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أثر استخدام اسرتاتيجية البيت الدائري يف عالج التصورات

البديلة لبعض املفاهيم العلمية يف مادة الثقافة العلمية لدى
طالبات الصف احلادي عشر بغزة.
إعداد الباحثة

ألفة محمود محمود قاسم

د /عطا حسن درويش

إشراف

أستاذ مشارك في المناهج وطرق تدريس العلوم
جامعة األزهر

د /مها حممد الشقرة

أستاذ مساعد في المناهج وطرق التدريس
و ازرة التربية والتعليم

قدمت هذه الدراسة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس.
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اإلهــــــــــداء
إىل من دعوا يل أناء الليل وأطراف النهار
إىل من وضعوا على رأسي تاج الفخار
إىل أمي وأبي
إىل من أحبوني وبذلوا كل غايل ألجلي
إىل أخوتي وأخواتي
إىل صديقاتي اللواتي أفتخر هبن على الدوام
إىل كل من علمين وكان سبباً يف أن أكون يف هذا املقام
إىل كل الشموع املضيئة من الباحثني يف جمال الرتبية والتعليم
إليهم مجيعاً
أهدي مثار جهدي يف هذا اجملال
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شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على إمام المرسلين ،سيدنا محمد صلى اهلل عليه والسالم
على آله وصحبه ومن استن بسنته إلى يوم الدين  ،وبعد :

انطالقاً من قوله تعالى ( :لئن شكرتم ألزيدنكم ) ( ابراهيم –  ) 7وقول المصطفى صلى اهلل عليه
وسلم " ومن لم يشكر الناس ال يشكر اهلل " صحيح  :رواه( أبو داوود )

فإني أتقدم بأرفع وأسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل إلى أساتذتي ومشرفي:

الدكتور :عطا حسن درويش والدكتورة :مها محمد الشقرة لتفضلهما بقبول اإلشراف على هذه الرسالة

واللذان كان لتوجيهاتهما السديدة وآرائهما القيمة في فصول الدراسة األثر البالغ في إنجازها ،حفظهما

اهلل ورعاهما وجعلهما ذخ اًر لطلبة العلم وجعل اهلل ذلك في ميزان حسناتهما.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة والحكم لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة فبارك اهلل

فيهما ،ونفعنا بعلمهما.

وال أنسى أن أتقدم بالشكر إلى السادة المحكمين ،لما بذلوه من جهد ووقت ولما قدموه من نصائح
وتوجيهات في تحكيم أدوات الدراسة وأخص بالذكر المشرف التربوي الفاضل األستاذ .محمد أبو ندى

 ،فلهم مني كل احترام وتقدير ،وحفظهم اهلل من كل سوء.

وعرفاناً مني بالجميل أشكر ابنة أخي األستاذة غدير مدحت قاسم التي ظهرت بصماتها جلية في

رسالتي  ،فجزاها اهلل عني كل خير.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المربية الفاضلة األستاذة فيروز عزات قاسم التي قامت بتدقيق
الرسالة لغوياً فبارك اهلل فيها وجعله في ميزان حسناتها.

وجل تقديري واحترامي ألفراد أسرتي األعزاء الذين وفروا لي الوقت ،وقدموا لي العون والمساعدة في
إعداد هذه الرسالة وأسأل اهلل أن يديم رضاه ونعمته علينا .

كما وأ تقدم بالشكر لكل من كان له فضل إلتمام هذه الرسالة من قريب أو بعيد ولكل من ساهم حتى
ولو بكلمة في مساعدتي وتوجيهي.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

الباحثة

ألفة محمود قاسم
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ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة
لبعض المفاهيم العلمية في مادة الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر ،وتتمثل مشكلة

الدراسة بالسؤال الرئيسي:

ما أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية في مادة

الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر ؟

وتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية :

 .1كيف يمكن استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية
لدى طالبات الصف الحادي عشر؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط
درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديلة البعدي للمفاهيم العلمية باختالف

طريقة التدريس (البيت الدائري -العادية) ؟

 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في
التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار التصورات البديلة ؟

استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ولبلوغ أهداف الدراسة ،واالجابة عن أسئلتها ،والتحقق من
فروضها ،قامت الباحثة بإعداد اختبار تشخيص التصورات البديلة وقد تم التأكد من صدقه وثباته على

عينة استطالعية مكونة من ( )44طالبة خارج عينة الدراسة.

تم تطبيق اختب ار تشخيص التصورات البديلة القبلي قبل البدء بالدراسة للتأكد من تكافؤ المجموعتين

التجريبية والضابطة ،وبعد االنتهاء من تطبيق االستراتيجية تم تطبيق االختبار البعدي على
المجموعتين التجريبية والضابطة ،وقد تم جمع البيانات وتحليلها باستخدام المعالجات اإلحصائية

عن طريق برنامج .SPSS

وأظهرت نتائج الدراسة أثر استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم

العلمية ،حيث توصلت إلى النتائج التالية:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات
الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار تشخيص التصورات البديلة.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات
الطالبات في المجموعة التجريبية في اختبار تشخيص التصورات البديلة القبلي والبعدي.

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم وضع عدد من التوصيات أهمها ضرورة استخدام

استراتيجية شكل البيت الدائري في عالج التصورات البديلة وتنمية المفاهيم العلمية.
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مصطلحات

الدراسة.

الفصل األول
مشكلة الدراسة وخلفيتها
المقدمة:

نشهد في عصرنا الحالي تطو اًر هائالً في المعلومات وتغييرات متالحقة وخاصة في مجالي

العلوم والتكنولوجيا ،ولذا فإن متطلبات هذا التطور السريع والغير المتالحق في المعلومات والمعارف،
وثورة االختراعات تتطلب ضرورة توظيف هذه المعلومات في مجاالت الحياة المختلفة وذلك عن طريق

مواكبة التطورات السريعة والمتالحقة في شتى مجاالت العلوم والمعارف ومنها مجاالت التدريس فهو

يمس جانباً هاماً من حياة االنسان.

وعليه نحن بحاجة إلى تطوير التعليم والتعلم والتركيز على المتعلم بصفته محور العملية

التعليمية والبحث عن طرق واستراتيجيات حديثة للتدريس لتمكين الفرد من التكيف مع البيئة وما يستجد

فيها ،ومن أجل تحقيق هذا وضع التربويون استراتيجيات تربوية حديثة هدفت إلى إعادة النظر في
المناهج الدراسية والعمل على تطويرها بحيث تتضمن مفاهيم ومعارف وأنشطة ومهارات تهتم بتفعيل
دور المتعلم وتحقق تعلم أفضل للمفاهيم العلمية بغية الوصول بالطلبة إلى تحصيل أعلى وزيادة وعيهم

ألهمية ما يتعلمونه في حياتهم العلمية والعملية.

وتعتبر المفاهيم أهم نواتج العلم حيث يتم بواسطتها تنظيم المعرفة العلمية على أساس ضرورة

تعلم المفاهيم بطريقة صحيحة حيث أصبح اكتساب التالميذ لهذه المفاهيم هدفاً رئيسياً للتربية العملية

في جميع مراحل التعليم المختلفة ألنها تعتبر من أساسيات العلم والمعرفة التي تفيد في فهم هيكلية
العلم بصورة سليمة وفي انتقال أثر التعلم (الجندي وشهاب.)468 :1999 ،

كما وتساعد المفاهيم في التغلب على صعوبات التعلم وسوء الفهم للظواهر والحوادث واألشياء

وتوضح العالقة القائمة بينها بما يساعد على فهم التالميذ لمادة العلوم وطبيعتها ودراسة الظواهر
وتعمل على زيادة اهتمام وميل المتعلم للتعمق فيها وتحثه على استخدام عمليات العلم ومهاراته

المتعددة (الرافعي.)82 :1998 ،

في ضوء ما سبق تبين أن تكون المفهوم وما يرتبط به من فهم ومعنى لدى المتعلم ال يتم

بشكل فجائي بل يتكون ببطء وفقاً لنظام منطقي تبنى فيه الخبرات الجديدة المصاحبة للمفهوم على

خبرات سابقة وتبنى في نفس الوقت خبرات أخرى الحقة (الدمرداش.)23 :1994 ،

وهذا يعني أن اكتساب الفرد ألي مفهوم يتم على مراحل أو حلقات مستمرة ومن ثم فإن أي

خبرات خاطئة أو أفكار غير دقيقة علمياً يكتسبها الفرد خالل تكوينه لهذا المفهوم تؤدي إلى تكوين
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أطر أو مفاهيم بديلة تنطوي إلى فهم خطأ لهذا المفهوم ليس فقط موضع التكوين بل أيضاً لما يترتب
عليه وما يرتبط به من خبرات وأفكار ومفاهيم أخرى الحقة (صبري وتاج الدين.)50 :2000 ،

وحيث إ ن المفاهيم ترتبط مع بعضها البعض فإن تعلم المفهوم الجديد يتطلب تعلم المفاهيم

السابقة والتأكد من وضوحها في ذهن المتعلم ويتفق هذا مع نظرية أوزوبل حيث إن المتعلم يعيد بناء

مفاهيمه ،وتطوير مستواها في أثناء نموه ،وهذا يعني أن المتعلم تتغير لديه البنية المفاهيمية حيث
نى معرفية تتضمن إعادة تنظيم مستمر تبعاً لما يستجد من
تكون المعرفة الجديدة مع المعرفة القديمة ب ً
مواقف (نشوان.)111 :2001 ،
حيث أن المفاهيم العلمية هي األساس في فهم العلم ،وتطوره فبالقدر الذي نستطيع التوصل به

إلى الطرائق التي يمكن بها تحسين تعلم الطالب نكون قد وجدنا قوة دافعة لديهم من أجل اكتشاف

المزيد من المفاهيم العلمية ذاتها ،ولهذا البد من التأكد أن تعلم المفهوم يسير وفق متطلباته ومتطلبات
النمو العقلي للفرد (فنونة.)4 :2012 ،

وقد توصل العديد من التربويين والعلماء إلى أن المتعلمين يأتون إلى الصف الدراسي وفي

حوزتهم أفكار ،وتصورات بديلة عن بعض المفاهيم العلمية.

ويؤدي وجود التصورات البديلة إلى التأثير السلبي على فعالية التعلم ،وصعوبته وقد ينتج من

ذلك تجاهل المعلمين للتصورات والتفسيرات البديلة لدى المتعلمين من قبل دراستهم للمفاهيم
(عبد الحميد.)466 :1991 ،

وتختلف المصادر التي تساهم في تكوين تصورات بديلة ،فبعضها يرجع إلى المعلم ذاته بما

يمتلك من تصورات حول المفاهيم التي يقدمها لطالبه ،وبعضها يرجع للمتعلم ذاته حيث يتكون لديه
تصورات بديلة نتيجة خبراته الشخصية من خالل تفاعله مع البيئة المحيطة ،وأيضا ما يحدث داخل

حجرة الدراسة من تقديم محتوى معرفي بطريقة معتادة قد تسهم في تشكيل هذه التصورات باإلضافة
إلى المحتوى المتضمن في الكتب المدرسية حول بعض الظواهر والمفاهيم العلمية ،وطريقة تقديم هذه

المعرفة (العطار. )132 : 2001 ،

كثير من الطلبة في جميع
كما أكدت نتائج العديد من البحوث والدراسات في اآلونة األخيرة أن اً

المستويات الدراسية سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي أو بالنسبة للمعلمين أنفسهم لديهم العديد

من التصورات البديلة للمفاهيم العلمية ومن هذه الدراسات دراسة كل من:

الديب( ،(2010األسمر( ،(2008اللولو( ،(2007الغليظ( ،(2007البلبيسي( ،(2006الفالح،

) ،(2005الرفيدي (  )Taber)2003 ،)2005وقد أخذت التصورات البديلة حي اًز من الدراسة
والمتابعة لما لها من أثر سلبي على فاعلية التعليم ،لذا فإنه من المهم الكشف عنها ومعالجتها حيث
أن أساليب التدريس التقليدية ال تساعد الطالب في فهم المفاهيم الصحيحة وتصويب الخطأ منها لذلك
فانه من المهم البحث عن أساليب مناسبة لكشف وتعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية
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حيث توجد العديد من االستراتيجيات التربوية المناسبة لتعديل التصورات البديلة ،ومن هذه

االستراتيجيات القائمة على أفكار النظرية البنائية التي ترى أن الفرد يبني بنفسه المعلومات ،والمعرفة
العلمية التي يكتسبها ،وهذا يعتمد على الخبرات التي يمر بها خالل البيئة التي يعيش فيها ويتفاعل

معها.

ومن هذه االستراتيجيات استراتيجية شكل البيت الدائري التي تعد من المخططات التنظيمية

للمعرفة العلمية ،والتي تكون على هيئة شكل هندسي دائري ثنائي البعد يقسمه خط اختياري ،وتحيط به

سبع قطاعات خارجية بحيث يمثل شكل البنية المفاهيمية لجزء محدد من المعرفة
(المزروع.)26 :2005 ،

وتعتبر استراتيجية البيت الدائري قالباً يستطيع المتعلم من خالله ربط المعلومات وتحديد

العالقات ،وتقديم التوضيحات ،ووصف الموضوعات ،حيث يركز المتعلم على الفكرة العامة ثم يفصلها
إلى أجزاء مبتدئاً من العام إلى الخاص ،وقد جاءت هذه االستراتيجية نتيجة دراسة وندرسي لنظرية
أوزوبل في جامعة كورنيل وكذلك نتيجة تدريسه خرائط المفاهيم وشكل ( )Vفي جامعة لويزيانا بحيث

ربط بين كل ذلك ،وما يعرفه عن األشكال المنظمة.

لقد تناولت بعض الدراسات استراتيجية البيت الدائري ومنها دراسة مهنا ( )2013التي أشارت

إلى فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير المنظومي ،ودراسة
الكحلوت ( )2012التي أشارت إلى فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم ومهارات

التفكير البصري بالجغرافيا ،ودراسة المزروع ( )2005والتي بينت فاعلية استراتيجية البيت الدائري في
تنمية مهارات ما وراء المعرفة والتحصيل لدى طالبات المرحلة الثانوية بالسعودية.
وقد قامت الباحثة بإجراء هذه الدراسة لعدة مبررات أهمها:

 الحاجة إ لى تحديد التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية في مادة الثقافة العلمية لدى
الطالبات.

 ندرة الدراسات على المستوى المحلي أو العربي _على حد علم الباحثة_ تناولت دراسة أثر
استراتيجية البيت الدائري في عالج التصو ارت البديلة.

 مالحظة الباحثة من خالل عملها كمعلمة لمادة الثقافة العلمية للصف الحادي عشر بوجود
تصورات بديلة لدى الطالبات لبعض المفاهيم العلمية.

وتأتي هذه الدراسة لتكون اضافة متواضعة إلى الدراسات والبحوث التي تطرقت إلى موضوع
التصورات البديلة للمفاهيم العلمية واستراتيجيات تغييرها ،حيث تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر

استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف

الحادي عشر.
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مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة بطرح السؤال الرئيسي:

ما أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية في مادة

الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية:

 .1ما المفاهيم العلمية المتوفرة في الوحدة الرابعة (الكيمياء من حولنا) من محتوى الثقافة العلمية
للصف الحادي عشر؟

 .2ما هي التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية المراد عالجها لدى طالبات الحادي عشر؟

 .3كيف يمكن استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم
العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر؟

 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )0.05≤αبين متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار تشخيص
التصورات البديلة البعدي للمفاهيم العلمية باختالف طريقة التدريس (البيت الدائري -العادية)؟

 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05≤αبين متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار التصورات البديلة؟

فروض الدراسة:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضية اآلتية :
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات
الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار التصورات البديلة البعدي يرجع
الختالف استراتيجية التدريس.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار التصورات البديلة.

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى:

 .1تحدي د المفاهيم العلمية المتوفرة في الوحدة الرابعة (الكيمياء من حولنا) من محتوى الثقافة
العلمية للصف الحادي عشر.

 .2تحديد التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر.
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 .3معرفة أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم
العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر.

 .4الوقوف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة

التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار تشخيص التصورات البديلة

لبعض المفاهيم العلمية.

أهمية الدراسة:

 .1توجه أنظار المعلمين إلى أهمية وضع التصورات البديلة للطلبة في االعتبار عند تقديم

المفاهيم العلمية.

 .2قد تفيد الخبراء والمختصين في و ازرة التربية والتعليم في تحديد التصورات البديلة لدى طلبة

الصف الحادي عشر حتى يمكن أخذها في الحسبان عتد تطوير المناهج .
 .3يمكن أن تفتح المجال أمام د ارسات أخرى.

 .4قد تفيد هذه الدراسة في تقديم استراتيجية عالجية تسهم في عالج التصورات البديلة لدى

الطلبة.

 .5قد تقدم هذه الدراسة نماذج لدروس تتضمن تدريس بعض المفاهيم العلمية وفقاً لخطوات

استراتيجية البيت الدائري في تدريس الثقافة العلمية واستخدام هذه االستراتيجية.

 .6يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة المسئولين عن برامج تأهيل المعلمين بتزويد معلمي العلوم

والثقافة العلمية باالستراتيجيات الحديثة التي يمكن من خاللها عالج التصورات البديلة لدى الطلبة.

حدود الدراسة:

سوف تلتزم هذه الدراسة بالحدود اآلتية:
 .1طالبات الصف الحادي عشر فرع العلوم االنسانية بمدرسة بيت حانون الثانوية بمحافظة شمال

غزة في الفصل الدراسي الثاني للعام .2014-2013

 .2الوحدة الرابعة (الكيمياء من حولنا) من كتاب الثقافة العلمية للصف الحادي عشر.
 .3استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية في

الوحدة الرابعة موضع الدراسة.
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مصطلحات الدراسة:

 استراتيجية البيت الدائري :استراتيجية تعلم قائمة على أسس النظرية البنائية يتم من خاللها
تمثيل الموضوعات العلمية وذلك برسم مخطط دائري يتم من خالله عرض المفاهيم العلمية
المرتبطة بموضوع ما ،بحيث يمثل مركز الدائرة الموضوع العلمي المراد تعلمه وتمثل

القطاعات الخارجية المفاهيم العلمية أو األفكار المكونة للموضوع حيث يمثل كل منها بصورة
أو رمز تهدف إلى التعرف على التصورات البديلة لهذه المفاهيم العلمية.

 التصورات البديلة :هي تصورات وأفكار ومعلومات وتفسيرات توجد في ذهن طالبات الصف
الحادي عشر عن المفاهيم العلمية الواردة في وحدة الكيمياء من حولنا والتي ال تتفق مع

التفسيرات العلمية الصحيحة وتقاس بدرجات الطالبات في اختبار التصورات البديلة.

 المفاهيم العلمية :مجموعة من االستدالالت العقلية المنظمة التي يكونها الفرد لألشياء
والظواهر التي تمكنه من فهمها والقدرة على تفسيرها والعمل على توظيفها في مواقف جديدة

ويتكون من جزأين (االسم والداللة اللفظية).

 طالبات الصف الحادي عشر :هن الطالبات اللواتي يدرسن في الصف الحادي عشر علوم
إنسانية في مدارس شمال غزة الحكومية والمتراوحة أعمارهن ما بين ( )18-16سنة.

غزة  :هو المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط ،وهي على
 قطاع ّ
شكل شريط ضيق شمال شرق شبه جزيرة سيناء  ،يمتد القطاع على مساحة  364كم مربع،
حيث يكون طولها  41كم ،أما عرضها فيتراوح بين  5و 15كم ،ويتكون القطاع من خمس
محافظات وهي محافظة شمال غزة ،محافظة غزة ،محافظة الوسطى ،محافظة خانيونس

ومحافظة رفح.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
المحور األول :النظرية البنائية.

المحور الثاني :استراتيجية البيت الدائري.
المحور الثالث :المفاهيم العلمية.

المحور الرابع  :التصورات البديلة.
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الفصل الثاني

اْلطار النظري
تهتم الدراسة الحالية بدراسة أثر استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة للمفاهيم

العلمية في مادة الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر وقد تناولت الباحثة هذا الفصل
عرضا مفصالً لمحاور الدراسة التي تتضمن:

المحور األول :يتناول النظرية البنائية أسسها ،تعريفها ،االفتراضات القائمة عليها الفلسفة البنائية،
مبادئها ،أهم االسهامات التربوية ،دور البنائية في عالج التصورات البديلة و استراتيجيات التدريس

القائمة على الفكر البنائي.

المحور الثاني :يتناول استراتيجية البيت الدائري مفهومها ،األسس الفكرية والفلسفية القائمة عليها
االستراتيجية ،أهدافها ،مراحل تشكليها ،خطوات بنائها ،طرق تقديمها ،أهميتها للمعلم والمتعلم وأهم

صعوباتها.

المحور الثالث :يتناول المفاهيم العلمية مفهومها ،خصائصها ،أهمية تعلمها ،صعوبة تعلمها ومراحل
تعلمها وتصنيفها.

المحور الرابع :يتناول التصورات البديلة تعريفها ،أهمية التعرف عليها ،مصادرها ،خصائصها،
أساليب تشخيصها ،كيفية تعديلها واستراتيجية البيت الدائري وعالقتها بعالج التصورات البديلة.

المحور األول :النظرية البنائية

تعتبر بحوث بياجيه في بناء المعرفة وتطورها هي التي وضعت األساس للفلسفة البنائية،

فبناء المعرفة عند بياجيه هي عملية توازنية تمكن من ضبط العالقة بين التالؤم واالستيعاب ،فهي
تتطلب التأثير على المعارف والمعلومات المتصلة بموضوع ما وتحويلها وتفكيكها وتجميعها وتقسيمها

وترتيبها ،ثم مالحظة ما ط أر عليها من تغيرات ثم دمجها في اطار بيئة الفرد الذهنية
(غريب وآخرون.( 90 :1992 ،

وقد اختلفت تعريفات النظرية البنائية باختالف منظري البنائية على معنى أو تعريف محدد لها

وذلك الختالف الرؤى التي تعكس التيارات الفكرية التي ينتمون إليها ،حيث عرفها (براوت وفلودن) أن
البنائية موقف فلسفي يهتم بالبناء العقلي عند المتعلم والنظرية البنائية هي نظرية للمعرفة والتعلم أو

نظرية صنع المعنى حيث تقدم شرطاً أو تفسي اًر لطبيعة المعرفة وكيفية تكوين التعلم االنساني كما تؤكد

أن األفراد يبنون فهمهم أو معانيهم الجديدة من خالل التفاعل مع ما يعرفونه ويعتقدون من أفكار و
أحداث و أنشطة مروا بها من قبل).(Prawat & Folden, 1994: 39
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ويرى الهويدي أن النظرية البنائية للتعلم تؤكد بناء المتعلمين ثم اعادة بناءهم للمعاني الخاصة

بأفكارهم المتعلقة بكيفية عمل العالم (الهويدي.)299 :2005 ،

ويرى أبو طير أن البنائية تؤكد على ضرورة ربط المتعلمين التعلم الالحق بالتعلم السابق وأن

العنصر المفتاحي للنظرية البنائية يتمثل بأن الناس يتعلمون من خالل البناء الفعال لمعرفتهم وبمقارنة
معلوماتهم الجديدة مع فهمهم القديم والعمل من خالل كل هذه األشياء للوصول إلى فهم جديد

(أبو طير. )11 :2009 ،

ويرى السعدني وعودة ( )115 :2006أن البنائية عملية استقبال تنطوي على إعادة بناء

المتعلم معان جديدة داخل سياق معرفته وخبرته السابقة وبيئة التعلم حيث تمثل كل من خبرات الحياة
الواقعية  ،والمعلومات السابقة إلى جانب بيئته مناخ التعلم.

وعرفها الوهر( )106 :2002أن النظرية البنائية " نظرية تقوم على اعتبار أن التعلم ال يتم

عن طريق النقل اآللي للمعرفة من المعلم الى المتعلم ،وانما عن طريق بناء المتعلم معنى ما يتعلمه
بناء على خبراته ومعرفته السابقة ".
بنفسه ً
وترى الباحثة من خالل التعريفات السابقة أن النظرية البنائية تقوم على بناء المتعلم للمعرفة

بنفسه بطريقة فاعلة وذات معنى من خالل خبراته ومعرفته السابقة وهي تؤكد على دور المتعلم النشط

في بناء معرفته و دور المعلم المساعد على بناء المعنى بشكل سليم في بيئة تساعد على التعلم.

االفتراضات القائمة عليها الفلسفة البنائية:

تقوم الفلسفة البنائية في تصورها للمعرفة وقضاياها على افتراضين أساسيين هما:

االفتراض األول:

يبني المتعلم المعرفة بنفسه معتمداً على خبرته السابقة ال مستقبالً لها من اآلخرين ومن هذا االفتراض

يمكن اكتشاف أن المعرفة تكتسب من خالل الفلسفة البنائية كالتالي (خطابية:)339 :2005 ،
 يبني الفرد المعرفة الخاصة به عن طريق استخدام عقلي.
 معرفة الفرد تعتبر داللة على خبرته ،فالفرد يكتسب المعرفة نتيجة تفاعله مع العالم
الخارجي ال من خالل اآلخرين.

 تأخذ األفكار والمفاهيم والمبادئ معنى داخل كل متعلم قد يختلف عن المعنى اآلخر لدى
متعلم آخر.
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االفتراض الثاني:
إن وظيفة العملية المعرفية هي التكيف مع تنظيم العالم التجريبي المحس ،وليس اكتشاف

الحقيقة الوجدانية المطلقة (الخضري.)21 :2009 ،

مبادئ التعلم المعرفي عند البنائيين:

وتنطلق النظرية البنائية في التعليم والتعلم من أسس و عدة منطلقات وردت في زيتون وزيتون

( ، )107 :2003أبو زيد ( ، )185 :2003الخضري( )21 :2009والتي يمكن اجمالها في النقاط
التالية:

 التعلم عملية بناء نشطة مستمرة وعرضية التوجه.
 تهيأ للمتعلم أفضل الظروف للتعلم عندما يواجه مشكلة أو مهمة حقيقية.
 تتضمن عملية التعلم اعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع
اآلخرين.

 المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى.
 الهدف من عملية العلم الجوهر ،هو احداث تكيفات تتواءم مع الضغوط المعرفية الممارسة
على خبرة الفرد (زيتون وزيتون.)107 :2003 ،

 احتياج الفرد لجهد كبير لتصحيح بنيته المعرفية التي تقاوم التغيير بشدة
(أبو زيد.)185 :2004 ،

 المعلومات واألفكار ليست ذات معان ثابتة لدى جميع االفراد  ،فهي تثير معاني تختلف
من فرد إلى آخر حسب ما لديه من خبرات سابقة وما هو موجود في بنيته المعرفية.

 عدم حدوث تعلم ما لم يحدث تغيير في بنية الفرد المعرفية  ،حيث تتغير تلك البنية عند
دخول معلومات جديدة مع معلومات سابقة داخلها  ،و عند إعادة تنظيم األفكار والخبرات

الموجودة بها (الخضري.)21 :2009،

االسهامات التربوية للنظرية البنائية:

يعرض (زيتون )21-20 :2003 ،بعض االسهامات التربوية للنظرية البنائية:
 االهتمام بالمعرفة القبلية للمتعلم ،بما في ذلك الخبرات ،والمعتقدات ،واالتجاهات،
والمفاهيم.
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 التركيز على التفاوض ومشاركة المعنى من خالل المناقشة وغيرها من أشكال العمل
الجماعي.

 استخدام تمثيالت متعددة للمفاهيم والمعلومات.
 تطوير نماذج تدريسية تأخذ في اعتبارها الطبيعة الموقفية للمتعلم وبالتالي التكامل بين
اكتساب المعرفة وتطبيقاتها.

 تطوير اجراءات التقويم  ،بحيث تصبح متضمنة داخل نسيج عملية التعليم بحيث تركز
على مهام حقيقية وتأخذ في حسبانها توجه الفرد للتعلم.

دور البنائية في تعديل التصورات البديلة:

النظرية البنائية تؤكد أن المعرفة تكمن في األفراد وهي بذلك تنظيم شخصي وعملية ذاتية جداً،

فيها يعدل كل شخص ما لديه من معرفة وبشكل مستمر ونشط كل يوم في ضوء الخبرات الجديدة،
ولكن اذا ما تعرضت المعرفة القبلية التي يكتسبها األفراد ذاتيا من خالل تفاعلهم مع البيئة ،مع

المنحى العلمي السائد ومع معطيات العلم الحديث ،فإن هذه المعرفة سوف تشكل عائقاً أمام المعرفة
العلمية السليمة (الغليظ.)37 :2007 ،

استراتيجيات التدريس القائمة على البنائية:
 خرائط المفاهيم.

 نموذج التعلم المتمركز حول المشكلة.
 نموذج التدريس خريطة الشكلV.
 نموذج التعلم البنائي.
 نموذج التحليل البنائي.
 استراتيجية األحداث المتناقضة.
 نموذج البنائية االنسانية.
 استراتيجية التعلم التعاوني.
 دورة التعلم.
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 استراتيجية شكل البيت الدائري.
 استراتيجية المتشابهات.
وترى الباحثة أن استراتيجية البيت الدائري من االستراتيجيات القائمة على النظرية البنائية ألن
المتعلم يقوم بصياغة األفكار الرئيسية ووصفها في الشكل بنفسه كما يقوم بربط المعلومات والخبرات
السابقة بالالحقة المتعلقة بالمفهوم.

وقد قامت الباحثة بتوضيح هذا في األسس الفكرية والفلسفية التي تقوم عليها استراتيجية البيت

الدائري في المحور الثاني من هذا الفصل.

المحور الثاني :استراتيجية البيت الدائري.

هناك العديد من االستراتيجيات الحديثة التي انبثقت عن النظرية البنائية ومنها استراتيجية

شكل البيت الدائري والتي تعد استراتيجية حديثة مقترحة من جيمس وندرسي في العام ) (1994حيث
استخدمها في تدريس مقررات التربية العملية في جامعة لويزيانا وهي استراتيجية مقترحة من أجل
تمثيل مجمل الموضوعات واجراءات وأنشطة العلوم وتعتبر قالباً يستطيع المتعلم من خالله ربط

المعلومات وتحديد العالقات وتقديم التوضيحات ووصف الموضوعات ،حيث يركز المتعلم على الفكرة

مبتدئا من العام إلى الخاص وقد جاءت هذه االستراتيجية نتيجة دراسة
العامة ثم يفصلها إلي أجزاء
ً
وندرسي لنظرية أوزوبل في جامعة كورنيل وكذلك نتيجة لتدريسه خرائط المفاهيم وشكل ) (Vفي

جامعة لويزيانا ،بحيث ربط بين كل ما يعرفه عن األشكال المنظمة.

مفهوم استراتيجية البيت الدائري:

من خالل االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة وجدت الباحثة عدة تعريفات الستراتيجية

البيت الدائري وتذكر منها:

 تعرفها مهنا (" : )15 :2013هي مجموعة فعاليات تعليمية تعلمية تقوم على اعداد منظم بصري
دائري الشكل يساعد على عرض المفهوم من خالل سبعة قطاعات تحتوي على أهم أفكار
المفهوم باإلضافة إلى صور و رموز لهذه األفكار مما يساعد على سهولة استرجاعها" .

 تعرفها الكحلوت (" )13 :2012هي خريطة معرفية مفاهيمية ذهنية بصرية قائمة على أسس
النظرية البنائية وتتمثل برسم شكل هندسي ثنائي األبعاد بحيث يمثل مركز الدائرة الموضوع

الجغرافي المراد تعلمه وأما بقية األجزاء األخرى المكونة له قائمة فيما بينها على أساس التسلسل

المنطقي بحيث يقوم المتعلم فيها بربط المفاهيم المجردة بطريقة محسوسة من خالل رسم
األيقونات والصور والرموز ".
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 تعرفها الجنيح (" :(27 :2011بأنها استراتيجية معرفية لتعلم موضوعات العلوم بحيث تتدرج
معارف ومهارات الدرس من األكثر شمولية وعمومية إلى المعارف والمهارات األقل شمولية
وعمومية مع ايضاح المعارف برسوم أو صور توضيحية أو معادالت أو رموز ".
 يعرفها مكارتني وفيج )" (McCartney & Figg, 2010: 2بأنها خريطة لقصة مرئية صممت
لتعزيز الذاكرة طويلة المدى وهذا النوع من التخطيط يتطلب من المتعلمين بناء المعرفة من خالل

ارتباطات مرئية بحيث تستبدل الحفظ والتلقين المجرد للمحتوى وبتلك الطريقة يخلق التالميذ
مخطط للمفاهيم وأيقونات مرتبطة بها بطريقة متتابعة ومتسلسلة".
 تعرفها المزروع (" )24 :2005بأنها استراتيجية تعلم من أجل تمثيل مجمل الموضوعات

واجراءات وأنشطة العلوم وتركز على رسم أشكال دائرية تناظر البنية المفاهيمية لجزئية محددة من

المعرفة بحيث يمثل مركز الدائرة الموضوع الرئيس المراد تعلمه وتمثل القطاعات السبعة الخارجية
األجزاء المكونة للموضوع" .

في ضوء ما تقدم من تعريفات لمفهوم البيت الدائري فإن الباحثة تعرفها :استراتيجية تعلم قائمة
على أسس النظرية البنائية يتم من خاللها تمثيل الموضوعات العلمية وذلك برسم مخطط دائري يتم

من خالله عرض المفاهيم العلمية المرتبطة بموضوع ما ،بحيث يمثل مركز الدائرة الموضوع العلمي
المراد تعلمه وتمثل القطاعات الخارجية المفاهيم العلمية أو األفكار المكونة للموضوع حيث يمثل كل

منها بصورة أو رمز تهدف إلى التعرف على التصورات البديلة لهذه المفاهيم العلمية.

األسس الفكرية والفلسفية الستراتيجية البيت الدائري:

قام وندرسي ببناء استراتيجية البيت الدائري استناداً لما قدمته نظرية التعلم عند أوزوبل ،والبنائية

اإلنسانية ،وبحوث ميلر حول الذاكرة وما قدمته أبحاث اإلدراك البصري هي كالتالي:
 .3نظرية أوزوبل للتعلم ذي المعنى:

تعتمد نظرية أوزوبل في جوهرها على افتراض مهم ،وهو أن العامل األكثر تأثي اًر في التعلم هو

مقدار المعرفة الراهنة لدى المتعلم ،ووضوحها ،وتنظيمها ،وهذه المعرفة التي تتألف من الحقائق،
والمفاهيم ،والقضايا ،والنظريات ،والمعطيات االدراكية الخام التي تتوافر للمتعلم في لحظة ما يسميها

أوزوبل البنية المعرفية .وتكون المادة التعليمية ذات معنى طبقاً لنظرية التعلم اللفظي بمدى ارتباطاها

الحقيقي بالمبادئ ،والمفاهيم ذات العالقة بها ،والتي تكونت على نحو مسبق في البنية المعرفية
للمتعلم ،وبذلك يغدو التعلم ذا معنى.
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 .4البنائية االنسانية:
تؤكد البنائية االنسانية على أن العمليات المعرفية التي يوظفها المحترفون الذين ينتجون أعماالً

خارقة ،هي نفسها التي يوظفها المبتدئون الذين ليس لهم خبرة واسعة في هذا المجال ،اذ في كلتا

الحالتين يلجأ الفرد إلى بناء المعرفة عن طريق تكوين عالقات بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم األخرى

والتي تشكل تراكيب معرفية سابقة ،وعليه فإن العمليات النفسية التي يقوم الفرد من خاللها ببناء معنى

خاص وجديد هي نفس العلميات األبستمولوجيا التي يتم من خاللها بناء المعرفة الجديدة ،فبناء

المعرفة الجديدة ما هي إال صورة من صور التعلم ذي المعنى ،بمعنى اذا حدث التعلم ذو المعنى

لدى المتعلم فإن عملية بناء المعرفة الجديدة قد حدثت ،ولقد استمد نوفاك البنائية االنسانية من خالل

أعمال أوزوبل عن التعلم ذي المعنى والنظرية المعرفية (زيتون.)218 :2003،
 .1بحوث ميللر حول الذاكرة:
بين ميللر ) (1956في د ارسته أن الطاقة االستيعابية للذاكرة ذات المدى القصير من )(9-5

وحدات ،قد تكون الوحدة اسماً او رقماً أو جملة ،فمتوسط استيعاب الذاكرة ذات المدى القصير()7

أرقام  (7) ،حروف  (7) ،أسماء وتعد الذاكرة قصيرة المدى المحطة التي تقف عندها المعلومات

القادمة من الذاكرة طويلة المدى قبل أن تخرج إلى حيز التنفيذ.

ومن ذلك فان القطاعات السبعة ذات المعلومات المتسلسلة المحيطة بالدائرة الداخلية من شكل

البيت الدائري تيسر استرجاع المحتوى التي تجري دراسته ) . (Ward & Lee, 2006 : 14
 .4االدراك البصري:

إن استراتيجية البيت الدائري جاءت مقترنة مع نظرية )بافيو للتعليم المزدوج) فهي _أي
استراتيجية البيت الدائري  -تشمل فكرة الصورة تنضفر مع الفكرة المكتوبة أو اللفظية التي تعزز

أنظمة معالجة المعلومات في الدماغ (خلف والشباني.)82 :2011 ،

وأشار كل من وارد ووندرسي ) (Ward &Wandresee, 2002: 577إلى أن استراتيجية

البيت الدائري تتكون من مخطط دائري يعد من الرسوم البيانية أو المخططات المهمة للغاية في عملية

التعلم البصرية للمتعلم فهي تجهيز مرئي يحدث ليس فقط في العين وانما )نظام العقل  ،العين

والدماغ) فعن طريق الدماغ يتم فهم المعلومات وتنظيمها في أنماط بصرية وهذه المخططات مهمة

بصرياً ألن عقلنا طبيعياً يبحث عن أشكال ذوات االتجاهين في البيئة اذ تساعد على تعزيز معالجة

المعلومات من خالل االدراك المتضمن التي يتفاعل فيها العقل للمؤثرات البيئية مما يجعل من السهل
تذكر المعلومات.
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أهداف استراتيجية البيت الدائري:

من خالل شكل البيت الدائري يمكن تحقيق مجموعة من األهداف كما يلي:

 .1تساعد في قيام المتعلم بممارسة التعلم بنفسه وهذا يؤدي الى حفظ المعلومة بسهولة ويسر.
 .2تساعد في تدريب المتعلم على تحويل المعلومات العلمية الكثيرة الى معلومات سهلة مبسطة
باستخدام العبارات القصيرة والرسومات.

 .3تساعد المعلم على التعرف على ما يعرفه المتعلم ،واستكشاف الفهم الخاطئ لدى المتعلم.

 .4تنمي قدرة الطلبة على الرسم وذلك للعالقة الكبيرة بين العلم والفن برسم شكل البيت الدائري في
التدريس (خلف و الشباني.)81 :2011 ،

 .5تساعد الشكل في اكساب بعض عمليات العلم ،فمنها المرتبط بطبيعة الدرس الذي سيصمم له
الشكل ،ومنها مرتبط بالشكل نفسه ومن هذه العمليات:



عملية التصنيف يمكن أن تنمي لدى المتعلمين من خالل تقسيم المعلومات المرتبطة
بالمفهوم الرئيس الذي يوضع في محور الشكل والذي يتم استخدام حرف)الواو) كأداة ربط

بين الكلمات المتضمنة في ذلك التقسيم.



عملية صياغة النماذج من خالل تحويل المتعلم المعلومات العلمية المجردة والصعبة
إلى أشياء مبسطة وسهلة باستخدام الرسوم والنماذج التوضيحية في القطاعات السبعة
الخارجية للشكل.



عملية التواصل من خالل قيام كل مجموعة بعرض الشكل الذي أعدته أمام الطلبة
اآلخرين.

 .6يرى كل من وراد ووندرسي أن تصميم الشكل يساعد على تنمية الذكاءات اآلتية :
)(Ward& Wandersee: b,2002:579

 الذكاء اللغوي لدى المتعلمين من خالل المناقشات التي تتم بينهم أثناء تصميم الشكل.

 الذكاء المنطقي الرياضي من خالل العصف الذهني الذي سيقوم المتعلمون بعمله لتضمين
األفكار في القطاعات السبعة داخل الشكل.
 الذكاء البصري المكاني ويمكن تنميته عند استخدام هذا الشكل ألن الشكل يجعل المعلومات
العلمية الخاصة بالمفاهيم العلمية منظمة بشكل بصري يمكن رؤيته وبالتالي يسهل تذكر
المعلومات واستدعائها.
 الذكاء الشخصي الخارجي حيث تتم تنميته لدى المتعلمين من خالل قيامهم بتصميم الشكل
على هيئة مجموعات تعاونية( .الكحلوت)15 :2012 ،
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ومما سبق ترى الباحثة أن استراتيجية البيت الدائري تساعد على تنمية التفكير وجانبي الدماغ

فهي تنمي الجانب األيمن ألنها تتعامل مع الصور والتلوين وتكوين الصور الذهنية كما تنمي الجانب
األيسر ذلك لكونها تتناول المفاهيم والمعلومات بشكل متسلسل ومتتابع ،كما أنها تتناول التعبير

الشفوي اللفظي بعد رسم المتعلم البيت الدائري ،كما أنها تساعد المعلم في تعديل التصورات البديلة
لدى المتعلم من خالل معرفة المعلم لما يعرفه المتعلم من فهم خاطئ.

مراحل تشكيل استراتيجية البيت الدائري:

يتم تشكيل البيت الدائري من خالل ثالث مرحل تحددها ):(McCartney & Figg, 2011: 4-7

أوالا :مرحلة وضع الخطة (التخطيط) :

تمثل مرحلة التخطيط المرحلة األولى من مراحل تشكيل البيت الدائري حيث يستخدم فيها

المتعلم ورقة لتسجيل أفكاره ثم يوجه المتعلم للقيام بما يلي:

 تحديد الهدف الذي يسعى له المتعلم من بناء شكل البيت الدائري ،ليساعده على التركيز
في دراسة الموضوع ويوجهه أثناء التعلم.

 تحديد الموضوع الرئيس المراد دراسته سواء كان مفهوم أو اجراءات معينة بحيث يكون
العنوان الرئيس داخل القرص الكبير.

 تحديد عنوانين فرعيين يتناولهما الموضوع الرئيس وتسجيلهما على جانبي المنحنى في
القرص الدائري.

 تقسيم الموضوع الرئيس إلى سبعة أفكار رئيسة (قد تزيد أو تنقص بندين) وتكتب عبارة لكل
منها ثم تلخصها في عنوان يوضح خالصة الفكرة.

 رسم أيقونة (شكالً أو صورة أو رسماً مبسطاً) لكل من العناوين السبعة بحيث تساعد على
تذكر هذه العناوين.

 التأكد من أن كل مفهوم يتعلق بالمفهوم الذي يليه وبأسلوب متتابع وذا صلة.
ثاني ا  :مرحلة التصميم (الرسم البياني) :

في هذه المرحلة يقوم المتعلم بملء قطاعات شكل البيت الدائري بالمفاهيم والرسومات

واأليقونات ذات الصلة مبتدأً من عقارب الساعة ) (12وبشكل متسلسل مع بقية القطاعات األخرى.
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يتم تمثيل القطاعات السبعة من خالل عنوان شامل في وسط المخطط ويستخدم العنوان

الكلمات "و" وأيضا "من" وذلك ليجعل المتعلم يفكر ،ويساعده أيضا على االسهاب في األفكار الرئيسة
الموجودة في القطاعات الخارجية للدائرة.

وتستخدم مهارات القراءة خالل الدرس كله حيث يعكس الطلبة األفكار الرئيسية ويتعلمون كتابة

العناوين ،ويعيدون صياغة المفاهيم ويلخصونها ،وكذلك يتعلمون التفكير النقدي وانتاج صور رمزية
والتي بدورها تنبه ذاكرتهم لمحتوى الموضوع ذي صلة.

وفي هذا الموضوع يذكر وارد ولي ) (Ward&Lee,2006:13-12أهمية رسم المتعلم للبيت
الدائري بشكل فردي:

 اذا قام المتعلم ببناء البيت الدائري بنفسه ،فإن ذلك يساعده على تذكر المعلومات عند
اختباره بها.

 التغذية الراجعة الفردية هي مكون أساسي ألي محاولة ابداعية.
 تساعد المعلم على مالحظة كل متعلم أثناء اجابته على االسئلة من قائمة الفحص ،من
أجل تقييم استيعابه للمفاهيم.

 تسمح للمعلم بمقابلة بعض المتعلمين ،وتحديد ما الذي يفكر به المتعلم من أجل تصحيح
المفاهيم البديلة وذلك ممن خالل بعض األسئلة مثل (أخبرني عن صورتك) و(ماذا تعني

لك هذه األيقونة؟).
بينما ترى (الكحلوت )18 :2012 ،أن مجال الفائدة يتسع من العمل الفردي إلى العمل

الجماعي في رسم البيت الدائري ،وذلك ألن العمل الجماعي يثري حصيلة المتعلم المعرفية من خالل
تبادل الخبرات بين الزمالء.

ولقد تم اعداد قائمة وهي نموذج" ضبط شكل البيت الدائري "ويقوم على أساسها المعلم بتقييم

عمل الطلبة ،ويستخدمها الطالب كموجه له أثناء عملية بناء البيت الدائري وبالتالي تساعده في التقييم
الذاتي .وتم تحديد قائمة التقييم من قبل وارد ووندرسي وهي كما يوضحها الجدول التالي

)(Ward&Wandersee, 2002a:210
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جدول ()3.4

المعايير التي يمكن أن يستخدمها المعلم والمتعلم لتقييم شكل البيت الدائري.

نعم

العبارة

ال

غير

متوفر

 .1هل قام المتعلم بتحديد األهداف بوضوح وكتابتها ؟
 .2هل العنوان شامل ويغطي المفهوم العلمي المراد عمل
الشكل له؟

 .3هل يحتوي الشكل على المفاهيم والمعلومات الفرعية
المرتبطة بالمفهوم الرئيس؟
 .4هل توجد من  5الى  9أفكار فرعية واضحة في الشكل؟
 .5هل حددت المفاهيم بدقة؟
 .6هل توجد رسمة او صورة في كل قطاع توضح المفهوم
داخل القطاع؟
 .7هل يوجد تتابع دقيق وصحيح للمعلومات داخل القطاع؟
 .8اذا قام الطالب بتكبير أحد القطاعات ,فهل هو متضمن
في الورقة التي قام الطالب برسم الشكل عليها؟

 .9هل تم استخدام المساحة بشكل جيد في كل قطاع؟
 .10هل الشكل من الناحية الجمالية منظم ومرتب وتسهل
قراءته؟

وأخي اًر تقوم المعلمة بالتواصل مع المجموعات واالستفسار عن بعض الصور التي يعتقد المعلم

أنها ال تمثل المفهوم ويقوم بتزويد الطالب بتغذية راجعة.

ويعتبر تفاعل المعلم مع المتعلم حاسماً في هذه المرحلة فيمكن للمتعلم أن يتظاهر بفهم المفهوم

العلمي ولكن الصورة سوف تخبرنا بما فهم المتعلم ،فمثالً اذا شرح المعلم مفهوم البرمائيات وقام

المتعلم برسم أفعى  ،فيصبح من الواضح أن لدى المتعلم مفهوم بديل  ،ويمكن الكشف عن المفهوم
البديل من خالل الرواية التي يبتدعها المتعلم حول الصورة (مهنا.)22 : 2013 ،

وتضيف الباحثة أن في هذه المرحلة يمكن الكشف عن التصورات البديلة لدى المتعلم لبعض

المفاهيم ومن ثم تصحيحها وتعديلها مباشرة دون أن ترسخ في ذهن المتعلم ،حيث يصعب عالجها
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فيما بعد ومن هنا يبرز دور المعلم الميسر لعملية التعلم من خالل تقديم التغذية الراجعة المتعلقة بدقة

فهم المفهوم و سؤاله المستمر أثناء بناء مخطط البيت الدائري.

ثالث ا :مرحلة التأمل:

تمثل هذه المرحلة األخيرة من مراحل بناء البيت الدائري حيث تبدأ بعد انتهاء الطالب من رسم

الشكل وحصوله على التغذية الراجعة من المعلم ،ومن ثم يقوم الطالب بالشرح بأسلوبه الخاص ماذا
يعني الشكل حيث يقوم بكتابة مقال يحكي قصة الشكل الذي أعده مبتدأً بشرح المعلومات الذي

يحتويها القطاع في وضع الساعة ) (12ويستمرون باتجاه عقارب الساعة ،ومن ثم وصف كل قطاع

بما يحتويه من رموز ،وصور ،وأفكار.

وترى الباحثة أن كتابة الطالب للمقال بمساعدة الشكل الذي أعده باإلضافة إلى تقديم المعلم

التغذية الراجعة بصورة مستمرة أثناء إعداد شكل البيت الدائري يساعد الطالب في تعديل الفهم

الخاطئ لديه عن أي مفهوم يتناوله الموضوع .

ولقد استخدمت الباحثة المراحل السابقة في عملية تطبيق االستراتيجية على الطالبات ،حيث قامت

المعلمة بتوضيح هذه المراحل للطالبات قبل بدء تطبيق االستراتيجية واعطاء أمثلة من دروس سابقة
لتضح االستراتيجية لدى الطالبات.

كيفية بناء شكل البيت الدائري:

يقوم المتعلم ببناء شكل البيت الدائري باتباع نموذج خطوات بناء شكل البيت الدائري فكل سؤال

في النموذج مرتبط بخطوة من خطوات الشكل  ،بحيث تقوم المتعلمة حسب ما حددها كل من وارد
ولي ) ( Ward & Lee ,2006 :13بما يأتي:

 يحدد الهدف الذي يسعى له من بناء شكل البيت الدائري ليساعده ذلك على التركيز في دراسة
الموضوع ويوجهه أثناء التعلم.

 يحدد الموضوع الرئيسي المراد دراسته سواء كان مفهوماً أو تجربة عملية أو اجراءات معينة
بحيث يسجل العنوان الرئيسي داخل القرص الدائري.

 يحدد جانبين يتناولهما الموضوع الرئيس بحيث يكونان عنوانين متفرعين عن الموضوع
الرئيس ،إذا كان الموضوع يحتمل ذلك وتسجيلهما على جانبي المنحنى في القرص الدائري.
 يقسم الموضوع الرئيسي إلى سبعة أفكار رئيسية (قد تزيد وقد تنقص بندين( ويكتب عبارة لكل
منها ثم يلخصها في عنوان يوضح خالصة الفكرة.
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 يرسم أيقونة (شكالً أو صورة أو رسماً مبسطاً( لكل من العناوين السبعة ،بحيث تساعده على
تذكر العناوين.

 يبدأ بتعبئة القطاعات الخارجية لشكل البيت الدائري مبتدئاً بالقطاع المشير الى الساعة 12

وباتجاه عقارب الساعة مستخدماً العناوين القصيرة  ،واأليقونات المرافقة لها في كل قطاع من

القطاعات السبعة  ،ويمكن للمتعلم االستعانة برسومات مصورة جاهزة.

 إذا شعر المتعلم بحاجته إلى التوسع في نقطة معينة يمكن استخدام شكل (القطاع المكبر(
للشرح والتعليق.
 يستخدم نموذج ضبط شكل البيت الدائري لمراعاة شروط بناء الشكل  ،بحيث يصبح المتعلم
موجهاً ذاتياً.

 بعد االنتهاء من بناء الشكل يكتب المتعلم مقال عن الموضوع.
و الشكل( )2.1يوضح خطوات بناء شكل البيت الدائري(الجنيح: )175 :2411 ،

شكل ( )4.3خطوات بناء شكل البيت الدائري
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طرق تقديم استراتيجية البيت الدائري:

ذكر كل من ) (McCartney & Samsonov, 2010: 1396عدة طرق لتقديم شكل البيت
الدائري أثناء الحصة تبعاً للغرض وهي:

 في بداية الدرس (المعلم)  :كمنظم متقدم للطالب بحيث يقوم المعلم ببناء الشكل وعرضه
للمتعلمين في بداية الدرس  ،وذلك لتحفيزهم واعطائهم نبذة عما سوف يتعلمونه .

 في بداية الدرس (المتعلم ( :يقوم المتعلم ببناء الشكل وذلك قبل أن يشرح المعلم الدرس،
فيستخدم المتعلم جميع األدوات التي وفرتها االستراتيجية كأداة التقييم الذاتي  ،ويسير وفق

المراحل الثالث لالستراتيجية.

 أثناء الدرس (المعلم( :يقوم المعلم ببناء الشكل أثناء الدرس وذلك لتقديم خطوات متسلسلة
ومتتابعة كما في دورات الحياة  ،واعطاء تعليمات الستخدام األجهزة كما في كيفية استخدام

المجهر.

كما وأضافت الكحلوت ) )20 :2012بعض الطرق في تطبيق االستراتيجية وهي:

 في نهاية الموقف التعليمي (الغلق(  :بعد عرض الدرس ،وذلك لتنظيم المعلومات وترسيخها
في ذهن المتعلم.

 يمكن أن تستخدم كنشاط بيتي لمراجعة ما تم تعلمه.

ولقد اتبعت الباحثة عدة طرق منها طريقة أن يقوم المتعلم ببناء الشكل بنفسه ،وذلك قبل أن

يشرح المعلم الدرس ،بينما يقوم المعلم بتقديم التغذية الراجعة وذلك لتحقيق فائدة أكبر حيث يقوم

المتعلم باستخدام األفكار السبعة واختصارها لعناوين محددة ،ومن ثم رسم ما يدلل عليها وهذا بدوره

ييسر للمتعلم تعلم المفاهيم المرتبطة بالموضوع وتثبيتها في ذهنه مما يساعد على تجنب الفهم الخاطئ

لدى المتعلم كما ،واتبعت الباحثة طريقة أن يقوم المتعلم ببناء الشكل أثناء الدرس باتباع خطوات
متسلسلة ومتتابعة.

أهمية البيت الدائري للمعلم:

تكمن أهمية البيت الدائري للمعلم في أنها يمكن استخدامها قبل الدرس ،أو أثناء الدرس أو في

نهايته ولذلك تشير الدراسات السابقة أن استخدام استراتيجية البيت الدائري قد يجعل هناك تحول في

دور المعلم كما جاء في دراسة (الكحلوت:)22-21 :2012 ،
 تساعد المعلم على توضيح المفاهيم المجردة.

 تستخدم كاستراتيجية في غلق الموقف التعليمي.

 تعزز استخدام المعلم لوسائل وأنشطة غير تقليدية اذا تم توظيفها من خالل الحاسوب.
 تساعد المعلم على تنويع األنشطة والخبرات التعليمية.
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 تشجع المعلم على الجمع بين الجانب النظري والجانب المهارى وهذه يتضح من خالل قيام
المتعلم بتحديد عناصر شكل البيت الدائري ورسم األيقونات داخل الشكل.

بينما أوضحت دراسة الجنيح ( )167 :2011أن استراتيجية البيت الدائري لها أهمية بالغة بالنسبة

للمعلم من خالل اعتبار االستراتيجية كالتالي:
 أداة التخطيط الجيد للتدريس.

 مدخل مشوق ومثير في التدريس.

 مرشد ومساعد للمتعلم لتنظيم أفكاره وتسلسل المادة العلمية مع ايضاحها بالصور.
 وسيلة للتعرف على التصورات والمفاهيم الخاطئة لدى المتعلم والعمل على تصحيحها.
 تساعد على توفير مناخ تعليمي جماعي للمناقشة بين المتعلمين.
 مالءمة لتطبيق األنشطة والتجارب العلمية.

أضافت دراسة مكارتني وسامسونوف ) : (McCartney &Samsonov, 2010: 1400

 تغير المناخي الصفي من التمحور حول المعلم إلى التمحور حول الطالب فيصبح الطالب
هو محور العملية التعليمية.

 زيادة ثقة المعلمين وكفاءتهم في تدريس العلوم بسبب حماس المتعلمين ومشاركتهم بفاعلية.
 تحول المعلم من ملقن إلى ميسر ومساعد ومستمع للطالب.

 تحول في طريقة التدريس من االعتماد على الكتاب إلى االجابة على تساؤالت المتعلمين.

وتضيف الباحثة أن استخدام استراتيجية شكل البيت الدائري يساعد المعلم في الكشف عن التصورات
البديلة لدى المتعلم وتعديلها من خالل قيام المعلم بتقديم التغذية الراجعة للمتعلم أثناء قيامه ببناء البيت

الدائري وتصحيح الفهم الخاطئ لديه.

أهمية استراتيجية البيت الدائري للمتعلم :

ذكرت كثير من الدراسات السابقة مهنا ) )27 :2013أهمية بناء البيت الدائري للمتعلم وذلك

في أنها:

 تسهل على المتعلم رؤية المفهوم بشكل أكثر شمولية .

 تساعد المتعلم على حفظ المعلومة وذلك ألنه تم تمثيل المعلومة لفظياً وبصرياً.
 تساعد المتعلم على تنظيم األفكار واعادة صياغة األحداث المتسلسلة.

 تساعد المتعلم على التحليل والتصنيف ،وذلك من خالل استخراج األفكار الرئيسية
للمحتوى.

وتكمن أهمية استراتيجية البيت الدائري بالنسبة للمتعلم كما تراها الكحلوت ):)23 :2012
 االهتمام بالمادة بشكل أكبر مما لو كانت تدرس بالطريقة المعتادة.
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 تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.

 تنمية مهارات التفكير البصري لدى المتعلم.
 اضفاء جو من المرح والمتعة أثناء عملية التعلم.

 اعطاء فرصة لمشاركة جميع المتعلمين على اختالف مستوياتهم المعرفية (التحصيلية).

وتضيف الجنيح ):)168 :2011

 ربط المعرفة الجديدة للمتعلم بالمعرفة السابقة في البنية المعرفية.

 تيسير عملية تعلم المفاهيم المرتبطة بالموضوع  ،وتثبيتها في ذهن المتعلم مما يسهل
تذكرها واسترجاعها في المستقبل.

 تنمية االبداع والتفكير ويتضح ذلك في قدرة المتعلم على بناء شكل البيت الدائري.
 القيام بتنظيم المادة العلمية واعداد ملخص تفصيلي لمحتوى التعلم.

 تمثيل المادة العلمية بأيقونات وصور يساعد المتعلم على توضيحها.

وفي هذا الجانب قد أوضح كل من وارد ولي )  (Ward & Lee,2006:18أن أهمية البيت الدائري
للمتعلم تتضح من خالل.

 ربط المعلومات التي يمكن استخالصها من المحتوى الدراسي بعضها ببعض.
 بناء قاعدة معرفية صلبة  ،لكونها تقلل من عدد المفاهيم الخاطئة.
 تعزيز الطالقة والمرونة واألصالة البصرية لدى المتعلم.

 تشجيع المتعلم على الثقة بالنفس من خالل مساعدة المتعلم في التعبير عن أفكاره واختياره
للقصاصة الفنية المناسبة.

 توظيف المحتوى الدراسي ،وذلك من خالل تحليل النصوص وايجاد التفسيرات المناسبة لها
من خالل الرسم.

وتضيف الباحثة أن استراتيجية البيت الدائري ذات أهمية للمتعلم وذلك ألنها تساعد المتعلم على بناء

المفهوم بصورة صحيحة وتثبيتها في ذهنه مما يسهل تذكرها واسترجاعها.

الصعوبات المتعلقة باستراتيجية البيت الدائري:

أظهرت العديد من الدراسات بعض الصعوبات التي واجهها المتعلمون أثناء تطبيق استراتيجية

البيت الدائري مثل دراسة هاكني ووارد ) ، (Hackney& Ward , 2002دراسة وارد
) (Ward , 1999ودراسة مكارتني وفيج ) (McCartray &Figg, 2011وقد قامت الباحثة

بتلخيص هذه الصعوبات كالتالي:

 كراهية المتعلمين أو التزامهم بالرسم.
 خوف المتعلمين من سخرية زمالءهم من رسوماتهم وخاصة ممن ال يتقنون الرسم.
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 صعوبة استخالص األفكار األساسية من الكتاب المدرسي  .صعوبة تفسير المفاهيم في
سياق المفهوم الكلي والجزئي.

 صعوبة صياغة الجمل بشكل دقيق وتسلسل األحداث تسلسالً دقيقاً.
بينما أوضحت الكحلوت ( )233 :2012أن التغلب على هذه الصعوبات يكمن في دور المعلم من

خالل:

 تعزيز رسومات المتعلمين.
 توضيح الهدف من الرسم هو ترجمة المفاهيم بطريقة حسية ،وليس التركيز على الرسم بحد
ذاته.
 تدريب الطلبة على تحليل المحتوى واستخالص العناصر المحددة من خالل تحديدهم
لألهداف في مستهل الحصة الدراسية أو بواسطة التعيينات.

في حين ذكرت دراسة مهنا ( )25 :2013أن الكثير من الصعوبات تم تفاديها من خالل:
 عرض الكتاب المدرسي أغلب المفاهيم على شكل نقاط  ،وبذلك تم تذليل صعوبة استخراج
األفكار السبع من الكتاب.

 المتعلمون الذي ال يجيدون الرسم استعانوا بالحاسوب ليقوموا ببناء البيت الدائري باستخدام
البرامج المتنوعة وذلك باستخدام صور يتم البحث عنها من خالل محركات البحث تمثل

المفهوم من وجهة نظرهم.
 رمز الكتاب المدرسي العديد من الصور التي ساعدت الطالبات على الرسم.
وترى الباحثة أنه يمكن التغلب على الصعوبات من خالل :
 تعزيز رسومات الطالبات.
 تشجيع الطالبات على استخدام الحاسوب للحصول على صور من خالل استخدام محركات
البحث.
 تدريب الطالبات على تحليل محتوى الدرس في بداية الحصة الدراسية.
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المحور الثالث :المفاهيم العلمية:

تعتبر المفاهيم العلمية هي األساس في عملية التعلم فالمفاهيم تساعد على تبسيط المعرفة من

خالل تجميع األشياء واألحداث واألفكار عن طريق خصائصها المشتركة وتصنيف المعارف

واألحداث والحقائق وتسهيل تفسيرها عند التطبيق على مواقف جديدة مشابهة للمواقف التي سبقت

تعلمها وتعد خطوة ضرورية لتعلم التعميمات والنظريات والمبادئ والقوانين (فنونة. )42 :2012 ،

ومن الحقائق الثابتة أن تكوين المفهوم يبدأ منذ الوالدة فالطفل الصغير في محاولته فهم العالم

من حوله واستكشاف ما يحيط به من مثيرات يتطلع إلى امتالك نظام من االستجابات الموحدة

للتعامل مع البيئة المحيطة به (الكرش ، )121 :1998 ،ولذلك أصبح تعلم المفهوم ضرورة ملحة
وهدفاً تربوياً هاماً لجميع مستويات التعلم.

تعريف المفهوم:

اهتمت كثير من الدراسات بالمفاهيم العلمية وعملت على وضع تعريفات لها ومن هذه

التعريفات:

 يعرفه ميريل وتنيسون" :المفهوم هو مجموعة من األشياء أو الحوادث أو الرموز التي تجمع معاً

على أساس خصائصها المشتركة العامة والتي يمكن أن يشار اليها باسم أو رمز خاص( ".سعادة
واليوسف)60-59 :1988 ،

 أما نشوان ) )40 :2001فعرفه ":أنه مجموعة من المعلومات التي توجد بينها عالقات حول شيء
معين تتكون في الذهن وتشتمل على الصفات المشتركة والمميزة لهذا الشيء".

 كما عرفه حسن (" )12 :2003هو مجموعة من األشياء والرموز التي تجمع معاً على أساس
خصائصها المشتركة والتي على أساسها يمكن التمييز بينها وبين المجموعات األخرى".

 ويعرف زيتون ( )78 :2001المفهوم العلمي على أنه" :ما يتكون لدى الفرد من معنى وفهم يرتبط
بكلمة (مصطلح) أو عبارة أو عملية معينة".

 تعرفه كل من الحلية ومرعي ( )24 :2009المفهوم هو "كلمة أو كلمات تطلق على صورة ذهنية
لها سمات مميزة وتعمم على أشياء ال حصر لها".
 يعرفه سالمة ( )53 :2004على أنه" :فكرة تختص بظاهرة معينة أو عالقة استنتاج عقلي يعبر
عنها عادة بواسطة كلمة من الكلمات أو مصطلح معين".
ومن خالل استع ارض التعريفات السابقة توصلت الباحثة إلى التعريف االجرائي التالي:
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مجموعة من االستدالالت العقلية المنظمة التي يكونها الفرد لألشياء والظواهر التي تمكنه من

فهمها والقدرة على تفسيرها والعمل على توظيفها في مواقف جديدة ويتكون من جزأين (االسم والداللة
اللفظية( .

أهمية تعلم المفهوم:

يرى معظم المهتمين بالتربية والتعليم أن أحد األهداف المهمة التي ينبغي أن تؤكد عليها

المدارس في تدريس مختلف المواد الدراسية ومختلف المستويات التعليمية هو التأكيد على تعلم
المفاهيم.

ويلخص جودت سعادة وجمال اليوسف فوائد

(سعادة واليوسف)95-91 :1988 ،

تعلم المفاهيم في النقاط اآلتية:

 تؤدي المفاهيم إلى المساهمة الفاعلة في تعلم التالميذ بصورة سليمة.
 تساعد المفاهيم التالميذ على التعامل بفاعلية مع المشكالت الطبيعية واالجتماعية للبيئة
وذلك عن طريق تخفيفها إلى أجزاء يمكن التحكم بها.
 تساعد المفاهيم على تنظيم عدد ال يحصى من المالحظات والمدركات الحسية.
 تساعد المفاهيم على التقليل من ضرورة اعادة التعلم ,فما أن يتعلم التلميذ المفهوم حتى
يطبقه مرات ومرات على عدد كبير من المواقف التعلمية دون الحاجة الى تعلمه من جديد
 تساهم المفاهيم في حل بعض صعوبات التعليم خالل انتقال التالميذ من صف إلى آخر
أو من مستوى تعليمي إلى آخر.
 تقدم المفاهيم وجهة نظر واحدة للحقيقة أو الواقع وتستخدم في الغالب لتحدد لنا عالمنا الذي
نعيش فيه.

 تعتبر المفاهيم من األدوات المهمة للتدريس بطريقة االستقصاء ألنها تؤدي إلى طرح
األسئلة ذات العالقة بتجربة ما أو بمعلومات أو بيانات ما من أجل جعلها ذات معنى.

 تساعد المفاهيم على تنظيم الخبرة العقلية.
 تسهم المفاهيم في مساعدة التالميذ على البحث عن معلومات وخبرات اضافية في تنظيم
الخبرات التعليمية ضمن أنماط معينة تسمح بالتنبؤ بالعالقات المتطورة.
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خصائص المفاهيم:

هناك مجموعة من الخصائص التي يتصف بها المفهوم وهي تعطي داللة واضحة عن طبيعة

المفهوم وطريقة نمائه في أذهان المتعلمين وقد ذكر (أبو طير )23 :2009 ،بعضاً من هذه
الخصائص كالتالي:

 تتكون المفاهيم وتنمو باستمرار وتتدرج في الصعوبة من مرحلة الى أخرى أكثر تعقيداً.
 أن العلم ينمو بنمو المفاهيم.
 المفاهيم هي أدوات الفكر الرئيسة.
 المدرسة تقوم بدور مهم في تشكيل المفاهيم.
 المفاهيم تتولد بالخبرة وبدونها تكون ناقصة.
 تختلف مدلوالت المفاهيم الواحدة من شخص آلخر وذلك الختالف مستوى الخبرة.
 إن المفاهيم تعتمد على الخبرات السابقة للفرد.
كما أن هناك مجموعة من الخصائص للمفاهيم العلمية وهي كما ذكرها (زيتون:)78-79 :2001 ،
 يتكون المفهوم العلمي من جزأين االسم والداللة اللفظية.
 يتضمن المفهوم العلمي التعميم.
 عملياً تتكون المفاهيم العلمية من خالل ثالث عمليات هي التمييز والتنظيم والتعميم.
 تكوين المفاهيم العلمية ونموها عملية مستمرة تتدرج في الصعوبة من صف إلى آخر ومن
مرحلة ألخرى وذلك نتيجة لنمو المعرفة العلمية نفسها ولنضج الفرد بيولوجياً وعقلياً.

مراحل تعلم المفهوم:

يمر تعلم المفاهيم وتعليمها بمراحل متعددة حيث يرى (اآلغا وعبد المنعم )235 :1994 ،أن هذه
المراحل هي كالتالي:
المرحلة األولى :تقديم المعلومات والتعرف على المفهوم:
 يقدم المعلم أمثلة محددة.
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 يقارن التالميذ بين )األمثلة) التي تتوفر فيها خصائص المفهوم )والالأمثلة( التي ال تتوفر فيها
خصائص المفهوم.

 يقوم التالميذ بفرض الفروض واختبارها.
 يحدد التالميذ تعريفاً بحيث يحتوي على الخصائص األساسية.
المرحلة الثانية :اختبار التوصل إلى المفهوم:
 يتعرف التالميذ على أمثلة أخرى يحددون إن كانت تنتمي إلى المفهوم أو ال تنتمي إلى
المفهوم أي أن كانت ايجابية أو سلبية.
 يؤكد المعلم االفتراضات ويعطي أسماء المفاهيم ويعيد صياغتها تبعاً للخصائص.
 يأتي التالميذ بأمثلة من عندهم.
المرحلة الثالثة :تحليل استراتيجيات التفكير:
ويقصد باالستراتيجية في تعليم المفاهيم هو ترتيب الق اررات التي يتخذها الطالب عندما يواجهون كل

مثال جديد للمفهوم وعندما يقوم التالميذ باألعمال اآلتية:


وصف األفكار التي تراوده في تنظيم المعلومات وأسس التصنيف.

 مناقشة دور الفروض والخصائص.
 مناقشة نوع وعدد الفروض.

تصنيف المفاهيم العلمية:

تعددت تصنيفات المفاهيم العلمية بتعدد الباحثين والمختصين حيث يصنفها )زيتون:2004 ،

 (79-78إلى:

 مفاهيم ربط كما في البرمائيات التي تتنفس عن طريق الجلد الرطب والرئتين.
 مفاهيم فصل كما في األيون أو مجموعة ذرات تحمل شحنة كهربائية.
 مفاهيم عالقة كما في الكثافة (كتلة وحدة الحجوم).
 مفاهيم تصنيفية كما في الفكيات تقع ضمن الفقاريات.
 مفاهيم علمية (اجرائية) كمفهوم االخصاب.
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 مفاهيم وجدانية كما في التقدير والميول واالتجاهات.
وفي ضوء ذلك تؤكد الباحثة على أن عملية تعلم المفاهيم عملية تراكمية البناء حيث يؤثر

التعلم القبلي للمتعلم في بناء المفهوم فحينما يحمل المتعلم في ذهنه تصورات خاطئة عن المفهوم

العلمي مما يؤثر في اكساب هذا المفهوم في المراحل الالحقة ويؤدي إلى خلل في عملية تكوين
الصورة الصحيحة له  .وترى الباحثة أنه من الضروري على المعلم أن يراعي خالل تعليمه للطلبة

أمرين هامين :المعرفة السابقة ،وصفات المعرفة الجديدة .كما وترى الباحثة أن استخدام استراتيجية
البيت الدائري قد يسهم في اكتساب المفاهيم المجردة من خالل ربط المفهوم المجرد بالصور الحسية
وهذا بدوره يؤدي إلى احتفاظ المتعلم ببنيته المفاهيم لمدة أطول وبقاء أثر التعلم.

صعوبات تعلم المفاهيم العلمية:

يجد كثير من الطالب صعوبة في تعلم المفاهيم العلمية وقد أوضحت عديد من الدارسات

العلمية أن صعوبات تعلم العلوم تعود إلى حد كبير إلى عدم ادراك المتعلمين للمفاهيم العلمية

األساسية وترجع الصعوبات في تعلم المفاهيم العلمية واكتسابها إلى تفاوت المفاهيم العلمية نفسها من
حيث  :أنواعها ،بساطتها وتعقيدها أو تجريدها ومن بين الصعوبات في تعلم المفاهيم العلمية كما

ذكرها (خطابية )40 :2011 ،ما يلي:

 فهم المتعلم لطبيعة المفهوم العلمي المجرد والمعقد الخلط في معنى المفهوم أو الداللة
اللفظية لبعض المفاهيم العلمية.

 نقص الخلفية العلمية المالئمة عند المتعلم والالزمة لتعلم مفاهيم علمية جديدة.
 استراتيجيات التدريس المتبعة في تعلم العلوم.
 مدى فهم معلم العلوم للمفاهيم العلمية وكفاءتهم وطرق التدريس المستخدمة.
 العوامل الداخلية للمتعلم والمتمثلة في استعداد الطالب ودافعيته للتعلم واهتمامه وميوله
العلمية.
 المناهج العلمية غير المالءمة للغة المتبعة بالتعليم.
بينما ترى الباحثة أن استراتيجية البيت الدائري تقلل من صعوبة تعلم المفهوم العلمي المجرد
ألن المتعلم يجب أن يربط المفهوم العلمي بصورة أو رمز أو أيقونة أو رسم شكل مبسط لهذا المفهوم
أو ادراج فيديو يحاكي المفهوم.
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المحور الرابع :التصورات البديلة:

لقد ركز المنحى البنائي على العوامل الداخلية التي تؤثر في الموقف التعليمي مثل المعرفة

السابقة للمتعلم وما يوجد من فهم ساذج سابق للمفاهيم لدى المتعلم .وتفترض النظرية البنائية لعملية

التعلم أن المتعلمين يبنون معارفهم الخاصة بأنفسهم مستخدمين في ذلك المعارف الموجودة لديهم
بالفعل ولذلك يرون العالم بالطرق المقبولة لهم.

وفي أثناء عملية بناء هذه المعارف فإنها تتأثر بالخبرات االجتماعية والعلمية السابقة فيكون

المتعلمون أنماطاً من المعتقدات تظهر في شكل تصورات بديلة لبعض المفاهيم العلمية وهذه

التصورات تختلف في الغالب بشكل واضح عن الرؤى المتعارف عليها علمياً لتلك المفاهيم (األسمر،

 )37 :2008وقد أطلق العلماء على هذه المفاهيم عدة مسميات منها التصورات الخطأ والتصورات
القبلية واألفكار الخاطئة واالستدالل العفوي وقد كان االختيار واالتفاق لمصطلح التصورات البديلة.

وقد يتمسك المتعلم بهذه التصورات البديلة لمفاهيم العلمية ألنها تعطيه تفسيرات تبدو منطقية

بالنسبة له ،ذلك ألنها تعطيه توافقاً مع تصوره المعرفي الذي تشكل لديه عن العالم حوله على الرغم

من تعارض هذه التصورات البديلة في الكثير من األحيان مع التصور العلمي الذي يقرره العلماء
لتفسير الظواهر وتزداد المشكلة تعقيداً حين تصبح تلك التصورات عميقة الجذور فتشكل عوامل
مقاومة للتعلم ومعيقة الكتساب المفاهيم العلمية الصحيحة( .السيد)152-151 :2002 ،

مفهوم التصورات البديلة:

 عرفها حسن) )93 :1993بأنها" :تصورات لها معنى عند الطالب يخالف المعنى العلمي
الذي يقبله المتخصصون في المجال".

 عرفها أبو الفتوح وعبد الحميد ( )10 :1994بأنها" :نتاج جهود تخيلية يقوم بها الطالب

لتفسير األحداث واألشياء المجردة في بيئتهم والتي يمكن أن تتسق مع خبراتهم وذلك بالرغم

من أنها تعد تفسيرات جزئية وذات مدى محدود".
 يعرفها الرافعي ( )86 :1998بأنها" :األفكار والمفاهيم التي توجد لدى المتعلم وتخالف
التفسيرات العلمية للمفاهيم والظواهر العلمية ولها معنى عند التالميذ يخالف المعنى الذي
يقبله المتخصصون في تدريس العلوم والتربية العلمية".

 يعرفها بعارة وطراونة ( )186 :2004بأنها " :المعرفة التلقائية التي يكتسبها الطلبة ذاتياً من
خالل تفاعلهم مع البيئة بحيث يعبرون عنها بشكل يتعارض مع معطيات العلم الحديث".
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وبناء على ما سبق:
ً
تعرف الباحثة التصورات البديلة اجرائياً بأنها" :المعلومات والتفسيرات واألفكار والمفاهيم التي
توجد لدى طالبات الصف الحادي عشر عن المفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة الكيمياء من حولنا
والتي تعبر عن رؤيتهم لهذه المفاهيم بطريقة تخالف التفسيرات المقبولة علمياً والمناسبة للمستوى

الفعلي للطالبات في تلك المرحلة".

أهمية التعرف على التصورات البديلة:
كون المفاهيم العلمية تمثل أهمية بالغة في مجاالت المعرفة المختلفة ،كما أن اكتساب المعرفة

العلمية السليمة التي يستطيع الفرد أن يستخدمها لفهم األشياء و الظواهر العلمية من حوله من األمور
الرئيسة لتدريس العلوم ،لذلك كان البد من تكوين وتعليم هذه المفاهيم بصورة صحيحة وسليمة في

البنية المعرفية التعليمية للمتعلمين واستثمار طرق وأساليب التدريس المالئمة لهذا األمر حتى نستطيع

في المرحلة التعليمية الواحدة والمراحل التعليمية األخرى تكوين نظاماً مفاهيمياً متماسكاً ،له صور

ومخططات واضحة في الذهن تمكن المتعلم من استثمارها وتوظيفها في مواقف المعرفة العلمية وعليه

البد من البحث عن المتطلبات األساسية الالزمة لبناء المفاهيم في الموقف التعليمي الجديد واكتساب
المعرفة العلمية الصحيحة والتفسير العلمي الدقيق لألحداث والظواهر المختلفة والذي قد ال يكون
متفقاً مع التصورات القبلية أو المعارف التي اكتسبوها من مصادر أخرى.

و من خالل االطالع على الدراسات السابقة(األشقر( ،)2413الديب ( ،)2412ضهير())2449التي
تناولت التصورات البديلة لدى الطلبة يمكن التوصل إلى األهمية التربوية لمعرفة التصورات البديلة من

خالل النقاط التالية:

 أن معرفة المعلم للخلفية العلمية للطالب وفهم صعوبات التعلم لديهم يمكن المعلم من
تحسين طريقة التواصل مع الطالب مما يزيد من فاعلية التدريس.

 معرفة المعلمين ألسباب تكون التصورات البديلة تمكنهم من العمل على تالفيها والحد منها.
 إن صعوبة بعض المفاهيم على الطالب يؤدي بهم الى الخلط في المفاهيم بحيث يعوق
تعلمها.
 تساعد المعلمين على تطوير أساليب تدريسية حديثة لتعديل التصورات البديلة في ضوء
فشل األساليب التقليدية.

 ادراك المعلمين أن التصورات البديلة سوف يؤثر سلبا على فاعلية التعليم الجديد سوف
يهتم المعلمون بتدريس المفاهيم الجديدة عن طريق اعادة البناء المفاهيمي للتالميذ.
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 تشخيص التصورات البديلة من قبل المعلمين والتي ترجع إلى الكتب الدراسية والمناهج

يمكن أن يسهم في تعديل المناهج الدراسية وتضمين هذه التصورات البديلة في أدلة المعلم.

ويجمل (عبد السالم )154-151 :2011 ,أهمية التعرف على التصورات البديلة لدى التالميذ

عن المفاهيم والظواهر العلمية فيما يلي:

 توجيه المداخل واألساليب المناسبة للتعامل مع تصورات وعلوم األطفال واحداث التغيرات
المناسبة في محتوى مناهج العلوم.

 استخدام أساليب تعليمية حديثة وغير تقليدية تحافظ على سالمة اللغة العلمية ومعاني
الكلمات لدى كل من المعلم والتالميذ تؤدي إلى فهم صحيح وادخال مفاهيم علمية
صحيحة.
 ضمان عدم إضافة التصورات البديلة على المفاهيم العلمية التي يدرسونها وذلك يتطلب
احداث تغييرات جذرية لتصوراتهم حتى ال يؤثر على التصورات العلمية الصحيحة.

 التعرف على االختالف بين اللغة اليومية السائدة بين التالميذ ومعاني الكلمات بالنسبة لهم
وتصورات العلماء قد يسهم في تطوير اللغة الفنية للتالميذ وأن تكون ذات معنى دقيق.

 إنها تسهل عملية اختيار المفاهيم التي ينبغي تعلمها.
 إنها تبرز الهدف من األنشطة التعليمية بما يحقق الفهم السليم.

خصائص التصورات البديلة:

تتصف التصورات البديلة بمجموعة من الصفات والخصائص يمكن ذكرها:

 أن التالميذ يأتون إلى المدرسة وهم يحملون العديد من التصورات البديلة واألفكار المشتتة
عن بيئتهم والتي ترتبط باألحداث والظواهر الطبيعية( .عبده)134 :2000 ،
 تمثل التصورات الخاطئة عناصر ثابتة في البيئة المفاهيمية للفرد وتكون متماسكة ومقاومة

للتغير حيث يتشبث بها الفرد ويدافع عنها بقناعة منه أنها سليمة( .الرافعي))87 :1998 ،

وقد ذكر (صبري وتاج الدين )62 :2000 ،من خصائص التصورات البديلة:

 تتكون هذه التصورات لدى المتعلم قبل مروره بأية خبرات كما تتكون عند مروره بخبرات
غير صحيحة واكتساب لمعلومات غير دقيقة علمياً.

 تحتاج هذه التصورات لوقت في بنائها وال تتكون فجأة لدى المتعلم.
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بينما ذكرت دراسة (الفالح )143 :2005 ،بعض الخصائص منها:

 أن أنماط التصور الخطأ ال تكون منطقي من وجهة نظر العلم ألنها تناقض وتخالف
التفسير العلمي ولكنها في الوقت نفسه تكون منطقية من وجهة نظر المتعلم ألنها تتوافق
مع بنيته المعرفية.

 التصورات البديلة ال تتعلق بثقافة معينة أو بجنس معين ولكنها ذات صبغة عالمية بحيث

أن مستوى وطريقة تشكيل هذه التصورات وتكرار حدوثها في ذهن التلميذ قد يتغير بالعوامل

التي يعيشها.
 التصورات البديلة للتالميذ قد تؤثر في تفكيرهم حتى بعد فترة التدريس فيظل التالميذ
مقتنعون بأفكارهم ومفاهيمهم السابقة كما وتؤثر في تفسيراتهم للظواهر العلمية.
 هذه التصورات البديلة تؤثر سلباً على تعلم المفاهيم الصحيحة فهي تعيق الفهم الصحيح

لدى المتعلم كما و تدعم أنماط الفهم الخطأ وبالتالي تعيق تعلمه الالحق.

 يمكن استخدام استراتيجية حديثة في تعديل التصورات البديلة داخل الفصل الدراسي والتي
تعني بإحداث التغير المفهومي.

وترى الباحثة هذا التنوع الكبير في خصائص المفاهيم البديلة من حيث تماسكها وثباتها

وانتشارها ومقاومتها للتغير إنما يقف عائقاً أمام المتعلمين الكتساب تعلمهم الالحق بصورة بنائية

سليمة سواء كان ذلك أثناء فترة تعلمهم في المدارس أو خالل حياتهم العملية والمواقف الحياتية.

ولذلك اجتهد الخبراء والباحثون بالكشف والتشخيص عن التصورات البديلة للمفاهيم العلمية وأيضا

بطرق العالج لهذه التصورات والخالص منها باستبدالها بالمفاهيم الصحيحة.

مصادر التصورات البديلة:

تناولت العديد من الدراسات السابقة التصورات البديلة وقد حددت بعضها مصادر تكون التصورات

البديلة وتتمثل في:

 المعلم  :يعتبر المعلم من أهم المصادر األساسية في توجيه الطالب وتهيئة الفرص لمساعدتهم
على اكتساب المعرفة وتعديل التصورات البديلة لدى الطالب ،إال أن تحقيق ذلك قد يتأثر بشكل
كبير بما لدى المعلم من أفكار وتصورات بديلة عن المفاهيم العلمية التي يدرسها الطالب  .كما
أثبتت الدراسات أن المعلمين أنفسهم يكون لديهم في الغالب فهم خاطئ عن بعض المفاهيم

العلمية وذلك أنهم غير مدربين جيداً أو غير ملمين بالمواد التي يدرسونها (الجندي وشهاب،

.)497 :1998
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 المتعلم  :المعرفة التي يكتسبها الطلبة ذاتياً من خالل تفاعلهم مع بعضهم البعض ومع البيئة

المحيطة بهم حيث يؤدي إلى ترسيخ المفاهيم البديلة في أذهانهم (بعارة والطراونة:2004 ،
.)196

 الكتب المدرسية  :قد ترجع بعض التصورات البديلة إلى الكتاب المدرسي بما يحمله من كثافة
معرفية مطروحة ينتج عنها سطحية في معرفة المتعلم وافتقادها للشرح الكامل للمفهوم كما أن
افتقاد كتب العلوم بشدة إلى األمثلة والتشبيهات من االثارة العقلية ما يفسح المجال لنمو
مفاهيمي متوازن مع طبيعة الظاهرة (زيتون.)640 :1998 ،
 أساليب تدريس المفاهيم  :فأساليب التدريس التقليدية ال تعمل على تعديل الفهم الخاطئ لدى
الطالب ،حيث تفتقر أساليب التدريس المستخدمة الستخدام الخبرات المباشرة الموقف التطبيقي
والتجارب العملية في توضيح المفاهيم والظواهر العلمية (عبد السالم.)54 :2001 ،
 اللغة المستخدمة في التعليم :عناصر الثقافة السائدة التي يتناقلها األفراد عبر األسرة وتقديم
األسرة تفسيرات وأفكار غير صحيحة للبالغين والصغار (عبد المسيح.)96 :2001 ،
 النمو العقلي العام للطالب :قد يعود الفشل في اكتساب المفهوم العلمي السليم إلى المستوى
العام لنمو العقلي للطالب وما تتطلبه بعض المواد العلمية من عمليات عقلية خاصة ومستوى
مرتفع من المهارات (الرافعي.)288 :1998 ،
 وسائل االعالم :قد تسهم وسائل االعالم من تلفاز واذاعة وصحافة في تكوين التصورات البديلة
لبعض المفاهيم العلمية فقد يتأثر الطالب باألسلوب السريع لإلعالنات التجارية وعدم التركيز
الالزم أثناء مشاهدته للبرامج سواء أكانت في صورة أفالم كرتون أو برامج تقدم مادة علمية قد
تكون صحيحة أو غير صحيحة مما يؤدي إلى تكوين التصورات البديلة.

 عدم الربط بين المعلومات والمفاهيم التي تعلمها الطالب وتطبيقاتها في حل المشكالت المرتبطة
بها وكذلك المشكالت الحياتية (العطار.)266 :2002 ،

 االختبارات وأساليب التقويم المستخدمة :اعتماد أساليب التقويم المستخدمة على مدى حفظ

التالميذ للمعلومات وعدم مناقشة أخطاء التالميذ مما يفقد التقويم هدفه ومعناه

(بيومي.)237 :2003 ،
وفي ضوء مما سبق ترى الباحثة أن مصادر التصورات البديلة ال تقتصر على مصدر واحد

وانما قد تتكون من عدة مصادر أهمها (المعلم والمتعلم والكتاب( والتي تمثل مدخالت العملية
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التعليمية و (اللغة وطرائق التدريس( والتي هي عمليات في منظومة العملية التعليمية واذا كان هناك
خلل في مدخالت وعمليات العملية التعليمية مما يؤثر سلباً على مخرجاتها أال وهو الفهم العلمي

الصحيح.

لذلك أن من أهم طرق نجاح تعديل التصورات البديلة هو تحديدها والتعرف على مصادر تكوينها لدى

الطالب.

أساليب تشخيص التصورات البديلة:

من أهم األساليب المستخدمة للكشف عن التصورات البديلة( :العطار)141 :2001 ،
 الرسوم التخطيطية الدائرية للمفهوم)Concept Circle Diagrams) .
 المحاكاة بالكمبيوتر(Computer Simulations) .
 مهام ترابط الكلمات وفرزها(Sorting and Word association tasks) .
 أشكال فن ).(Venn diagrams
 اختبارات الورقة والتعلم ذات الشقين حيث يتضمن الشق األول سؤاال حول التصور العلمي
والشق الثاني تبرير االجابة التي اختارها.

 المنظمات التخطيطية ) :(Graphic Organizerويقصد بها استراتيجية بصرية لتنظيم
المفاهيم وابراز كيفية ارتباطها مع بعضها ومن أمثلتها الخرائط العنكبوتية.

كما وذكرت دراسة (خطابية والخليل )181-180 :2001 ،بعض األساليب منها:
 التصنيف الحر )  :(Free sort taskوفيه يعطي الطالب عددا من المفاهيم ويطلب منه
تصنيفها بأكثر من طريقة دون تحديد الوقت.

 الخارطة المفاهيمية ) : (Concept Mapوفيها يعطي الطالب مجموعة من المفاهيم
ويطلب منه عمل شبكة مفاهيمية تبين العالقات التي تربط المفاهيم مع بعضها البعض.

 التداعي الحر ) : (Free Associationوفيها يعطي الطالب مفهوما معنياً ،يتطلب منه
كتابة أكبر عدد من التعليقات الحرة التي تخطر بباله حول هذا المفهوم في وقت محدد.

 تحليل بناء المفهوم ) : (Concept Structuring Analysis Techniqueيكلف

الطالب بتحديد المفاهيم التي يعرفها والمسجلة على بطاقات صغيرة ثم ترتيبها مع تفسير
سبب ترتيبها بهذا الشكل.
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 طريقة جوين ) :(Gowinحيث يتم استخدام الشكل  Vالذي يتكون من جانبين  :الجانب
المفاهيمي والجانب االجرائي ويربطهما األحداث واألشياء التي تكون في بؤرة الشكل V

ويتم التفاعل بين الجانبين من خالل السؤال الرئيسي الذي يقع اعلى الشكل  Vالذي أعده

الطالب مع الذي أعده المتخصص.

 االختبارات القبلية ) : (Pretestsوفيها يعطي الطلبة اختبا ار قبليا للكشف عن األخطاء
المفاهيمية الموجودة لديهم قبل تعليمهم.

 الرسم ) : (Drawingحيث يكلف الطلبة بالتعبير عن المفاهيم الموجودة عندهم حول
موضوع معين بالرسم.

 المقابلة العيادية )  : (Clinical Interviewيتم فيها مقابلة كل طالب على حدة وسؤاله

عن مفهوم معين وتفسير اختياره إلجابته وتستخدم مع هذه الطريقة طريقة أخرى مثل طريقة

جوين.
 المناقشة الصفية ) : (Classroom Discussionوفيها يتاح للطالب أن يعبر عن أفكاره
حول مفهوم ما في غرفة الصف وأن يتلقى آراء زمالئه في األفكار التي يطرحها.

 طريقة اعرض – الحظ  -فسر)  : (DOE)(Observe-Explain-Demonstrateفيها
يتم وصف عرض عملي للطالب ويسأل أن يقوم بتنبؤ معين عن نتيجته ثم يجري أمامه

العرض العلمي ومالحظة ما اذا كان هناك اختالف بين ما تنبأ به وبين ما الحظ وتفسير

ذلك االختالف.

كما وتضيف الباحثة أن استخدام استراتيجية البيت الدائري يساعد على اكتشاف التصورات

البديلة لبعض المفاهيم العلمية وذلك من خالل قيام الطالب برسم أيقونة أو رمز يترجم المفهوم الذي

يتعلمه.

بناء على ما سبق فإن الطريقة العلمية المناسبة لتعلم المفاهيم تكمن في البدء بالتعرف

على المعلومات التي توجد في البنية المعرفية لدى الطالب ومصادر تكوينها ومن ثم مساعدتهم على
احالل المفاهيم العلمية الصحيحة محل التصورات البديلة الموجودة لديهم من خالل توفير الخبرات
التعليمية المناسبة.
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كيفية تعديل التصورات البديلة:

اقترح الكثير من الباحثين في السنوات السابقة بعض االستراتيجيات للتخلص من التصورات

البديلة واستبدالها بمفاهيم سليمة حيث أطلقوا عليها مصطلح تكتيكات التغير المفهومي.

ويعرف (عبده )136 :2000 ،التغير المفهومي بأنه" :العملية التي يتم من خاللها تعديل

التصورات البديلة للتالميذ لتصبح متوافقة مع التصورات المقبولة علمياً" .

وقد اقترح (بوسنر) نموذج التغير المفهومي الستبدال فهم علمي سليم بالفهم الخاطئ لدى الفرد ضمن
مرحلتين هما( :صابريني والخطيب)19 :1994 ،

 .1مرحلة استكشاف أنماط الفهم الخاطئ لدى الفرد .

 .2مرحلة استخدام أسلوب للمعالجة  ،واستراتيجية مناسبة لتقييم الفهم السليم.
وقدم( أبو عطايا )87 :2001 ،االستراتيجية التالية للتغير المفهومي والتي تقوم على الخطوات التالية:
.1اثارة االنتباه للموضوع واألفكار المنبثقة منه.

.2تحديد المفاهيم الخاطئة والشائعة لدى الطلبة.

 .3اعادة تركيب أفكار الطالب من خالل المرور بالمراحل التالية التكامل  -التميز  -تبديل
المفهوم  -تعزيز المفهوم وتثبيته.

وقد ذكر (األشقر )29 :2013 ،بعض النصائح التي تساعد المعلم على تعديل التصورات

البديلة التي توجد لدى الطالب والتي تستند إلى أهمية الحوار والمحادثة في عملية التعلم والتي تتمثل
في النقاط التالية :

 تذكر أن الفهم يأتي من خالل عمليات التقريب المتتالي ويتطلب بذلك جهد عقلي ال
يستهان به من قبل الطالب ،ومن ثم فعليك أن تعطيهم الوقت الكافي والممارسة.

 استمر في مناقشة الطالب وتشجيعهم على التساؤل وعرض تصوراتهم.
 هيئ بيئة آمنة تشعر الطالب فيها بالحرية للتعبير عن أفكارهم حتى ولو كانت تلك
األفكار خاطئة.

 أكد لطالبك أن ارتكاب األخطاء يعد أم اًر عادياً ،ووارد الحدوث أثناء عمليات التعلم

والتعليم عند مواجهة نظرية غير واقعية ،و ساعد طالبك في الكشف عن أوجه الضعف

فيها  ،وقدهم نحو تفسيرات أكثر معقولية ،ووضح كيفية تفسيرها للمشاهدات.
 اعط السمات االبتكارية والجيدة واألصيلة في أفكار الطالب من التقدير والمديح .
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 استخدم أمثلة تاريخية لتوضيح أنواع األخطاء التي مهدت الطريق للتقدم العلمي في

المدارس الثانوية والكليات  ،افحص بدقة معتقدات الطالب لمعرفة التصورات البديلة

المتأصلة منهم  ،وشجع طالبك على ادراك هذه المتناقضات وتعديل معتقداتهم.
 ساهم في كسب طالبك للحقائق والمفاهيم العلمية األساسية فوجود أساس معرفي قوي في
مجال علمي معين يساعد على تقليل أخطاء االستنتاج.
 استخدم طرق تدريسية متنوعة ،على نحو متبادل لمساعدة الطالب في تعلم كيفية قراءة
وفهم النصوص العلمية.
وفي هذه الدراسة قامت الباحثة بإحداث التغير المفهومي لدى الطالبات من خالل الخطوات التالية:
أوال  :التعرف على التصورات البديلة من خالل االختبار التشخيصي القبلي.

ثانياً :اعادة البناء المفاهيمي للطالبات باستخدام استراتيجية شكل البيت الدائري حيث تم:

 توجيه الطالبات لبناء شكل البيت الدائري ورسم االيقونات والصور المتعلقة بالمفاهيم العلمية .

 مناقشة الطالبات في الرسومات والصور المتعلقة بالمفاهيم المرتبطة بالموضوع ومن ثم
التعرف على فهم الطالبات لهذه المفاهيم.

 تقديم التغذية الراجعة للطالبات حول المفاهيم الخاطئة لديهم وذلك من خالل توجيه أسئلة تثير
انتباه الطالبات نحو هذه المفاهيم.

 تعزيز المفهوم الجديد وتثبيته.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة

أوالا  :المحور األول :دراسات تناولت استراتيجية البيت الدائري.
ثانيا  :المحور الثاني :دراسات تناولت التصورات البديلة.
ثالث ا  :التعقيب على الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
المحور األول :دراسات تناولت استراتيجية البيت الدائري.
 . 1دراسة مهنا (:)2013
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية المفاهيم

العلمية ومهارات التفكير المنظومي في العلوم الحياتية لدى طالبات الصف الحادي عشر في غزة
حيث استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي تصميم قبلي بعدي لمجموعتين والمنهج

الوصفي .وقامت الباحثة بإعداد دليل المعلم ودليل الطالب لدروس وحدة قبيلة الحبليات كما تم بناء
اختبار المفاهيم العلمية واختبار مهارات التفكير المنظومي .وكان من بين نتائج الدراسة ما يلي:
 فاعلية شكل البيت الدائري في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير المنظومي.

 .2دراسة الكحلوت (:)2012
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم

ومهارات التفكير البصري في الجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر واستخدمت الباحثة في هذه

الدراسة منهجين :المنهج الوصفي لتحليل المحتوى والمنهج شبه التجريبي لقياس أثر استراتيجية البيت
الدائري على المفاهيم الجغرافية ومهارات التفكير البصري حيث تم تطبيق الدراسة على شعبتين أحدهما
تجريبية واألخرى مجموعة ضابطة ولبلوغ أهداف الدراسة أعدت الباحثة تحليل محتوى للحصة المقررة

ودليل معلم واختبار للمفاهيم الجغرافية واختبار لمهارات التفكير البصري وكان من بين النتائج ما يلي:

 وجود فروق ذات داللة احصائية عن مستوى الداللة ( )0.05≤αبين متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم الجغرافية واختبار مهارات

التفكير البصري البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
. 3دراسة خلف والشباني (:)2011
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استراتيجية البيت الدائري في اكتساب المفاهيم األحيائية

لدى طالبات الصف الرابع العلمي ولتحقيق هدف الدراسة اختار الباحثان التصميم التجريبي ذا
المجموعات المتكافئة الذي يتضمن مجموعتين ( التجريبية والضابطة ) وأعد الباحثان اختبار اكتساب

المفاهيم األحيائية وقد اظهرت النتائج ما يلي:
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 تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست وفق استراتيجية البيت الدائري على طالبات
المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة التقليدية في اختبار اكتساب المفاهيم األحيائية

مما يشير الى فاعلية استراتيجية البيت الدائري في اكتساب المفاهيم األحيائية.
. 4دراسة الجنيح (:)2011
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجية البيت الدائري على تنمية التحصيل
الدراسي وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مقرر العلوم بمحافظة المجعة

بالسعودية ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي على عينة مقسمة الى
مجموعتين تجريبية وضابطة وقامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي لقياس األداء القبلي والبعدي وبقاء

أثر التعلم للطالبات وفق مستويات المجال المعرفي لبلوم وقد أظهرت النتائج ما يلي:

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة ( )0.05≤αبين متوسطات درجات
المجموعة التجريبية و الضابطة في اختبار التحصيل البعدي الكلي لصالح المجموعة

التجريبية مما يشير إلى فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية التحصيل.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة ( )0.05≤αبين متوسطات
درجات المجموعة التجريبية و الضابطة في اختبار البعدي المؤجل لقياس بقاء أثر التعلم.

. 5دراسة ويبوو وآخرون ):)2011( (Wibowo& Widowati& Rusmawati
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في تنمية التحصيل

المعرفي ومهارات ما وراء المعرفة و االبداع لدى طلبة الصف السابع في مدارس المتوسطة في

أندونيسيا و استخدم الباحثون المنهج شبه التجريبي على عينة من طالب الصف السابع مقسمة على
مجموعتين ( تجريبية وضابطة ) ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثون بعض األدوات منها بطاقة

مالحظة ،اختبار مهارات ما وراء المعرفة واستبيان لقياس االبداع ودليل المعلم وكان من بين النتائج :

 عدم وجود تأثير الستراتيجية البيت الدائري على التحصيل المعرفي ومهارات ما وراء المعرفة
واالبداع لدى طالب الصف السابع.

. 6دراسة ماك كارتني وفيج (:)2011( )Figg& McCartney

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر دمج التكنولوجيا الرقمية مع مخطط البيت الدائري في

المرحلة االبتدائية حيث استخدم الباحثان المنهج التجريبي وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

 أن دمج التكنولوجيا الحديثة مع استراتيجية البيت الدائري زاد من قوتها حيث تم افساح
المجال للطالب للمشاركة في بيئة تعليمية فعالة مما يؤدي إلى تنوع أساليب التعلم ومن ثم

جعل عملية التعليم أكثر مالءمة للعصر الحديث.
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 أن استراتيجية البيت الدائري يمكن تمثيلها بقصة حيث يستطيع فيها الطفل أن يحكي ما فهم
وأدرك من خالل ربطه القصة بشكل البيت الدائري وهذا بدوره يعزز فهم الطفل للمفاهيم.

. 7دراسة فيترياني ): )2011( (Fitriyani
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية شكل البيت الدائري على مهارة الكتابة

التعبيرية لدى طالب الصف العاشر في المدارس الحكومية في جاكرتا بأندونيسيا حيث استخدمت

المنهج التجريبي وقامت بتطبيق الدراسة على عينة عشوائية من طالب الصف العاشر تتكون من

) )34طالباً وللوصول للنتائج أعدت الباحثة أدوات منها المقابلة واختبار لقياس قدرة الطالب في الكتابة
التعبيرية ودليل المعلم وفق استراتيجية البيت الدائري.

وقد أظهرت النتائج وجود أثر ايجابي الستراتيجية البيت الدائري على تنمية مهارة الكتابة

التعبيرية لدى طالب الصف العاشر.

. 8دراسة مكارتني وسامسونوف (:)2010( )McCartney & Samsonov
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم استراتيجية البيت الدائري ودمج التكنولوجيا الرقمية وذلك لمساعدة

المتعلمين على فهم الموضوعات الصعبة والمجردة في العلوم وقد أسفرت نتائج الدراسة ما يلي:

 أن استخدام التكنولوجيا الرقمية وفر فرص إلضافة الصوت والرسوم المتحركة وزاد من
تفاعل المتعلمين مع الرسم التخطيطي.

 أن استخدام التكنولوجيا الرقمية للبيت الدائري يتطلب ثالث خطوات وهي التخطيط والرسم
واالنعكاس.

 كما أظهرت المتعة الكبيرة التي يشعر بها المتعلمون أثناء تفسير األشكال التي قاموا
بتصميمها وبينت العديد من المهارات العلمية التي استخدمت بين العلوم والتكنولوجيا

والرياضيات إلخراج البيت الدائري كقطعة فنية.

. 9دراسة أوراك وآخرون ):)2010( )Orak & Ermish & Yeshilyurt & Keser
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية البيت الدائري على تحصيل طلبة الصف السابع

في وحدة القوة والحركة في العلوم والتكنولوجيا وقد استخدم الباحثون المنهجين التجريبي والبنائي على

عينة عشوائية قوامها ( )372طالبة من أربع مدارس في محافظة فان( )Vanبتركيا وتم تقسيم العينة
إلى مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحثون اختبار تحصيلي وبرنامج
محوسب واستبانة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة:

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات اختبار التحصيل البعدي لصالح
المجموعة التجريبية مما يثبت فاعلية استراتيجية البيت الدائري على التحصيل.
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. 10دراسة وارد و لي ): )2006( (Ward & Lee
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية البيت الدائري على فهم الطالب لعناصر الجدول

الدوري من خالل رسم الخرائط والمخططات المتميزة المتسلسلة وقد طبق الباحثان المنهج التجريبي
على عينة من طلبة الصف الثامن في لويزيانا بالواليات المتحدة االمريكية ،وأعد الباحثان اختبار

تحصيلي في عناصر الجدول الدوري وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

 فاعلية استراتيجية البيت الدائري حيث ساعدت االستراتيجية اثنين من المعلمين في رفع
مستواهم من خالل اثارة العقل بالصور الذهنية كما أحدثت االستراتيجية تغيير واضح في فهم

الطالب لعناصر الجدول الدوري.
. 11دراسة المزروع (: )2005

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم استراتيجية البيت الدائري وابراز األسس التي بنيت عليها ومن ثم

معرفة فاعليتها في تنمية مهارات ما وراء المعرفة والتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية
ذوات السعات العقلية المختلفة بالمملكة السعودية ،كما هدفت إلى معرفة أثر التفاعل بين استراتيجية
البيت الدائري والسعة العقلية في تنمية مهارات ما وراء المعرفة والتحصيل الدراسي وقد طبقت الباحثة

المنهج التجريبي على عينة من طالبات الصف الثاني الثانوي وتم تقسيم العينة الى مجموعتين تجريبية
وضابطة واستخدمت الباحثة عدة أدوات منها مقياس الوعي بمهارات ما وراء المعرفة واختبار تحصيلي

واختبار األشكال المتقاطعة ،وقد أظهرت النتائج ما يلي:

 فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية مهارات ما وراء المعرفة و التحصيل الدراسي.

 عدم وجود تأثير للتفاعل بين استراتيجية البيت الدائري والسعة العقلية على تنمية مهارات ما
وراء المعرفة والتحصيل الدراسي لدى الطالبات.
. 12دراسة هاكني ووارد ):(2002) (Hakney & Ward
هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر استراتيجية البيت الدائري في تدريس مادة األحياء للمرحلة
الثانوية بالواليات المتحدة األمريكية  ،وقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي على عينة ممثلة من

) (30طالباً وطالبةً وقد أعد الباحثان اختبا اًر تحصيلياً للمفاهيم في مقرر األحياء ،وقد أظهرت
النتائج:

 وجود عالقة ارتباط بين درجة اتقان الطالب لبناء البيت الدائري وبين التحصيل االكاديمي.
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. 13دراسة وارد (:) 1999( )Ward
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري على التعلم ذي المعنى

للمفاهيم العلمية وتحديد الصعوبات التي يواجهها الطلبة أثناء استخدام استراتيجية البيت الدائري في
مادة العلوم للصف السادس  .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار للمفاهيم العلمية
وبطاقة مالحظة والمقابالت الفردية ،وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي :

 تحسن واضح على نتائج الطلبة الذين درسوا باستراتيجية البيت الدائري.
 واجه الطالب صعوبات أثناء استخدام استراتيجية البيت الدائري تمثلت في:
 . 1كيفية استخالص األفكار األساسية من الكتاب المدرسي.

 . 2تفسير المفاهيم في سياق المفهوم الكلي والجزئي صياغة الجمل بشكل دقيق وتسلسل
األحداث تسلسالً دقيقاً.

التعليق على الدراسات التي تناولت استراتيجية البيت الدائري :

بعد عرض الدراسات التي تناولت استراتيجية البيت الدائري تبين ما يأتي :

اوالا :بالنسبة لألهداف:

. 1هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم العلمية
والتفكير المنظومي كما في دراسة مهنا ( )2013ودراسة وارد ( ) 1999بينما هدفت دراسة

الكحلوت ( )2012إلى معرفة أثر استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم الجغرافية
والتفكير البصري أما دراسة خلف ( )2011فهدفت إلى معرفة فاعلية استراتيجية البيت الدائري

في اكتساب المفاهيم األحيائية.

. 2هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر استراتيجية البيت الدائري في التحصيل مثل دراسة
الجنيح ( )2011ودراسة اوراك ويشليورت وكيسر ( )2010ودراسة المزروع (.)2005

. 3هدفت دراسات أخرى إلى معرفة أثر استراتيجية البيت الدائري في تنمية مهارات ما وراء
المعرفة كما في دراسة ويبو وآخرون ( )2011ودراسة المزروع ( )2005بينما هدفت دراسة

فيترياني ( )2011إلى معرفة اثر استراتيجية البيت الدائري في تنمية مهارات الكتابة.

. 4هدفت بعض الدراسات الى تقديم استراتيجية البيت الدائري في تطبيقاتها المعتمدة على
الحاسوب والتكنولوجيا الرقمية مثل دراسة سامسونوف و مكارتني ( )2011ودراسة ماك

مكارتني وفيج (. )2011

أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج
التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر ،األمر الذي لم يتوفر في

الراسات السابقة.
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ثانيا :بالنسبة لمنهج الدراسة:

توزعت الدراسات بين المنهجين التجريبي وشبه التجريبي كالتالي:

. 1الدراسات التي اتبعت المنهج التجريبي فهي دراسة مهنا ( )2013دراسة خلف والشباني
( )2011ودراسة وارد ولي ( )2006ودراسة فيترياني ( )2011ودراسة ماك كارتني وفيج
( )2011ودراسة سامسونوف ومكارتني ( )2010ودراسة المزروع ( )2005ودراسة هاكني
ووارد (.) 2002

. 2الدراسات التي اتبعت المنهج شبه التجريبي فهي دراسة أوراك وآخرون ( )2010ودراسة
الجنيح ( )2011ودراسة ويبو وآخرون ( )2011ودراسة الكحلوت ( )2012ودراسة
وارد(.) 1999
ثالث ا :عينة الدراسة:

تنوعت عينات الدراسات بتنوع اهدافها فقد تناولت عينات من مراحل مختلفة :

 . 1بعض الدراسات طبقت الدراسة على عينة من المرحلة االبتدائية مثل دراسة ماك كارتني
وفيج ( )2011ودراسة وارد(.) 1999

. 2اختارت بعض الدراسات العينة من المرحلة االعدادية كما في دراسة الجنيح ( )2011ودراسة
ويبو وآخرون ( )2011ودراسة فيترياني ( )2011ودراسة اوراك وآخرون (.)2010

. 3بينما اختارت كل من دراسة الكحلوت( )2012ودراسة المزروع ()2005
مهنا( (2013ودارسة هاكني ووارد ( )2002عينة الدراسة من المرحلة الثانوية.

ودراسة

أما بالنسبة للدراسة الحالية فسوف يتم تطبيق الدراسة على عينة من طالبات الصف الحادي عشر.
رابع ا :بالنسبة ألدوات الدراسة:

اختلفت أدوات الدراسات السابقة باختالف أهدافها فمنها:
. 1اتفقت بعض الدراسات على استخدام اختبار للمفاهيم كما في دراسة خلف والشباني ()2011

ودراسة الكحلوت ( )2012ودراسة مهنا ( (2013ودراسة هاكني ووراد ( ) 2002ودراسة وارد

(.) 1999

. 2بعض الدراسات استخدمت اختبار تحصيلي كأداة من أدوات الدراسة منها دراسة الجنيح
(. )2011

. 3استخدمت بعض الدراسات دليل المعلم مثل دراسة الكحلوت ( )2011ودراسة ويبو وأخرون
( )2011ودراسة فيترياني (. )2011

وقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في استخدام أداتي دليل المعلم واختبار تشخيص

التصورات البديلة.
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خامسا :بالنسبة للنتائج:

. 1كشفت نتائج بعض الدراسات عن فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية التحصيل
الدراسي كما في دراسة الجنيح ( )2011ودراسة أوراك وأخرون( )2010ودراسة وارد

(.)1999

. 2أظهرت بعض الدراسات فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية مهارات الكتابة التعبيرية
كما في دراسة فيترياني (.)2011

. 3بعض الدراسات أظهرت أن استراتيجية البيت الدائري تعد قصة لها كاتب وبداية وأفكار
رئيسية مثل دراسة ماك كارتني وفيج (.)2011

. 4أظهرت بعض الد ارسات عدم فاعلية استراتيجية البيت الدائري على التحصيل المعرفي
ومهارات ما وراء المعرفة واالبداع كما في دراسة ويبو وأخرون (.)2011

. 5أظهرت بعض الدراسات فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم مثل دراسة خلف
والشباني ( )2011ودراسة الكحلوت ( )2012ودراسة مهنا(.)2013

. 6بينما أظهرت كل من دراسة الكحلوت( )2012ودراسة مهنا ( )2013فاعلية استراتيجية
البيت الدائري في تنمية مهارات التفكير البصري ومهارات التفكير المنظومي على التوالي.

. 7أظهرت بعض الدراسات استمتاع األطفال باالستراتيجية وأن دافعيتهم تزداد نحو التعلم مثل
دراسة سامسونوف ومكارتني ( )2010ودراسة هاكني ووارد (.)1999

واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها اهتمت بدراسة أثر استخدام استراتيجية شكل

البيت الدائري في تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر.
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 في بناء اإلطار النظري الخاص باستراتيجية البيت الدائري ومراحلها.
 كما تم االستفادة منها في اعداد دليل المعلم.

 االستفادة في اختيار األساليب االحصائية المناسبة.

-47-

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم العلمية
واستراتيجيات تعديلها.

. 1دراسة األشقر (:) 2013
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام الرسوم الكرتونية في تصويب التصورات
البديلة لبعض المفاهيم الهندسية لدى طالب الصف السادس األساسي ولتحقيق أهداف الدراسة أعد

الباحث دليل معلم الستخدام الرسوم الكرتونية المقترحة لتدريس المفاهيم المتضمنة في وحدة الهندسة
والقياس ،واختبار التصورات البديلة للمفاهيم الهندسية وقد اعتمد الباحث على المنهجين :الوصفي

التحليلي ،و المنهج التجريبي في دراسته وقد طبقت الدراسة على عينتين األولى وصفية لرصد
التصورات البديلة لبعض المفاهيم الهندسية والثانية تجريبية مقسمة إلى مجموعتين أحدهما تجريبية
واألخرى ضابطة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

 وجود تصورات بديلة تزيد نسبة تكرارها عن  % 50لدى طالب الصف السادس عن بعض
المفاهيم الهندسية.

 وجود فروق ذات داللة عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبين متوسط درجات طالب
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التصورات

البديلة البعدي للمفاهيم الهندسية.
. 2دراسة الديب (:)2012
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعديل التصورات البديلة
للمفاهيم العلمية لدى طالب الصف التاسع األساسي وقد اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي حيث تم

اختي ار عينة الدراسة من طالب الصف التاسع في مدرسة ذكور المغازي االعدادية بلغ عددها ()60

طالباً وتم تقسيمها في مجموعتين تجريبية وضابطة .لتحقيق أهداف الدراسة تم اعداد اختبار تشخيص
التصورات البديلة ودليل للمعلم ،وقد أظهرت النتائج ما يلي:

 فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعديل التصورات البديلة لدى طالب الصف التاسع
األساسي حيث توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبين

متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي

الختبار التصورات البديلة لصالح طالب المجموعة التجريبية.
. 3دراسة ضهير (:)2009

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في عالج التصورات
البديلة لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي حيث طبق الباحث المنهج

التجريبي على عينة تكونت من ( )72طالباً من طالب الصف الثامن األساسي قسموا إلى مجموعتين
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تجريبية وضابطة وقد أعد الباحث اختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية ،وقد أظهرت

نتائج الدراسة ما يلي:

 فاعلية استراتيجية التعلم التوليدي لدى طالب الصف الثامن حيث توجد وجود فروق ذات
داللة إحصائية عن مستوى الداللة ( )0.05≤αبين متوسط درجات الطالب في
المجموعتين التجريبية و الضابطة في اختبار تشخيص التصورات البديلة.

. 4دراسة األسمر (:)2008
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية
واتجاهاتهم نحوها لطالب الصف السادس األساسي واتبع الباحث المنهجين الوصفي والتجريبي حيث

تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف السادس في مدرسة ذكور مصطفى حافظ االبتدائية "ب" بلغ

عددها ( )67طالباً تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعداد
اختبار لتشخيص التصورات البديلة ومقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية ودليل للمعلم .وقد أظهرت

النتائج ما يلي:


وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبين متوسطات درجات

الطالب في المجموعة التجريبية و الضابطة في اختبار التصورات البديلة لصالح المجموعة

التجريبية.


وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبين متوسطات استجابات

الطالب في المجموعة التجريبية و الضابطة في مقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية لصالح
المجموعة التجريبية .
. 5دراسة أبو سعدة (:)2008
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برنامج بنمط التدريب والممارسة في تعديل
التصورات البديلة لبعض المفاهيم التكنولوجية لدى طالب الصف التاسع بغزة ولقد اتبع الباحث المنهج

التجريبي حيث تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف التاسع األساسي في مدرسة صالح خلف

األساسية وقد تكونت عينة الدراسة من ( )71طالباً تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة وقام
الباحث بإعداد أداة تحليل المحتوى لمعرفة المفاهيم المتضمنة في الوحدة واختبار التصورات البديلة

وأيضا البرنامج المحوسب ،وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
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. 6دراسة اللولو (:)2007
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الوسائل المتعددة في تعديل التصورات البديلة

للمفاهيم العلمية التكنولوجية لدى طالبات الصف السادس األساسي وقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبي
وتم اختيار عينة الدراسة من طالبات الصف السادس في مدرسة الزيتون (ب) وعددهم ( )130طالبة

ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة اختبار تشخيص التصورات البديلة ودليل معلم وأداة تحليل

المحتوى .وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة والمجموعة
التجريبية لصالح المجموعة التجريبية.

 وجود فروق في التصورات البديلة بين مجموعات الطالبات منخفضات التحصيل ومرتفعات
التحصيل يعزي إلى استخدام الوسائل المتعددة.

. 7دراسة الغليظ (:)2007
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة التصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية لدى طلبة الصف الحادي

عشر وعالقتها باالتجاه نحو المادة وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي حيث تم اختيار عينة
الدراسة بصورة عشوائية من طالبات الصف الحادي عشر بمدارس شمال غزة و لتحقيق أهداف

الدراسة أعدت الباحثة اختبار تشخيص التصورات البديلة ومقياس لقياس االتجاه وبعد التحقق من
صدقها وثباتها تم تطبيقها على عينة الدراسة ،وقد أسفرت النتائج عن:

 أن مستوى اكتساب المفاهيم الفيزيائية لدى الطلبة دون المستوى المطلوب  %80عند

مستوى داللة إحصائية (. )0.05=α

 أن مستوى اتجاه الطلبة نحو المفاهيم الفيزيائية دون المستوى المطلوب  %80عند مستوى

داللة (.)0.05=α

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية ( )0.05=αفي التصورات
البديلة للمفاهيم الفيزيائية تعزى للجنس.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية ( )0.05=αفي اتجاه
الطلبة نحو المفاهيم الفيزيائية تعزى للجنس.

 عدم وجود عالقة ارتباطية بين كل من مستوى التصورات البديلة ومستوى االتجاه نحو
الفيزياء لدى طلبة الصف الحادي عشر عند مستوى داللة احصائية (.)0.05=α

. 8دراسة أحمد (:)2006
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تدريس العلوم لتعديل

التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالب الصف األول االعدادي في وحدة الصوت في
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حياتنا وقام الباحث بإعداد اختبار تشخيصي للتصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية في وحدة

الصوت في حياتنا  ،كما استخدم الباحث اختبار لقياس عمليات العلم األساسية لدى طالبات الصف
األول االعدادي ،وقد قسمت العينة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة ما
يلي :

 وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام نموذج
بايبي البنائي في اختبار التصورات البديلة.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في اختبار عمليات العلم
البعدي.
. 9دراسة طلبة (:)2006
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية خرائط الصراع المعرفي في تصحيح التصورات
البديلة لبعض المفاهيم وحل المسائل الفيزيائية لدى طالب الصف األول الثانوي في ثالث وحدات

دراسية عن الشغل والطاقة الح اررية والطاقة الكهربية ،وقد استخدم الباحث أداتين وهما :اختبار لتحديد
التصورات البديلة للمفاهيم العلمية في الوحدات الثالث واختبار حل المسائل الفيزيائية وتكونت عينة

الدراسة من ( )69طالباً من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة بيلبيل الثانوية وقد قسمت العينة إلى
مجموعتين ضابطة وتجريبية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي :

 وجود العديد من التصورات البديلة حول المفاهيم الفيزيائية في اختبار تحديد التصورات
البديلة.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار تحديد التصورات البديلة لصالح المجموعة التجريبية.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار حل المسائل الفيزيائية لصالح المجموعة التجريبية.

. 10دراسة البلبيسي (:)2006
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيات المتناقضات في تعديل التصورات
البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف العاشر األساسي وقد اتبعت الباحثة المنهج

التجريبي فقد تم اختيار عينة الدراسة من طالبات الصف العاشر في مدرسة األحمد الصباح الثانوية
وبلغ عددها ( )72طالبةً تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة وقد أعدت الباحثة اختبار
تشخيصي للتصورات البديلة ودليل للمعلم وقامت بتطبيق االختبار قبلي وبعدي على مجموعتي

الدراسة ،ولقد أظهرت النتائج ما يلي:
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 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبين متوسطي
درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديلة

البعدي .

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبين متوسطي درجات

طالبات المجموعة التجريبية ذوات المستوى التحصيلي المنخفض وقريناتهن في المجموعة

الضابطة في اختبار التصورات البديلة البعدي.
. 11دراسة الفالح (: )2005
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية خرائط المفاهيم في تنمية القدرة على إدراك العالقات

وتعديل التصورات الخاطئة في وحدة الحركة وتوازن األجسام من مادة العلوم لدى طالبات الصف
الثاني متوسط بمدينة الرياض واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي حيث تم إعداد اختبار التصورات

البديلة واختبار إدراك العالقات بين المفاهيم وتكونت عينة الدراسة من ( )130طالبةً من طالبات

الثاني المتوسط بمدينة الرياض.

ولقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية خرائط المفاهيم في تنمية القدرة على إدراك العالقات و

فاعلية خرائط المفاهيم في تعديل التصورات الخاطئة في مادة العلوم.
. 13دراسة الرفيدي (:)2005

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام التشبيهات في تعديل التصورات البديلة عن
المفاهيم العلمية المتضمنة في وحدة (المواد من حولنا) لدى طالب الصف السادس االبتدائي،
واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ( )60طالباً من طالب

الصف السادس االبتدائي مقسمة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،وقام الباحث بإعداد اختبار

تشخيص التصورات البديلة عن المفاهيم العلمية ،ولقد أظهرت النتائج ما يلي:

 وجود العديد من التصورات البديلة عن المفاهيم العلمية المتضمنة في وحدة (المواد من
حولنا) بين طالب مجموعتي الدراسة.

 أثبتت الدراسة فاعلية استراتيجية التشبيهات في تعديل التصورات البديلة عن المفاهيم
العلمية .
. 14دراسة تابر ):)2003( (Taber
هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص الفهم الخاطئ لدى الطالب حول مفاهيم الطاقة األيونية،
قانون كولوم ومبدأ حفظ الطاقة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد أعد الباحث اختبار

تشخيصي لبعض المفاهيم حيث قام بتطبيق الدراسة على عينة مكونة ( )334طالباً من تخصص
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كيمياء في ) )17مؤسسة بريطانية معظمها مدارس ،ولقد أظهرت النتائج عن وجود مفاهيم بديلة لدى

الطالب.

التعليق على دراسات المحور الثاني:

اوالا :بالنسبة لألهداف:

تنوعت أهداف الدراسة فكانت:
. 1هدفت بعض الدراسات إلى تشخيص التصورات البديلة فقط مثل دراسة الغليظ ()2006
واألسمر( )2008ودراسة .)2003( Taber

. 2بينما هدفت بعض الدراسات إلى تشخيص المفاهيم البديلة ودراسة أثر استراتيجية تدريسية في
تعديلها كما في دراسة الديب ( ، )2012دراسة ضهير ( ،)2009دراسة األسمر (،)2008

دراسة أحمد ( )2006و دراسة طلبة( ، )2006بينما هدفت دراسة األشقر( )2013إلى معرفة
أثر استخدام الرسوم الكرتونية في تصويب التصورات البديلة .
ثاني ا :بالنسبة للمنهج المتبع:

. 1بعض الدراسات اتبعت المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة الغليظ (. )2007

. 2بينما اتبعت بعض الدراسات التي هدفت إلى معرفة أثر استراتيجية تدريسية معينة في تعديل
التصورات البديلة المنهج التجريبي مثل دراسة ضهير ( ، )2009دراسة األسمر (، )2008

دراسة البلبيسي ( ، )2006دراسة أحمد ( )2006و دراسة طلبة ( ، )2006في حين اتبعت
بعض الدراسات المنهج شبه التجريبي مثل دراسة الديب ( )2012و دراسة الرفيدي (.)2005

. 3واتبعت دراسة األشقر ( )2013المنهجين التجريبي والوصفي التحليلي.
ثالث ا :بالنسبة للعينة المختارة:

. 1اختارت مجموعة من الدراسات عينة الدراسة من طالب المرحلة االبتدائية مثل دراسة الرفيدي
( ، )2005دراسة األسمر ( )2008و دراسة األشقر (.)2013

. 2بعض الدراسات اختارت عينة الدراسة من طالب المرحلة االعدادية مثل دراسة ضهير
( )2009ودراسة الديب ( )2012ودراسة أبو سعدة ( )2008ودراسة أحمد (.)2006

. 3بينما اختارت بعض الدراسات عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانوية مثل دراسة الغليظ
( ، )2007دراسة البلبيسي ( )2006ودراسة طلبة (.)2006

رابعا :بالنسبة لألدوات الدراسة:

. 1اتفقت غالبية الدراسات على استخدام اختبار تشخيص التصورات البديلة لبعض المفاهيم لدى
عينة الدراسة.
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. 2استخدمت بعض الدراسات دليل للمعلم كما في دراسة الديب ( ،)2012دراسة األسمر
( )2008و دراسة األشقر (.)2013

. 3في حين استخدمت بعض الدراسات مقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية بجانب اختبار
لتشخيص التصورات البديلة مثل دراسة الغليظ ( )2007و دراسة األسمر (. )2008

. 4استخدمت بعض الدراسات اختبار عمليات العلم كما في دراسة أحمد ( )2006واختبار حل
المسائل الفيزيائية كما في دراسة طلبة (.)2006
خامسا :بالنسبة للنتائج:

. 1أكدت جميع نتائج الدراسات الوصفية على وجود تصورات بديلة لدى عينات الدراسة كما في
دراسة  )2003( Taberو دراسة الغليظ (. )2007

. 2أما الدراسات التجريبية أثبتت فاعلية االستراتيجيات التدريسية المستخدمة في تعديل التصورات
البديلة لدى عينة الدراسة مقارنة بالطريقة التقليدية.

وقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في استخدام استراتيجية جديدة هي استراتيجية شكل

البيت الدائري وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في ما يلي:
 صياغة بنود اختبار التصورات البديلة.

 بناء االطار النظري الخاص بالتصورات البديلة وخصائصها واستراتيجيات تعديلها.
 اختيار األساليب االحصائية المناسبة.

تعقيب عام على الدراسات السابقة:

. 1أشارت جميع الدراسات إلى وجود تصورات بديلة للمفاهيم لدى الطلبة في جميع المراحل
التعليمية.

. 2أثبتت الدراسات السابقة فاعلية االستراتيجيات القائمة على أفكار النظرية البنائية في تعديل
التصورات البديلة للمفاهيم مقارنة بالطرق التقليدية في التدريس.

. 3اتبعت معظم الدراسات المنهج التجريبي لمقارنة االستراتيجية المستخدمة مع الطريقة التقليدية
وتتفق هذه الدراسة مع هذا التوجه حيث تستخدم هذه الدراسة المنهج التجريبي حيث يتم تقسيم

عينة الدراسات لمجموعتين أحدهما تجريبية تدرس باستراتيجية شكل البيت الدائري واألخرى

ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية.

. 4استخدمت بعض الدراسات دليالً للمعلم وفق االستراتيجيات القائمة على الفلسفة البنائية

المستخدمة وتستخدم الدراسة الحالية دليالً للمعلم لتوضيح خطوات التدريس وفق استراتيجية

شكل البيت الدائري.
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وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة:
 اعداد االطار النظري للدراسة.

 بناء اختبار تشخيصي للتصورات البديلة.

 تصميم البيت الدائري باستخدام الحاسوب.
 اعداد دليل معلم وفقاً الستراتيجية البيت الدائري.
 اختيار األساليب االحصائية المناسبة.
 تفسير النتائج وتحليلها.

ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

بناء على ما سبق من استع ارض الدراسات السابقة ترى الباحثة أن الدراسة الحالية اختلفت عن غيرها
ً
بما يلي:
 قياس أثر استراتيجية البيت الدائري في تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية
في وحدة الكيمياء من حولنا .

 شملت الدراسة عينة من البيئة الفلسطينية وهي طالبات الصف الحادي عشر (علوم
إنسانية ) في المدارس الحكومية في محافظة شمال غزة .
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسة







منهج الدراسة
مجتمع الدراسة
عينة الدراسة
أدوات الدراسة
خطوات الدراسة
األساليب اإلحصائية
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة " أثر استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة

لبعض المفاهيم العلمية في مادة الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر" ويتناول هذا
الفصل عرضاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في الدراسة متضمناً منهجية الدراسة وتحديد

مجتمعها واختيار عينتها ،كما يشتمل على وصف ألدوات الدراسة وطريقة إعدادها ،والخطوات
اإلجرائية لتطبيق الدراسة ،ثم األساليب اإلحصائية المستخدمة للوصول إلى نتائج الدراسة وفيما يلي

عرض لهذه اإلجراءات.

منهج الدراسة وتصميمها:

استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي الذي يتم فيه التحكم في المتغيرات المؤثرة في ظاهرة

ما باستثناء متغير واحد يقوم الباحث بتطويعه ،وتغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره على الظاهرة موضع
الدراسة ( زيتون ،) 168: 2444 ،حيث أخضعت الباحثة المتغير المستقل في هذه الدراسة وهو "
استخدام استراتيجية البيت الدائري " للتجربة لقياس أثره على المتغير التابع وهو " تعديل التصورات

البديلة للمفاهيم العلمية " ،إذ أن المنهج شبه التجريبي هو األكثر مالئمة لموضوع هذه الدراسة ،وقد
اتبعت الباحثة تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية المتكافئتين وتدريس المجموعة التجريبية

باستخدام استراتيجية البيت الدائري وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الحادي عشر علوم انسانية في المدارس

الحكومية في مديرية شمال غزة التابعة لو ازرة التربية والتعليم ( )2414 – 2413والبالغ عددهم

( )3454طالبةً.

عينة الدراسة:

شملت عينة الدراسة ( )74طالبةً من طالبات الصف الحادي عشر بمدرسة بيت حانون

الثانوية حيث قامت الباحثة باختيار المدرسة قصدياً ،وذلك ألن الباحثة تعمل معلمة في هذه المدرسة،
ثم اختارت عينة الدراسة المكونة من فصلين من فصول المدرسة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية

البسيطة ،وهما حادي عشر( )3ويتكون من( )35طالبةً ،وحادي عشر( )1ويتكون من( )35طالبةً
وبذلك بلغ عدد الطالبات في كل الفصول ( )74طالبةً حيث تم بعد ذلك توزيعهم إلى عينة المعالجة
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التجريبية والضابطة بالطريقة عشوائية )35( ،طالبةً يمثلون المجموعة التجريبية و ( )35طالبةً يمثلون
المجموعة الضابطة.

أدوات الدراسة:

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة األدوات التالية:
 .1أداة تحليل المحتوى .

 .2االختبار التشخيصي للتصورات البديلة لمفاهيم الكيمياء من حولنا (قبلي –بعدي).
وفيما يلي شرح مفصل لهذه األدوات:

أوالا :أداة تحليل المحتوى:

قامت الباحثة بتحليل المحتوى لتحديد المفاهيم المتضمنة في وحدة الكيمياء من حولنا من

كتاب الثقافة العلمية للصف الحادي عشر ويقصد بتحليل المحتوى " هو أسلوب من أساليب البحث
العلمي يندرج تحت منهج البحث الوصفي  ،والغرض منه معرفة خصائص مادة االتصال أو الكتب

المدرسية ،ووصف الخصائص وصفاً كماً معب اًر عنه بكلمات ،أو جمل ،أو صور ،أو رموز ،بحيث تتم
عملية التحليل بصيغة منظمة وفق أسس ،ومنهجية ،ومعايير موضوعية ،ويستند الباحث في عملية

جمع البيانات وتبويبها وتحليلها إلى المنهج الكمي صفة أساسية(الهاشمي وعطية.)174 :2411 ،

وقد تم اجراء تحليل المحتوى وفق ا للخطوات التالية:

 تحديد الهدف من عملية التحليل :تهدف عملية التحليل إلى استخراج المفاهيم العلمية وداللتها
اللفظية المتضمنة وحدة الكيمياء من حولنا المقررة على الصف الحادي عشر علوم انسانية

( .)2414- 2413

 تحديد عينة التحليل :اقتصرت عملية التحليل على الوحدة الرابعة من كتاب الثقافة العلمية
للصف الحاد ي عشر بعنوان " الكيمياء من حولنا " والجدول التالي يبين الفصول التي يتضمنها
الوحدة.
جدول ( )3.4الفصول المتضمنة في وحدة الكيمياء من حولنا

الفصل

اسم الفصل

األول

الدهون والزيوت والشموع

الثاني

المنظفات الكيميائية

الثالث

األغذية والمواد المضافة

الرابع

العناية بالجسم
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 وحدة التحليل :ويقصد بوحدة التحليل "وحدات المحتوى التي يمكن اخضاعها للعد والقياس
بسهولة ويعطي وجودها أو غيابها أو تكرارها أو ابرازها دالالت تفيد الباحث في تفسير النتائج
الكمية مثل :الكلمة ،الجملة ،الفقرة ،الموضوع ،أو الشخصية أو المفردة أو المساحة أو الزمن

( محمد وعبد العظيم.(161: 2412 ،

وقد اختارت الباحثة وحدة التحليل في هذه الدراسة هي الفقرة.

ضوابط عملية التحليل:

 تم التحليل في إطار المحتوى العلمي والتعريف اإلجرائي للمفهوم العلمي.
 يشمل التحليل الوحدة الرابعة " الكيمياء من حولنا " من كتاب الثقافة العلمية للصف الحادي
عشر تم استبعاد أسئلة التقويم الواردة في الوحدة.

 تم استبعاد درس (صناعة الكريمات) لكونه نشاط غير مقرر حسب خطة و ازرة التربية والتعليم.
 استبعاد الرسومات واألشكال الموجودة في الوحدة.

إجراءات عملية التحليل:

 تحديد الصفحات المطلوب تحليلها في الكتاب ،وقراءتها بشكل جيد لتحديد المفاهيم العلمية
المتضمنة.

 تقسيم كل صفحة لعدد من الفقرات بحيث تشمل كل فقرة مفهوماً واحداً أو أكثر.
 تحديد المفاهيم العلمية الموجودة في كل فقرة.

موضوعية عملية التحليل:
أ .صدق التحليل:

يعتمد صدق التحليل على صدق أداة التحليل وقد تم تقدير األداة باالعتماد على صدق المحكمين

حيث تم عرض التحليل الذي قامت به الباحثة على مجموعة من ذوي الخبرة ملحق رقم ()2

إلبداء الرأي في طريقة التحليل ونتائجه ،ويتحدد صدق التحليل من خالل الحكم عليه في ضوء
معايير التحليل ونتائجه من حيث:

 تحديد وحدة التحليل بوضوح.

بناء على التعريف اإلجرائي لفئة التحليل.
 إجراء التحليل ً
 مراعاة التحليل وفقاً لضوابط التحليل المحددة.
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ب .ثبات التحليل:
لتحديد ثبات أداة التحليل قامت الباحثة باستخدام الثبات عبر الزمن حيث قامت بتحليل

محتوى الوحدة الرابعة في أكتوبر  ،2413ثم أعيد التحليل مرة أخرى من قبل الباحثة في ديسمبر
 2413بعد شهرين من التحليل األول ،كما واستخدمت الباحثة الثبات عبر األفراد حيث أعيد

التحليل من قبل المشرف التربوي والجدول التالي يبين نتائج نوعي التحليل في المرتين:
جدول ( )4.4تحليل محتوى عبر الزمن وعبر األفراد
التحليل عبر
الزمن
المفاهيم الناتجة
التحليل عبر
األفراد

المفاهيم الناتجة

التحليل األول

التحليل الثاني

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

معامل الثبات

54

47

47

3

0.94

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

معامل الثبات

47

2

0.96

تحليل الباحثة

47

تحليل المشرف
التربوي

49

ثم قامت الباحثة بحساب معامل الثبات باستخدام المعادة التالية (عفانة:)134 :1999،
معامل الثبات =

عدد نقاط االتفاق

عدد نقاط االتفاق  +عدد نقاط االختالف

معامل الثبات=4.94

يتضح من الجدول السابق أن متوسط معامل الثبات بلغ ( )4.95وهي نسبة تطمئن إليها الباحثة وقد

نتج عن تحليل الوحدة الرابعة "الكيمياء من حولنا" ( )47مفهوماً علمياً ،والملحق رقم ( )2يوضح قائمة

المفاهيم الناتجة.

ثاني ا :اختبار تشخيص التصورات البديلة:

تم إعداد بنود االختبار التشخيصي للتصورات البديلة بإتباع الخطوات التالية:

 .1تحديد المادة الدراسية:

تم اختيار الوحدة الرابعة من كتاب الثقافة العلمية للصف الحادي عشر وهي بعنوان " الكيمياء

من حولنا " .

 .2تحديد الهدف من االختبار:

ويهدف إلى تشخيص التصورات البديلة لمفاهيم الكيمياء من حولنا وقد اشتمل على عدة

مستويات حسب تصنيف بلوم ( التذكر – الفهم – التحليل-أخرى ) وقد تم اختبار المستويات بناء

بناء على عدد األهداف كما
على توفرهن بالكتاب المدرسي وقد تم تحديد الوزن النسبي لكل مستوى ً
هو موضح في الجدول.
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جدول ()1.4

جدول مواصفات اختبار تشخيص التصورات البديلة لعض المفاهيم العلمية
مستويات األهداف
المحتوى

تذكر

فهم

تحليل

أخرى

المجموع

()%3..5

()%5..5

()%44.5

()%4.5

الفصل األول ()%34

2

7

2

1

12

الفصل الثاني ()%17.5

1

4

2

4

7

الفصل الثالث ()%24

1

5

2

4

8

الفصل الرابع ()%32.5

3

7

3

4

13

المجموع

7

23

9

1

44

 .3إعداد البنود االختبارية:

حيث استعانت الباحثة بقائمة المفاهيم العلمية في بناء( )44بنداً اختبارياً من نوع اختيار من

متعدد ثنائي الشق ،حيث يتكون الشق األول من أسئلة من نوع االختيار من متعدد ذي أربعة بدائل
منها بديل واحد فقط صحيح ،والشق الثاني يتكون من أربعة تفسيرات محتملة للشق األول من نوع

االختيار من متعدد  ،منها ثالث تفسيرات بديلة والرابع هو التفسير العلمي الصحيح.

وقد اعتمدت الباحثة في تحديد البدائل في الشق األول والتفسيرات في الشق الثاني من البنود

االختبارية على:

 خبرة الباحثة السابقة في التدريس.

 االستعانة بمعلمي العلوم ذوي الخبرة.
 المقابالت اإلكلينيكية  :حيث تعتبر المقابالت من أساليب تحليل البنية المعرفية للطالبات ،وتبدأ
بالمقابلة بسؤال مفتوح وتترك الطالبة تتكلم بحرية مع تتبع ما سيؤدي إليه فكرها من استنتاجات

ومحاولة تحديد مسارها بتقديم العون على تقديم أسباب لما توصلت إليه من استدالالت أو
تبريرات.
حيث قامت الباحثة بمقابلة ( )24طالبة من طالبات الصف الثاني عشر واللواتي أنهين دراسة

الوحدة المقررة موضوع الدراسة وتمت المقابلة خالل شهر يناير  ، 2414وتمت المقابلة مع كل طالبة

حيث تم عرض المفهوم العلمي وتركها تتحدث عنه بحرية ومن ثم رصد العديد من التصورات البديلة،

ثم االستعانة بها في صياغة البنود االختبارية.
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 تم إعداد اختبار مكون من ( )44سؤال مكون من شقين األول من نوع اختيار متعدد والشق الثاني
مفتوح حيث تكتب فيه الطالبة التفسير العلمي إلجابتها في الشق األول وتم تطبيق االختبار على

 34طالبة من الصف الثاني عشر واللواتي أنهين الوحدة موضوع الدراسة وذلك خالل شهر يناير
 2414ومن خالل االطالع على اإلجابات تم رصد العديد من التصورات البديلة للمفاهيم وتم
االستعانة بها في صياغة البنود االختبارية.

 االطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة واالختبارات السابقة للمفاهيم البديلة ومنها
األسمر ( ،)2448أبو طير ( ،)2449ضهير ( ،)2449الغليظ ( ،)2447البلبيسي (.)2446

وقد راعت الباحثة عند صياغة البنود االختبارية ما يلي:
 أن تكون البنود سليمة من الناحية اللغوية والعلمية وشاملة للمحتوى العلمي المختار.
 أن تكون البنود محددة وواضحة وخالية من الغموض.

 أن يتكون كل بند من مقدمة تعقبها أربعة بدائل لتقليل التخمين.

 أن تكون البنود االختبارية مناسبة للمستوى الزمني والعقلي للطالبات.
 أن تكون البدائل واضحة متجانسة مع المقدمة وأن يكون من هذه البدائل بديل واحد فقط
صحيح وأن تكون بقية البدائل محتملة الصحة من وجهة نظر الطالب.

 تأخذ البنود االختيارية األرقام  )4،)3 ،)2 ،)1وتأخذ البدائل التي تعقب كل بند (أ  ،ب  ،ج
 ،د) أما التفسيرات فتأخذ ().4 ،.3 ،.2 ، .1

.4تعليمات االختبار:

قامت الباحثة بتقديم مجموعة من التعليمات لتسهيل فهم الطالبات للمطلوب من االختبار وقد

قسمت التعليمات إلى ثالثة أقسام:

 البيانات األولية للطالب والتي تشتمل على االسم  ،المدرسة ،الصف  ،المبحث.

 تعليمات االختبار :تم اعطاء الطالبات فكرة مبسطة عن الهدف من االختبار وعدد بنوده
وطريقة االجابة عليه.

 تم وضع مثال توضيحي للطالبات عن كيفية االجابة على بنود االختبارية قبل البدء
بالحل.

.5التطبيق االستطالعي لالختبار:

جرى تطبيق االختبار المكون من( )44فقرة على عينة استطالعية عددها( )44طالبة ممن

أنهوا دراسة الصف الحادي عشر وذلك بهدف:

 .1التأكد من وضوح تعليمات االختبار وتحديد الزمن المناسب ألداء االختبار.
 .2تقنين االختبار إحصائيا (تحديد الثبات والصدق).
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وقد دلت نتائج التطبيق االستطالعي على:

 األلفاظ والتعليمات الخاصة باالختبار واضحة.
 وجد أن الزمن المناسب ألداء االختبار هو(  )64دقيقة حيث تم حساب الزمن ألول
خمسة طالبات أنهوا االختبار وآخر خمسة طالبات أنهوا االختبار ثم تم حساب متوسط

الزمن.

 .6تصحيح االختبار:

تتراوح قيمة الدرجات على االختبار ككل من صفر درجة كحد أدنى إلى ( )84درجة كحد

أعلى ،بحيث تحصل الطالبة على درجتين للسؤال الواحد إذا أجابت إجابة صحيحة على كل من الشق
األول والشق الثاني أما إذا أجابت إجابة صحيحة على الشق األول واجابة خاطئة على الشق الثاني
فيحصل على درجة واحدة فقط ،أما إذا أجابت إجابة خاطئة على الشق األول واجابة صحيحة على

الشق الثاني ال تأخذ أي درجة ،وكذلك إذا أجابت إجابة خاطئة على كل من الشقين حيث يحدد الشق
األول من االختبار المفهوم العلمي المراد إكسابه للطالبة بصورة صحيحة لذا يكتسب هذا الشق أهمية
كبيرة ،أما الشق الثاني فيعطي تفسي اًر الختيار الطالبة للمفهوم العلمي.

..تحليل نتائج االختبار:

بعد اجتياز طالبات العينة االستطالعية الختبار تشخيص التصورات البديلة قامت الباحثة بتحليل
نتائج اجابات الطالبات على أسئلة االختبار وذلك لألسباب التالية:
 صدق االختبار.

 معامل التمييز والصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار.

أوالا :صدق االختبار:

ويقصد به الدرجة التي يقيس بها االختبار السمة التي وضع لقياسها (أبو زينة و البطش،
.)127 :2447

أ .صدق المحكمين:
حيث قامت الباحثة بإعداد االختبار في صورته األولية ثم عرضه على مجموعة من

المحكمين من ذوي االختصاص في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم ومشرفي ومعلمي علوم من
ذوي الخبرة بلغ عددهم ( )9ملحق رقم( )1وذلك إلبداء آرائهم ومالحظتهم حول النقاط التالية:
 .1مالئمة االختبار لقياس ما أعد له.

 .2مدى سالمة ومالئمة الصياغة اللفظية لمستوى طالبات الصف الحادي عشر.
 .3وضوح فكرة السؤال.
 .4مدى اتساق البدائل.
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 .5مدى كفاية ووضوح التعليمات.

 .6مدى تمثيل فقرات االختبار لألهداف المعرفية.
 .7مدى تغطية فقرات االختبار للمحتوى.

وقد أبدى السادة المحكمين آراءهم في االختبار مع تسجيل بعض المالحظات الهامة ومنها:

 اعادة الصياغة اللغوية لبعض األسئلة.

 تبسيط اللغة بحيث تناسب مستويات الطالبات.
 اختصار بعض األسئلة.

وفي ضوء مالحظات السادة المحكمين تم تعديل الالزم بحيث بقى االختبار في صورته األولية
مكون من ( )44بنداً.

ب .صدق االتساق الداخلي:
حيث قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ( )44طالبةً ممن أنهوا

دراسة الصف الحادي عشر ،تم اختيارهم من خارج أفراد عينة الدراسة وقامت الباحثة بحساب معامل
االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار والجدول التالي يوضح ذلك:
الجدول رقم ()4.4

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية الختبار تشخيص التصورات البديلة

3

**0.660

15

**0.632

30

**0.531

4

**0.622

16

**0.533

31

**0.548

5

**0.579

17

**0.645

32

*0.342

6

**0.471

18

**0.434

33

**0.484

7
8
9
10
11
12

*0.351
**0.709
**0.567
**0.593
**0.409
**0.664

19
20
21
22
23
24
25
26
27

**0.480
**0.413
*0.370
**0.474
*0.355
*0.374
**0.597
**0.569
**0.483

34
35
36
37
38
39
40

**0.524
**0.529
**0.452
**0.442
**0.649
**0.447
**0.735

األغذية والمواد المضافة

الدهون والزيوت والشموع

2

**0.507

14

**0.592

29

**0.403

المنظفات الكيميائية

1

**0.532

13

**0.614

28

**0.448

السؤال

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )13وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )13وعند مستوى داللة (0.304 = )0.05

-64-

األغذية والمواد المضافة

البعد

رقم السؤال معامل االرتباط

البعد

رقم

معامل االرتباط

البعد

رقم السؤال

معامل االرتباط

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01،0.05

وللتأكد من االتساق الداخلي لمجاالت االختبار ثم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مستوى
تعليمي والدرجة الكلية لالختبار كما هو موضح في جدول رقم ( :)5.4
جدول ()5.4

معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االختبار بالدرجة الكلية الختبار تشخيص التصورات البديلة.

معامل االرتباط

مستوى الداللة

المجال
الدهون والزيوت والشموع

**0.804

دالة عند .0.0

المنظفات الكيميائية

**0.633

دالة عند .0.0

األغذية والمواد المضافة

**0.807

دالة عند .0.0

العناية بالجسم

**0.809

دالة عند .0.0

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )13وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )13وعند مستوى داللة (0.304 = )0.05

يتضح من جدول ( )5.4أن معامالت ارتباط مجاالت االختبار بالدرجة الكلية لالختبار دالة

احصائياً على مستوى الداللة ( )0.01مما يدل على االتساق الداخلي لمجاالت االختبار.
ثاني ا :معامل التمييز ودرجة الصعوبة:
أ .معامل الصعوبة:

يقصد بمعامل الصعوبة" النسبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا على كل سؤال من االختبار

إجابة صحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا ،حيث تمثل كل مجموعة  %27من أعداد
العينة االستطالعية ،فيكون عدد األفراد في كل مجموعة ( )11فردًا ،ويحسب بالمعادلة التالية:

(الزيود وعليان)174 :1998 ،

درجة صعوبة الفقرة =

مجموع اإلجابات الصحيحة على الفقرة من المجموعتين العليا والدنيا
عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين

× %144

وبتطبيق المعادلة السابقة وايجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجدت الباحثة أن
معامالت الصعوبة تراوحت ما بين)  )0.73-0.30وكان متوسط معامل الصعوبة

الكلي) ،(0.47وبهذه النتائج تبقي الباحثة على جميع فقرات االختبار ،وذلك لمناسبة مستوى درجة
صعوبة الفقرات ،حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من  0.20وأقل من .0.80
-65-

ب .معامل التمييز:
تم حساب معامالت التمييز للفقرات وفقاً للمعادلة التالية ( :الزيود ،عليان)171 :1998،
معامل التمييز

=

عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا – عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
عدد أفراد إحدى المجموعتين

× %144

حيث تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد استخدام المعادلة السابقة بين (-0.27

 )0.73للتمييز بين إجابات الفئتين العليا والدنيا ،وقد بلغ متوسط معامل التمييز الكلي ((0.43
ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من( ) 0.20وبذلك تبقي الباحثة على جميع فقرات

االختبار.

جدول ()6.4

معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

1

0.43

0.59

21

0.66

0.32

2

0.45

0.45

22

0.77

0.27

3

0.39

0.32

23

0.39

0.32

4

0.43

0.32

24

0.30

0.50

5

0.41

0.36

25

0.61

0.68

6

0.45

0.55

26

0.43

0.41

7

0.30

0.32

27

0.43

0.32

8

0.61

0.59

28

0.61

0.41

9

0.64

0.55

29

0.45

0.36

10

0.32

0.27

30

0.48

0.41

11

0.32

0.64

31

0.73

0.45

12

0.64

0.73

32

0.43

0.41

13

0.50

0.27

33

0.39

0.50

14

0.59

0.45

34

0.50

0.27

15

0.50

0.55

35

0.64

0.45

16

0.57

0.32

36

0.30

0.41

17

0.30

0.41

37

0.32

0.45

18

0.30

0.32

38

0.48

0.32

19

0.27

0.45

39

0.34

0.32

20

0.34

0.41

40

0.64

0.55

معامل الصعوبة الكلي

معامل التمييز الكلي

0.47
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0.43

 .3ثبات االختبار:

يقصد به الحصول على نفس النتائج تقريباً عند إعادة تطبيق االختبار باستخدام نفس األداة

في نفس الظروف وعلى نفس الطلبة ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة  ،وقد قامت الباحثة بطريقتي

التجزئة النصفية وكودر -ريتشارد سون  21على النحو التالي :
أوالا :طريقة التجزئة النصفية:

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ،حيث

قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مستوى من
مستويات االختبار ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم عدل الطول باستخدام معادلة
سبيرمان بروان.
الثبات المعدل =  2ر
 +1ر

حيث ر:معامل االرتباط بين نصفي االختبار( ملحم . )263 :2005 ،

والجدول ( )7.4يوضح معامالت ثبات االختبار:
جدول()..4

معامالت ثبات اختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم العلمية

االرتباط قبل

معامل الثبات

الدهون والزيوت والشموع

12

0.650

0.788

المنظفات الكيميائية

*7

0.517

0.540

األغذية والمواد المضافة

8

0.479

0.648

العناية بالجسم

*13

0.738

0.739

الدرجة الكلية

40

0.502

0.669

عدد الفقرات

التعديل

بعد التعديل

* تم استخدام معادلة جتمان ألن النصفين غير متساويين

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)4.669وهذا يدل على أن االختبار

يتمتع بدرجة من الثبات يمكن االطمئنان إليها في تطبيق االختبار على عينة الدراسة.
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ثانيا :طريقة كودر -ريتشارد سون Richardson and Kuder : 21
استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات ،وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار،

حيث حصلت على قيمة معامل كودر ريتشارد سون 21للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقاً للمعادلة

التالية  :والجدول ( )8.4يوضح ذلك :
ر 21

م(ك–م)

=- 1

حيث أن  :م  :المتوسط

ع 4ك

ك  :عدد الفقرات

ع : 4التباين

والجدول ( )8.4يوضح ذلك:
الجدول ()3.4
عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 21

معامل كودر

ك

ع4

م

الدهون والزيوت والشموع

12

32.025

11.025

0.849

المنظفات الكيميائية

7

8.349

5.900

0.637

األغذية والمواد المضافة

8

6.695

7.650

0.431

العناية بالجسم

13

26.028

13.850

0.781

االختبار ككل

38.400 159.477 40

0.886

ريتشارد سون43

يتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد سون  21لالختبار ككل كانت ()0.886

وهي قيمة عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.

إعداد دليل المعلم:

يعرف دليل المعلم بأنه كتيب يستدل ويسترشد به المعلم في تدريس الوحدة المراد تدريسها ،

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجية البيت الدائري في تعديل التصورات البديلة
للمفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر في مبحث الثقافة العلمية.

تم إعداد الدليل وعرضه على عدد من أساتذة الجامعات تخصص مناهج وطرق تدريس وعلى

عدد من مشرفي ومعلمي الثقافة العلمية والعلوم وذلك إلبداء آرائهم حوله وحول إمكانية التعديل  ،وتم

األخذ برأيهم واجراء التعديالت المناسبة ،بحيث يتضمن الدليل على األهداف المراد تعلمها ،التوزيع
الزمني لفصول الوحدات ،الخبرات السابقة ،وخطوات التنفيذ مع الطالبات واألشكال الدائرية ،والتقويم
بأنواعه ،إلى أن خرج الدليل بصورته النهائية كما هو موضح في ملحق (.)7
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ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:

انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج  ،وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها

والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم ،تبنت الباحثة طريقة "
المجموعتان التجريبية والضابطة باختبارين قبل وبعد التجربة  ،ويعتمد على تكافؤ وتطابق المجموعتين
من خالل االعتماد على االختيار العشوائي ألفراد العينة  ،ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعض

المتغيرات أو العوامل لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:
أوالا :ضبط متغير التحصيل في مادة الثقافة العلمية:

تم رصد درجات الطالبات في مادة الثقافة العلمية في الفصل األول لعام ( )2414-2413قبل بدء

التجريب واستخدمت الدرجات لضبط متغير التحصيل في مادة الثقافة العلمية.

 تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية:

تم استخدام اختبار ( )tللتعرف على الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل البدء في
التجربة والجدول( )9.4يوضح ذلك:
جدول ()4.4

المتوسطات واال نحرافات المعيارية وقيمة (ت) ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة التي
تعزى لمتغير التحصيل في مادة الثقافة العلمية
المتغير

العدد

المتوسط

التحصيل في مادة تجريبية

35

73.914

19.370

ضابطة

35

71.114

18.182

الثقافة العلمية

المجموعة

االنحراف

"ت "

المعياري

0.624

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

 0.535غير دالة
إحصائي ا

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )63وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥ α
**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )63وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥ α

يتضح من الجدول ( )9.4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية

والضابطة في متغير التحصيل في مادة الثقافة العلمية قبل بدء التجربة وهذا يعني أن المجموعتين

متكافئتين في مادة الثقافة العلمية.

ثاني ا :ضبط متغير التحصيل في االختبار القبلي الختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم

العلمية:

تم رصد درجات الطالبات في االختبار القبلي لالختبار المعد لهذه الدراسة ،قبل بدء التجريب

واستخرجت الدرجات لضبط متغير التحصيل في اختبار التصورات البديلة.
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 تكافؤ المجموعتين الضابط والتجريبية:
تم استخدام اختبار ( )tللتعرف على الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل البدء في التجربة

والجدول( )14.4يوضح ذلك:

جدول ()31.4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة
والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل في اختبار تشخيص التصورات البديلة

االنحراف

المجموعة

العدد

المتوسط

الدهون والزيوت

تجريبية

35

6.429

2.747

والشموع

ضابطة

35

6.543

2.873

المنظفات

تجريبية

35

4.171

1.948

الكيميائية

ضابطة

35

3.629

1.477

األغذية والمواد

تجريبية

35

5.771

2.197

ضابطة

35

5.143

2.647

تجريبية

35

11.229

3.774

ضابطة

35

9.400

4.326

تجريبية

35

27.600

6.899

ضابطة

35

24.714

8.241

المضافة

العناية بالجسم
الدرجة الكلية

المعياري

"ت"
0.170

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.865

غير دالة
إحصائيا

1.314

0.193

غير دالة
إحصائيا

1.081

0.284

غير دالة
إحصائيا

1.884

0.064

غير دالة
إحصائي ا

1.588

0.117

غير دالة
إحصائيا

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )63وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥ α

**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )63وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥ α

يتضح من الجدول ( )14.4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α=0.05بين طالبات المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبية في أبعاد االختبار والدرجة
الكلية لالختبار ،وعليه فإن المجموعتين متكافئتين في اختبار تشخيص التصورات البديلة القبلي.
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خطوات الدراسة:

 .1االطالع على األدبيات والبحوث التربوية المتعلقة بالتصورات البديلة واستراتيجية البيت
الدائري.

 .2تحليل المحتوى العلمي لوحدة الكيمياء من حولنا الوحدة الرابعة لتحديد المفاهيم العلمية
المتضمنة في الوحدة.

 .3إعداد اختبار تشخيص التصورات البديلة لمفاهيم الكيمياء من حولنا.
 .4إعداد دليل المعلم وفقاً الستراتيجية البيت الدائري  ،ويعتبر دليل المعلم المرشد الذي يستعين
به المعلم في تدريس مادته وفق استراتيجيات معينة ،فيساعده في تحديد األهداف التعليمية

وتجهيز األدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة ويجعله على بصيرة أثناء سيره في تنفيذ الدروس.

 .5اختيار عينة الدراسة "التجريبية والضابطة" واجراء التطبيق القبلي الختبار تشخيص التصورات
البديلة على مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية في تاريخ  2414/1/22حيث تم حساب

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للدرجات ،ولبيان داللة الفروق بين متوسطات درجات

الطالبات في المجموعة التجريبية والضابطة قبل التجريب تم حساب قيمة ت لمتوسطين
مستقلين ،وذلك بعد التأكد من تكافؤ المجموعات.

 .6البدء في تدريس الوحدة موضوع الدراسة بعد التأكد من جاهزية األدوات حيث تم البدء في

التنفيذ من تاريخ  2414/1/25حتى تاريخ  2414/3/8حيث تم تدريس المجموعة التجريبية،

باستخدام استراتيجية البيت الدائري والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية وأثناء تدريس الوحدة
باستخدام استراتيجية البيت الدائري الحظت الباحثة:

 حماس الطالبات لطريقة التعلم الجديدة وطبيعة الجو الذي يتم فيه التدريس.
 مشاركة الطالبات بشكل فاعل في المناقشة والحوار.

 ميل الطالبات نحو مادة الثقافة العلمية بشكل ملحوظ عن باقي المواد.
 عملية رسم المفهوم أوضحت الكثير من المفاهيم البديلة أو عدم اكتمال المفهوم لدى الطالبات

 ،هذا ساهم في تشخيص التصورات البديلة في وقت مبكر وهنا قامت المعلمة بعالج وتعديل

التصورات أوالً بأول قبل أن ترسخ في أذهان الطالبات .

 إن عملية الرسم كانت من أكثر المشكالت التي تواجه الطالبات أثناء تطبيق االستراتيجية لذلك
لجأت بعض الطالبات إلى استخدام الحاسوب.

 واجهت بعض الطالبات صعوبة في استخراج األفكار السبعة.

 .7تطبيق اختبار التصورات البديلة البعدي وذلك بعد االنتهاء من عملية التدريس ،وتم تطبيق
االختبار بتاريخ  2414/3/12على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة وتم تصحيح أوراق
اإلجابات ورصد الدرجات وتحليل النتائج وتفسيرها والوصول الى توصيات ومقترحات الدراسة.
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األساليب اْلحصائية:

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSوالمعروفة

باسم  Statistics Package For Social Scienceفي إجراء التحليالت اإلحصائية التي تم
استخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية :
 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .

 .2تم استخدام معامل ارتباط بيرسون "  " Pearsonإليجاد صدق االتساق الداخلي .
 .3تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية ،ومعادلة جتمان للتجزئة
النصفية غير المتساوية إليجاد معامل الثبات .

 .4طريقة كودر -ريتشارد سون  Richardson and Kuder : 21اليجاد معامل ثبات
االختبار.

 .5اختبار ) )Tلعينتين مستقلتين للتحقق من الفرضية األولى واختبار( )Tلعينتين مرتبطتين
للتحقق من الفرضية الثانية.

 .6مربع إيتا للكشف عن أثر التدريس باستخدام استراتيجية البيت الدائري ،و dإليجاد حجم
التأثير.

 .7معامل الكسب لبالك للكشف عن أثر االستراتيجية.
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
 نتائج االجابة عن السؤال األول ومناقشتها وتفسيرها.

 نتائج االجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها.

 نتائج االجابة عن السؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها.
 نتائج االجابة عن السؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها.

 نتائج االجابة عن السؤال الخامس ومناقشتها وتفسيرها.
 تعقيب على النتائج.
 توصيات الدراسة.

 مقترحات الدراسة.
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
يتناول هذا الفصل عرض النتائج التي كشفت عنها الدراسة ،ومناقشة هذه النتائج من خالل اإلجابة
عن أسئلة الدراسة.

نتائج اْلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة:
لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على:

ما المفاهيم العلمية المتوفرة في وحدة الكيمياء من حولنا من محتوى الثقافة العلمية للصف

الحادي عشر؟

قامت الباحثة بتحديد قائمة المفاهيم العلمية المتضمنة داخل وحدة الكيمياء من حولنا من
كتاب الثقافة ا لعلمية للصف الحادي عشر وذلك باستخدام أداة تحليل المحتوى وبعد ذلك تم عرض

قائمة المفاهيم العلمية على مدرسي الثقافة العلمية والعلوم من ذوي الخبرة والكفاءة للمساهمة في عملية
تحليل ومراجعة القائمة ،ونتج عن التحليل قائمة بالمفاهيم العلمية المتضمنة في الوحدة الرابعة

"الكيمياء من حولنا" وعددها( )47مفهوماً ،كما جاء في ملحق رقم (.)2

نتائج اْلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:

لإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على :

ما التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية الموجودة لدى طالبات الصف الحادي عشر ؟
قامت الباحثة برصد التصورات البديلة للمفاهيم العلمية في الوحدة الرابعة " الكيمياء من حولنا"

خالل تحليل إجابات الطالبات على البدائل المتاحة في اختبار تشخيص التصو ارت البديلة والتي تم

تكرارها لدى( )%54فأكثر من إجمالي العينة وذلك للتأكد من أن التصور البديل ممتلك وموجود لدى

الطالبات بصورة حقيقية وشائعة ،وكان عددها ( )25تصو اًر بديالً انظر ملحق رقم(.)3

نتائج اْلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
لإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على:

كيف يمكن استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم

العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر؟
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تم االجابة على هذا السؤال في االطار النظري حيث تعرضت الباحثة إلى كيفية توظيف

االستراتيجية في التدريس واعداد دليل المعلم لتدريس الفصول األربعة للوحدة الرابعة "الكيمياء من
حولنا" باستخدام استراتيجية شكل البيت الدائري ملحق رقم(.)7

نتائج اْلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة:
لإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على:

هل توجد فروق ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )0.05≤αبـين متوسـط درجـات

طالبــات المجموعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة فــي اختبــار التصــورات

البديلة البعدي للمفاهيم العلمية باختالف طريقة التدريس (البيت الدائري -العادية) ؟

قامــت الباحثــة بصــياغة الفــرض الصــفري التــالي :ال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنـــد

مســتوى داللــة ( )0.05≤ αبــين متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات

طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديلة البعـدي للمفـاهيم العلميـة بـاختالف طريقـة

التدريس (البيت الدائري -العادية).

-وللتحق ــق م ــن ص ــحة ه ــذا الف ــرض ت ــم اس ــتخدام اختب ــار "ت" لعينت ــين مس ــتقلتين "

" independent sampleوالجدول ( )1.5يوضح ذلك.
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test

T.

الجدول ()3.5

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات الطلبة
في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

االنحراف

قيمة

قيمة

الدهون والزيوت

تجريبية بعدي

35

20.686

3.350

6.613

0.000

والشموع

ضابطة بعدي

35

11.743

7.265

المنظفات

تجريبية بعدي

35

11.314

2.598

الكيميائية

ضابطة بعدي

35

7.000

3.718

األغذية والمواد

تجريبية بعدي

35

12.429

4.053

ضابطة بعدي

35

7.229

4.271

تجريبية بعدي

35

20.657

5.346

ضابطة بعدي

35

14.543

6.321

تجريبية بعدي

35

65.086

13.613

ضابطة بعدي

35

40.514

19.638

المجموعة

المضافة

العناية بالجسم
الدرجة الكلية

العدد المتوسط

المعياري

"ت"

الداللة

مستوى الداللة
دالة إحصائياً
عند 4.41

5.627

0.000

دالة إحصائياً
عند 4.41

5.225

0.000

دالة إحصائياً
عند 4.41

4.369

0.000

دالة إحصائياً
عند 4.41

6.083

0.000

دالة إحصائياً
عند 4.41

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )63وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥ α
**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )63وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥ α

يتضح من الجدول السابق أن:
قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميع المهارات والدرجة الكلية لالختبار
عند مستوى داللة ( ،)0.01≥ αوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديلة ،وبذلك نرفض

الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل وهو توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات طالبات
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديلة البعدي

للمفاهيم العلمية باختالف طريقة التدريس (البيت الدائري -العادية).
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ولحساب حجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " " η 2باستخدام المعادلة التالية

(محمد وعبد العظيم:)434 :2412 ،

t2

2

وعــن طريــق "

t2 + df

2

=

η

 " ηأمكــن إيجــاد قيمــة حســاب قيمــة التــي تعبــر عــن حجــم التــأثير لالســتراتيجية

باستخدام المعادلة التالية(حسن:)271 :2411 ،
η2

=

2

d

1- η2

ويوضح الجدول المرجعي ( )2.5حجم كل من قيمة : η2 ، d
جدول ()4.5
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

األداة المستخدمة
d

η2

حجم التأثير
كبير جدا

صغير

متوسط

كبير

0.2

0.5

0.8

1.1

0.01

0.06

0.14

0.20

ولقد قامت الباحثة بحساب حجم تأثير العامل المستقل (استراتيجية شكل البيت الدائري) على
العامل التابع (تعديل التصورات البديلة) والجدول ( )3.5يوضح حجم التأثير بواسطة ٍ
كل من "η 2

" ."d" ،
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الجدول ()1.5

قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير في االختبار الكلي
قيمة "ت" بين
المجموعة
التجريبية

والضابطة

الدهون والزيوت

قيمة "ت" بين
المجموعة

قيمة η 2
للمجموعة

التجريبية قبل

التجريبية

وبعد تطبيق

االستراتيجية

قيمة

2

η

للمجموعة

التجريبية قبل وبعد

قيمة d

قيمة d

للمجموعة
التجريبية

والضابطة

تطبيق االستراتيجية

والضابطة

للمجموعة

التجريبية قبل
وبعد تطبيق

االستراتيجية

حجم

التأثير

6.613

19.105

0.391

0.915

1.604

6.553

كبير جداً

5.627

12.736

0.318

0.827

1.365

4.369

كبير جداً

5.225

11.343

0.286

0.791

1.267

3.891

كبير جداً

العناية بالجسم

4.369

13.035

0.219

0.833

1.060

4.471

الدرجة الكلية

كبير جداً

6.011

19.228

0.347

0.916

1.458

6.595

كبير جداً

والشموع

المنظفات
الكيميائية

األغذية والمواد
المضافة

وبناء على الجدول المرجعي ( )2.5يتضح من الجدول (  )3.5أن حجم التأثير كان كبي اًر  ،وهذا
ً
يدل على أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لدى الطالبات.
يمكن تفسير ذلك من منطلق األسباب التالية :

 تجاوب الطالبات مع استراتيجية البيت الدائري ،باعتبارها طريقة تعليمية جديدة لها خطواتها
التي تختلف عن الطريقة التعليمية التقليدية.

 إن استراتيجية البيت الدائري عملت على جذب انتباه الطالبات وتشويقهم.
 استخدام استراتيجية البيت الدائري بما تضمنته من أنشطة مختلفة في كل مرحلة من مراحلها
أتاح الفرصة لفهم واستيعاب وتنمية المفاهيم العلمية بشكل صحيح لدى الطالبات.

 تجاوب الطالبات للعمل في مجموعات ،وهذا يسهل عليهن تبادل المعرفة ومحاولة تصحيح
التصورات البديلة والخطأ فيما بينهن.

 خطوات استراتيجية البيت الدائري وما تضمنه من تسلسل بنائي يؤدي إلى حدوث تكون مفهوم
جديد لدى الطالبات يؤدي لحدوث تعلم فعال.

 تشجيع الطالبات منخفضات التحصيل للمشاركة مع زميالتهن ومحاولة إبداء آرائهم.
 أوراق العمل المنظمة سهلت على الطالبات التعامل مع المشكلة المطروحة خالل الحصة.

وهذا يوضح دور استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لدى الطالبات واختالفها عن

الطريقة التقليدية ،وسرعة تجاوب الطالبات معها.
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نتائج اْلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة:
لإلجابة عن السؤال الخامس والذي ينص على:

هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αبين متوسط درجات

طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار التصورات البديلة ؟

قامت الباحثة بصياغة الفرض التالي :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )0.05≤αبين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في
اختبار التصورات البديلة.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين "والجدول ()4.5

يوضح ذلك.

الجدول (  )4.5المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين
متوسطات درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي

المجال

المجموعة العدد

تجريبية
الدهون والزيوت قبلي
تجريبية
والشموع
بعدي
تجريبية
المنظفات
قبلي
تجريبية
الكيميائية
بعدي
تجريبية
األغذية والمواد قبلي
تجريبية
المضافة
بعدي
تجريبية
قبلي
العناية بالجسم
تجريبية
بعدي
تجريبية
قبلي
الدرجة الكلية
تجريبية
بعدي

االنحراف

المتوسط

المعياري

قيمة "ت"

قيمة

الداللة

مستوى الداللة

35

6.429

2.747

35

20.686

3.350

 0.000 19.105دالة إحصائياً عند
.0.0

35

4.171

1.948

35

11.314

2.598

 0.000 12.736دالة إحصائياً عند
.0.0

35

5.771

2.197

35

12.429

4.053

 0.000 11.343دالة إحصائياً عند
.0.0

35

11.229

3.774

35

20.657

5.346

 0.000 13.035دالة إحصائياً عند
.0.0

35

27.600

6.899

35

65.086

13.613

 0.000 19.228دالة إحصائياً عند
.0.0

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )14وعند مستوى داللة (4.14 = )0.05≤α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )14وعند مستوى داللة (4..1 = )1.13≤α
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يتضح من الجدول السابق أن :
قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميع المجاالت والدرجة الكلية لالختبار
دالة عند مستوى داللة ( ،)4.41وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة
التجريبية قبل وبعد تطبيق االستراتيجية ولقد كانت الفروق لصالح التطبيق البعدي ،وهذا يدل أن

لالستراتيجية أثر.

ولتحديد مدى أثر االستراتيجية ،قامت الباحثة بالمعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيق االختبار

التحصيلي قبلياً وبعدياً للمجموعـة التجريبية ،وتم حساب األثر باستخدام معادلة بالك  Blackللكسب
المعدل:

2

الكسب المعدل لبالك =

م

1

– م
1



2

م

ن  -م

1

– م
ن

حيث يدل م-2م /1ن – م 1على أثر االستراتيجية في التطبيق القبلي والبعدي.
(سيد )27 :1994 ،ويتضح ذلك في الجدول التالي:
جدول ()5.5

يبين مدى أثر االستراتيجية لدى طالبات المجموعة التجريبية بمقارنة التطبيقين القبلي والبعدي
المتوسط

المتوسط

مجموع

االستجابات

المعدل لبالك

الدهون والزيوت والشموع

20.686

6.429

24

1.4

المنظفات الكيميائية

11.314

4.171

14

1.2

األغذية والمواد المضافة

12.429

5.771

16

1.1

العناية بالجسم

20.657

11.229

26

1.0

الدرجة الكلية

65.086

27.600

80

1.2

المجال

البعدي

القبلي

معامل الكسب

يتضح من جدول ( )5.5أن االستراتيجية لها أثر في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم
العلمية في مادة الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر في المجموعــة التجريبية ،حيث

بلغت قيم الكسب المعدل للطالبات في التطبيق البعدي  1.2وتلك القيمة >  1.2وهو المدى الذى
حدده بالك ألثر االستراتيجية وذلك لألسباب التي تم ذكرها في السؤال السابق.
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تعقيب على النتائج:

ترى الباحثة أن النتائج أسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختيار تشخيص التصورات

البديلة البعدي ،وهذا يدل على نجاح االستراتيجية في تعديل التصو ارت البديلة للطالبات في المجموعة
التجريبية ،كما أنها تدلل على نجاح االستراتيجية في تحقيق أهدافها ونجاحها في إثارة فضول ودافعية

الطالبات ،وتحقيق المناخ الصفي المالئم لهن لتطوير مفاهيمهن وتعديلها.

ويرجع السبب في ذلك لقدرة االستراتيجية شكل البيت الدائري على تمثيل المفهوم بشكل أكثر وضوح
وشمولية باإلضافة إلى أن الصور ساعدت الطالبات على التذكر بشكل أفضل ألن المعلومة تم تمثيلها

لفظياً وبصرياً.

ويتضح من النتائج أيضاً أن التصورات البديلة للمفاهيم العلمية التي تكتسبها الطالبات التي تسمى

"المعرفة القبلية" أو بعد تلقيهن تعليماً مقصوداً ،تكون غير ثابتة وغير متماسكة ،لذا يجب أخذ هذه
التصورات عين االعتبار في تصميم أساليب التدريس واستراتيجياتها لمساعدة الطالبات على التخلص

منها وتقديم وجهات النظر العلمية الدقيقة لهن.

كما ترى الباحثة ضرورة تطوير استراتيجيات تدريسية جديدة ،بحيث تعمل هذه االستراتيجيات على
تغير الجو التعليمي المحيط بالطالبات (الطريقة التقليدية أو العادية) ،وجعل الطالبات أكثر مشاركة في

العملية التعليمية التعلمية.

توصيات الدراسة:

بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،تم وضع عدد من التوصيات وهي:
ً
 .1توظيف استراتيجية البيت الدائري في تدريس الثقافة العلمية والعلوم في جميع المراحل
التعليمية.

 .2االهتمام بإعداد اختبارات تشخيصية للكشف عن أنماط التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى
دارسي الثقافة العلمية والعلوم في المراحل التعليمية المختلفة.

 .3العمل على عقد ورشات عمل لمعلمي العلوم والثقافة العلمية لتدريبهم على كيفية الكشف عن
التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى الطلبة.

 .4تضمين مساقات طرق التدريس بكليات التربية جزءاً من التصورات البديلة للمفاهيم العلمية
"تشخيصها -أساليب عالجها".

 .5تشجيع الطلبة للتعبير عن آرائهم ومفاهيمهم العلمية بحرية تامة حتى يمكن استكشاف
التصورات البديلة للمفاهيم العلمية.
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 .6االستفادة من دليل المعلم المعد في تدريس وحدة الكيمياء من حولنا باستخدام استراتيجية البيت
الدائري وذلك بتوزيعه على المدرسين لالطالع عليه.

 .7االهتمام بتنمية المفاهيم من خالل استراتيجيات ومداخل تدريس مختلفة باعتبارها تقع في
المستوى الثاني من هرم البنية المعرفية.

 .8العمل على تدريب معلمي العلوم والثقافة العلمية على استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة
القائمة على أفكار النظرية البنائية ،والتي منها استراتيجية البيت الدائري.

مقترحات الدراسة:

في ضوء أهداف الدراسة الحالية ونتائجها ،يمكن اقتراح الدراسات والبحوث التالية:
 .1دراسة وتشخيص التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى دارسي العلوم في موضوعات علمية
أخرى ومراحل عمرية مختلفة.

 .2دراسة فعالية استراتيجية البيت الدائري في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية في مواد
دراسية أخرى ومراحل تعليمية مختلفة.

 .3دراسة تحليلية تكوينية لمحتوى مناهج الثقافة العلمية ومدى تأثيرها على تكوين تصورات بديلة
للمفاهيم العلمية لدى الطلبة.

 .4دراسة فعالية استراتيجية البيت الدائري على تنمية الذكاءات المتعددة.

 .5اجراء دراسة للتعرف على فاعلية استراتيجية البيت الدائري معد حاسوبياً لتعديل التصورات
البديلة.

 .6دراسة التصورات البديلة في المراحل الجامعية للطالب المعلمين والعمل على تعديلها باستخدام
الطرق التي تعتمد على أفكار النظرية البنائية.
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المصادر والمراجع
أوالً :المراجع العربية:
القرآن الكريم
 .1أبو الفتوح ،حمدي وعبد الحميد ،عايد ( :)1994تصورات األطفال عن الظواهر ذات الصلة والعلوم
واقعها واستراتيجيات تغيرها ،المنصورة ،دار الوفا للطباعة.

 .2أبو زيد ،لمياء ( :) 2443برنامج مقترح لتصويب التصورات الخطأ لبعض مفاهيم االقتصاد المنزلي
وفق ا للمدخل البنائي الواقعي وتعديل اتجاهات طالبات شعبة التعلم االبتدائي بكلية التربية بسوهاج
نحوه  ،دراسات في المناهج وطرق التدريس ،العدد (.) 94

 .3أبو زينة ،فريد والبطش ،محمد ( :)2447مناهج البحث العلمي تصميم البحث والتحليل االحصائي.
ط .1عمان :دار المسيرة.

 .4أبو سعدة ،علي ( :)2448أثر استخدام برنامج بنمط التدريب والممارسة في تعديل التصورات

البديلة لبعض المفاهيم التكنولوجية لدى طالب الصف التاسع االساسي ،رسالة ماجستير،

الجامعة االسالمية ،غزة .

 .5أبو طير ،بالل ( :)2449فاعلية توظيف خرائط المعلومات في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم
العلمية لطالب الصف الثامن ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .6أبو عطايا ،أشرف (  :) 2441برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية لدى طلبة

الصف السابع األساسي بغزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،برنامج الدراسات العليا المشترك–
كلية التربية  ،جامعة عين شمس وكلية التربية  ،جامعة األقصى.

 .7أحمد ،آمال ( :)2446أثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تدريس العلوم لتعديل التصورات البديلة

حول بعض المفاهيم العلمية ،الجمعية المصري للتربية العملية ،المؤتمر العلمي العاشر ( 34يوليو -
 1أغسطس) ،المجلد األول .

 .8األسمر ،رائد ( :)2448أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى طلبة
الصف السادس اتجاهاتهم نحوها ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة .

 .9األشقر ،محمد ( :) 2413فاعلية استخدام الرسوم الكرتونية في تصويب التصورات البديلة لبعض
المفاهيم الهندسية لدى طالب الصف السادس االساسي بغزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية،
غزة.

.14

األغا ،احسان وعبد المنعم ،عبداهلل ( :)1994التربية العملية وطرق تدريسها ،ط ،3مكتبة

اليازجي ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 .11بعارة ،حسين والطراونة ،محمد ( :)2444أثر استراتيجيات التغير المفاهيمي في تغير المفاهيم
البديلة المتعلقة بمفهوم الطاقة الميكانيكية لدى طالب الصف التاسع األساسي ،مجلة دراسات العلوم
التربوية ،المجلد ( ،)31العدد ( ،)1الجامعة األردنية.

 .12البلبيسي ،اعتماد عواد ( :)2446أثر استخدام استراتيجيات المتناقضات في تعديل التصورات
البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف العاشر األساسي ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة .

 .13بيومي ،مصطفى ( :)2413األخطاء الشائعة في كتابة المعادلة الكيميائية لدى معلمي العلوم
وطالب الصف الثالث اْلعدادي ،دراسات في المناهج وطرق التدريس ،العدد (.)89

 .14الجندي ،أمنية وشهاب ،منى ( :)1992تصحيح التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية
باستخدام نموذجي التعلم البنائية والشكل  Vلطالب الصف األول الثانوي في مادة الفيزياء واتجاههم

نحوها ،الجمعية المصرية للتربية العلمية ،المؤتمر العلمي الثالث ( )28-25يوليو ،المجلد (،)2

اإلسماعيلية.

 .15الجنيح ،أسماء ( :)2411أثر استراتيجية شكل البيت الدائري كمنظم خبرة في مقرر العلوم على

تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط وبقاء أثر التعلم لديهن بمحافظة المجمعة ،رسالة

ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،السعودية.

 .16حسن ،ثناء ( :)2443أثر تدريس النحو بخرائط المفاهيم على تنمية مهارات االنتاج اللغوي واالتجاه
نحو المادة لدى طالب الصف األول االعدادي ،مجلة دراسات في المناهج وطرق تدريس ،الجمعية

المصرية للمناهج وطرق التدريس.146

 .17حسن ،عزت عبدالحميد(:)2411االحصاء التربوي والنفسي تطبيقات باستخدام برنامج
.SPSS18القاهرة :دار الفكر العربي.

 .18حسن ،عبد المنعم ( :)1993كمية تصويب التصورات الخاطئة لدى طالبات المرحلتين الثانوية
والجامعية عن القوة القانون الثالث لنيوتن ،مجلة التربية ،تربية األزهر ،العدد(.)36

 .19الحيلة ،محمد ومرعي ،توفيق ( :)2449طرق التدريس العامة .ط .4عمان  :دار المسيرة .

 .24الخضري ،ندى ( :) 2449أثر برنامج محوسب يوظف استراتيجية  SEVEN ESالبنائية في تنمية
مهارات التفكير العليا لمادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة ،رسالة

ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .21خطابية ،عبداهلل (  :) 2411تعليم العلوم للجميع .ط . 3عمان  :دار المسيرة.
 .22خطابية ،عبداهلل ( : )2445تعليم العلوم للجميع  ،عمان  :دار المسيرة .
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 .23خطابية ،عبداهلل والخليل ،حسين ( :)2441األخطاء المفاهيمية في الكيمياء (المحاليل) لدى طلبة
الصف األول الثانوي العلمي في محافظة اربد في شمال األردن ،مجلة كلية التربية ،العدد(،)25
الجزء ( ،)1كلية التربية ،جامعة عين شمس.
 .24خلف ،كريم والشباني هدى ( :)2411فاعلية التدريس باستخدام البيت الدائري في اكتساب

المفاهيم األحيائية لدى طالبات الصف الرابع العلمي ،مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية،

المجلد ( )14العددان ((،)4-3ص.)88-75

 .25الدمرداش ،صبري ( :)1994مقدمة في تدريس العلوم ،ط ،4الكويت ،مكتبة الفالح .

 .26الديب ،محمد ( :)2412فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعديل التصورات البديلة
للمفاهيم العلمية في العلوم لدى طالب الصف التاسع ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .27الرافعي ،محب ( :)1998استراتيجية مقترحة لتعديل بعض التصورات البيئية الخاطئة لدى

طالبات قسمي علم النبات والحيوان بكلية التربية األقسام العلمية بالرياض ،مجلة التربية العلمية،

الجمعية المصرية للتربية ،جامعة عين شمس ،المجلد( ،)1العدد(.)4

 .28الرفيدي ،حسن محمد ( :)2445فاعلية استراتيجية التشبيهات في تعديل التصورات البديلة عن
المفاهيم العلمية لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة ،رسالة ماجستير غير

منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة الملك خالد .

 .29زيتون  ،عايش ( :)2444أساليب تدريس العلوم .ط .1عمان  :دار الشروق.
 .34زيتون ،عايش( :)2441أساليب تدريس العلوم .ط ،1األردن دار الشرق.

 .31زيتون ،حسن وزيتون كمال ( :) 2443التعليم والتدريس من منظور النظرية البنائية ،ط، 1
القاهرة :عالم الكتب.
 .32زيتون ،كمال ( :)1998فعالية استراتيجية التحليل البنائي في تصويب التصورات البديلة عن القوة
والحركة لدى دارسي الفيزياء ذوي أساليب التعلم المختلة ،مجلة التربية العلمية ،الجمعية المصرية

للتربية العلمية ،المجلد ( ،)1العدد ( )4جامعة عين شمس ،القاهرة.

 .33زيتون ،كمال ( :) 2442تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية  ،ط ، 1القاهرة  :دار الكتب.
 .34الزيود ،نادر ،عليان ،هشام ( :)1998مبادئ القياس والتقويم في التربية ،عمان ،دار الفكر
للطباعة والنشر0
 .35سعادة ،جودت واليوسف ،جمال ( :)1988تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات والعلوم
والتربية االجتماعية ،ط ،1بيروت :دار الجيل.

 .36السعدني ،عبد الرحمن والسيد عودة ،ثناء ( :)2446التربية العملية مداخلها واستراتيجيتها .ط،1
القاهرة :دار الكتاب الحديث .
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 .37سالمة ،عادل أبو العز ( :)2444تنمية المفاهيم والمهارات العلمية وطرق تدريسها .ط .1عمان:
دار الفكر.

 .38سيد ،إمام مصطفى ( :)1994مدى فعالية برنامج تدريبي متعدد األساليب لتعديل بعض أنماط
السلوك غير التكيفى لدى المتخلفين عقلياً ،دراسة تجريبية ،مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوط  ،العدد
األول  ،يناير.

 .39السيد ،يسرى ( :)2442توظيف اسطوانات الليزر المدمجة ( )CD-ROMSفي اطار التعلم
الموديولي وأثره في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية والرضا عن الدراسة بمراكز االنتساب

الموجه ،مجلة التربية العلمية ،الجمعية المصرية للتربية العلمية ،المجلد ( ،)5العدد ( ،)4كلية
التربية ،جامعة عين شمس.

 .44صابريني ،محمد والخطيب ،قاسم ( :) 1994أثر استراتيجية التغير المفهومي الصفية لبعض
المفاهيم الفيزيائية لدى الطالب في الصف األول الثانوي العلمي ،رسالة الخليج العربي  ،العدد

(.)49

 .41صبري ،ماهر وتاج الدين ،ابراهيم ( :)2444فعالية استراتيجية مقترحة على بعض نماذج التعليم
البنائي وخرائط اساليب التعلم في تعديل األفكار البديلة حول مفاهيم ميكانيكا الكم وأثرها على

أساليب التعلم لدى معلمات العلوم قبل الخدمة بالمملكة العربية السعودية ،رسالة الخليج العربي،
العدد( ،)77المجلد (.)21

 .42ضهير ،خالد ( :)2412أثر استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في عالج التصورات البديلة
لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن االساسي ،رسالة ماجستير ،الجامعة

االسالمية ،غزة .

 .43طلبة ،ايهاب ( :)2446فعالية خرائط الصراع المعرفي في تصحيح التصورات البديلة لبعض
المفاهيم وحل المسائل الفيزيائية لدى طالب الصف األول الثانوي ،مجلة التربية العملية ،الجمعية

المصرية للتربية العملية ،المجلد ( ، )9العدد (.)1

 .44عبد االسالم ،عبد السالم ( :)2441االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم ،ط 1القاهر :دار الفكر
العربي.

 .45عبد الحميد ،عايدة سرور( :)1991دور الصراع المعرفي في تغيير تصورات أطفال الصف
الخامس االبتدائي عن بعض المفاهيم العلمية ،المؤتمر السنوي الرابع للطفل المصري (الطفل

المصري وتحديات القرن الحادي والعشرين) ،جامعة عين شمس مركز دراسات الطفولة34-27 ،

أبريل ،ص .463-443
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 .46عبد المسيح( :)2441التصورات الخاطئة لبعض المفاهيم البيئية لد فئات متنوعة من األفراد
وتصويب بعضها لدى طالب المرحلة الثانوية ،مجلة كلية لتربية ،العدد ( )25الجزء ( ،)5كلية

التربية جامعة عين شمس.
 .47عبده ،فايز ( :)2444تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى تالميذ المرحلة
االبتدائية  ،مجلة التربية ،الجمعية المصرية للتربية العملية ،المجلد ( ،)3العدد( )3جامعة عين

شمس.

 .48العطار ،محمد ( :)2441فعالية التجارب العملية في تصويب التصورات البديلة حول بعض
المفاهيم الكهربية لدى الطالب المعلمين ،مجلة التربية العلمية ،الجمعية المصرية للتربية العلمية،

المجلد ( ،)4العدد( ،)3كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة.

 .49العطار ،محمد ( :)2442مفاهيم األرض والفضاء لدى معلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية (دراسة
تشخيصية وتصور مقترح للعالج) دراسات في المناهج وطرق التدريس ،الجمعية المصرية للمناهج
وطرق التدريس ،العدد ( ،)84كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة.

 .54العطار ،محمد( :)2441فعالية التجارب العلمية في تعديل التصورات البديلة حول بعض المفاهيم
الكهربية لدى الطالب المعلمين ،مجلة التربية العلمية ،الجمعية المصرية للتربية العلمية،

المجلد( ،)4العدد( ،)3كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة .

 .51عفانة ،عزو ( :)1999االحصاء التربوي ،غزة :مطبعة مقداد.

 .52غريب ،عبدالكريم ،وآخرون ( :)1992سلسلة علوم التربية ( " ).في طرق وتقنيات التعليم "  ,من
أسس المعرفة إلى أساليب تدريسها ،الرباط ،الشركة المغربية للطباعة والنشر.

 .53الغليظ ،هبة ( :)2447التصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية لدى طلبة الصف الحادي عشر
وعالقتها باالتجاه نحو الفيزياء ,رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .54الفالح ،سلطانة ( :)2445فاعلية خرائط المفاهيم في تنمية القدرة على ادراك العالقات وتعديل
التصورات الخاطئة في مادة العلوم لدى طالبات الصف الثاني متوسط بمدينة الرياض ،المجلة

التربوية ،المجلد ( ،)24العدد (.)77

 .55فنونة ،زاهر ( :)2412أثر استخدام التعلم التوليدي والعصف الذهني في تنمية المفاهيم
واالتجاه نحو األحياء لدى طالب الصف الحادي عشر بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة

االسالمية ،غزة .

 .56الكحلوت ،أمال ( :)2412فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم ومهارات
التفكير البصري بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة

االسالمية ،غزة .
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 .57الكرش ،محمد ( :)1998أثر استراتيجيات التغير المفهومي لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب
الصف األول االعدادي ،دراسات في المناهج وطرق التدريس ،عدد خاص بأنشطة المؤتمر العلمي
العاشر في الفترة من  29-28يوليو ،القاهرة.

 .85الكيالني ،عبد اهلل وآخرون ( :)2448القياس والتقويم في التعلم والتعليم ،منشورات جامعة
القدس المفتوحة ،أم السماق – عمان :األردن.

 .59اللولو ،فدوى ( :)2447أثر استخدام الوسائل المتعددة في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم
العلمية التكنولوجية لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة
االسالمية ،غزة .

 .64محمد ،وائل عبد اهلل وعبد العظيم ،ريم أحمد ( :)2412تحليل محتوى المنهج في العلوم االنسانية.
ط ،1عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 .61المزروع ،هيا ( :)2445استراتيجية شكل البيت الدائري فاعليتها في تنمية مهارات ما وراء المعرفة
وتحصيل العلوم لدى طالبات المرحلة الثانوية ذوات السمات العقلية المختلفة .مجلة رسالة الخليج

العربي ،العدد (67-13، )36

 .62ملحم ،سامي محمد ( :)2445القياس والتقويم في التربية وعلم النفس .ط ،3عمان :دار
المسيرة للنشر والتوزيع.

 .63مهنا ،مروة ( :)2413فعالية استراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات
التفكير المنظومي في العلوم الحياتية لدى طالبات الصف الحادي عشر في غزة ،رسالة ماجستير،
الجامعة االسالمية ،غزة.

 .64الناشري ،محمد ( :)2448التصورات البديلة عن بعض مفاهيم الوراثة لدى طالب الصف الثالث
المتوسط بمحافظة القنفدة .رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة أم القرى.

 .65نشوان ،يعقوب ( :)2441الجديد في تعليم العلوم ،عمان :دار الفرقان للنشر والتوزيع.

 .66الهاشمي ،عبد الرحمن وعطية ،محسن( :)2411تحليل مضمون المناهج العربية رؤية تطبيقية.
ط ،1عمان :دار الصفاء للنشر والتوزيع.

 .67الهويدي ،زيد ( :)2445األساليب الحديثة في تدريس العلوم ،ط :1دار الكتاب الجامعي.
 .68الوهر ،محمود ( :)2442فاعلية كل من المقابلة العيادية وخرائط المفاهيم في الكشف عن المفاهيم
البديلة في العلوم لدى طالب وطالبات الصف الثامن األساسي في منطقة عمان األولى  ،مجلة كلية

التربية ،العدد ( ، )21جامعة االمارات العربية المتحدة.
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املـالحـــق
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ملحق رقم ()3

قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة
م

االسم

الدرجة

.1

أ.د .تيسير محمود

أستاذ

مشارك

تدريس-علوم

.2

د .جواد محمد الشيخ

دكتوراة

علوم تربوية

مشرف تربوي -مديرية

.3

محمد حسين أبو ندى

ماجستير

مناهج وطرق تدريس

مشرف تربوي -مديرية

علوم

التربية والتعليم-شمال

.4

اياد أحمد النبيه

ماجستير

أصول تربية

مشرف تربوي -مديرية

.5

أمل ابراهيم لبد

ماجستير

مناهج وطرق تدريس

مدرسة الكويت الثانوية

علوم

للبنات

.6

أزهار جبر الحداد

ماجستير

مناهج وطرق تدريس

مدرسة الفالوجا

نشوان
خليل

العلمية

التخصص

مكان العمل

مناهج وطرق

جامعة األقصى

التربية والتعليم-شرق غزة

غزة

التربية والتعليم-شرق غزة

علوم
.7

غادة ابراهيم أبو حية

ماجستير

مناهج وطرق تدريس

نائب مدير-مدرسة

.8

أمنة عبد ربه

بكالوريوس

فيزياء-أحياء

مدرسة الفالوحا الثانوية

.9

صباح أبو شرخ

بكالوريوس

كيمياء

مدرسة الفالوحا الثانوية

علوم
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فيصل بن فهد الثانوية

جامعة األزهر –غزة

عمادة الدراسات العليا
كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

الموضوع :تحكيم قائمة المفاهيم العلمية المتضمنة في الوحدة الرابعة من كتاب الثقافة العلمية
للصف الحادي عشر –علوم انسانية

السيد/ة  ............................................................................ :المحترم/ة.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان  ":أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات

البديلة للمفاهيم العلمية في مادة الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة" .

لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج و طرق تدريس ،من جامعة األزهر  -بغزة
ولتحكيم أهداف الدراسة قامت المعلمة بتحليل محتوى وحدة الكيمياء من حولنا من كتاب الثقافة العلمية
بهدف تحديد قائمة المفاهيم العلمية التي تتضمنها الوحدة.

لذا أرجو من سيادتكم االطالع على قائمة المفاهيم وابداء رأيكم ومالحظاتكم وذلك من حيث:
 السالمة العلمية اللغوية.

 مدى شمولية المفاهيم لمحتوى وحدة الكيمياء من حولنا.
 حذف أو اضافة أو ابداء أي مالحظات.
مع خالص الشكر و التقدير

الباحثة
ألفة محمود محمود قاسم

البيانات الشخصية للمحكم:
االسم..................................:

الدرجة العلمية.............................: :

التخصص...........................: :

مكان العمل...............................: :
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ملحق رقم ()4

قائـــــــــمة المفاهــــــيم المتضمنة في وحدة الكيمــــــياء من حولنا.
الرقم

المفهوم

1

الليبيدات

2

3

4

5
6
7
8
9

الحموض
الدهنية

حموض دهنية
مشبعة

حموض دهنية
غير مشبعة

الداللة اللفظية
مجموعة واسعة من المركبات العضوية المختلفة في تركيبها ومنها
الحموض الدهنية ،الدهون ،الزيوت ،السيترويدات و الشمع.
حموض عضوية ذات سالسل كربونية صيغتها الجزيئية العامة

( ،)RCOOHيتراوح عدد ذرات الكربون فيها من ( )18-12ذرة في
أغلب األحيان ،وهي التي تعطي الدهون نكهتها ،وبنيتها ،وميوعتها.
هي حموض مشبعة بذرات الهيدروجين وتكون كافة ذرات الكربون مرتبطة

بروابط مشتركة أحادية تكسب الدهون صالبتها.

حموض غير مشبعة بذرات الهيدروجين وترتبط بعض ذرات الكربون فيها
بروابط ثنائية مشتركة واحدة أو أكثر  ،تكسب الزيوت سيولتها وتزيد من

نشاطها الكيميائي.

حموض دهنية

حموض دهنية ذات سالسل كربونية طويلة ال يستطيع الجسم تصنيعها

حموض دهنية

حموض دهنية يستطيع الجسم تصنيعها وال يشترط وجودها في غذاء

أساسية

غير أساسية

الدهون والزيوت
تركيب

غليسريدي
حموض دهنية
حرة

بشكل كافي بل نأخذها من الغذاء وهي ضرورية للنمو.
االنسان.

مركبات عضوية تتكون من اتحاد جزئ غليسرول مع ثالثة جزيئات من
الحموض الدهنية بعد فقد ثالثة جزيئات ماء.
تركيب ناتج من ارتباط ثالثة جزئيات حموض دهنية مع جزئ غليسرول

إلنتاج (ثالثي الغليسريد).

حموض دهنية غير مرتبطة بالغليسرول تكسب الدهون طعم الحموضة.
زيت مستخلص من ثمار الزيتون بطريقة ميكانيكية ولم يتعرض ألي

14

زيت زيتون بكر

معالجة كيميائية وال تزيد حموضته عن  % 3.3وال يضاف إليه أي زيت

آخر.
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11

هدرجة الزيوت

12

التزنخ

13

السيترويدات

14

الكوليسترول

عملية تحويل الزيوت السائلة (غير المشبعة ) إلى دهون صلبة أو شبه
صلبة من خالل اضافة الهيدروجين إليها.
مجمل التغيرات الكيميائية التي تحدث للدهون والزيوت ومنتجاتها الغذائية

أثناء التخزين غير المناسب مما ينتج عنه طعم ورائحة غير مقبولة وينقسم

إلى نوعين هما تزنخ أكسيدي وتزنخ تحللي.

مركبات عضوية تختلف عن الدهون والزيوت بأنها ذات كتلة مولية عالية

تذوب في الدهون وال تذوب في الماء وتخزن في األنسجة الدهنية ومن
أمثلتها الكوليسترول.

15

16

الكوليسترول
الحسن

الكوليسترول
الضار

17

الشمع

18

المنظفات

هو أحد السيترويدات يمكن الحصول عليه من الطعام ذي المنشأ الحيواني
كما ينتج الكبد ما يقارب  %74من حاجة الجسم منه.
يسمى الليبوبروتين عالي الكثافة ،يقوم بالتخلص من الكوليسترول الضار
وبالتالي يساعد في الحماية من التعرض ألمراض القلب وتصلب الشرايين.

يسمى الليبوبروتين منخفض الكثافة يلتصق سريعاً باألوعية الدموية مسبباً
تضييقها وتصلبها مما يسبب انسدادها.

مادة صلبة وناعمة وبراقة تلين بالتسخين وال تتأثر بالماء والهواء ،تنتج
عن اتحاد حموض دهنية مع الكحول وهو ذو كتلة مولية عالية ويتكون

من رأس ميال للماء بشكل ضعيف وسلسلتين نافرتين من الماء.

19
24

منظفات

صابونية
منظفات غير
صابونية

21

التصبن

22

الماء العسر

مواد تعمل على ازالة األوساخ ويتم تصنيعها بعدة طرق ويدخل في تركيبها

مواد متنوعة تختلف حسب الغرض من استعمالها.

منظفات مصنعة من دهون الحيوانات أو زيوت النباتات وهي أول نوع

عرفها االنسان مثل الصابون.

منظفات يستخدم في صناعتها مشتقات بترولية ومن أمثلتها مساحيق
الغسيل والمنظفات األنزيمية.
عملية يتم فيها معالجة الزيوت الدهنية بالمواد القلوية فيتفكك الدهن أو

الزيت لينتج الغليسرول وأمالح الحموض الدهنية.

هو الماء الذي ال ترغي فيه الصابون حيث يحتوي على أمالح الكالسيوم
والماغنيسيوم مذابة ،ويقلل من فاعلية عمل المنظفات.
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23

24

25

26

األنزيمات

المنظفات
االنزيمية

هيبوكلوريت
الصوديوم

المواد المضافة
لألغذية

27

28

المواد الملونة

34

31

32

سرعة التفاعالت في داخل الخلية وخارجها ويتم استخالص الكثير منها

من خاليا البكتيريا والنبات والحيوان.

مواد حافظة

29

عوامل مساعدة حيوية تتكون من جزيئات بروتينية ،تعمل على زيادة

منظفات صناعية يضاف اليها بعض االنزيمات التي تحول جزيئات

البروتين المعقدة الى حموض أمينية بسيطة  ،كما وتحتوي على مواد
مبيضة مشعة لتطهير المالبس البيضاء فتجلعها المعة وناصعة البياض.

مادة مزيلة لأللوان ،يستخدم محلوله المخفف إلزالة البقع عن األقمشة

البيضاء ومطهر لقتل الجراثيم.

مواد طبيعية أو صناعية تضاف الى المواد الغذائية بكميات مناسبة تحت
ظروف خاصة أثناء تصنيع الغذاء ،إلعطائها صفة محددة او تأثير

معين.

مواد تعمل على تثبيط نشاط الميكروبات أو قتلها وبالتالي إطالة فترة

التخزين وهي طبيعية وصناعية.

مواد تضاف إلى األغذية عنما يختفي اللون الطبيعة للمنتج أو لجعل

الطعام أكثر جاذبية وهي طبيعية وصناعية.

مواد كيميائية سريعة األكسدة تضاف للمنتجات الغذائية خاصة الدهون

مضادات

والزيوت لمنع أو تأخير التغيرات الكيميائية لهذه المنتجات وهي قد تكون

مكسبات طعم

مواد طبيعية أو صناعية تضاف للمنتجات الغذائية إلعطائها نكهة مميزة

األ كسدة

ورائحة

جلوتومات

أحادي الصوديوم
المواد المحلية

(بدائل السكر)

طبيعية أو صناعية.

أو تقوية النكهة الطبيعية وتسمى مواد باعثة للنكهة.

مادة مكسبة للطعم والرائحة تضاف إلى األغذية إلكسابها طعم مرقة

الدجاج و إذا زادت عن حدها تسبب صداع وغثيان.

مواد تضاف إلى المنتجات الغذائية إلكسابها طعما حلواً دون اضافة إليها

طاقة مثل السكارين.
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مواد ذات فائدة غذائية تضاف للمنتجات لرفع قيمتها الغذائية وهي تستخدم

33

مدعمات األغذية للوقاية وليست بديلة عن االطعمة الطبيعية مثل الفيتامينات.

34

الجلد

35

األظافر

36

الميالنين

37

هيدروكينون

38

البشرة الدهنية

39

البشرة الجافة

الوسط الفاصل بين األعضاء الداخلية للجسم والبيئة الخارجية ويكون

حوالي  %15من الوزن الكلي لجسم االنسان ويمثل خط الدفاع األول عن
الجسم.
تراكيب تنتج من تصلب طبقات البشرة وتحولها إلى مادة قرنية صلبة

يدخل في تكوينها الكيراتين التي تكسبها الصالبة وتبرز األظافر عن
أطراف اصابع اليدين والرجلين خارج الجسم.

44

الجلد من األشعة فوق بنفسجية.
مادة أساسية تدخل في تركيب مستحضرات وعقاقير تفتيح البشرة وتعمل

على وقف إنتاج الميالنين الموجود داخل الجلد.

بشرة زيتية نتيجة لزيادة مقدار الدهن كما أن مساماتها ظاهرة ينتشر فيها

حب الشباب والبثور ولها مظهر براق.

مساماتها صغيرة تحتوي على بقع مشققة ومحرشفة وتبدو أنها مشدودة.

دهنيا بينما
يكون القسم الوسطى من الوجه ( الجبين – األنف – الذقن ) ً
البشرة المختلطة
الخدين جافيين أو عاديين.

41

البشرة العادية

42

البشرة الحساسة

43

صبغة تفرزها خاليا في الجلد تعطي الجلد اللون المميز له وهي تحمي

مستحضرات

العناية بالجسم

44

كريمات التنظيف

45

كريمات الترطيب

46

كريمات األساس

ملمسها ناعم ال تشمل على مساحات دهنية أو جافة أو بقع أو بثور.
تشبه البشرة الجافة ،تتميز باللون الوردي في الخدين وهي حساسة اتجاه

العطور ومواد التجميل.

مواد طبيعية أو مصنعة قد تؤدي إلى إحداث تأثير تجميلي لجسم االنسان

وقد يكون لها آثار سلبية غير متوقعة.

مواد تعمل على ازالة األوساخ والدهون والخاليا الميتة والماكياج بما
تحتويه من ماء ومذيبات فعالة.
مواد تساعد على حفظ الجلد رطب ولين بإحداث طبقة زيتية على الجلد

تمنع فقدان الماء منه.

مواد تستعمل لتزويد البشرة باألساس الناعم قبل استخدام مساحيق الوجه

ومواد التجميل حيث تساعد على االلتصاق بالبشرة.
-96-

47

كريمات الوقاية
من الشمس

مواد تستخدم لوقاية البشرة من االشعاعات الخطيرة وخاصة األشعة فوق
البنفسجية.
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ملحق رقم ()1
قائمة التصورات البديلة
الرقم

المفهوم

3

الليبيدات

4

1

4

5

6

.

3

4

التصور البديل
هي مجموعة واسعة من المركبات العضوية ومن أمثلتها

الكربوهيدرات .

نسبة

الشيوع
%61

الحموض

من أهميتها أنها تعطي الشمع صالبته وعدد ذرات الكربون %5..5

الحموض

%...5

الدهنية

الدهنية

المشبعة
الحموض

الدهنية غير

فيها غالباً ( .) 12 – 14

روابطها األحادية تكسب الدهون لونها كما وتوجد ين ذرات
الكربون روابط ثنائية واذا تناولها االنسان يشعر بالشبع.
جميع روابطها أحادية وهي ترفع معدل الكوليسترول في الدم.

%41

المشبعة

الحموض
الدهنية

غير ضرورية للنمو وال يشترط وجودها في الغذاء.

%41

األساسية
الدهون

والزيوت
التركيب

الغليسريدي
زيت الزيتون
البكر

الستيرويدات

تخزن كميات قليلة من الطاقة.

%.1

يتكون من جزئ من الحموض الدهنية وثالث جزيئات

%34

غليسرول.

هو زيت نقي تزيد نسبة حموضته عن .% 3.3

%41

مواد ذات كتلة مولية عالية يتم تخزينها على شكل جاليكوجين %35

وال تذوب في الدهون.
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31

الكوليسترول
الحسن

33

المنظفات

34

األنزيمات

31
34
35
36

3.

33
34

41

43

44

المنظفات
األنزيمية

هيبوكلوريت
الصوديوم
المواد

المضافة
مانعات

األكسدة
مكسبات

الطعم والرائحة
بدائل السكر
مدعمات
األغذية

يتساوى مع الكوليسترول الضار في الكثافة ولكنه يقلل أمراض %..
القلب وتصلب الشرايين
تعمل على إزالة األوساخ من خالل زيادة التوتر السطحي

للماء.

هي عوامل حيوية تتمثل أهميتها في انتاج الطاقة في الخلية %...5 .
يستخدم للتخلص من البقع الدهنية .

%3.

يستخدم في ازالة البقع عن األقمشة الملونة وهو مثبت

%44

من أغراض إضافتها للمواد الغذائية زيادة كميتها.

%41

تضاف للمنتجات التي تحتوي على بروتينات أو كربوهيدرات.

%.5

ومن أمثلتها كربونات الصوديوم الهيدروجينية وهي تقلل

%31

لأللوان.

السعرات الح اررية للمنتج .
تزيد القيمة الغذائية للمنتج وال تسبب أمراض .

%.5

يستخدم للعالج وكبديل عن األطعمة الطبيعية .

%41

تعمل على تفتيح البشرة ألنها تقوم بتقليل انتاج الميالنين

%3.

لالعتناء بها يفضل استخدام مواد قابضة للمسام وتنظيفها

%31

تظهر أحياناً جافة وأحياناً حساسة.

%44

الهيدروكينون وليس لها أضرار على االنسان.

البشرة الجافة باستمرار.
البشرة

المختلطة

%35
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41

44
45

مستحضرات
العناية

لها اثر سلبي الحتوائها على حمض الهيدروكلوريك .

%...5

بالجسم
كريمات

التنظيف
كريمات

األساس

تحتوي على مشتقات للبترول وهي تستخدم لترطيب البشرة.

%35

تستخدم لتفتيح البشرة وحمايتها من األوساخ.

%41
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جامعة األزهر –غزة

عمادة الدراسات العليا
كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس
الموضوع :تحكيم فقرات اختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم العلمية

السيد/ة  ............................................................................ :المحترم/ة.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" :أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات
البديلة للمفاهيم العلمية في مادة الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة" .

لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج و طرق تدريس  ،من جامعة األزهر – بغزة.
واستلزم ذلك إعداد اختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم العلمية بناء على أداة تحليل المحتوى

لوحدة الكيمياء من حولنا من كتاب الثقافة العلمية  -للصف الحادي عشر – علوم إنسانية.

لذا أرجو من سيادتكم التفضل لتحكيم االختبار وذلك من حيث:
 مدى تمثيل االختبار لألهداف المعرفية.
 مدى تغطية فقرات االختبار للمحتوى.
 مدى صحة صياغة فقرات االختبار.

 مدى الصحة اإلمالئية لفقرات االختبار.

 حذف أو اضافة أو ابداء أي مالحظات.

مع خالص الشكر و التقدير
الباحثة

ألفة محمود محمود قاسم
البيانات الشخصية للمحكم:

االسم..................................:
التخصص...........................: :

الدرجة العلمية.............................: :
مكان العمل...............................: :
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ملحق رقم ()4

جدول المواصفات الخاص باختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم العلمية في
وحدة كيمياء من حولنا
مستويات األهداف

المحتوى

الفصل األول
()%11

الفصل الثاني
()%3..5

الفصل الثالث
()%41
الفصل الرابع
()%14.5

المجموع

تذكر

فهم

تحليل

أخرى

المجموع

()%3..5

()%5..5

()%44.5

()%4.5

4

.

4

3

34

3

4

4

1

.

3

5

4

1

3

1

.

1

1

31

.

41

4

3

41
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ملحق رقم ()5

اختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر-علوم انسانية

 )3بيانات أولية :

االسم.............................:

المدرسة.......................... :

الصف.......................... :

الشعبة............................ :

العام الدراسي...................... :

المبحث......................... :

الدرجة الكلية  )80 ( :درجة .

مدة االختبار  ) 64(:دقيقة .
 )4تعليمات االختبار:
عزيزتي الطالبة:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،

من فضلك اق أري التعليمات اآلتية قبل الشروع في االجابة.
 .1امألي البيانات األولية أوالً:

 .2يتكون االختبار من( ) 40سؤاالً من نوع اختيار من متعدد  ،كل سؤال يناقش مفهوماً علمياً من
المفاهيم المتضمنة في الوحدة الرابعة من كتاب الثقافة العلمية للصف الحادي عشر -علوم

انسانية .

 .3كل سؤال يتكون من شقين ،الشق األول يشمل مفهوم يتبعه أربعة بدائل  4 ،3 ،2 ،1يليها

الشق الثاني والذي يشمل التفسير أو السبب العلمي الختيارك لإلجابة الصحيحة في الشق
األول ،حيث يوجد أربعة تفسيرات أو أسباب تحمل أرقام أ  ،ب  ،ج ،د.

 .4ضعي دائرة حول الحرف الذي اخترتيه في الشق األول ،ثم ضعي دائرة حول الرقم الذي ترىه
أنه يمثل التفسير أو السبب العلمي لما اخترتيه في الشق األول.

 .5ضعي دائرة واحدة فقط لكل شق من شقي السؤال.
 .6مثال  :مادة تبريدية تستخدم في الثالجة هي:

 .3التفلون .

 .1الفريون .

 .4البوليمرات.

 .2النيترات .

 وذلك ألنها:

أ .مادة طاردة للح اررة.

ب .مادة ذات درجة غليان منخفضة.

ج .مادة ذات درجة غليان مرتفعة.
د .مادة متوافرة.
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البنود االختبارية:
 )1مجموعة واسعة من المركبات العضوية المختلفة في تركيبها هي:
 .1المواد البروتينية.

 .3الليبيدات.

 .2المواد الكربوهيدراتية.

 .4السكريات.

 ومن أمثلتها جميع ما يلي ماعدا:

ج.الكربوهيدرات.

أ .الحموض الدهنية.

د .الشمع.

ب .الدهون والزيوت.

................................................................................................
 )2تكمن أهمية الحموض الدهنية في أنها:
 .1تعطي الدهون نكهتها وميوعتها.
 .2تدخل في تركيب الخاليا الحية.
 .3تدخل في تركيب الكربوهيدرات.
 .4تعطي الشمع صالبته.
 وغالباً تتكون من:

ج )16-12( .ذرة كربون.

أ )12-14( .ذرة كربون.

د )18-12( .ذرة كربون.

ب )14-12( .ذرة كربون.

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

 )3عند ارتباط جميع ذرات الكربون في الحموض الدهنية بروابط أحادية فإنها تسمى:

 .3حموض دهنية أحادية.

 .1حموض دهنية مشبعة.

 .2حموض دهنية غير مشبعة.

 .4حموض دهنية ثنائية.

أ .صالبتها.

ج .نكهتها.

 وهذه الروابط تكسب الدهون:

د .لونها.

ب .ميوعتها.

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

 )4تتميز الحموض الدهنية غير المشبعة عن المشبعة في أن الحموض الدهنية غير المشبعة:
 .1جميع روابطها أحادية.
 .2جميع روابطها ثنائية.

 .3تحتوي على روابط ثنائية باإلضافة إلي الروابط األحادية.
 .4تحتوي على روابط ثالثية باإلضافة إلى الروابط األحادية.
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 وهذا يجعلها :

أ .تدخل في المزيد من العمليات التحويلية.

ج .أكثر صالبة.

ب .ترفع معدل الكوليسترول في الدم.

د .أقل سيولة.

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

)5

تختلف الحموض الدهنية األساسية عن الحموض الدهنية غير األساسية في أنها......

.3ال يشترط وجودها في الغذاء.

 .1يستطيع الجسم تصنيعها.

 .4غير ضرورية للنمو.

 .2ال يستطيع الجسم تصنيعها.
 ومن أمثلتها:

ج .حمض البيوتريك.

أ .حمض االسكوربيك.

د .حمض الهيدروكلوريك.

ب .حمض اللينولييك.

..................................................................................................
 )6يتركب جزيء الدهن أو الزيت من اتحاد .........وهو ما يعرف بالتركيب الغليسريدي
 .1جزيء غليسرول وثالث جزيئات من الحموض الدهنية.

 .2جزيء من الحموض الدهنية وثالث جزيئات غليسرول.

 .3جزيء غليسرول وثالث جزيئات من الحموض األمينية.
 .4جزيء كلوروفورم وثالث جزيئات غليسرول.

 وهي تتميز في أنها:

أ .تذوب في الماء وال تذوب في المذيبات العضوية .

ب .تذوب في المواد العضوية وال تذوب في الماء.
ج .تختزن كميات قليلة من الطاقة .
د .يمكن الحصول عليها صناعياً.

..................................................................................................
 )7زيت يستخلص من ثمار الزيتون بطرق ميكانيكية دون أن يتعرض لمعالجة كيميائية أو اضافة
زيت آخر يسمى .........

 .3زيت الزيتون الصافي.

 .1زيت الزيتون البكر.

 .2زيت الزيتون الميكانيكي.

 .4زيت الزيتون النقي.

أ .تقل عن  %3.3كحمض أولييك.

ج .تقل عن %33كحمض أولييك.

 وهو يتميز بنسبة حموضة:

د .تزيد عن  %33كحمض أولييك.

ب .تزيد عن  %3.3كحمض أولييك.
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 )8يتم تحويل الزيوت السائلة إلى دهون صلبة أو شبه صلبة من خالل اضافة الهيدروجين وتعرف
هذه العملية بـ :

 .3الهدرجة.

 .1الهلجنة.

 .4األيض.

 .2التزنخ.

 وذلك ألن الزيوت:

أ .تحتوي على نفس النسبة من الحموض الدهنية المشبعة مما تحتويه الدهون.

ب .تحتوي على نسبة أكثر من الحموض الدهنية المشبعة مما تحتويه الدهون.

ج .تحتوي على نسبة أكثر من الحموض الدهنية غير المشبعة مما تحتويه الدهون.

د .تحتوي على نفس النسبة من الحموض الدهنية غير المشبعة مما تحتويه الدهون.

................................................................................................
 )9التغير الكيميائي للدهون والزيوت ومنتجاتها أثناء تخزينها غير المناسب يسمى:
 .1التزنخ.

.3الهدرجة.

 .2الهلجنة.

 .4التصبن.

 ويحدث بسبب:

أ .تأثير الهواء ويسمى تزنخاً تحليلياً وبواسطة الكائنات الدقيقة ويسمى تزنخاً أكسيدياً.

ب .تأثير الهواء ويسمى تزنخاً أكسيدياً وبواسطة الكائنات الدقيقة ويسمى تزنخاً تحليلياً.

ج .تحلل الزيت بواسطة كائنات دقيقة ويسمى تزنخاً أكيسدياً وبواسطة الماء ويسمى تزنخاً تحليلياً.
د .تحلل الزيت بواسطة كائنات دقيقة ويسمى تزنخاً تحليلياً وبواسطة الماء ويسمى تزنخاً أكسيدياً.

..................................................................................................
 )14تتميز الستيرويدات بأنها ذات كتلة مولية عالية حيث يتم تخزينها :

.3على شكل بروتينات

 .1في األنسجة الدهنية للجسم.

 .4في الكبد.

 .2على شكل جاليكوجين.
 وذلك ألنها:

.3تذوب في الماء.

أ .تذوب في الماء و الدهون.

.4ال تذوب في الدهون.

ب .ال تذوب في الماء وتذوب في الدهون.

..................................................................................................
 )11يتميز الكوليسترول الحسن ( )HDLعن الكوليسترول الضار ( )LDLفي أن الكوليسترول
الحسن:

 .3منخفض الكثافة .

 .1متوسط الكثافة.

.4كالهما متساوي الكثافة.

 .2عالي الكثافة.
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 ويسمى حسن ألنه:

أ .يقلل من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

ج .يزيد من السمنة.

ب .يقي من األمراض السرطانية.

د .يقلل من آالم المفاصل.

..................................................................................................
 )12مادة عضوية تتميز بالصالبة والنعومة والليونة عند التسخين وال تتأثر بالماء والهواء هي:
.3الكوليسترول.

 .1الدهون.

 .4الشمع.

 .2الزيوت.
 ومن أمثلتها:

ج .الكلوروفورم.

أ .الكوليسترول.

د .الشمع الكرنوبي.

ب .زيت الزيتون.

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

 )13مواد تعمل على إزالة األوساخ ويتم تصنيعها بطرق مختلفة هي:

.3الليبيدات.

 .1المنظفات.

.4الستيرويدات.

 .2الهرمونات.

 حيث تعمل على ازالة األوساخ من خالل:

ج .تقليل التوتر السطحي لألوساخ.

أ .زيادة التوتر السطحي للماء.

د .تقليل التوتر السطحي للماء.

ب .زيادة التوتر السطحي لألوساخ.

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

 )14تتميز المنظفات الصابونية عن المنظفات غير الصابونية في أن المنظفات الصابونية مصنعة
من:

 .3الشمع.

 .1الدهون والزيوت.

 .4الستيرويدات.

 .2الكوليسترول.

 بينما تصنع المنظفات غير الصابونية من :
أ .الدهون والزيوت.

ب .الشمع .

ج .مشتقات البترول.
د .الستيرويدات.

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

 )15عندما تتفكك الدهون والزيوت في الوسط القلوي إلنتاج الصابون تسمى هذه العملية:
 .3التصبن

 .1الهدرجة.

 .4المرسرة.

 .2النترجة.
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 ويعبر عن هذه العملية بالمعادلة اآلتية :
أ .الدهن  +المادة القلوية

الصابون  +الغليسرول

ب .الدهن  +المادة القلوية

الصابون  +حموض أمينية

ج .الدهن  +الغليسرول

د .الحموض الدهنية  +الغليسرول

الصابون  +المادة القلوية

الصابون  +الدهن

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

 )16يتميز الماء العسر عن غيره من أنواع المياه األخرى بأنه:

 .3كثافته أعلى من الزيت.

 .1ال تذوب فيه المذيبات العضوية.

 .4ال يرغي فيه الصابون

 .2ال تذوب فيه الدهون.

 وذلك ألنه يحتوي على أمالح:
أ .البوتاسيوم و الصوديوم.

ب.

ج .الكلور

د .الرصاص.

الكالسيوم والماغنيسيوم.

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

 )17األنزيمات هي عوامل حيوية تتكون من جزيئات بروتينية وتتمثل أهميتها في أنها:
 .1تدخل في تركيب جدار الخلية.

 .3تنتج الطاقة في الخلية.

 .2تزيد سرعة تفاعالت الخلية.

 .4تقوم بعمليات األيض في الخلية

 وهي تستخلص من :

ج .الحيوان.

أ .البكتيريا.

د .البكتيريا والنبات والحيوان.

ب .النبات.

..................................................................................................
 )18تضاف بعض األنزيمات إلى المنظفات الصناعية وذلك:
 .1للتخلص من البقع الدهنية مثل الدهون.

 .2للتخلص من البقع الزيتية مثل زيت الزيتون.
 .3للتخلص من البقع البروتينية مثل الدم.
 .4للتخلص من بقع مشتقات البترول.
 ويطلق على هذه المنظفات:

ج .المنظفات الصابونية.

أ .المنظفات الصناعية.

د .المنظفات االنزيمية.

ب .المنظفات البروتينية.
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 )19يستخدم هيبوكلوريت الصوديوم في:

 .1إزالة البقع عن األقمشة البيضاء.
 .2إزالة البقع عن األقمشة الملونة .

 .3إزالة البقع البروتينية من جميع األقمشة .
 .4إزالة البقع الدهنية من جميع األقمشة.
 وذلك ألنه:

ج .مثبت لأللوان.

أ .يحضر بالتحليل الكهربائي لمحلول هيدروكسيد الصوديوم.

د .مزيل لأللوان.

ب .يحضر بالتحليل الكهربائي لمحلول يوديد الصوديوم.

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

 )24مواد طبيعية أو صناعية تضاف إلى المواد الغذائية بكميات مناسبة خالل خطوات التصنيع
الغذائي تسمى........

.3مواد مركبة.

 .1مواد غذائية .

 .4مواد أنزيمية.

 .2مواد مضافة.

 وهي تضاف لعدة أغراض منها ما عدا:
أ .لزيادة كميتها.

ب .لرفع جودتها وتحسين قيمتها الغذائية.
ج .المساعدة في عمليات التصنيع.

د .حفظ الطعام وزيادة مدة صالحيته لالستخدام.

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

 )21إلطالة الفترة التخزينية للمواد الغذائية تضاف:

.3مكسبات طعم ورائحة.

 .1مواد ملونة.

.4مواد حافظة.

 .2مدعمات األغذية.
 وذلك ألنها:

ج .ترفع القيمة الغذائية للمنتجات.

أ .تجعل الطعام أكثر جاذبية.

د .تكسب الطعام نكهة مميزة.

ب .تثبط نشاط الميكروبات وتقتلها.

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

 )22عند اختفاء اللون الطبيعي للمنتج يمكن اضافة:

 .3مكسبات طعم ورائحة.

 .1مواد حافظة.

.4مواد ملونة.

 .2مانعات أكسدة.
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 وذلك ألنها :

أ .تثبط عمل الميكروبات.

ج .تجعل المنتج أكثر جاذبية.

لتغيرت الكيميائية للمنتج.
ب .تؤخر ا ا

د .تكسب المنتج طعم ورائحة مميزة.

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

 )23تفاعل الطعام مع األكسجين يؤدي إلى فساده ،حيث يكثر في المنتجات التي تحتوي على:
 .3الدهون والزيوت.

 .1البروتينات.

 .4االسترات.

 .2كربوهيدرات.
 ولتأخير هذا التفاعل تضاف:

ج .بدائل السكر.

أ .مانعات األكسدة.

د .مدعمات األغذية.

ب .مكسبات الطعم.

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

 )24من األمثلة على مكسبات الطعم والرائحة :

 .3الساكارين .

 .1االسترات.

 .2كربونات الصوديوم الهيدروجينية .

 .4فيتامين ج.

أ .تكسب المنتج مذاقا حلواً.

ج .تكسب المنتج نكهة مميزة.

 وذلك ألنها:

د .جميع ما سبق.

ب .تقلل السعرات الح اررية للمنتج.

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

 )25من مكسبات الطعم والرائحة والتي توجد ضمن مكونات مرقة الدجاج المصنعة هي:
 .1كربونات الصوديوم الهيدروجينية.

 .3االسبارتيم.

 .2جلوتومات أحادي الصوديوم.

 .4ثاني اكسيد الكبريت.

 وعندما توجد بتراكيز عالية فإنها تسبب :

ج .غثيان وصداع.

أ .زيادة النكهة.

د .السرطان.

ب .زيادة القيمة الغذائية.

..................................................................................................
 )26تتمثل أهمية بدائل السكر في أنها:

 .3تزيد من المدة التخزينية للمنتجات.

 .1تعطي المنتج طعما حلواً.

 .4تزيد من القيمة الغذائية للمنتجات.

 .2تعطي المنتج لونا زاهياً.
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 وبالتالي تختلف عن السكر في أنها:

ج .تستخدم بكثرة.

أ .ال تسبب أمراض.

د .تسبب السمنة.

ب .ال تضيف سعرات ح اررية للطعام.

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

 )27تضاف بعض المواد للمنتجات الغذائية لرفع قيمتها الغذائية فيطلق على هذه المواد......
 .3مكسبات الطعم.

 .1مدعمات األغذية.

 .4بدائل السكر.

 .2مانعات األكسدة.
 وهي تستخدم :

ج .كبديل عن األطعمة الطبيعية.

أ .للعالج.

د .جميع ما سبق.

ب .للوقاية.

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

 )28الوسط الفاصل بين األعضاء الداخلية للجسم والبيئة الخارجية ويمثل حوالي  %15من الوزن
الكلي لجسم االنسان هو:

 .3الجلد.

 .1الشعر.

 .4الدهون.

 .2األظافر.

 ومن ملحقاته التي تتكون بفعل تصلب طبقات البشرة وتحولها إلى طبقة قرنية:
أ .الشعر.

ج .طبقة األدمة.

ب .األظافر.

د .طبقة البشرة .

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

 )29صبغة مسؤولة عن إعطاء الجلد لونه المميز هي:

.3الكاروتين.

 .1كرات الدم الحمراء.

 .4الميالنين.

 .2الكيراتين.
 ومن فوائدها :

أ .حماية الجلد من األشعة المرئية.

ب .حماية الجلد من األشعة تحت حمراء.
ج .حماية الجلد من األشعة فوق بنفسجية.
د .حماية الجلد من األشعة السينية.

..................................................................................................
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 )34تعمل مادة الهيدروكينون على تفتيح البشرة ألنها تقوم:
 .1تنشيط انتاج الميالنين.
 .2ايقاف انتاج الميالنين.

 .3تثبيط انتاج الميالنين.
 .4تقليل انتاج الميالنين.

 ولكن استخدامها لفترة طويلة يؤدي إلى:

ج .ارتفاع ضغط الدم.

أ .اضطرابات في الكبد والكلى.

د .مرض السكري.

ب .اضطرابات في دقات القلب.

..................................................................................................
 )31تتميز البشرة الدهنية بوجود جميع ما يلي ما عدا:
 .1نسبة عالية من الدهون.
 .2مسامات واسعة.

 .3بقع حرشفية .

 .4حب الشباب.

 ولتنظيفها يستخدم :

أ .صابون يحتوي على زيوت.

ج .أعشاب زيتية.

ب .ماء ساخن.

د .مواد قابضة للمسام.

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

 )32بشرة تتميز بوجود مسامات صغيرة وبقع حرشفية مشققة تسمى:

.3بشرة مختلطة.

 .1بشرة جافة.

 .4بشرة حساسة

 .2بشرة عادية.
 ولالعتناء بها :
أ.

ج .يستخدم زيوت نباتية.

يستخدم مواد قابضة للمسامات.

د .عمل حمام بخار.

ب .تنظيفها باستمرار.

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

 )33تتميز البشرة المختلطة في أنها:

 .1تشتمل على مناطق دهنية وأخرى حساسة
 .2تشتمل على مناطق دهنية وأخرى عادية.

 .3تشتمل على مناطق جافة وأخرى حساسة.
 .4يوجد بها بقع حرشفية.
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 ولذلك البد من:
أ.

التركيز في التنظيف على المناطق الجافة أكثر من الدهنية .

ب .التركيز في استعمال الكريمات المرطبة على المناطق الجافة أكثر من الدهنية.
ج .استخدام المواد القابضة في المناطق الجافة.
د .استخدام الصابون بكثرة لتنظيفها.

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

 )34البشرة التي ال تشمل على مساحات دهنية أو جافة أو بقع أو بثور هي:

.3البشرة المختلطة.

 .1البشرة الدهنية.

.4البشرة العادية.

 .2البشرة الحساسة.

 ولكي نعتني بها ال بد من :

ج .استخدام المواد الكيميائية.

أ .عدم االفراط في تعريضها للصابون.

د .غسلها يومياً بالماء والصابون.

ب .استخدام مواد قابضة للمسام.

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

 )35البشرة التي تحتاج الى عناية فائقة هي:

 .3البشرة المختلطة.

 .1البشرة الدهنية.

 .4البشرة الحساسة.

 .2البشرة العادية.

 ولكي نعتني بها ال بد من :
أ.

تجنب المستحضرات الكيميائية.

ب .تجنب استخدام االعشاب الزيتية.

شتاء.
ج .التعرض لتيارات الهواء الباردة
ً

د .التعرض ألشعة الشمس والمياه المالحة صيفاً.

..................................................................................................
 )36مواد طبيعية أو صناعية تؤدي إلى إحداث تأثير تجميلي لجسم االنسان وقد يكون لها أثار سلبية
غير متوقعة:

 .1مستحضرات التجميل.

.3المواد المانعة لألكسدة.

 .2مستحضرات العناية بالجسم.

 .4المواد المضافة.

أ .زيوت ودهون.

ج .جلسرين.

 وذلك ألن معظمها يحتوي على :

د .كحول.

ب .حمض الهيدروكلوريك.

..................................................................................................
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 )37تتميز كريمات التنظيف باحتوائها على:

.3ماء ومذيبات فعالة.

 .1مشتقات البترول.

 .2مواد للوقاية من األشعة فوق البنفسجية.

 وهي تستخدم لـ :

 .4دهون.

أ .إلزالة االوساخ والدهون والخاليا الميتة.

ب .لترطيب البشرة.

ج .للوقاية من االشعاعات.
د .لتزويد البشرة باألساس الناعم.

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

 )38تختلف كريمات الترطيب عن كريمات األساس في أن األولى:
 .1تساعد على إزالة الخاليا الميتة.
 .2وقاية البشرة من االشعاعات.
 .3حفظ الجلد رطباً وليناً.

 .4تزويد البشرة باألساس الناعم.

 وذلك من خالل :

أ .احتوائها على مذيبات فعالة .

ب .تكوين طبقة زيتية تمنع فقدان الماء.
ج .إحداث طبقة واقية من االشعة.
د .استخدام مساحيق الوجه.

..................................................................................................
 )39نوع من الكريمات يستخدم لتزويد البشرة باألساس الناعم هي:
 .1كريمات التنظيف.

 .2كريمات الوقاية من الشمس.

 .3كريمات الترطيب
 .4كريمات األساس.

 وذلك لتساعد على :

أ .حماية البشرة من األوساخ.

ب .التصاق مساحيق الوجه ومواد التجميل بالبشرة.
ج .حماية البشرة من أشعة الشمس.
د .حفظ البشرة رطبة.
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 )44تستخدم كريمات الوقاية لـ :

 .1حماية البشرة من اشعاعات الشمس الضارة.

.3ترطيب البشرة.

 .2حماية البشرة من المواد الكيميائية.

 .4تنظيف البشرة.

 حيث تقي من االشعاعات الضارة والتي من أهمها:
أ .االشعة تحت الحمراء.

ب .األشعة فوق البنفسجية .

ج .أشعة .X
د .األشعة السينية .
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ملحق رقم ()6
االجابات الصحيحة الختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم العلمية بشقيه
رقم البند

االجابة الصحيحة

رقم البند

االجابة الصحيحة

االختباري

الشق األول

الشق الثاني

االختباري

الشق األول

الشق الثاني

1

3

ج

21

4

ب

2

1

د

22

4

ج

3

1

أ

23

3

أ

4

3

أ

24

1

ج

5

2

ب

25

2

ج

6

1

ب

26

1

ب

7

1

أ

27

1

ب

8

3

ج

28

3

ب

9

1

ب

29

4

ج

14

1

ب

34

2

أ

11

2

أ

31

3

د

12

4

د

32

1

ج

13

1

د

33

2

ب

14

1

ج

34

4

أ

15

3

أ

35

4

أ

16

4

ب

36

2

أ

17

2

د

37

3

أ

18

3

د

38

3

ب

19

1

د

39

4

ب

24

2

أ

44

1

ب
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جامعة األزهر –غزة

عمادة الدراسات العليا

كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس
الموضوع :تحكيم دليل المعلم

السيد/ة  .............................................................................:المحترم/ة.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" :أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات
البديلة للمفاهيم العلمية في مادة الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة" .

لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج و طرق تدريس ،من جامعة األزهر  -بغزة
وتتطلب بعض اجراءات الدراسة إعداد دليل المعلم وفقاً الستراتيجية البيت الدائري ،لذا أرجو من

سيادتكم التكرم قراءة الدليل وابداء رأيكم ومالحظاتكم وذلك من حيث:
 السالمة العلمية اللغوية.

 مناسبة األشكال الدائرية المعدة.
 مدى صحة التحضير ،ومدى ارتباط أهداف كل درس بالموضوع .
 مناسبة اسئلة التقويم.

 حذف أو اضافة أو ابداء أي مالحظات.
مع خالص الشكر و التقدير

ألفة محمود محمود قاسم

البيانات الشخصية للمحكم:
االسم..................................:

التخصص...........................: :

الباحثة

الدرجة العلمية.............................: :
مكان العمل...............................: :
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ملحق رقم ().
دليل المعلم لتدريس وحدة الكيمياء من حولنا من كتاب الثقافة العلمية للصف الحادي
عشر علوم انسانية وفقا الستراتيجية البيت الدائري.
مقدمة:

أخي المعلم ...أختي المعلمة :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
إن دليل المعلم الذي بين يديك والمختص بوحدة الكيمياء من حولنا يهدف إلى تقديم بعض

االجتهادات والخطوات األساسية التي من الممكن أن تهتدي في ضوئها حيث سوف يؤدي هذا الدليل
دور الموجه للمعلم أثناء تنفيذ است ارتيجية البيت الدائري لهذه الوحدة ،وقد تضمن هذا الدليل على:
 .1نبذة مختصرة عن استراتيجية البيت الدائري.
 .2أهداف تدريس الوحدة.

 .3الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة.

 .4تخطيط وتنفيذ الدروس باستراتيجية البيت الدائري حيث تضمنت خطة كل درس على ما
يلي:

 األهداف السلوكية لكل درس.

 األدوات المطلوبة لتنفيذ االنشطة.
 خطوات تنفيذ الدرس.

 تحديد أساليب التقويم وقد تضمن:
 التقويم القبلي :لتحديد الخبرات السابقة في بنية الطالب المعرفية.
 التقويم التكويني :لتقديم تغذية راجعة عن سير العمل.

 التقويم الختامي :للحكم على مدى تحقيق االهداف المرجوة.
 تحديد األنشطة البيتية.

أوالا :نبذة مختصرة عن استراتيجية البيت الدائري.

هي استراتيجية تعلم مقترحة من أجل تمثيل الموضوعات العلمية وذلك من خالل رسم مخطط

دائري يتم من خالله عرض المفاهيم العلمية المرتبطة بموضوع ما ،بحيث يمثل مركز الدائرة الموضوع
العلمي المراد تعلمه وتمثل القطاعات الخارجية األفكار المكونة للموضوع حيث يمثل كل منها بصورة

أو رمز تهدف إلى التعرف على التصورات البديلة للمفاهيم العلمية.
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 مراحل بناء البيت الدائري:

تقوم الطالبة ببناء شكل البيت الدائري باتباع نموذج خطوات بناء شكل البيت الدائري فكل

سؤال في النموذج مرتب بخطوة من خطوات الشكل بحيث تقوم الطالبة بالمراحل اآلتية:
أوالا :مرحلة وضع الخطة (التخطيط):

 .1تحديد الهدف الذي تسعى له الطالبة من بناء شكل البيت الدائري ،ليساعدها على التركيز في
دراسة الموضوع ويوجهها أثناء التعلم.

 .2تحديد الموضوع الرئيس المراد دراسته سواء كان مفهوماً أو إجراءات معينة بحيث يكون
العنوان الرئيس داخل القرص الكبير.

 .3تحديد عنوانين فرعيين يتناولهما الموضوع الرئيس وتسجيلهما على جانبي المنحنى في القرص
الدائري.

 .4تقسيم الموضوع الرئيس إلى سبعة أفكار رئيسية (قد تزيد أو تنقص بندين) وتكتب عبارة لكل
منها ثم تلخصها في عنوان يوضح خالصة الفكرة.

 .5رسم أيقونة (شكالً أو صورة أو رسماً مبسطاً) لكل من العناوين السبعة بحيث تساعد على
تذكر هذه العناوين.

ثاني ا :مرحلة التصميم:

 .1رسم شكل البيت الدائري.

 .2وضع الموضوع الرئيس في الدائرة المركزية.

 .3تعبئة القطاعات الخارجية لشكل البيت الدائري مبتدئة بالقطاع المشير إلي الساعة  12وباتجاه
عقارب الساعة مستخدمة العناوين القصيرة المرافقة لها في كل قطاع من القطاعات السبعة،

ويمكن للمتعلمة االستعانة برسومات وصور جاهزة.

 .4إذا شعر المتعلم بحاجة إلي التوسع في نقطة معينة يمكن استخدام شكل القطاع المكبر للشرح
والتعليق.

.5استخدام نموذج "ضبط شكل البيت الدائري " لمراعاة شروط بناء الشكل بحيث تصبح المتعلمة
موجهة ذاتيا والجدول اآلتي يبين المعايير الالزمة لضبط وتقييم رسم البيت الدائري.
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العبارة

نعم

ال

غير
متوفر

.1هل قام المتعلم بتحديد األهداف بوضوح وكتابتها ؟
.2هل العنوان شامل ويغطي المفهوم العلمي المراد

عمل الشكل له؟

.3هل يحتوي الشكل على المفاهيم والمعلومات الفرعية

المرتبطة بالمفهوم الرئيس؟

 .4هل توجد من  5الى 9أفكار فرعية واضحة في
الشكل؟
.5هل حددت المفاهيم بدقة؟
.6هل توجد رسمة أو صورة في كل قطاع توضح
المفهوم داخل القطاع؟
 .7هل يوجد تتابع دقيق وصحيح للمعلومات داخل

القطاع؟

 .8إذا قام الطالب بتكبير أحد القطاعات ،فهل هو
متضمن في الورقة التي قام الطالب برسم الشكل

عليها؟
 .9هل تم استخدام المساحة بشكل جيد في كل قطاع؟
 .14هل الشكل من الناحية الجمالية منظم ومرتب
وتسهل قراءته؟

 .6تقوم المعلمة بالتواصل مع المجموعات واالستفسار عن بعض الصور التي يعتقد المعلم أنها
ال تمثل المفهوم ويقوم بتزويد الطالب بتغذية راجعة .
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ثالثا :مرحلة التأمل:
كتابة مقال أو ملخص أو تقرير عن الموضوع الذي قامت المتعلمة بإعداد البيت الدائري له.
كيفية بناء شكل البيت الدائري:

 المفاهيم العلمية:
مجموعة من االستدالالت العقلية المنظمة التي يكونها الفرد لألشياء والظواهر التي تمكنه من

فهمها والقدرة على تفسيرها والعمل على توظيفها في مواقف جديدة ويتكون من جزأين (االسم

والداللة اللفظية).
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ثاني ا :أهداف تدريس الوحدة.

الفصل األول :الدهون والزيوت والشموع
يتوقع من الطالبة أن:

 -توضح المقصود بالليبيدات.

 توضح مفهوم الحموض الدهنية. -تميز بين الحموض الدهنية المشبعة وغير المشبعة.

 تميز بن الحموض الدهنية األساسية وغير األساسية. تصف التركيب الكيميائي للدهون والزيوت. -تذكر أشكال الدهون.

 تبين مصادر الدهون والزيوت.-

توضح عملية هضم وبناء الدهون.

تشرح الدور الحيوي للدهون والزيوت.

-

تشرح مفهوم الستيرويدات.

-

توضح مفهوم الكوليسترول.

-

تقارن بين الكوليسترول الحسن و الكوليسترول الضار.

-

تبين كيفية تحويل الزيوت إلى دهون.

-

تفسر فساد الدهون والزيوت.
توضح المقصود بالشمع .

الفصل الثاني  :المنظفات الكيميائية
يتوقع من الطالبة أن:
-

توضح المقصود بالمنظفات.

تميز بين المنظفات الصابونية وغير الصابونية.

-

تشرح مفهوم عملية التصبن.

-

تشرح آلية عمل المنظفات الصابونية.

-

تشرح صناعة الصابون.

-

توضح المنظفات األنزيمية.

-

توضح المقصود بهيبوكلوريت الصوديوم.

تقارن بين فاعلية الصابون والمنظفات في (الماء العسر).

تعدد أضرار المنظفات الكيميائية.
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-

تعدد طرق للتخلص من المخلفات الناتجة من استخدام مواد التنظيف.

الفصل الثالث :األغذية والمواد المضافة
يتوقع من الطالبة أن:

 -تعرف المواد المضافة.

 توضح أغراض استخدام المواد المضافة. -تصنف المواد المضافة.

 تبين مفهوم المواد الحافظة. تفسر اضافة المواد الملونة لألغذية. توضح مفهوم مضادات األكسدة. تشرح مكسبات الطعم والرائحة. -تبين دور المواد المحلية.

 توضح دور كربونات الصوديوم الهيدروجينية. -تشرح مفهوم مدعمات األغذية.

 تذكر االثار الناجمة عن استخدام المواد المضافة. تبين اهداف الرقابة الغذائية.الفصل الرابع :العناية بالجسم
يتوقع من الطالبة أن:

 تبين أهمية الجلد لإلنسان. -تميز بين أنواع البشرة.

 توضح المقصود بمستحضرات العناية بالجسم. -تشرح أنواع الكريمات.
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ثالثا :الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة.
الوحدة
الكيمياء من حولنا

الفصل

الحصص

الدهون والزيوت والشموع

7

المنظفات الكيميائية

5

األغذية والمواد المضافة

5

العناية بالجسم

5
22

مجموع الحصص
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الفصل األول :الدهون والزيوت والشموع
الدرس األول :الحموض الدهنية
الخبرات السابقة:

عدد الحصص3:
قياس الخبرات السابقة:

 أن تبين تركيب المواد العضوية.

 مما تتركب المواد العضوية؟

 أن تذكر أنواع الروابط التساهمية.

 ما هي أنواع الروابط التساهمية ؟

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

بعد التمهيد للدرس من خالل ربط الخبرات التعليمية السابقة
بالالحقة تقوم المعلمة بما يلي:

 توزيع الطالبات إلى مجموعات صغيرة تعاونية ومن ثم توزيعاألوراق عليهن .

المرحلة األ ولى :وضع الخطة
 تناقش مع الطالبات األسئلة التالية:

 ما الهدف الذي تسعين إلى تحقيقه من بناء شكل البيت

أن ترسم شكل
البيت الدائري
للحموض
الدهنية.

الدائري؟

 -أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي:

أن توضح مفهوم الحموض الدهنية وأنواعها.

 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري ؟

 تحدد الطالبات الموضوع الرئيس هو الحموض الدهنيةوتضعه في القرص في مركز الدائرة .

 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟

 تقوم الطالبات بتحديد عنوانين فرعيين هما مفهومالحموض الدهنية وأنواعها وتضعهما على جانبي

المنحنى.
 تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيسي إلى

خمسة أجزاء ثم وضعها داخل قطاعات البيت الدائري مبتدئة
من الساعة  12وباتجاه عقارب الساعة كالتالي:
 .1مفهوم الحموض الدهنية.

 .2حموض دهنية غير مشبعة.
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مالحظة دقة

الطالبات لرسم
شكل البيت
الدائري.

 .3حموض دهنية مشبعة.
 .4حموض دهنية أساسية.

 .5حموض دهنية غير أساسية.
المرحلة الثانية :التصميم.
 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من

البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه عقارب

الساعة مع ترك  5دقائق.

تعرف
أن ّ

 تراجع المعلمة بعض ما تم أخذه في الصف العاشر من
المواد العضوية ثم تبين أن جزء من هذه المواد العضوية

الليبيدات

بالليبيدات

والحموض

الدهنية؟

يطلق عليه الليبيدات ثم تبين أن الليبيدات تتكون من

والحموض
الدهنية.

 ما المقصود

حموض دهنية والدهون والزيوت.
 ثم تسأل:


ما المقصود الليبيدات؟



ما المقصود بالحموض الدهنية؟

ومن خالل مناقشة السؤال السابق تستنتج الطالبة مفهوم

الليبيدات و الحموض الدهنية.

بعدما تستنتج الطالبات خصائص الحموض الدهنية وكذلك
أن تميز بين

الحموض الدهنية
المشبعة.

تركيبها تقوم المعلمة بعرض تركيب نوعين من الحموض

الدهنية المشبعة وغير المشبعة ثم تسأل الطالبات :

 ما الفرق بين النوعين السابقين من الحموض الدهنية ؟

وهنا تجيب الطالبات أن أحدهما مشبع بذرات الهيدروجين

واآلخر غير مشبع بذرات الهيدروجين.
 ثم تسأل المعلمة التالي :

 قارني بين
الحموض
الدهنية

المشبعة وغير
المشبعة.

 ماذا تعني الرابطة األحادية والثنائية؟
 ما المقصود بالحموض المشبعة وغير المشبعة؟
 أيهما أكثر فائدة لصحة االنسان؟

أن تميز بين
الحموض

االساسية وغير

 تبين المعلمة أن هناك تصنيف آخر للحموض الدهنية
حسب حاجة الجسم لها وهنا تسأل :

 ما هي الحموض الدهنية حسب حاجة الجسم لها؟
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 قارني بين
الحموض
الدهنية

االساسية.

 ما الفرق بين الحموض الدهنية األساسية وغير األساسية؟
وتقوم المعلمة بإعطاء أمثلة منتمية وغير منتمية لمفهوم

الحموض الدهنية بنوعيها.
المرحلة الثالثة :التأمل

 وفي النهاية تكتب كل مجموعة داخل القطاع الدائري ما
فهمت من الدرس بشكل مختصر.

 تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من قبلها
عن طريق عرضها على ورقة بروستل أمام الطالبات.

 تقويم ختامي:
انظر ورقة عمل ( )1في دليل المعلم.

 نشاط بيتي:

 قارني بين الحموض الدهنية المشبعة وغير المشبعة

 قارني بين الحموض الدهنية األساسية وغير األساسية .
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األساسية
وغير

األساسية.

شكل ( )3البيت الدائري للحموض الدهنية.
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الدرس الثاني  :الدهون والزيوت
الخبرات السابقة:

عدد الحصص1:
قياس الخبرات السابقة:
 ما المقصود بالليبيدات؟

 أن تعرف الليبيدات.

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

تقوم المعلمة بالتمهيد للدرس من خالل ربط الخبرات

السابقة بالخبرات الالحقة ومن ثم تبدأ باستخدام

التدريس المتبع لتطبيق استراتيجية البيت الدائري.

المرحلة األولى :وضع الخطة:

 تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات الى مجموعات
تعاونية ومن ثم توزيع المهام عليهن.

 توزع األوراق على الطالبات لتصميم شكل البيت
الدائري.

أن ترسم شكل
البيت الدائري

للدهون والزيوت.

 تناقش مع الطالبات األسئلة التالية:
 ما الهدف الذي تسعين إليه من بناء شكل البيت
الدائري؟

 -أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي :

أن توضح مفهوم الزيوت والدهون وتفاعالتها.

 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري
له؟

 تحدد الطالبات الموضوع الرئيسي وهو الزيوتوالدهون وتضعه في دائرة داخل قرص في مركز

الدائرة.

 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا
الموضوع؟

 -تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما مفهومها

وتفاعالتها ،وتضعهما على جانبي المنحنى.
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مالحظة دقة

الطالبات لرسم
شكل البيت
الدائري.

 وتطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع
الرئيس إلى سبعة أجزاء ثم تضعها داخل قطاعات
البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12باتجاه
عقارب الساعة.

 تقسم الطالبات الموضوع كاآلتي:
 .1تعريف الدهون والزيوت.

 .2مصادر الدهون والزيوت.

 .3عملية هضم وبناء الدهون.
 .4الدور الحيوي للدهون.

 .5تحويل الزيوت النباتية الى دهون صلبة.
 .6فساد الدهون والزيوت.

 .7توجيهات عملية الستهالك الدهون.
المرحلة الثانية :التصميم:
 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع
من البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه

عقارب الساعة وتترك لهن خمسة دقائق.

 تتابع المعلمة العمل وتوجه الطالبات أثناء رسم
االيقونات.

أن تبين المقصود

بالدهون والزيوت.

 اذكري صفات

الدهون والزيوت.

 مما تتركب

الدهون والزيوت؟

 توضح المعلمة بأن الدهون والزيوت هي جزء  ما الفرق بين
الليبيدات التي هي مجموع من المواد العضوية ثم

تقوم بتنفيذ نشاط  1صفحة  97ومن خالل النشاط

الزيوت والدهون؟

تستنتج الطالبات خصائص الدهون والزيوت

 ثم تسأل المعلمة:

 مما تتركب الدهون والزيوت؟

ومن خالل مناقشة السؤال تستطيع الطالبات استنتاج
مفهومي التركيب الغليسريدي والحموض الدهنية الحرة.

 وباستخدام اسلوب العصف الذهني تناقش الطالبات
السؤال التالي:
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 ما المقصود
بالدهون ؟

اذا كانت الدهون والزيوت تتركب من حموض دهنية  ما المقصود بـ
وغليسرول ،فلماذا الدهون تأخذ الشكل الصلب بينما التركيب الغليسريدي

الزيوت تأخذ الشكل السائل؟

والحموض الدهنية

الحرة؟

 تسأل المعلمة التالي:
 ماهي مصادر الدهون والزيوت ؟

ومن خالل اجابات الطالبات تتطرق المعلمة إلى

 عددي مصادر

الدهون والزيوت.

زيت الزيتون وهنا تناقش الطالبات ما يلي :

 لماذا يتزايد طلب الناس على زيت الزيتون؟
أن تذكر مصادر

الزيوت والدهون.

 -حيث تذكر المعلمة حديث رسول اهلل عليه السالم

" كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة "
 -ثم تعرض فيديو عن زيت الزيتون.

 عددي فوائد
زيت الزيتون.

 توضح المعلمة االعجاز العلمي الموجود في زيتالزيتون ومنها تستنتج الطالبات فوائد زيت الزيتون

 تسأل المعلمة التالي :

 كيف يمكننا الحصول على زيت الزيتون ؟
 ما المقصود بزيت الزيتون البكر ؟

 ما المقصود
بزيت الزيتون

البكر؟

 لماذا ظهر زيت الزيتون أحيانا باللون الخضر بعد
عصره؟

 تسأل المعلمة :
أن تشرح عملية
هضم وبناء

الدهون.

 ماذا تشعرين عند تناول كميات كبيرة من الدهون ؟

 لماذا ينصح مرضى الكبد والبنكرياس باالبتعاد عن
تناول الدهون؟

 ثم تشرح المعلمة آلية هضم الدهون ومن ثم تسأل:
 كيف يتم اعادة بناء الدهون في الجسم ؟
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 وضحي عملية
هضم وبناء
الدهون.

أن توضح الدور
الحيوي للدهون
والزيوت.

 وضحي الدور

الحيوي للدهون

 تناقش الطالبات السؤال التالي:

والزيوت في

 بيني فوائد الزيوت والدهون في الكائنات الحية

الكائنات الحية؟
 تسأل المعلمة:

 ما المقصود

 بماذا تختلف الزيوت عن الدهون ؟

أن تبين كيفية

تحويل الزيوت الى

دهون صلبة .

 لماذا تعتبر الزيوت أكثر نشاطاً من الدهون ؟

 هل يمكن تحويل الزيوت الى دهون؟ كيف يمكن
ذلك ؟

 هنا

تبين

كيفية

المعلمة

التحويل

بإضافة

الهيدروجين فيتم تحويل الروابط الثنائية إلى أحادية

ويطلق على هذه العملية هدرجة الزيوت ثم تسأل:

 ما المقصود بهدرجة الزيوت ؟

بهدرجة

الزيوت؟
 وضحي

معادلة هدرجة

الزيوت.

 ثم تعطي المعلمة بعض األمثلة المنتمية.
 تستخدم المعلمة أسلوب حل المشكالت حيث
تعرض المشكلة التالية :

"عندما تناولت أحالم بعض المسليات التي تباع على

باب مدرستها شعرت ببعض األعراض الجانبية وبعدها

أخذت للمشفى وهناك أخبرت الطبيب بأنها اعتادت
أن تفسر سبب
فساد الزيوت
والدهون.

على تناول هذه المسليات ولكن لم يحدث لها هذا من

قبل".

 ما المقصود
بالتزنخ؟

 ما الفرق بين:

التزنخ األكسيدي
والتزنخ التحليلي؟

 هنا تسأل المعلمة :

 ماذا حدث ألحالم ولماذا هذه المرة حدث هذا دون
غيره من األيام؟

 تناقش الطالبات ما حدث ثم تستنتج المفاهيم
التالية:

التزنخ  ،التزنخ األكسيدي ،التزنخ التحليلي.

 ثم تسأل :

 كيف يمكن الحد من التزنخ؟
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 كيف يمكن

الحد من حدوث

التزنخ؟

أن تذكر

 تسأل المعلمة :

 اذكري بعض

التوجيهات العملية  كيف يمكننا التقليل بقدر االمكان من أخطار

التوجيهات

الدهون.

الستهالك

الستهالك

الدهون؟

العملية

الدهون.
المرحلة الثالثة :التأمل.
وفي النهاية تطلب المعلمة من الطالبات كتابة ما فهمن

في كل قطاع بشكل مختصر ثم تعرض كل مجموعة

ما كتبت أمام الطالبات .

تقويم ختامي:
انظر ورقة عمل(  ، )2ورقة عمل(  ،)3ورقة عمل(  )4في دليل المعلم.
نشاط بيتي (:)3

 توجد الدهون بشكلين مختلفين (صلبة وسائلة)  ،فسري العبارات.

 ما المقصود بزيت الزيتون البكر ولماذا يظهر زيت الزيتون في بعض االحيان باللون
األخضر.
نشاط بيتي (:)4
 عددي فوائد الدهون والزيوت في الكائنات الحية.
نشاط بيتي (:)1
 ما المقصود بالتزنخ وبيني أسبابه؟
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شكل ( )2البيت الدائري للدهون والزيوت
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عدد الحصص3:

الدرس الثالث :الستيرويدات
قياس الخبرات السابقة:

الخبرات السابقة:
 أن تصنف الدهون حسب درجة االشباع.

 عرفي الدهون والزيت.

 أن تذكر أسباب حدوث الجلطات.

 اذكري اسباب حدوث الجلطات.

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

تمهد المعلمة للدرس بربط الخبرات السابقة بالالحقة ثم تبدأ

بتنفيذ خطوات استراتيجية البيت الدائري كالتالي:

المرحلة األولى :وضع الخطة :

 تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات الى مجموعات تعاونية ومن
ثم توزيع المهام.

 توزع األوراق على الطالبات لتصميم شكل البيت الدائري.
 تناقش مع الطالبات األسئلة التالية :

 ما الهدف الذي تسعين إليه من بناء البيت الدائري؟

أن ترسم شكل
بيت دائري

للستيرويدات.

 -أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي:

أن توضح مفهوم الستيرويدات والكوليسترول

 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري له ؟

 تحدد الطالبات الموضوع الرئيس وهو الستيرويداتوتضعه في دائرة داخل قرص في مركز الدائرة .

 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟

 تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما مفهومهاوالكوليسترول وتضعهما على جانبي المنحنى.

 تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيسي إلى
خمسة أجزاء ثم تضعهما داخل قطاعات البيت الدائري
مبتدئة من الساعة  12باتجاه عقارب الساعة.

تقسم الطالبات الموضوع كالتالي:
 .1مفهوم الستيرويدات.
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مالحظة دقة

الطالبات لرسم شكل
البيت الدائري.

 .2مفهوم الكوليسترول.
 .3الكوليسترول الضار.

 .4الكوليسترول الحسن.
 .5طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول.
تعرف
أن ّ

الستيرويدات.

المرحلة الثانية :التصميم
 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من
البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه عقارب

الساعة وتترك لهم خمسة دقائق .

 تتابع المعلمة العمل وتوجه الطالبات أثناء رسم

 ما المقصود

بالستيرويدات؟

األيقونات.

 تسأل المعلمة التالي:
 ما المقصود بالستيرويدات؟
تعرف
أن ّ

الكوليسترول.

 بعدما تعرف الطالبات الستيرويدات تذكر المعلمة أن
الكوليسترول هو جزء من الستيرويدات ثم تسأل:

 ما هو مصدر الكوليسترول ؟

 ما المقصود

بالكوليسترول؟

 ما هو الدور الحيوي للكوليسترول ؟

ومن خالل مناقشة األسئلة تستنتج الطالبات مفهوم

الكوليسترول.
أن تبين

المقصود

بالكوليسترول

الحسن.

أن توضح

المقصود

بالكوليسترول

الضار.

 تقوم المعلمة بإعطاء توضيح الختصار الكوليسترول
الحسن ( )HDLومن ثم ترجمته ،ومن خالل الترجمة
تستنتج الطالبات مفهوم الكوليسترول الحسن.

 ثم تسأل المعلمة التالي:

 ما المقصود بالكوليسترول الحسن؟

 ما المقصود

بالكوليسترول

الحسن؟

 لماذا يسمى الكوليسترول بالكوليسترول الحسن؟
 تقوم المعلمة بإعطاء توضيح الختصار الكوليسترول
الضار ( )LDLومن ثم ترجمته ومن خالل الترجمة
تستنتج الطالبات مفهوم الكوليسترول الضار.

 ثم تسأل المعلمة التالي:

 لماذا يطلق على هذا الكوليسترول بالكوليسترول الضار ؟
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 ما المقصود

بالكوليسترول

الضار؟

ومن خالل اجابة الطالبات تشرح المعلمة مراحل تصلب
الشرايين حيث تقوم بعرض هذه المراحل على شكل فالش.
أن توضح

بعض الطرق

للوقاية من

ارتفاع نسبة

الكوليسترول.

 باستخدام أسلوب العصف الذهني تناقش الطالبات
مجموعة أسئلة كالتالي

 ماهي مسببات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ؟
 كيف يمكننا خفض نسبة الكوليسترول في الدم؟

 وضحي طرق
خفض

الكوليسترول في

الدم.

 ومن خالل المناقشة تعطي الطالبات مجموعة من
النصائح التي تعمل على الوقاية أو خفض نسبة

الكوليسترول في الدم.
أن تبين تأثير

الحموض

الدهنية على

الكوليسترول
بنوعيه.

 من خالل مراجعة المعلمة ألنواع الحموض الدهنية حسب
درجة اشباعها ومن ثم مناقشة األسئلة التالية:

 صنفي الحموض الدهنية حسب درجة اشباعها ؟
 ما تأثير كل من الحموض الدهنية على الكوليسترول
الحسن والضار؟

 ومن خالل اجابات الطالبات يتم تلخيص مدى تأثيرالحموض الدهنية على الكوليسترول الحسن والضار في

جدول.

المرحلة الثالثة :التأمل
 وفي النهاية تطلب المعلمة من الطالبات كتابة ما فهمن
في كل قطاع بشكل مختصر.

 تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من قبلها
عن طريق عرضها على ورقة بروستل أمام الطالبات.
 تقويم ختامي:
انظر ورقة عمل(  )5في دليل المعلم.

 النشاط البيتي:

وضحي مراحل تصلب الشرايين.

-137-

 بيني تأثير
الحموض

الدهنية على
نوعي

الكوليسترول.

شكل ( )1البيت الدائري للستيرويدات.

-138-

عدد الحصص4:

الدرس الرابع :الشمع
قياس الخبرات السابقة:

الخبرات السابقة:

 عددي بعض أنواع الليبيدات.

 أن تعدد أنواع الليبيدات.

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري-شمع
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

تمهد المعلمة للدرس بربط الخبرات السابقة بالالحقة ثم تبدأ

بتنفيذ خطوات استراتيجية البيت الدائري كالتالي :

المرحلة األولى :وضع الخطة

 تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات الى مجموعات تعاونية ومن
ثم توزيع المهام .

 توزع األوراق على الطالبات لتصميم شكل البيت الدائري.
 تناقش مع الطالبات األسئلة التالية :

 ما الهدف الذي تسعين إلى تحقيقه من بناء البيت الدائري ؟
 -أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي:

أن ترسم شكل

أن توضح مفهوم الشمع وأنواعه.

للشمع .

 -تحدد الطالبات الموضوع الرئيسي هو الشمع وتضعه في

البيت الدائري

 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري له ؟
دائرة داخل قرص في مركز الدائرة.
 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟

 تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما مفهومه وأنواعهوتضعهما على جانبي المنحنى.

 تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيسي إلى

خمسة أجزاء ثم تضعهما داخل قطاعات البيت الدائري
مبتدئة من الساعة  12باتجاه عقارب الساعة.

 تقسم الطالبات الموضوع كالتالي :
 .1مفهوم الشمع.

 .2تركيب الشمع.
 .3شمع النفط.

-139-

مالحظة دقة

الطالبات لرسم شكل
البيت الدائري.

 .4الشمع الحيواني.
 .5الشمع النباتي.

أن تبين

المقصود
بالشمع.

المرحلة الثانية :التصميم
 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من
البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه عقارب

الساعة وتترك لهن خمسة دقائق.

 تتابع المعلمة العمل وتوجه الطالبات أثناء رسم
األيقونات.

 تحضر المعلمة بعض الشموع ثم تطلب من الطالبات

 ما المقصود
بالشمع؟

االمساك بهذه الشموع ثم تسأل:

 ماهي خصائص هذه الشموع؟
 أين يتواجد الشمع؟

ومن خالل مناقشة األسئلة تستنتج الطالبات مفهوم الشمع.

أن توضح

تركيب الشمع.

أن تبين شمع
النفط.

 من خالل شرح المعلمة من ثم مناقشة السؤال التالي:
 مما يتركب الشمع؟

 مما يتركب
الشمع؟

 تناقش الطالبات األسئلة التالية :
 مما نستخرج شمع النفط؟

 اعط بعض األمثلة لشمع النفط؟

 اذكري استخدامات شمع البرافين وشمع الفازلين.

 ما المقصود

بشمع النفط؟

 ما هي

استخدامات

شمع النفط؟

أن توضح

أنواع الشمع

الحيواني.

 تسأل المعلمة األسئلة التالية:
 كيف يستخدم الشمع الحيواني؟

 ما المقصود بشمع النحل والصوف والسبيرماسيتي وفيما
يستخدم؟

 وضحي أنواع
الشمع

الحيواني.
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أن توضح

 تناقش الطالبات األسئلة التالية :

استخدامات

 من أين يستخرج الشمع النباتي؟
 اعط أمثلة للشمع النباتي.

الشمع النباتي  .ما هي استخدامات الشمع الكرنوبي؟

وأخي اًر تقوم الطالبات بعمل خريطة مفاهيمية توضح فيها أنواع

الشموع وأمثلة عليها.

المرحلة الثالثة :التأمل
 في النهاية تطلب المعلمة من الطالبات كتابة ما فهمن
في كل قطاع بشكل مختصر.

 تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من قبلها
عن طريق عرضها على ورقة بروستل أمام الطالبات.
 تقويم ختامي:
انظر ورقة عمل ( )6في دليل المعلم.

 نشاط بيتي:

 ال يذوب الشمع في الماء ،فسري العبارة.

 اعط أمثلة لكل من :شمع النفط ،الشمع الحيواني ،الشمع النباتي.
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 وضحي

استخدامات

الشمع النباتي.

شكل ( )4البيت الدائري للشمع.
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الدرس األول :المنظفات

الفصل الثاني :المنظفات الكيميائية

الخب ارت السابقة:

عدد الحصص3:

قياس الخبرات السابقة:
 عددي بعض المنظفات المستخدمة في

 أن تعدد بعض المنظفات المستخدمة

بيتك.

في بيتها.

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري -بعض المنظفات
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

تمهد المعلمة للدرس بربط الخبرات السابقة بالالحقة ثم

تبدأ بتنفيذ خطوات استراتيجية البيت الدائري كالتالي:

المرحلة األولى :وضع الخطة

 تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات تعاونية
ومن ثم توزيع المهام.

 توزع األوراق على الطالبات لتصميم شكل البيت
الدائري.

 تناقش مع الطالبات األسئلة التالية:
 ما الهدف الذي تسعين لتحقيقه من بناء البيت الدائري؟
أن ترسم شكل
البيت الدائري
للمنظفات.

 -أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي:

أن توضح مفهوم المنظفات وأنواعها وكيفية تصنيعها.
 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري له؟

 تحدد الطالبات الموضوع الرئيسي هو ماهيةالمنظفات وتضعه في دائرة داخل قرص في مركز

الدائرة.
 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟

 تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما مفهومهاوأنواعها وتضعهما على جانبي المنحنى.

 تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيسي
إلى خمسة أجزاء ثم تضعهما داخل قطاعات البيت
الدائري مبتدئة من الساعة  12باتجاه عقارب

الساعة.
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مالحظة دقة

الطالبات لرسم
شكل البيت
الدائري.

 تقسم الطالبات الموضوع كالتالي: .1مفهوم المنظفات.
 .2كيفية عملها.

 .3المنظفات الصابونية.

 .4المنظفات غير الصابونية.
 .5تصنيع المنظفات.
المرحلة الثانية :التصميم

 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع  ما المقصود
أن تعرف

المنظفات.

من البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه

بالمنظفات؟

عقارب الساعة وتترك لهن خمسة دقائق.

 تتابع المعلمة العمل وتوجه الطالبات أثناء رسم
األيقونات.

 تبين المعلمة أن مفهوم المنظفات يرتبط بمفهوم
النظافة وازالة التلوث ثم تسأل التالي:

 ما المقصود بالمنظفات؟

 تطلب المعلمة في وقت سابق من الطالبات تنظيف
أن توضح آلية

عمل المنظفات.

قطعتين من القماش احداهما بالماء فقط واألخرى
بالماء والمنظفات ثم تسأل الطالبات :

 أيهما تم تنظيفها بسهولة؟

 كيف عملت المنظفات على ازالة األوساخ؟

ومن خالل المناقشة تستنتج الطالبات كيفية عمل

 وضحي خطوات
عمل المنظفات
في إزالة

األوساخ.

المنظفات.

 تحضر المعلمة أنواع مختلفة من المنظفات
أن تبين أنواع

المنظفات.

وتعرضها للطالبات ثم تسأل:

 ما هي أنواع المنظفات ؟

 ما الفرق بين المنظفات الصابونية وغير الصابونية ؟
 ثم تعطي المعلمة بعض األمثلة المنتمية وغيرالمنتمية لكل منهما.

 ماهي أنواع
المنظفات؟

 ما المقصود
بالمنظفات
الصابونية
وغير

الصابونية؟
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 تعرض المعلمة فيديو لصناعة المنظفات ثم تسأل
أن توضح كيفية
تصنيع

المنظفات

التالي:

 ما هي المواد الداخلة في صناعة المنظفات؟
 تشرح المعلمة كيفية تصنيع المنظفات من ث تبين أن

الصابونية.

هذه العلمية تسمي بالتصبن ،ثم تسأل:

 المقصود بالتصبن؟

 كيف يمكننا زيادة كفاءة المادة الفعالة؟
 ما المقصود بالماء العسر؟
المرحلة الثالثة :التأمل
 في النهاية تطلب المعلمة من الطالبات بكتابة ما
فهمت في كل قطاع بشكل مختصر.

 تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من
قبلها عن طريق عرضها على ورقة بروستل أمام

الطالبات.
 تقويم ختامي:

انظر ورقة عمل ( )7في دليل المعلم.

 نشاط بيتي:

 وضح كيف يعمل الصابون على إزالة األوساخ.
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 وضحي كيفية
تصنيع

المنظفات؟

 ما المقصود
بالتصبن؟

 ما المقصود

بالماء العسر؟

شكل ( )5البيت الدائري للمنظفات.
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الدرس الثاني :المنظفات الصابونية
الخبرات السابقة:

عدد الحصص4:
الخبرات السابقة:

 أن تصنف المنظفات.

 صنفي المنظفات.

 أن تعرف المادة الفعالة.

 عرفي المادة الفعالة.

 اذكري بعض أشكال الصابون.

 أن تذكر بعض أشكال الصابون.

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

تمهد المعلمة للدرس بربط الخبرات السابقة بالالحقة ثم تبدأ
بتنفيذ خطوات استراتيجية البيت الدائري كالتالي :

المرحلة األولى :وضع الخطة

 تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات تعاونية
ومن ثم توزيع المهام.

 توزع األوراق على الطالبات لتصميم شكل البيت
أن ترسم شكل
البيت الدائري
للمنظفات

الصابونية.

الدائري.

 تناقش مع الطالبات األسئلة التالية:

 ما الهدف الذي تسعين إلى تحقيقه من بناء البيت
الدائري؟

 -أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي:

أن توضح التركيب البنائي للمادة الفعالة في المنظفات
الصابونية وعملها وكيفية صناعة الصابون.

 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري له؟

 -تحدد الطالبات الموضوع الرئيس هو المنظفات

الصابونية وتضعه في دائرة داخل قرص في مركز

الدائرة.
 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع؟

 -تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما المادة الفعالة

للصابون وصناعة الصابون وتضعهما على جانبي

المنحنى.
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الطالبات لرسم شكل
البيت الدائري.

 تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيس
إلى خمسة أجزاء ثم تضعها داخل قطاعات البيت
الدائري مبتدئة من الساعة  12باتجاه عقارب الساعة.

 تقسم الطالبات الموضوع كالتالي : .1مفهوم المنظفات الصابونية.

 .2التركيب العام للمادة الفعالة.
 .3آلية عمل المادة الفعالة.
 .4صناعة الصابون.
 .5تشكيل الصابون.
المرحلة الثانية :التصميم
تعرف
أن ّ

المنظفات

الصابونية.

 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من

البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه عقارب  ما االمقصود

الساعة وتترك لهم خمسة دقائق.

 تتابع المعلمة العمل وتوجه الطالبات أثناء رسم
األيقونات.

بالمنظفات

الصابونية؟

 تسأل المعلمة:

 ما المقصود بالمنظفات الصابونية ؟

أن توضح التركيب  تعرض المعلمة التركيب البنائي للمادة الفعالة.
البنائي العام

للمادة الفعالة.

 تسأل المعلمة:

 ماهي العوامل التي تؤثر في فعالية المادة الفعالة؟

 وضحي التركيب
البنائي العام

للمادة الفعالة.

ومن ثم تستنتج التركيب البنائي العام للمادة الفعالة.

أن تشرح آلية
المادة الفعالة
للمنظفات

الصابونية.

 بعدما تبين المعلمة تركيب المادة الفعالة تقوم بعرض
بعض صور توضح آلية عمل المادة الفعالة ،ومن
خالل العرض والشرح تستنتج الطالبات آلية عمل

المادة الفعالة.
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 اشرحي آلية
عمل المادة

الفعالة للمنظفات

الصابونية .

 تعرض المعلمة في فيديو قصير عن صناعة الصابون
في نابلس ثم تسأل:

أن تبين كيفية

صناعة الصابون.

 ما هي المكونات األساسية للصابون ؟

 لماذا تضاف بعض المواد أثناء تصنيع الصابون مثل
ملح الطعام ،سيليكات الصوديوم ،النشا والدقيق

بيني كيفية صناعة
الصابون.

 عددي بعض الطرق لصناعة الصابون ؟

ومن خالل ما سبق تستنتج الطالبات كيفية صناعة
الصابون ثم تكتب المعادلة.
أن توضح كيفية

تشكيل الصابون.

 تعرض المعلمة أشكال مختلفة للصابون ثم تسأل:
 ما هي أشكال الصابون؟

 كيف يمكن الحصول على الصابون كقطع أو حبيبات؟
المرحلة الثالثة :التأمل
 في النهاية تطلب المعلمة من الطالبات كتابة ما فهمن
في كل قطاع بشكل مختصر.

 تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من
قبلها عن طريق عرضها على ورقة بروستل أمام

الطالبات.
 تقويم ختامي:
انظر ورقة عمل(  ،) 8ورقة عمل ( )9في دليل المعلم.
 نشاط بيتي:
 ما العوامل المؤثرة في تركيب المادة الفعالة ؟ بيني ألية عملها؟
 اذكري مكونات الصابون األساسية وغير األساسية.
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كيف يمكننا تشكيل
الصابون؟

شكل( )6البيت الدائري للمنظفات الصابونية.
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عدد الحصص4:

الدرس الثالث :المنظفات غير الصابونية
الخبرات السابقة:

الخبرات السابقة:

 عددي بعض المنظفات المستخدمة في بيتك.

 أن تعدد بعض المنظفات المستخدمة في
البيوت.

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

تمهد المعلمة للدرس بربط الخبرات السابقة بالالحقة ثم تبدأ

بتنفيذ خطوات استراتيجية البيت الدائري كالتالي :

المرحلة األولى :وضع الخطة

 تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات تعاونية
ومن ثم توزيع المهام.

 توزع األوراق على الطالبات لتصميم شكل البيت
الدائري.

أن ترسم شكل
البيت الدائري

للمنظفات غير

الصابونية.

 تناقش مع الطالبات األسئلة التالية:
 ما الهدف الذي تسعين اليه من بناء البيت الدائري ؟
 -أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي:

أن توضح مفهوم المنظفات غير الصابونية وأنواعها.

 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري له؟

 تحدد الطالبات الموضوع الرئيسي هو المنظفات غيرالصابونية وتضعه في دائرة داخل قرص في مركز

الدائرة.
 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟

 تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما مفهومهاوأنواعها وتضعهما على جانبي المنحنى.

 تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيسي
إلى خمسة أجزاء ثم تضعهما داخل قطاعات البيت
الدائري مبتدئة من الساعة  12باتجاه عقارب الساعة.
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مالحظة دقة

الطالبات لرسم
شكل البيت
الدائري.

 تقسم الطالبات الموضوع كالتالي: .1مفهوم المنظفات غير الصابونية.
 .2المنظفات األنزيمية.

 .3الهيبوكلوريت الصوديوم.

 .4الفرق بين الصابون والمنظفات.
 .5اخطار المنظفات الكيميائية.
المرحلة الثانية :التصميم
 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من

البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه عقارب 

تعرف المنظفات
أن ّ
غير الصابونية.
 تتابع المعلمة العمل وتوجه الطالبات أثناء رسم
الساعة وتترك لهن خمسة دقائق.
األيقونات.

ما المقصود

بالمنظفات غير

الصابونية؟

 تقوم المعلمة بإثراء كل قطاع من القطاعات باألسئلة
التالية:

 ما المقصود بالمنظفات غير الصابونية؟
 تناقش الطالبات األسئلة التالية:
أن تبين المقصود
بالمنظفات

االنزيمية.

أن توضح المقصود
بهيبوكلوريت
الصوديوم.

 ما المقصود باألنزيمات؟

 ما المقصود بالمنظفات األنزيمية؟
 كيف تعمل المنظفات األنزيمية؟

 ما هي شروط استخدام المنظفات االنزيمية؟

 ما المقصود

باألنزيمات ؟

 ما المقصود
بالمنظفات
األنزيمية؟

 تطرح المعلمة المشكلة اآلتية:

عند اتساخ مالبسك البيضاء ببعض البقع كيف يمكن

ازالتها؟

ومن خالل المناقشة حيث تجيب الطالبات باستخدام الكلور

تبين المعلمة أن اسمه العلمي هيبوكلوريت الصوديوم وهنا

تسأل:

 ما المقصود بهيبوكلوريت الصوديوم؟
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 ما المقصود
بهيبوكلوريت

الصوديوم؟

 ما هي استخدام هيبوكلوريت الصوديوم؟
 كيف يتم تحضير هيبوكلوريت الصوديوم؟
أن تميز بين
الصابون

والمنظفات.

أن تذكر بعض

األخطار واألضرار
للمنظفات

الكيميائية.

 تشرح المعلمة كيفية عمل الصابون والمنظفات في
الماء العسر باستخدام المعادالت الكيميائية ثم تستنتج

الطالبات الفرق بين الصابون والمنظفات.


قارني بين

الصابون

والمنظفات.

 عددي بعض
 تعرض المعلمة صور لبعض األخطار واألضرار

للمنظفات ومن ثم تستنتج الطالبات ألخطار وأضرار

المنظفات.

األضرار

الناجمة عن
المنظفات

الكيميائية.
المرحلة الثالثة :التأمل
 في النهاية تطلب المعلمة من الطالبات كتابة ما فهمن
في كل قطاع بشكل مختصر.

 تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من
قبلها عن طريق عرضها على ورقة بروستل أمام

الطالبات.

 تقويم ختامي:
انظر ورقة عمل ( )14في دليل المعلم.

 نشاط بيتي :

 .1ما الفرق بين الصابون والمنظفات؟

 .2عددي بعض االضرار الناتجة عن المنظفات الكيميائية.
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شكل ( ).البيت الدائري للمنظفات غير الصابونية.
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الفصل الثالث :األغذية والمواد المضافة

الدرس األ ول :المواد المضافة
الخبرات السابقة:

عدد الحصص3:

الخبرات السابقة:
 عددي بعض طرق حفظ الطعام.

 أن تعدد بعض طرق حفظ االغذية.

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري-بعض المنتجات الغذائية
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

تمهد المعلمة للدرس بربط الخبرات السابقة بالالحقة ثم تبدأ بتنفيذ
خطوات استراتيجية البيت الدائري كالتالي :

المرحلة األولى :وضع الخطة

 تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات الى مجموعات تعاونية ومن
ثم توزيع المهام.

 توزع األوراق على الطالبات لتصميم شكل البيت الدائري.
 تناقش مع الطالبات األسئلة التالية:
أن ترسم شكل
البيت الدائري
للمواد

المضافة.

 ما الهدف الذي تسعين إلى تحقيقه من بناء البيت الدائري له؟
 -أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي:

أن توضح مفهوم المواد المضافة وأنواعها.

 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري له ؟

 تحدد الطالبات الموضوع الرئيس هو المواد المضافة وتضعهفي دائرة داخل قرص في مركز الدائرة.

 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟

 تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما مفهومها وأنواعهاوتضعهما على جانبي المنحنى.

 تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيس إلى
خمسة اجزاء ثم تضعهما داخل قطاعات البيت الدائري
مبتدئة من الساعة  12باتجاه عقارب الساعة.

 تقسم الطالبات الموضوع كالتالي: .1مفهوم المواد المضافة.

 .2أغراض المواد المضافة.
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الطالبات لرسم
شكل البيت
الدائري.

 .3تصنيفها.
 .4مواد مضافة تساعد في عمليات التصنيع.
 .5مدعمات األغذية.
المرحلة الثانية :التصميم
 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع من
تعرف
أن ّ
المواد

المضافة.

البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه عقارب الساعة

وتترك لهن خمسة دقائق.

 تتابع المعلمة العمل وتوجه الطالبات أثناء رسم األيقونات.

 تعرض المعلمة فيلم قصير لطهي بعض األكالت حيث يتم
عرض المكونات وبعد ذلك تسأل المعلمة:

 ما المقصود
بالمواد

المضافة؟

 هل جميع المكونات أساسية ؟

 اذا كانت هناك مكونات غير أساسية (التوابل ) لماذا تضاف؟
 ما المقصود بالمواد المضافة؟
أن تذكر بعض
اغراض اضافة
المواد

للمنتجات
الغذائية.

 اذكري بعض

 تناقش الطالبات التالي :
 ماذا يحدث لو :

اغراض

 )1لم يتم اضافة التوابل عند طهي المأكوالت؟

اضافة المواد

 )3لم يتم اضافة الخميرة عند عمل المعجنات؟

الغذائية.

 )2لم يتم اضافة الملح عند تخزين الزيتون؟

ومن خالل المناقشة تستنتج الطالبات أغراض المواد المضافة.

للمنتجات

 تبين المعلمة أن المواد تنقسم إلى ثالثة أقسام كما يلي :
 عددي اقسام

أن تصنف

المواد

المواد

المضافة.

المضافة.
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أن تعدد بعض

المواد المضافة

التي تساعد
في عمليات

 تسأل المعلمة :

 عددي بعض

 ما هي المشكالت التي تواجهك عند عمل بعض المنتجات

المواد

 كيف يمكن التغلب على هذه المشكالت وغيرها عند

تساعد في

الغذائية كالمعجنات ؟
التصنيع؟

التصنيع.

المضافة التي
عمليات

التصنيع.

 تعرض المعلمة بعض المنتجات الغذائية التي تحتوي على
مدعمات أغذية مثل ملح الطعام والحليب وغيرها.

أن تبين أهمية
مدعمات

 ثم تطلب من الطالبات أن يقرأن المكونات ثم تسأل:
 ما أهمية اضافة اليود لملح الطعام؟

 لماذا يضاف اليود بنسب قليلة لملح الطعام؟

األغذية.

 هل فيتامين  Aمن المكونات األساسية للحليب؟

 لماذا يتم اضافة هذه المكونات (فيتامين  Aواليود) ألي
األغذية؟

 اذكري بعض األمثلة لمدعمات األغذية؟

 ما المقصود
بمدعمات
االغذية؟

 ما الغرض

من استخدام
مدعمات

األغذية؟

المرحلة الثالثة:التأمل
 في النهاية تطلب المعلمة من الطالبات بكتابة ما فهمت في
كل قطاع بشكل مختصر.

 تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من قبلها
عن طريق عرضها على ورقة بروستل أمام الطالبات.

 التقويم الختامي :

انظر ورقة عمل( )11في دليل المعلم.

 نشاط بيتي:


لماذا يلجأ االنسان إلي اضافة المواد المضافة المختلفة إلى المنتجات الغذائية؟
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شكل ( )3البيت الدائري للمواد المضافة.
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الدرس الثاني :المواد المضافة التي تؤثر في خصائص المنتج
الخبرات السابقة:

عدد الحصص1:

الخبرات السابقة:
 صنفي المواد المضافة.

 أن تصنف المواد المضافة.

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري-بعض المنتجات
الغذائية.
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

تمهد المعلمة للدرس بربط الخبرات السابقة بالالحقة ثم
تبدأ بتنفيذ خطوات استراتيجية البيت الدائري كالتالي:

المرحلة األولى :وضع الخطة

 تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات الى مجموعات تعاونية
ومن ثم توزيع المهام.

 توزع األوراق على الطالبات لتصميم شكل البيت
الدائري.

 تناقش مع الطالبات األسئلة التالية:

أن ترسم شكل

 ما الهدف الذي تسعين إلى تحقيقه من بناء البيت

للمواد المضافة

 -أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي:

البيت الدائري

التي تؤثر في

الدائري ؟

أن توضح انواع المواد المؤثرة في خصائص المنتج

خصائص المنتج .وكيفية السالمة من أضرار المواد المضافة.

 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري له؟
 تحدد الطالبات الموضوع الرئيس هو المواد المؤثرة فيخصائص المنتج وتضعه في دائرة داخل قرص في
مركز الدائرة.

 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟
 -تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما أنواع المواد

المؤثرة في خصائص المنتج وسالمة المواد المضافة
وتضعهما على جانبي المنحنى.

 تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيس
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الطالبات لرسم
شكل البيت
الدائري.

إلى سبعة أجزاء ثم تضعهما داخل قطاعات البيت
الدائري مبتدئة من الساعة  12باتجاه عقارب

الساعة.

 تقسم الطالبات الموضوع كالتالي: .1المواد الحافظة.
 .2المواد الملونة.

 .3مضادات األكسدة.

 .4مكسبات الطعم والرائحة.
 .5المواد المحلية.

 .6المواد المبيضة.

 .7سالمة وأمان مضافات األغذية.
المرحلة الثانية :التصميم
 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع
من البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه
عقارب الساعة وتترك لهم خمسة دقائق .

 تتابع المعلمة العمل وتوجه الطالبات أثناء رسم
األيقونات.

أن تبين المقصود
بالمواد الحافظة.

 تقوم المعلمة بعرض بعض المعلبات ،ثم تسأل
الطالبات:

 كيف يمكن لهذه المنتجات أن تبقى فترات طويلة دون
تلف ؟

 ما المقصود

بالمواد الحافظة؟
 اذكري انواع

المواد الحافظة.

 ما وظيفة المواد الحافظة؟

 ما هي أنواع المواد الحافظة؟
ومن ثم تستنتج الطالبات مفهوم المواد الحافظة وأنواعها

وتقوم المعلمة بتوضيح بعض األضرار الناتجة عن المواد

الحافظة الصناعية.
أن تفسر اضافة
المواد الملونة
للمنتجات.

 ما المقصود

 تسأل المعلمة :
 لماذا تضاف بعض الصبغات للمنتجات الغذائية؟
 ما هي أنواع المواد الملونة؟
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بالمواد

الملونة؟

 ما هي أضرار المواد الملونة؟
ومن ثم تستنتج الطالبات مفهوم المواد الملونة ثم تعطي

أمثلة منتمية وغير منتمية ألنواع المواد الملونة .

 اذكري بعض

االمثلة للمواد
الملونة

الطبيعية

والصناعية.
 باستخدام أسلوب حل المشكالت حيث تعرض
المعلمة المشكلة التالية:

أن تشرح
مضادات

األكسدة.

تركت فاتن األكل معرضا للهواء وعندما عادت

للتناول طعامها شمت له رائحة غريبة  ....فماذا

حدث وكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة ؟

ومن خالل مناقشة المشكلة يتم توضيح مفهوم مضادات

االكسدة.

 وضحي أنواع مضادات األكسدة.

 ما هي أضرار مضادات األكسدة؟

وهنا تعطي المعلمة بعض األمثلة المنتمية وغير المنتمية
لكل نوع.

 تعرض المعلمة بعض مكسبات الطعم والرائحة مثل
أن توضح
المقصود

بمكسبات الطعم
والرائحة.

القرفة – النعناع -الزنجبيل ماجي (مرقة دجاج) ثم
تسأل :

 ماذا يطلق على هذه المواد ؟ وما المقصود بها؟
 صنفي المواد السابقة؟

 ما األضرار الناتجة عن االكثار من مكسبات الطعم
والرائحة؟

 ما المقصود
بمضادات
األكسدة؟

 اذكري بعض
األمثلة

لمضادات
األ كسدة

الطبيعية

والصناعية.

 ما المقصود

بمكسبات الطعم
والرائحة؟

 اذكري بعض

األمثلة لمكسبات
الطعم والرائحة
الطبيعية

والصناعية.
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أن تبين أهمية
وخطورة بدائل
السكر.

 تعرض المعلمة بعض بدائل السكر مثل الساكرين ثم
تسأل الطالبات:

 فيما يستخدم الساكرين ؟

 ما المقصود بالمواد المحلية ( بدائل السكر) ؟
 ما هي استخدامات بدائل السكر؟

 ما هي االضرار الناتجة من استخدام المستمر لهذه
المواد؟

 ما المقصود

بالمواد المحلية؟
 اذكري أهمية

وعيوب المواد
المحلية.

 تناقش الطالبات األسئلة التالية:

 لماذا تضاف بعض المواد المبيضة للدقيق بعد طحنه؟

أن تذكر أهمية

المواد المبيضة

والمساعدة على
النضج.

 ماهي مكونات الكيك؟

حيث تذكر الطالبة هنا البيكنج باودر ( كربونات

الصوديوم الهيدروجينية) ومن ثم تسأل المعلمة عن

وظيفته.

 اذكري أهمية

المواد المبيضة؟

 اذكري أهمية
كربونات

الصوديوم

الهيدروجينية؟

أن تبين أهداف

الرقابة الغذائية.

 تشرح المعلمة في البداية كيفية التأكد من سالمة

المواد المضافة ثم تبين أن هناك رقابة على الغذاء

ثم تسأل:

 ما أهداف الرقابة الغذائية؟
المرحلة الثالثة :التأمل
 في النهاية تطلب المعلمة من الطالبات كتابة ما
فهمن في كل قطاع بشكل مختصر.

 تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من
قبلها عن طريق عرضها على ورقة بروستل أمام

الطالبات.
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 بيني أهداف

الرقابة الغذائية.

تقويم ختامي:
انظر ورقة عمل( )14(،)13(،)12في دليل المعلم.

 نشاط بيتي(:)1



اذكري أنواع المواد المضافة المؤثرة في خصائص المنتج.

هل يؤثر زيادة كمية األمالح المستخدمة في حفظ المنتجات الغذائية على

المستهلك؟ وضح ذلك.
 نشاط بيتي(:)2


ما المقصود بكل من مع اعطاء مثالين لكل منها:
.1مضادات األكسدة.

 نشاط بيتي(:)3


 .2مكسبات الطعم والرائحة.

حل سؤال  5صفحة  129من الكتاب المدرسي.
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شكل ( )4البيت الدائري للمواد المضافة المؤثرة في خصائص المنتج.
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الفصل الرابع :العناية بالجسم

الدرس األ ول :الجلد
الخبرات السابقة:

عدد الحصص3:

الخبرات السابقة:

 اذكري وظائف الجلد.

 أن تذكر وظائف الجلد.

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

تمهد المعلمة للدرس بربط الخبرات السابقة بالالحقة ثم

تبدأ بتنفيذ خطوات استراتيجية البيت الدائري كالتالي :

المرحلة األولى :وضع الخطة

 تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات الى مجموعات تعاونية
ومن ثم توزيع المهام.

 توزع األوراق على الطالبات لتصميم شكل البيت
الدائري.

 تناقش مع الطالبات األسئلة التالية:
أن ترسم شكل
البيت الدائري
للجلد.

 ما الهدف الذي تسعين إلى تحقيقه من بناء البيت
الدائري ؟

 أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي:أن تبين مفهوم الجلد وملحقاته وخصائصه.

 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري
له؟

 تحدد الطالبات الموضوع الرئيس هو الجلد وتضعه فيدائرة داخل قرص في مركز الدائرة.

 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع ؟

 تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما خصائصالجلد وملحقاته وتضعهما على جانبي المنحنى.

 تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع
الرئيسي إلى خمسة أجزاء ثم تضعها داخل

قطاعات البيت الدائري مبتدئة من الساعة 12
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مالحظة دقة

الطالبات لرسم
شكل البيت
الدائري.

باتجاه عقارب الساعة.
 تقسم الطالبات الموضوع كالتالي: .1مفهومه.

 .2خصائصه.
 .3األظافر.
 .4الشعر.

 .5لون الجلد.
المرحلة الثانية :التصميم
 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع
أن تبين مفهوم
الجلد.

من البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه

عقارب الساعة وتترك لهن خمسة دقائق.

 تتابع المعلمة العمل وتوجه الطالبات أثناء رسم

 ما المقصود
بالجلد؟

األيقونات.

 تقوم المعلمة بعرض صورة للجلد ثم تسأل:
 ما المقصود بالجلد؟
 ما أهمية الجلد ؟
أن تذكر

 باستخدام أسلوب الحوار والمناقشة حيث تسأل
المعلمة:

خصائص الجلد  .ما هي خصائص الجلد؟

خصائص

ومن ثم تستنتج الطالبات خصائص الجلد.
 تعرض المعلمة صورة للظفر ثم تسأل:

أن توضح تركيب
األظافر.

 ما هي األظافر؟

 كيف تتكون األظافر؟

الجلد.



ما المقصود

باألظافر ؟

 كيف تتكون

األظافر؟

أن توضح أهمية  تسأل المعلمة السؤال التالي:
األظافر.

 اذكري

 ما أهمية األظافر؟

-166-

 اذكري أهمية
األظافر.

أن تعدد

خصائص الشعر.

 بعدما توضح المعلمة أن الشعر هو من ملحقات
الجلد تسأل:

 اذكري خصائص الشعر؟

 اذكري

خصائص

الشعر الذي

جسم الكائن
الحي؟

أن تذكر أهمية

الشعر.

 وضحي أهمية

 تسأل المعلمة:
 ما أهمية الشعر بالنسبة للجسم؟

 من خالل مراجعة الطالبات لمقطع عرضي لتركيب
الجلد حيث تشير المعلمة إلى الخاليا التي تقوم
بإفراز مادة ميالنين من ثم تسأل:

 ما المقصود مادة الميالنين؟
أن تفسر اختالف
لون الجلد.

 ماهي حقيقة كريمات تفتيح البشرة؟
 ماهي مخاطر مادة هيدروكينون؟

ومن ثم تستنتج الطالبات مفهوم مادة الهيدروكينون.

الشعر للكائن
الحي؟

 لماذا يختلف
لون الجلد

بين الكائنات

الحية؟

 ماذا تفعل

كريمات تفتيح

البشرة؟

 ما هي

مخاطر

استخدام مادة

الهيدروكينون
لفترات

طويلة؟

المرحلة الثالثة :التأمل
 في النهاية تطلب المعلمة من الطالبات كتابة ما فهمن
في كل قطاع بشكل مختصر.

 تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من
قبلها عن طريق عرضها على ورقة بروستل.
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 تقويم ختامي:
انظر ورقة عمل( )15في دليل المعلم.

 نشاط بيتي:

 ما المقصود بمادة الهيدروكينون وماهي أضرارها؟
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شكل( )31البيت الدائري للجلد.
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عدد الحصص4:

الدرس الثاني :البشرة
الخبرات السابقة:

الخبرات السابقة:

 اذكري أنواع البشرة.

 أن تذكر انواع البشرة.

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

تمهد المعلمة للدرس بربط الخبرات السابقة بالالحقة ثم
تبدأ بتنفيذ خطوات استراتيجية البيت الدائري كالتالي :

المرحلة األولى :وضع الخطة

 تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات تعاونية
ومن ثم توزيع المهام .

 توزع األوراق على الطالبات لتصميم شكل البيت
الدائري.

 تناقش مع الطالبات األسئلة التالية:

 ما الهدف الذي تسعين إلى تحقيقه من بناء البيت

أن ترسم شكل
البيت الدائري
للبشرة.

الدائري؟

 -أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي:

أن توضح أنواع البشرة وكيفية العناية بها.

 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري
له؟

 تحدد الطالبات الموضوع الرئيسي هو البشرة وتضعهفي دائرة داخل قرص في مركز الدائرة .

 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع؟

تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما أنواع البشرة

وكيفية العناية بها وتضعهما على جانبي المنحنى.

 تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيس
إلى سبعة أجزاء ثم تضعها داخل قطاعات البيت
الدائري مبتدئة من الساعة  12باتجاه عقارب الساعة.
 تقسم الطالبات الموضوع كالتالي:-174-

مالحظة دقة

الطالبات لرسم شكل
البيت الدائري.

 .1أنواع البشرة.
 .2العوامل المؤثرة في البشرة.
 .3العناية بالبشرة الدهنية.
 .4العناية بالبشرة الجافة.

 .5العناية بالبشرة المختلطة.
 .6العناية بالبشرة العادية.

 .7العناية بالبشرة الحساسة.

 تسأل المعلمة:

 هل هناك قطاع يحتاج إلى تكبير؟

 -تحدد الطالبات قطاع أنواع البشرة.

المرحلة الثانية :التصميم
 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع
من البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه

عقارب الساعة وتترك لهن خمسة دقائق .

 تتابع المعلمة العمل وتوجه الطالبات أثناء رسم
أن تشرح أنواع
البشرة.

األيقونات.

 تقوم المعلمة بعرض مجموعة من خصائص البشرة
على شكل بنود اختبار ثم تطلب من الطالبات قراءة

البنود واختيار ما ينطبق عليها من هذه البنود كما

 وضحي أنواع
البشرة.

في الكتاب المدرسي صفحة 136-135

ومن ثم تبين المعلمة أنواع البشرة وأخي ار تسأل :

 ما المقصود بالبشرة الدهنية ،الجافة ،المختلطة،
العادية والحساسة؟
أن تبين العوامل

 باستخدام أسلوب العصف الذهني حيث تسأل

.

يولد جميع األطفال ببشرة صافية نضرة ولكن مع تقدم

المؤثرة في البشرة المعلمة:

العمر يط أر عليها مجموعة من التغيرات وهنا تعرض
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 بيني العوامل
المؤثرة في

البشرة.

المعلمة صور لهذه التغيرات من جفاف ،حب شباب،
ظهور كلف .ثم تسأل:

 لماذا تط أر هذه التغيرات؟

أن تبين كيفية

العناية بالبشرة
الدهنية.

 بعدما تعرفت الطالبات على أنواع بشرتهن تسأل
المعلمة إحدى الطالبات ذوات البشرة الدهنية التالي:

 ماهي اهم المشكالت التي تعانين منها ؟

 كيف يمكننا العناية بها والتخلص من مشكالتها؟

 كيف يمكن العناية
بالبشرة الدهنية؟

 تسأل المعلمة:
أن تبين كيفية

العناية بالبشرة

 ماهي مشكالت البشرة الجافة؟

 كيف يمكن التخلص من مشكالت البشرة الجافة؟

 كيف يمكن العناية
بالبشرة الجافة؟

الجافة.

أن تبين كيفية

العناية بالبشرة
المختلطة.

أن تبين كيفية

العناية بالبشرة

 بعدما تعرفت الطالبات على كيفية العناية بالبشرة

الجافة والبشرة الدهنية ،تستنتج الطالبات كيفية  كيف يمكن العناية

العناية بالبشرة المختلطة (تجمع بين البشرة الدهنية
والبشرة الجافة).

 تسأل المعلمة :
 كيف يمكننا االهتمام واالعتناء بالبشرة العادية؟

العادية.
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بالبشرة المختلطة؟

 كيف يمكن العناية
بالبشرة العادية؟

 تبين المعلمة أن البشرة الحساسة تحتاج إلى عناية
أن تبين كيفية

العناية بالبشرة
الحساسة.

فائقة ثم تسأل:

 بماذا تنصحين زميالتك ذات البشرة الحساسة؟
وأخي اًر توضح المعلمة نصائح عامة لالهتمام بالبشرة .

المرحلة الثالثة :التأمل
 في النهاية تطلب المعلمة من الطالبات كتابة ما
فهمن في كل قطاع بشكل مختصر.

 تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من
قبلها عن طريق عرضها على ورقة بروستل أمام

الطالبات.

تقويم ختامي:
انظر ورقة عمل ( )17(،)16في دليل المعلم.
نشاط بيتي(:)1
نشاط بيتي(:)2

اذكري فوائد حمام بخار الوجه.

بيني كيف يمكن العناية بالبشرة عامة.

-173-

 كيف يمكن العناية

بالبشرة الحساسة؟

شكل ( )33البيت الدائري للبشرة.
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شكل ( )34قطاع مكبر ألنواع البشرة.
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الدرس الثالث :مستحضرات العناية بالجسم.
الخبرات السابقة:

عدد الحصص4:
الخبرات السابقة:
 عددي بعض أنواع الكريمات التي

 أن تعدد بعض أنواع الكريمات

تستخدميها.

المستخدمة في البيت.

المصادر والوسائل :جهاز  – LCDكمبيوتر – أوراق لرسم البيت الدائري
خطوات التنفيذ

األهداف

التقويم

تمهد المعلمة للدرس بربط الخبرات السابقة بالالحقة ثم

تبدأ بتنفيذ خطوات استراتيجية البيت الدائري كالتالي:

المرحلة األولى :وضع الخطة

 تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات الى مجموعات تعاونية
ومن ثم توزيع المهام.

 توزع األوراق على الطالبات لتصميم شكل البيت
الدائري.

أن ترسم شكل
البيت الدائري
لمستحضرات

العناية بالجسم.

 تناقش المعلمة مع الطالبات األسئلة التالية:
 ما الهدف الذي تسعين إلى من بناء البيت الدائري؟
 -أتوقع أن تحدد الطالبات الهدف التالي:

أن توضح انواع مستحضرات التجميل وخصائصها.

 ما الموضوع الرئيس المراد بناء شكل البيت الدائري
له؟

 -تحدد الطالبات الموضوع الرئيس هو مستحضرات

العناية بالجسم وتضعه في دائرة داخل قرص في
مركز الدائرة .

 هل يمكن تحديد عنوانين فرعيين من هذا الموضوع؟

 -تحدد الطالبات العنوانين الفرعيين وهما خصائص

مستحضرات العناية بالجسم وأنواعها وتضعهما على

جانبي المنحنى.
 تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع الرئيسي
إلى سبعة أجزاء ثم تضعها داخل قطاعات البيت
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مالحظة دقة

الطالبات لرسم
شكل البيت
الدائري.

الدائري مبتدئة من الساعة  12باتجاه عقارب
الساعة.

 تقسم الطالبات الموضوع كالتالي: .1مفهومها.

 .2أخطارها.

 .3مكوناتها.
 .4كريمات التنظيف.
 .5كريمات الترطيب.
 .6كريمات األساس.

 .7كريمات الوقاية من الشمس.
المرحلة الثانية :التصميم
 تطلب المعلمة من الطالبات رسم أيقونة لكل قطاع
من البيت الدائري مبتدئة من الساعة  12وباتجاه

أن توضح مفهوم

عقارب الساعة وتترك لهن خمسة دقائق.

العناية بالجسم.

األيقونات.

مستحضرات

 تتابع المعلمة العمل وتوجه الطالبات أثناء رسم

 ما المقصود

بمستحضرات

العناية

بالجسم؟

 تسأل المعلمة التالي:
 من منكن تستخدم مستحضرات العناية بالجسم أو
(البشرة) ؟ ولماذا؟

أن تذكر مكونات
مستحضرات

 تعطي المعلمة بعض هذه المستحضرات الى

مجموعات الطالبات ثم تطلب منهن قراءة المكونات  مم تتكون

على العبوات ثم تسأل:

العناية بالجسم.

 مما تتكون مستحضرات العناية بالجسم؟

أن تبين مخاطر

 بعدما تعرفت الطالبات على مكونات المستحضرات

بعض

مستحضرات

العناية

بالجسم؟

العناية بالبشرة ،تذكر المعلمة بعض المكونات  ماهي مخاطر
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مستحضرات

العناية بالجسم.

الكيميائية لهذه المستحضرات ثم تناقش الطالبات في
مخاطرها من خالل مناقشة التالي:

 ما المخاطر لكل من:

 .1أمالح النيكل في الماسكرا.

 .2مركب االسيتون في مزيل األظافر.

استخدام

مستحضرات

العناية

بالجسم؟

 .3الرصاص والكادميوم في الكحل.

أن توضح وظيفة
كل من كريم
التنظيف,
الترطيب

 تسأل المعلمة التالي:

 وضحي

 ماهي أنواع الكريمات المستخدمة للبشرة ؟

وظيفة كل

كريم التنظيف – الترطيب – األساس.

التنظيف,

 ما وظيفة كل من:

من :كريم

الترطيب

واألساس.

واألساس.

 باستخدام أسلوب المناقشة حيث تسأل المعلمة
التالي:

ان تشرح كريمات  ما المقصود بكريمات الوقاية؟
الوقاية من
الشمس

 ما المقصود باألشعة فوق البنفسجية ؟ وما هي
أنواعها؟

 كيف يمكننا حماية البشرة من المخاطر؟

المرحلة الثالثة :التأمل
 في النهاية تطلب المعلمة من الطالبات بكتابة ما
فهمن في كل قطاع بشكل مختصر.

 تناقش كل مجموعة شكل البيت الدائري المصمم من
قبلها عن طريق عرضها على ورقة بروستل أمام

الطالبات.
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 ما المقصود
بكريمات

الوقاية ؟

 تقويم ختامي:
انظر ورقة عمل( )18في دليل المعلم.

 نشاط بيتي:


وضحي العوامل المؤثرة في خصائص البشرة.
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شكل ( )31البيت الدائري لمستحضرات العناية بالبشرة.

-184-

ورقة عمل رقم ()1
الفصل األول :الدهون والزيوت والشموع
الدرس األول :الحموض الدهنية
السؤل األول :أكملي الفراغ:

 ............ .1هي مجموعة من المركبات العضوية من أمثلتها الحموض الدهنية والزيوت
والدهون.

 .2يتراوح عدد ذرات الكربون في الحموض الدهنية حوالي  ............ذرة كربون.
 ............. .3نوع من الحموض الدهنية يستطيع الجسم تكوينها وال يشترط وجودها في
غذاء االنسان .

 .4حموض تكون فيها كافة ذرات الكربون مرتبطة بروابط مشتركة أحادية تكسب الدهون
صالبتها هي ....................

السؤال الثاني :فسري العبا ارت:

 .1تتميز الحموض الدهنية غير المشبعة بنشاطها الكيميائي.
..............................................................................................

..............................................................................................
 .2يشترط وجود بعض الحموض الدهنية في غذاء االنسان .

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

..............................................................................................
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ورقة عمل رقم ()2
الفصل األول :الدهون والزيوت والشموع
الدرس الثاني :الدهون والزيوت
السؤال األول :أكمل العبارات اآلتية:

 .1تذوب الدهون والزيوت في  .........بينما ال تذوب في الماء .
 .2تتكون الدهون والزيوت من جزئ  ..................وثالث جزيئات من ...............
وهذا يسمى بـ .................

 .................... .3هي حموض دهنية غير مرتبطة بالغليسرول .

 .4من مصادر الدهون والزيوت  .................و ..................

السؤال الثاني :من أكون؟

زيت مستخلص من ثمار الزيتون بطريقة ميكانيكية ولم أتعرض ألي معالجة
كيميائية وال تزيد حموضتي عن  % 3.3وال يضاف إلي أي زيت آخر

()...................
السؤال الثالث :فسري العبارات:

 .1تختزن الدهون كمية كبيرة من الطاقة.

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

 .2دهن الجلد بزيت زيتون يقلل من االصابة بمرض سرطان الجلد.

..........................................................................................
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ورقة عمل رقم ()3
الفصل األول :الدهون والزيوت والشموع
الدرس الثاني :الدهون والزيوت
 .3وضحي بمخطط سهمي عملية هضم الدهون.

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

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

 .4ما المقصود بهدرجة الزيوت مع اعطاء مثال؟

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

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

..........................................................................................
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ورقة عمل رقم ()4
الفصل األول :الدهون والزيوت والشموع
الدرس الثاني :الدهون والزيوت

السؤال األول :أكملي العبارات:

 ................. .1هو فساد الدهون والزيوت بفعل تعرضها للضوء والرطوبة والح اررة المرتفعة.
 .2تضاف  ................للحد من حدوث تزنخ الدهون والزيوت.

 .3للتقليل من مخاطر الدهون يستخدم  .............بدالً من الدهون الحيوانية.

 .4يصاحب عملية التزنخ تكوين حموض دهنية  ..............ترفع درجة حموضة الدهون
والزيوت.

السؤال الثاني :اذكري أسباب حدوث تزنخ الطعام واألضرار الناتجة عنه.

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

...............................................................................................
...............................................................................................
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ورقة عمل رقم ()5
الفصل األول :الدهون والزيوت والشموع
الدرس الثالث :الستيرويدات
السؤال األول :اختاري االجابة الصحيحة:
 )1من خصائص الستيرويدات جميع ما يلي عدا:

أ .كتلتها المولية عالية.

ب.

ج .تذوب في المذيبات العضوية.
د .صيغتها .RCOOH

ال تذوب في الماء.

 )2الحمض الدهني غير المشبع األحادي يعمل على:

أ .رفع نسبة الكوليسترول الضار.

ب .يخفض نسبة الكوليسترول الحسن.
ج .يخفض نسبة الكوليسترول الضار.

د .ال يؤثر على الكوليسترول.

 )3من مسببات ارتفاع الكوليسترول في الدم التي نستطيع التحكم بها :

أ .التدخين.
ب.

نوع الغذاء.

ج .العمر.
د .أ+ب.

السؤال الثاني :قارني بين الكوليسترول الحسن والكوليسترول الضار.
الكوليسترول الحسن
الكثافة
التأثير في الجسم
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والكوليسترول الضار

ورقة عمل رقم ()6
الفصل األول :الدهون والزيوت والشموع
الدرس الرابع :الشمع
اختاري االجابة الصحيحة :
 .1من خصائص الشموع:

ج .مادة تلين بالح اررة.

أ .مادة صلبة.

د .جميع ما سبق.

ب .مادة ناعمة وبراقة.

 .2من األمثلة على شمع النفط:

ج .شمع البرافين.

أ .الشمع الكرنوبي.

د .جميع ما سبق.

ب .الشمع السبيرماسيتي.

 .3يستخدم الشمع الكرنوبي في:

ج .ورق النسخ.

أ .مستحضرات التجميل.

د .قوالب الذهب.

ب .األزهار االصطناعية.

 .4يتركب الشمع من:

أ .حموض دهنية  +غليسرول.

ب .حموض دهنية  +كحول .

ج .حموض أمينية  +غليسرول.

د .حموض أمينية +كحول.
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ورقة عمل رقم ()7
الفصل الثاني :المنظفات الكيميائية
الدرس األول :المنظفات.
السؤال األول :اختـاري االجابة الصحيحة:

 .1أولى خطوات عمل المنظفات عند اضافتها للماء :

أ .إبقاء األوساخ المزالة معلقة في الماء .
ب .تخفيض التوتر السطحي للماء.

ج .تمكين جزيئات الدهون من الذوبان في الماء.

د .ازالة األوساخ.

 .2تصنع المادة الفعالة في المنظفات غير الصابونية من:

ج .حمض النيتريك.

أ .حمض الكبريتيك المركز.

د .هيدروكسيد الصوديوم .

ب .حمض الهيدروكلوريك.

 .3الماء الذي ال يرغي فيه الصابون الحتوائه على أمالح الكالسيوم يسمى:
ج .ماء مالح.

أ .ماء مقطر.

د .ماء عسر.

ب .ماء مطر.

 .4لزيادة كفاءة المادة الفعالة في المنظفات يضاف:

ج .مانعات اعادة الترسيب.

أ .مواد تبييض.

د .جميع ماسبق.

ب .مواد مطهرة.

السؤال الثاني :وضحي المقصود بعملية التصبن.

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

..................................................................................................
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ورقة عمل رقم ()3

الفصل الثاني :المنظفات الكيميائية
الدرس الثاني :المنظفات الصابونية

السؤال األول :أكملي العبارات التالية:

 .1تصنع المنظفات الصابونية من.......................
.2

تعتمد المادة الفعالة في المنظفات الصابونية علي  ...........و ...........و...........

السؤال الثاني :كيف تعمل المنظفات الصابونية على ازالة البقع الزيتية ؟

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

.................................................................................. ................
..................................................................................................
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ورقة عمل رقم ()9
الفصل الثاني :المنظفات الكيميائية
الدرس الثاني :المنظفات الصابونية
السؤال األول :اكتبي اسم المادة المستخدمة لكل غرض من األغراض التالية أثناء
صناعة الصابون:

 )................( .1من المواد المضافة لزيادة صالبة الصابون .

 )................( .2مادة تضاف إلكساب الصابون الشكل المناسب.
 )................( .3تستخدم لزيادة فعالية الصابون ومنع ترسب األوساخ ثانية.

 )................( .4يضاف عند اجراء عملية التصبن لسحب الصابون من المحلول
المائي.

السؤال الثاني :وضحي كيف يمكن الحصول على حبيبات الصابون مع ذكر أشكال
أخرى للصابون.

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

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

..................................................................................................
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ورقة عمل رقم ()11
الفصل الثاني :المنظفات الكيميائية
الدرس الثالث :المنظفات غير الصابونية
السؤال األول :أكمل العبارات اآلتية:

 .1منظفات يستخدم في صناعتها مشتقات بترولية هي  .............ومن أمثلتها ..............

 .2األنزيمات هي.............................................................................
 .3تعمل المنظفات األنزيمية على ازالة البقع  .......................................مثل الدم.
 .4يستخدم هيبوكلوريت الصوديوم في  ..........و ...........حيث يحضر بالتحليل الكهربائي
لمحلول ...................

 .5من المنظفات غير الصابونية ............................و.............................

السؤال الثاني :فسري العبارات:

أ -يشترط أن ال تزيد ح اررة الماء عن  74س عند استعمال المنظفات االنزيمية .
..................................................................................................

..................................................................................................
ب -تعمل المنظفات غير الصابونية في الماء العسر بكفاءة أكثر من الصابون.

..................................................................................................
..................................................................................................
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ورقة عمل رقم ()11
الفصل الثالث :األغذية والمواد المضافة
الدرس األول :المواد المضافة
السؤال األول :اختاري االجابة الصحيحة:

 .1من أغراض اضافة بعض المواد لألغذية:
أ .زيادة مدة صالحيتها.

ب .تحسين قيمتها الغذائية.
ج .اكسابها مذاق حلو.

د .جميع ما سبق.

 .2من المواد المضافة التي تساعد في التصنيع:
أ .األنزيمات.

ب .أمالح النترات.

ج .الهرمونات.
د .الفيتامينات.

 .3مواد تضاف لألغذية لرفع قيمتها الغذائية :
أ .مواد حافظة.

ب .مواد ملونة.

ج .مدعمات أغذية.

د .بدائل السكر.

السؤال الثاني :عرفي المواد المضافة موضحة أنواعها على شكل خريطة مفاهيمية.

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

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

..................................................................................................
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ورقة عمل رقم ()12
الفصل الثالث :األغذية والمواد المضافة
الدرس الثاني :المواد المضافة المؤثرة في خصائص المنتج.
السؤال األول :أكملي العبارات اآلتية:

 .1تعمل المواد الحافظة على .............................مما يطيل الفترة التخزينية للغذاء.

 .2من المواد الحافظة الطبيعية ......................والصناعية ...........................
.......................... .3هي مواد تستخدم عندما يختفي اللون الطبيعي للمنتج الغذائي
وتضاف أثناء التحضير ومن أمثلتها .......................

السؤال الثاني :اذكري المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام المواد الحافظة و الملونة
الصناعية.

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

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

..................................................................................................
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ورقة عمل رقم ()31
الفصل الثالث :األغذية والمواد المضافة
الدرس الثاني :المواد المضافة المؤثرة في خصائص المنتج.

السؤال األول :أكملي العبارات اآلتية:

 .1تضاف مانعات األكسدة لتأخير  .............................وخاصة في األغذية التي
تحتوي على..............................

 .2من مضادات األكسدة الطبيعية  ........................و ............................
 .3مواد تضاف إلى المنتجات الغذائية إلعطائها نكهة مميزة هي  .....................ومن
أمثلتها  .................و .................

 .4من أضرار استخدام جلوتومات أحادي الصوديوم  ..................و....................

السؤال الثاني :فسري العبارات التالية:
 .1تضاف االسترات إلى العصائر.
..................................................................................................
..................................................................................................

 .2تعتبر مضادات األكسدة الصناعية سالح ذو حدين.
..................................................................................................
................................................................................................. .
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ورقة عمل رقم ()34
الفصل الثالث :األغذية والمواد المضافة
الدرس الثاني :المواد المضافة المؤثرة في خصائص المنتج.
السؤال األول :أكملي العبارات اآلتية:

............................ .1هو أحد بدائل السكر الذي يعطي الغذاء طعماً حلو دون أن
يضيف إليه طاقة .

 .2تضاف كربونات الصوديوم الهيدروجينية إلى المعجنات لـ ...............................
 .3من اهداف الرقابة الغذائية:

أ.................................................................................... .

ب.................................................................................... .
ج.................................................................................... .

د.................................................................................... .

السؤال الثاني :فسري العبارات اآلتية:
 .1يستخدم الساكارين لتخفيف الوزن.

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

 .2تضاف بعض المواد الكيميائية إلى الدقيق أثناء تخزينه.

......................................................................................... ......
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ورقة عمل رقم ()35

الفصل الرابع :العناية بالجسم
الدرس األول :الجلد
السؤال األول :اذكري المصطلح العلمي الدال عليه العبارات التالية:
 )........................( .1هي تراكيب تنتج من تصلب طبقات البشرة وتحولها إلى مادة قرنية

صلبة.

 )........................( .2من ملحقات الجلد يغطي سطح الجلد وتختلف كثافته باختالف الجنس
والعمر.

 )........................( .3مادة صبغية تعطي الجلد لونه.

السؤال الثاني :ما المقصود بالجلد وماهي حقيقة كريمات تفتيح لونه؟

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

-195-

ورقة عمل رقم ()36

الفصل الرابع :العناية بالجسم
الدرس الثاني :البشرة.
السؤال األول :أكملي العبارات اآلتية:

 .1البشرة التي تتميز بمظهر زيتي ووجود حبيبات وبثور هي..............................

 ................................ .2نوع من البشرة تعاني من تشققات وتبدو وكأنها مشدودة.
 .3ينصح للبشرة الدهنية بـ  ........................و..........................ـ .

 .4ينصح للبشرة العادية بعدم االفراط في استخدام . ................................

السؤال الثاني :اذكري خصائص البشرة المختلطة.

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

..................................................................................................
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ورقة عمل رقم ()3.

الفصل الرابع :العناية بالجسم
الدرس الثاني :البشرة
السؤال األول :من أكون؟

دهنيا بينما
 .1نوع من أنواع البشرة يكون القسم الوسطى من الوجه ( الجبين – األنف – الذقن ) ً
الخدين جافيين أو عاديين)...................(.

 .2أشبه البشرة الجافة ،أتميز باللون الوردي في الخدين وأنا حساسة اتجاه العطور ومواد التجميل.
()...................

السؤال الثاني :وضحي كيفية العناية بالبشرة المختلطة.

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

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

السؤال الثالث :تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية فائقة ,اقترحي بعض النصائح
لالهتمام بها.

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

..................................................................................................
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ورقة عمل رقم ()33

الفصل الرابع :العناية بالجسم
الدرس الثالث :مستحضرات العناية بالجسم
السؤال األول :من أكون؟

مواد طبيعية أو مصنعة قد أؤدي إلى إحداث تأثير تجميلي لجسم االنسان وقد يكون لي آثار سلبية

غير متوقعة ().......................

السؤال الثاني :ما وظيفة كل من:
 .1كريمات الترطيب.

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

 .2كريمات الوقاية من الشمس.

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

 .3كريمات األساس.

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

 .4كريمات التنظيف:

............................................................................................
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ملحق رقم ()3

بعض األشكال الدائرية التي أعدتها طالبات المجموعة التجريبية
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ملحق رقم ()9

صور بعض طالبات المجموعة التجريبية أثناء تطبيق االستراتيجية
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ABSTRAT
This study aimed to determine the effectiveness of using the
roundhouse diagram strategy in treating the alternative conceptions to some
scientific concepts in the subject of the Scientific Knowledge for eleventh
grade female students .
The problem of the study is presented in the following major question :
What is the effectiveness of using the Roundhouse diagram strategy in
treating the alternative concepts to some scientific concepts in the subject of
the Scientific Knowledge for eleventh grade female student ?
The following are sub-questions :
1. What are the available scientific concepts in the unit(4)" Chemistry
around us" in the scientific knowledge contents of the eleventh grade ?
2. What are the alternative conceptions for some scientific concepts which
are aimed to be treated for eleventh grade female students ?
3. How can we use the roundhouse diagram strategy to treat the
alternative conceptions for some scientific concepts for eleventh grade
female students ?
4. Are there any statistically significant differences between the average
degrees of the experimental group students and the average degrees of
the control group in the post– test of alternative conceptions for some
scientific concepts due to different learning method (roundhousetraditional )
5. Are there any statistically significant differences between the average
degrees of the experimental group students in implementing the pre-test
and pos- test of alternative conceptions for some scientific concepts ?
The researcher adopted the semi- experimental approaches to find the
influence of the dependent variable ( roundhouse strategy ) on independent
variable ( treatment of alternative conceptions for some scientific concepts ) .
The sample of the study was randomly chosen of (70) students in the eleventh
grade female students at Biet Hanoun secondary school in north Gaza
directorate in the academic year ( 2013 – 2014 ) . The sample was distributed
onto two classes of (35) students as an experimental group and another ( 35)
students as control one .
In order to achieve the aims of the study and answer its questions , the
researcher prepared the following two instruments :
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 Content analysis for the fourth unit of the scientific knowledge
textbook for the eleventh grade .
 Diagnostic test for alternative conception for some scientific concepts .
The validity and the reliability of the test were checked by implementing them
on a pilot study of ( 40) students at Biet Hanoun secondary female school .
The pre-test of the alternative conceptions was implemented to check the
equivalence of the two groups . then the post test of the alternative
conceptions was implemented on group the experimental and control group .
The data was collected and analyzed by ( SPSS) and Kadar Richardson
Equation (21) and the split- half technique to prove the reliability , the
discrimination factor for each item , t- test independent sample to find the
difference between the experimental and the control groups , eta square to
find the effectiveness of the roundhouse strategy , (d) to find the size effect of
the independent variable on the dependent one , the Blake modified gain rank
to find the effectiveness of the strategy.
The following results were revealed as follows:
 There are many alternative conceptions for some scientific concepts in
Chemistry for eleventh grade female students to the range 90%.
 There are statistically significant differences at the )α<0.05) level in
the average degrees of the experimental group students and control
group students in the post–test of alternative conceptions for some
scientific concepts favor of the experimental group .
 There are statistically significant differences at the )α<0.05) level
between the average degrees of the experimental group students in the
pre-test and post-test of alternative conceptions for some scientific
concepts.
In the light of these results , the researcher recommended the importance of
using the roundhouse strategy in treating the alternative conceptions ,
developing the scientific concepts and making some workshops related to the
teachers to treat them to determine the alternative conceptions for the
scientific concepts for the students .
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