
 طلفاح وصال العنسي وإسساء ....................................................................... أثس استدداو اسرتاتيجية شلل البيت الدائسي

 

 

                                                                                 (969)                                                           و5102، 3 العدد ،52 اجمللدامليازة، 

 

أثس استدداو اسرتاتيجية شلل البيت الدائسي يف اكتساب طالبات الصف 

  التاسع األساسي املفاهيه العلنّية يف مبحث اللينياء

وصال العنسي
()ٔ

طلفاح إسساء 
(ٕ)

 

 مٕٛٔٓ/ٔٔ/ٕ٘تاريخ قبولو لمنشر:  مٕٛٔٓ/ٛ/ٛتاريخ تسمم البحث: 
 

 ملخص

تيجية شكل البيت الدائري في اكتساب طالبات الصف استرا استخدامىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر       
التجريبي، وتم التاسع األساسي المفاىيم العممية في مبحث الكيمياء. ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم المنيج شبو 

( طالبة ٚٙبناء اختبار لقياس اكتساب المفاىيم العممية، وُطبق االختبار عمى عينة الدراسة التي تكّونت من )
( طالبًة درست باستخدام استراتيجية شكل البيت الدائري، ٖٗعمى مجموعتين، تجريبّية وعددىا ) توزعن

( طالبة. أظيرت نتائج الدراسة وجود فرق دال ٖٖ) واألخرى ضابطة درست بالطريقة االعتيادّية وعددىا
سة عمى اختبار اكتساب بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدرا( =α٘ٓ.ٓ) إحصائّيًا عند مستوى الداللة

المفاىيم العممية يعزى لكل من: استراتيجية التدريس لصالح المجموعة التجريبية، ومستوى التحصيل لصالح 
لطبيعة المفيوم العممي لصالح الطبيعة المجّردة. وأخيرًا أظيرت ، و الطالبات ذوات مستوى التحصيل المرتفع

كتساب المفاىيم العممّية تعزى لمتفاعل بين طبيعة المفيوم العممي النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائّيًا في ا
 واستراتيجية التدريس ومستوى التحصيل.

 

Abstract 

      The aim of this study was to investigate the effectiveness of employing the strategy 

of the ring house shape in acquiring the scientific concepts in chemistry in the ninth grade 

students. In order to achieve the objectives of the study, the semi-experimental method 

was used. A test was constructed to measure the acquisition of scientific concepts. The 

test was applied to the study sample which consisted of (67) students divided into two 

groups, experimental (34) students studied using the ring house strategy, (33) students. 

The results of the study showed that there was a statistically significant difference at the 

level of (α = 0.05) between the mathematical averages of the performance of the study 

subjects on the test of acquiring the scientific concepts due to: the teaching strategy for the 

experimental group the achievement level for the students with the high level of 

                                                 

 ( كمية التربية، جامعة اليرموك.ٕ) (ٔ)
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achievement, the nature of the scientific concept in favor of abstract nature.There are no 

statistically significant differences in the acquisition of scientific concepts due to the 

interaction between the nature of the scientific concept, the teaching strategy and the level 

of achievement. 
 

 :املقدمة

تعد المفاىيم العممّية أداة فعالة في فيم اإلنسان لطبيعة الكون وكل ما يحيط بو منن ظنواىر مختمفنة        
كمنا تعننّد لاننة العمننم وكمماتننو وأحند أىننم العناصننر المكّونننة لننو، فينني تصنف العمننم وتوّضننحو، فنن  يمكننن فيننم 

والنظرينننات العممينننة المختمفنننة واضنننحة العمنننوم فيمنننا صنننحيحا منننا لنننم تكنننن المفننناىيم التننني تشنننكل األبحننناث 
 (.Korhonen et al., 2014ومحددة ومنظمة بشكل يجعل من فيم العمم عممية سيمة وسمسة )

المفينوم العممني  (ٜٖم، صٕٛٓٓ، خطايبنة)وقد ظيرت عّدة تعريفات لممفيوم العممي، فقند عنّرف        
جموعننات واألصننناف األخننرىج. وعّرفننو بأنننو جمجموعننة أو صنننف مننن األشننياء تمّيزىننا عننن  يرىننا مننن الم

بأّنننو ج فكننرة عاّمننة أو رمننز عننام أو عنصننر تشننترك فيننو  (Martorell et al., 1972)مننارتوري  ورخننرون 
مجموعننة مننن األشننياء، أو أّنننو ع قننة ألجننزاء عممّيننة معّينننة، وبمعنننى رخننر فننكن المفيننوم مننا ىننو إاّل تكثيننف 

النجندي وعبند )وّعرفنو  ليا صفات ممّينزة ومشنتركة فيمنا بينيناج. لخبرة اإلنسان عن األشياء واألحداث والتي
جعممّيننة عقمّيننة يننتم مننن خ ليننا تجرينند مجموعننة صننفات أو سننمات أو : بأنننو (ٕٖٗم، صٖٕٓٓ، اليننادي

الحقائق المشتركة ذات الع قنة بمجموعنة منن األشنياء وينتم خ لينا تنظنيم المعمومنات حنول صنفات شنيء 
 معرفة أو تمييز الع قة بين قسمين أو أكثر من األشياءج.  أو حدث أو عممّية تمكن من

وتكمننن أىميننة المفنناىيم العممّيننة فنني جوانننب متعنندّدة مننن العممّيننة التعميمّيننةً وذلننك باعتبارىننا بنننًى        
وقواعننند أساسنننية ألشنننكال المعرفنننة العممّينننة كالتعميمنننات والمبننناد ، إضنننافًة لمنننا ل ينننا منننن دور فّعنننال فننني 

صل بين أطراف العممية التعميمية، وقدرتيا عمى تيسير فينم المنتعمم لمعنالم المحنيط بنو، ممنا تسييل التوا
  (.مٕٔٓٓ يجعمو قادرا عمى إدراك الع قات بين الظواىر واألحداث التي تحيط بو )قطامي وقطامي،

التواصننل  وتتطننّور المفنناىيم العممّيننة عننند الطفننل فنني سننياق العمميننة التعميمّيننة، وذلننك مننن خنن ل       
المميز والفريد بين المعمم والطالب، والذي يرافقو تطور في العمميات العقمينة عننده خن ل ذلنك التواصنل 

 (.Wells, 1994وأثناء مشاركة الطالب في األنشطة والحوارات الصفّية )
مفناىيم وىني ، فمنينا مفناىيم عممّينة مجنّردة، أّما عن طبيعة المفاىيم العممية في درجة تعقيندىا       

 ليس ليا أمثمة محسوسة أو مادّية، وال يمكنن إدراكينا بشنكل مباشنر إّنمنا تعتمند عمنى التخينل والقندرات العقمّينة،
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مثننل مفينننوم الننذّرة، أو التأكسننند، أو التننأّين...إلخ. ومنينننا مفنناىيم عممّينننة مادّيننة أو محسوسنننة، والتنني لينننا أمثمنننة 
ة الحسنّية المباشنرة، ويعب نر عنينا بألفناظ مألوفنة وبسنيطة، محسوسة أو مادّية، ويمكن إدراكينا عنن طرينق الخبنر 

 (.مًٜٜٔٔ زيتون، Gagne,1970مثل مفيوم الوردة، أو الكرسي، الحمض، أو الطيور..إلخ )
ويتأثر تعمّنم المفينوم العممني بعندد منن العوامنل مثنل عندد األمثمنة المقد منة عمنى المفينوم المسنتيدف،        

المتعّممنين ممنا ين دي إلنى عقمّية السابقة لممتعمم، والتي تخمق الفروقات الفردّية بنين والخبرات البيولوجية وال
إضافًة لنوع المفينومً فكّممنا كنان المفينوم العممني أكثنر تجريندًا أو  ينر ، االخت فات في التعّمم لدييم

 (. مٕٗٓٓ، محسوس كّمما أصبح من الضروري التدخل بعممّية التعّمم بشكل أكبر)الطيطي
تدريسننيا يمحننظ التحننوالت الجوىرّيننة التنني  اسننتراتيجياتو والمتتّبننع ألدبّيننات البحننث فنني مننناىج العمننوم        

طرأت عمنى تندريس التربينة العممينة، فبعندما كنان جنل اىتمنام تمنك البحنوث منصنبًا عمنى العوامنل الخارجّينة 
ا، بحيننث أصننبح ىننذا التركيننز عمننى التنني تنن ثر فنني المننتعّمم كالمننناىج والمعّممننين، تحننّول اىتماميننا وتركيزىنن

المنننتعّمم نفسنننو بمنننا فننني ذلنننك دما نننو وكيفّينننة إدراكنننو لمظنننواىر منننن حولنننو، وخبراتنننو السنننابقة وقدراتنننو وميولنننو 
(. كمنننننا وي ّكننننند الكثينننننر منننننن التربنننننويين مًٕٛٓٓ مريزينننننق ورخنننننرون، مٕٚٓٓ)زيتنننننون،  ودافعّيتنننننو لمنننننتعمم

عمنننوم عممّينننة تُعننننى بنمننو الطالنننب منننن جمينننع الننننواحي والمختّصننين فننني التربينننة العممّينننة عمننى أّن تننندريس ال
اإلدراكيننة والميارّيننة والوجدانّيننةً سننعيًا لتحقيننق التكامننل فنني شخصننّيتو، فننالميم ىننو أن يننتعّمم الطالننب كيننف 

 (.  مٜٕٓٓيفّكر ويوّظف ما تعّممو في حياتو، وليس حفظ المقررات والكتب الدراسية )كاتوت، 
التنندريس مننن أكثننر النمنناذج إبننداعًا فنني التربيننة العممّيننة، إذ يجّسنند ذلننك ويعتبننر النمننوذج البنننائي فنني   

المنتعمم منن النموذج الفكر القائم عمى محورّية دور المتعّمم في العممّينة التعميمّينة، إذ ينتم بنناء المعننى عنند 
(. كما أّن عممية تشكيل المعاني لندى Wheatly, 1991خ ل تفاعل حواسو مع المحيط الخارجي )

متعمم تحتاج جيدًا ذىنّيًا منو، وأّن تمك المعارف المتشكمة لدينو تقناوم التايينر، حتنى وان كاننت خطنأ ممنا ال
يسننتوجب عمننى المعمّننم أن يثننري عممّيننة التعمننيم بننالكثير مننن النشنناطات والخبننرات التنني تحفننز لنندى المننتعّمم 

 (.مٜٜٙٔرخرون، ً الخميمي و Tobin,1993تشكيل الفيم الصحيح ألشكال المعرفة العممية )
عديدة قائمنة عمنى النظرينة البنائينة، ونظرّينة النتعّمم ذي المعننى ألوزوبنل  استراتيجياتوقد ظيرت   

مثل استراتيجية خرائط المفاىيم، واستراتيجية الخرائط الذىنية، واستراتيجية شكل البينت الندائري، و يرىنا 
 سننتراتيجياتإحنندى اال Roundhouse diagram strategyالكثيننر. وتعنند اسننتراتيجية شننكل البيننت النندائري 

المعنننى عننند الطالننب، الحديثننة التنني اىتمننت بالمفنناىيم العمميننة وكيفيننة ربطيننا معننا بطريقننة تحنندث الننتعّمم ذي 
فننني جامعننة لويزياننننا فننني الوالينننات المتحننندة األمريكينننة.  1994( عنننام Wanderseeوالتنني اقترحينننا واندرسننني )
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جمخطنط بصنري شنكل البينت الندائري بأّننو  (Mccartney and Figg, 2011, P: 2)ويعنّرف مكنارتني وفنيج 
مشننتق مننن نظريننات اإلدراك البصننري وىننو أشننبو بقّصننة مصننّورة لجزئّيننة محننددة مننن المعرفننة العممّيننة، 

 Mccartney and)صّمم لتعزيز الذاكرة واستيعاب المفاىيم المجّردةج. كما يعّرفو مكارتني وسامسونوف

Samsonov, 2011, P: 1200)  ،بأنو جأشبو منا يكنون بقّصنة بصنرّية يقنوم المنتعّمم بكبنداعيا وتصنميميا
وذلنننك بنننربط العبنننارات واألفكنننار بالصنننور واأليقوننننات المناسنننبة والموّضنننحة لتمنننك العبنننارات والتننني تنننرتبط 

 بالموضوع المراد دراستوج. 
ركنزي يحنوي بعرض شكل البيت الدائري عن طريق قنرص م Wanderseeوقد نجح واندرسي        

المفيوم األساسي في موضوع معين، وتحيط بو سنبعة قطاعنات خارجّينة تحتنوي عمنى المفناىيم الفرعّينة 
والحقننائق األفكننار المتعّمقننة بيننذا المفيننوم الرئيسنني وبشننكل متتننابع ومتسمسننل، باإلضننافة لضننرورة وجننود 

فكنار الفرعّينة لممفينوم، ويجنب أيقونة أو رسم من عمل الطالب الذي قام بتعبئة القطاعات الخارجّية باأل
أن تعّبنننر ىنننذه األيقوننننة عنننن المفينننوم المقابنننل لينننا فننني ذلنننك القطننناع. كمنننا وينننرتبط شنننكل البينننت النننّدائري 
بأبحاث العالم جورج ميممر حول الذاكرة قصيرة المندى، إذ وجند ميممنر أّن أ مبينة النناس يتنذّكرون سنبعة 

وقنند تكننون تمننك الوحنندة اسننمًا أو رقمننًا أو جممننًة،  ( وحنندات،ٜ-٘أشننياء تزينند أو تنننقص اثنننين، أي مننن )
تحننوي المعمومننات وىننذا يعننني أّن اسننتخدام القطاعننات السننبعة الخارجّيننة فنني شننكل البيننت النندائري والتنني 

تيّسر بندورىا منن اسنترجاع المحتنوى النذي ينتم ، المتسمسمة حول المفيوم الرئيسي في الدائرة الداخمية
  (.Ward and Lee, 2006دراستو )
( بأن استراتيجية شكل البيت Ward and Wandersee, 2002ويرى كل من وارد وواندرسي )       

والذكاء المنطقي ، الذكاء الماوي: الدائري ليا دور في تنمية الذكاءات لدي المتعمم أثناء تنفيذىا مثل
تراتيجية قند ( إلنى أن االسن٘ٔم، صٕٕٔٓ) الرياضي، والذكاء البصري المكناني. كمنا تشنير الكحمنوت

 تنمى الذكاء الشخصي الخارجي وذلك عند قيامو بتصميم الشكل عمى ىيئة مجموعات تعاونية.
 McCartney and)أّما عن تطبينق اسنتراتيجية شنكل البينت الندائري فقند أشنار مكنارتني وفنيج       

Figg, 2011) إلى أّنيا تتكون من ث ث مراحل رئيسة ىي : 
حيث يقوم المتعمم فني ىنذه المرحمنة باسنتخدام ورقنة  (:The planning phaseأّواًل: مرحمة التخطيط )

لتسننجيل أفكنناره، ثننم يوجيننو المعمّننم لمقيننام بتحدينند الموضننوع المننراد دراسننتو بحيننث يكننون العنننوان الننرئيس 
داخننل القننرص النندائري، ثننم يحنندد عنننوانين فننرعيين فنني حننال تشننّعب المفيننوم الرئيسنني ويسننّجميما عمننى 

نننى فنني القننرص النندائري، ثننم يوجننو المعمّننم المننتعّمم إلننى تقسننيم الموضننوع الننرئيس إلننى سننبعة جننانبي المنح
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يوضنح  أفكار رئيسية )قد تزيد أو تنقص اثنين( ويكتب عبارة مبسطة لكنل منينا ثنم يمّخصنيا فني عننوان
ذا تعنّذر خ صة الفكرة، ثم يرسم أيقونة أو شكً  أو رسمًا مبسطًا لتساعده عمى تنذّكر تمنك العنناوين، و  ا 

عميو الرسنم يسنتطيع االسنتعانة بنالمعّمم لينزّوده بصنور وأشنكال جناىزة، وأخينرًا التأكند منن تسمسنل وتتنابع 
 األفكار والمفاىيم في تمك القطاعات.

 

وفني ىنذه المرحمنة يقنوم المنتعّمم (: The Diagramming phaseثانياًا: مرحماة التياميم أو الر)ام )
( فني السناعة ٕٔومات واأليقوننات ذات الصنمة مبتندًأ منن موقنع السناعة )بملء القطاعات بالمفناىيم والرسن

العادّيننة ومّتجيننًا نحننو اليمننين أي باتجنناه عقننارب السنناعة، وبشننكل متسمسننل مننع القطاعننات األخننرى. ويننتم 
تمثينننل القطاعنننات السنننبعة منننن خننن ل عننننوان شنننامل فننني وسنننط المخطنننط، ثنننم يقنننوم باإلسنننياب فننني منننلء 

ل النندائري. فننالط ب يسننتخدمون ميننارات القننراءة والفيننم لمحتننوى النندرس، كمننا القطاعننات الخارجيننة لمشننك
ويعينندون صننيا ة المفنناىيم ويمّخصننونيا، إضننافًة السننتخداميم األشننكال واأليقونننات المرافقننة، والننذي بنندوره 
 يساىم في تنبيو ذاكرتيم لمحتوى الموضوع ذي الصمة. وفي ىذه المرحمة ال بند منن تقنديم التاذينة الراجعنة
 من المعمنم ل ستفسنار عنن دقنة صنيا ة األفكنار ودقنة الرسنومات ومندى صنمتيا بالموضنوع، فيسنتطيع المعمّنم

 الكشف عن الفيم الخطأ لدى الطالب من خ ل الصورة التي عبر من خ ليا عن المفيوم.
 

راحنل وىذه المرحمنة ىني المرحمنة الختامّينة منن م (:The Reflection Phaseثالثًا: مرحمة التأّمل )
وحصولو عمى التاذية الراجعة ، فبعد انتياء المتعّمم من بناء البيت الدائري، بناء شكل البيت الدائري

 الشكل ومضامينو، إضافًة إلمكانية برسمو بكمماتو الخاّصة حول معنىمن المعّمم، يقوم بشرح ما قام 
 كتابتو مقال يحكي قّصة ىذا الشكل.

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ء بملء القطاعات ابتداًء من القطاع المقابل لم)اعة الثانية عشرة وباتجاه اليمين(: كيفّية البد9الشكل )
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كما تكمن أىمّية استراتيجية شكل البيت الدائري في كونيا تساعد المتعّمم عمى ممارسة النتعّمم        
ت الندائري إضنافًة إلنى أّن شنكل البين (.مٕٔٔٓبنفسو، وتّنمي قدرة الطالب عمى الرسم )خمنف، والشنباني، 

الطالنننب ُيعننند طريقنننة فّعالنننة فننني ترسنننيخ مبننناد  البنائّينننة فننني تننندريس العمنننوم فننني الارفنننة الصنننفّية، إذ يقنننوم 
عطائننو نظننرة كميننة  بتصننميميا كممخننص بصننري لممحتننوى العممنني الننذي بننين يديننو، ممننا يعننزز مننن فيمننو وا 

 (.Ward and Lee, 2001شاممة لمموضوعات العممّية المختمفة )
جعة األدب التربوي السابق، نجد العديد منن الدراسنات التني تناولنت اسنتراتيجية شنكل البينت وبمرا       

أثننر ( دراسننة ىنندفت إلننى تقّصنني Hackney and Ward, 2002النندائري، فقنند أجننرى ىنناكني ووارد )
ة استراتيجية شكل البينت الندائري فني فينم طمبنة المرحمنة الثانوّينة لمناّدة األحيناء. تكّوننت عّيننة الدراسن

( طالبننًا وطالبننة مننن إحنندى المنندارس الثانوّيننة فنني الواليننات المتحنندة األمريكّيننة. أسننفرت نتننائج ٖٓمننن )
الدراسنة عنن وجنود ع قنة ارتباطينو قوّينة بنين درجنة إتقنان الطمبنة لتصنميم مخطنط شنكل البينت النندائري 

( ًٖٓا منن أصنل )( طالبنٕٓوبين تحصيميم في االختبار التحصيمي، كما وأظينرت نتنائج الدراسنة أّن )
وجننندوا أّن رسنننم األيقوننننات وتجمينننع العبنننارات والكممنننات فننني القطاعنننات الدائرينننة المكوننننة لشنننكل البينننت 

يننرون  30طالبننا مننن أصننل  21النندائري عننّززت مننن فيميننم لمموضننوعات العممّيننة المسننتيدفة، كمننا أّن 
 في مادة األحياء.بأن االستراتيجية كانت فّعالة في مساعدتيم عمى فيم الموضوعات العممية 

اسنتخدام ( دراسة ىدفت إلى معرفة أثنر Ward and Wandersee, 2002كما وأجرى وارد وواندرسي )       
استراتيجية البيت الدائري في فيم طن ب الصنف السنادس لممفناىيم العممينة المجنردة فني العمنوم. تكوننت عيننة 

مختمفنة، تحصنيمية يزيانا األمريكينة منن مسنتويات ( طالبًا وطالبة من إحدى مدارس مدينة لو ٜٔالدراسة من )
وتم اختيار ستة طن ب مننيم كدراسنة حالنة، حينث اسنتمرت الدراسنة سنتة أسنابيع كنان ينتم فيينا متابعنة الحالنة 
أسننبوعًا بأسننبوع. وطّبقننت الدراسننة فنني موضننوع عمننم التربننة والس سننل الاذائّيننة. ولتحقيننق أىننداف الدراسننة اعنند 

صننيميًا، باإلضننافة السننتخداميما بطاقننات الم حظننة والمقنناب ت الفرديننة، وأظيننرت نتننائج الباحثننان اختبننارًا تح
الطمبنننة عمنننى االختبنننار الدراسنننة تحسنننن فننني تحصنننيل الطمبنننة، إضنننافًة لوجنننود ع قنننة إيجابينننة بنننين درجنننات 

 الدائري.التحصيمي ودرجة إتقانيم لرسم البيت 
راء دراسنة ىندفت إلنى تقصني أثنر تفعينل اسنتراتيجية ( بنكجWard and Lee, 2006كمنا قنام وارد ولني )       

الجنندول النندوري فنني البينت النندائري والخننرائط والمخططننات المتتابعننة فنني فيننم طمبنة الصننف الثننامن لموضننوع 
الكيمينناء. تكونننت عينننة الدراسننة مننن طمبننة إحنندى شننعب الصننف الثننامن فنني إحنندى منندارس مدينننة لويزيانننا 

( عنصنننرًا منننن عناصنننر ٛٔ) لننننلطمبنننة بكعنننادة تصنننميم الجننندول الننندوري األمريكينننة. وقنننام الباحثنننان بتكمينننف ا
االسننتراتيجية أدت الجنندول النندوري باسننتخدام اسننتراتيجية شننكل البننت النندائري. أظيننرت نتننائج الدراسننة أّن 
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كما ساعد المعّممين في الكشف عن األخطناء المفاىيمّينة ، إلى تحقيق التعّمم ذي المعنى لدى الطمبة
، ريق الصور والرسومات التي استخدموىا فني عنرض أفكنارىم عنن العناصنر الكيميائّينةلدى الطمبة عن ط

 وبالتالي سيل من تصحيح تمك المفاىيم واستبداليا.
دراسنة ىندفت التعنرف عمنى أثنر اسنتراتيجية البينت  (Orak et al., 2010)وأجنرى أوراك ورخنرون        

طمبنننة الصنننف السنننابع، وتكوننننت عيننننة الدراسنننة الننندائري عمنننى التحصنننيل األكننناديمي فننني الفيزيننناء لننندى 
طالبًا من طمبة الصف السابع من أربع مدارس في إحدى محافظات تركيا، حيث تنم تنوزيعيم  372من

طالبننًا وأخنرى ضننابطة درس  ٖٛٔفني مجمنوعتين إحننداىما تجريبينة درسننت باسنتخدام االسننتراتيجية منن 
ة تننم إعننداد اختبننار تحصننيمي لمحتننوى وحنندة جالقننوة طمبتيننا بالطريقننة االعتياديننة. ولتحقيننق أىننداف الدراسنن

االسنتراتيجية عمنى نظنرائيم ممنن والحركةج، وأظيرت نتائج الدراسة تفوق الطمبة الذين درسنوا باسنتخدام 
 درسوا بالطريقة االعتيادية.

( دراسنننة ىننندفت التعنننّرف عمنننى أثنننر اسنننتخدام اسنننتراتيجية شنننكل البينننت مٕٕٔٓوأجنننرت الحمينننداوي )       
ري في التفكير اإلبنداعي والتحصنيل لممفناىيم األحيائّينة لندى طالبنات الصنف األول المتوسنط. تكّوننت الدائ

طالبنة منن طالبنات أّول متوّسنط فني متوّسنطة المنوّدة لمبننات فني مديننة بانداد فني  (ٚ٘)عّينة الدراسنة منن 
( طالبنة درسنت ٜٕوقوامينا ) شعبتين اثنتين. اختينرت إحندى الشنعبتين عشنوائّيًا لتمثّنل المجموعنة التجريبّينة

اسنبوعًا، واألخنرى مثمنت المجموعنة الضنابطة وقوامينا  12باستخدام استراتيجية شكل البيت الندائري ولمنّدة 
( طالبننننة درسننننت بالطريقننننة االعتيادّيننننة. ولتحقيننننق أىننننداف الدراسننننة أعننننّدت الباحثننننة اختبننننار التفكيننننر ٕٛ)

حيائّيننة مننن نننوع اختيننار مننن متعننّدد وفننق مسننتويات اإلبننداعي، إضننافًة الختبننار تحصننيمي فنني المفنناىيم األ
بموم. وأظيرت نتنائج الدراسنة وجنود فنروق ذات داللنة إحصنائّية فني التفكينر اإلبنداعي والتحصنيل لممفناىيم 

التجريبّينننة التننني درسنننت باسنننتخدام األحيائّينننة بنننين المجمنننوعتين الضنننابطة والتجريبّينننة لصنننالح المجموعنننة 
 ي.استراتيجية شكل البيت الدائر 

الندائري ( دراسة ىدفت إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية البينت مٕٗٔٓوأجرت حّطاب )       
فننني النننوعي منننا وراء المعرفننني فننني قنننراءة النصنننوص العممّينننة، وفينننم المفننناىيم العممّينننة لننندى طمبنننة المرحمنننة 

التاسننع لبننات الصننف ( طالبننة مننن طأ٘األساسننّية فنني ضننوء ميننوليم العممّيننة. تكّونننت عّينننة الدراسننة مننن )
إحننداىما تجريبّيننة درسننت بالبيننت ، ووزعننت المعالجننة عشننوائيا عمننى مجمننوعتين، األردناألساسنني فنني 

وأخرى ضابطة درست بالطريقة االعتيادّية. ولتحقيق أىداف الدراسة أعدت الباحثة اختبنار ، الدائري
اىيم العممّينننة، ومقيننناس المينننول النننوعي منننا وراء المعرفننني فننني قنننراءة النصنننوص العممّينننة، واختبنننار فينننم المفننن

النوعي منا العممّية. وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللنة إحصنائية ألداء الطالبنات عمنى اختبنار 
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، وراء المعرفنني فنني قننراءة النصننوص العممّيننة تعننزى لطريقننة التنندريس باسننتخدام شننكل البيننت النندائري
لبننات فنني اختبننار فيننم المفنناىيم العممّيننة تعننزى إضننافًة لوجننود فننروق ذات داللننة إحصننائّية ألداء الطا

 لطريقة التدريس باستخدام شكل البيت الدائري.
( دراسة ىندفت إلنى تقصني أثنر اسنتخدام اسنتراتيجية شنكل البينت الندائري مٕٗٔٓكما أجرى عياصرة )       

تكونننت عّينننة ينناء. فنني اكتسنناب المفنناىيم العممّيننة والتفكيننر العممنني لنندى طنن ب الصننف العاشننر فنني منناّدة الفيز 
منن طنّ ب الصنف العاشنر األساسني فني العاصنمة عّمنان، منوّزعين عمنى شنعبتين تنم  طالباً  ٓٙالدراسة من 

طالبننًا وتننم تدريسننيا باسننتخدام االسننتراتيجية، وأخنننرى  ٖٓتوزيعيمننا عشننوائية إلننى مجمننوعتين تجريبيننة عننددىا 
أعند الباحنث اختبنارًا الكتسناب المفناىيم العممّينة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية. ولتحقينق أىنداف الدراسنة 

ورخننر لمتفكيننر العممنني حننول موضننوع الكيربنناء المتحّركننة فنني الفيزينناء، وقنند أظيننرت نتننائج الدراسننة عننن وجننود 
فني أداء طن ب المجمنوعتين التجريبّينة والضنابطة  (=α.٘ٓ) فروق ذات داللة إحصائية عند مسنتوى الداللنة

 اىيم العممّية والتفكير العممي تعزى لطريقة التدريس. عمى اختباري اكتساب المف
 ( دراسة ىدفت إلى الكشنف عنن فعالينة اسنتراتيجية البينت الندائري فني عن جمٕٗٔٓوأجرت قاسم )       

 التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية في مادة الثقافة العممية لطالبنات الصنف الحنادي عشنر. تكوننت
طالبننة مننن طالبننات الصننف الحننادي عشننر باننزة وتننم توزيننع شننعبتي الطالبننات  (ٓٚ) عينننة الدراسننة مننن

عشننننوائيًا عمننننى المجمننننوعتين الضننننابطة والتجريبيننننة. ولتحقيننننق أىننننداف الدراسننننة أعنننندت الباحثننننة اختبننننارًا 
لتشنخيص التصنورات البديمنة حنول محتنوى المنادة التعميمينة التني تنم تناولينا فني الدراسنة وىني )الكيميناء 

مادة الثقافة العممية. وأظيرت نتائج الدراسة فعالينة اسنتراتيجية البينت الندائري فني عن ج من حولنا( في 
 التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية لدى الطالبات.

( دراسة ىدفت إلى تقّصني فاعمّينة اسنتراتيجية شنكل البينت الندائري فني مٕ٘ٔٓكما أجرت شحاتة )       
منننادة العمنننوم لننندى طالبنننات الصنننف الثالنننث اإلعننندادي. تكّوننننت عّيننننة التحصنننيل وتنمينننة االتجاىنننات نحنننو 

طالبننة موزعنننة عمنننى شننعبتين منننن إحنندى مننندارس الفتينننات بمنطقننة المنصنننورة األزىرّينننة ( ٙٚ)الدراسننة منننن 
بجميورّيننة مصننر العربّيننة، إذ تننّم توزيننع الشننعبتين عشننوائّيا عمننى المجمننوعتين الضننابطة والتجريبّيننة. حيننث 

موضنوع التفناع ت الكيميائّينة منن مقنرر العمنوم باسنتخدام اسنتراتيجية البينت الندائري، فني درست التجريبّية 
حنننين درسنننت المجموعنننة الضنننابطة نفنننس المحتنننوى ولكنننن بالطريقنننة االعتيادّينننة. ولتحقينننق أىنننداف الدراسنننة 

االسنتراتيجية أعّدت الباحثنة اختبنارًا تحصنيمّيًا ومقيناس االتجناه نحنو العمنوم. وأظينرت نتنائج الدراسنة فاعمينة 
 في رفع مستوى التحصيل لدى الطالبات في ماّدة العموم، إضافًة إلى تنمية اتجاىاتيّن نحو العموم.
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منننن خننن ل اسنننتعراض الدراسنننات السنننابقة التننني بحثنننت فننني اسنننتراتيجية شنننكل البينننت الننندائري فقننند        
حنننين ركنننزت بعضنننيا عمنننى  تبايننننت المراحنننل الدراسنننية التننني تنننم تناولينننا منننن قبنننل ىننن الء البننناحثينً ففننني

ودراسنة وارد ولنني  (Ward and Wandersee, 2002)المرحمنة األساسنية مثنل دراسنة وارد وواندرسني 
(Ward and Lee, 2006( ركنزت أخنرى عمنى المرحمنة الثانوّينة مثنل دراسنة دراسنة قاسنم ،)ٕٓٔٗم )

رات تحصنيمّية مثنل دراسنة (. إضنافًة الخنت ف األدوات فمننيم منن أعند اختبنا2011ودراسة خمف والشنباني )
، (Ward and Wandersee, 2002)( ودراسنة وارد وواندرسني Ward and Lee, 2006وارد ولني )

(، وقاسننم مٕٗٔٓ( ودراسننة عياصننرة )مٕٕٔٓومنننيم مننن أعنند اختبننار مفنناىيم مثننل دراسننة الكحمننوت )
منا وراء تبنار النوعي ( فقد أعنّدت اخمٕٗٔٓ( اختبارا لتشخيص المفاىيم البديمة، أّما حّطاب )مٕٗٔٓ)

 واختبار فيم المفاىيم العممّية.، المعرفي في قراءة النصوص العممّية
عننن سننابقاتيا بأنيننا مننن الدراسننات العربيننة األولننى  -فنني حنندود إطنن ع الباحثتننان -وتتمّيننز ىننذه الدراسننة       

عمميننة فنني مننادة الكيمينناء والتنني تقّصننت أثننر اسننتخدام اسننتراتيجية شننكل البيننت النندائري فنني اكتسنناب المفنناىيم ال
( وذلنك فني ضنوء مٖٕٔٓعمى وجو الخصوص، وذلك وفقنًا ألبعناد قيناس اكتسناب المفناىيم العممينة لزيتنون )

التحصنيل السنابق لمطمبنة فنني الكيميناء، كمنا وتمّينزت بأّنيننا الدراسنة األولنى التني تّقّصننت أثنر االسنتراتيجية فنني 
ينوم العممني سنواًء أكنان محسوسنًا أم مجنّردًا. بالتنالي كنان تمينز اكتساب المفيوم العممي بناءا عمى طبيعنة المف

الدراسننة فنني توسننيع أثننر االسننتراتيجية وتعميننق تطبيقاتيننا عمننى مسننتويات مختمننف مننن المتايننرات مثننل طبيعننة 
 المفيوم العممي )محسوس، مجرد(، ومستويات تحصيمية مختمفة )مرتفع، منخفض(.

 
 .مشللة الدزاسة وأسئلتها

ويشننير الواقننع إلننى وجننود الكثيننر مننن ، ل المفنناىيم العممّيننة أىميننة كبيننرة فنني تنندريس العمننومتحتنن       
المشنناكل والصننعوبات التنني تشننّكل عائقننًا أمننام المتعّممننين )الطمبننة( فنني فيننم المفنناىيم العممّيننة واكتسننابيا، 

تنمية المفناىيم  الذي يدّل عميو التدني في مستويات التحصيل الدراسي في العموم. وانط قًا من ضرورة
العمميننة لنندى الطمبننة لمسنناعدتيم عمننى التكيننف مننع متطمبننات العصننر الجدينند، وممننا تننم ذكننره سننابقًا عننن 
جواننننب النظرينننة البنائينننة، فقننند تمحنننورت المشنننكمة فننني أن التحصنننيل المرتفنننع ال يعنننني بالضنننرورة الفينننم 

وعب المفناىيم وفيمينا بشنكل  واالستيعاب فيجزم المعمنم أن الطالنب ذي التحصنيل المرتفنع يكنون قند اسنت
أكبر منن الطالنب ذي التحصنيل المننخفض، إذ يمنوم المعمنم الطالنب عمنى قصنوره فني التحصنيل معتبنرًا 
أن العجننز فنني جيننوده ولننيس فنني طرائننق التنندريس التنني يتبعيننا المعمننم، إذ إن  البيننة طرائننق التنندريس 

شناممة، إضنافة إلنى شنيوع المفناىيم المتبعة في المدارس عجزت عن اختزال المعرفة في فكرة واضحة و 
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 البديمننة فنني الكيمينناء لنندى طمبننة الصننف التاسننع األساسنني. لننذلكً تننّم تبّننني اسننتراتيجية شننكل البيننت النندائري،
والتنني مننن المتوقننع أن تسنناىم فنني اكتسنناب المفنناىيم العممّيننة لنندى الطننّ ب، عنن وًة عمننى إمكانّيننة تطبيننق تمننك 

 اآلتي: متوافرة. وبشكل محّدد ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عن الس ال االستراتيجية في ضوء اإلمكانات ال
ىل يختمف اكتساب المفاىيم العممّية في ماّدة الكيمياء لندى طالبنات الصنف التاسنع األساسني        

باخت ف استراتيجية التدريس )شنكل البينت الندائري، الطريقنة االعتيادّينة(، والتحصنيل السنابق فني الكيميناء 
 والتفاعل بينيا؟، مجّرد(، وطبيعة المفيوم العممي )محسوس، منخفض(، ع)مرتف

 

 .فسضّية الدزاسة

سنة الفرضنية اآلتينة: ال توجند فنروق ذات داللنة إحصنائية عنند مسنتوى الداللنة اانبثق عنن سن ال الدر        
(ٓ.ٓ٘=αفي اكتساب المفناىيم العممينة فني منادة الكيميناء لندى طالبنات الصنف التاسنع األس ) اسني تعنزى

لممتايننننرات: اسننننتراتيجية التنننندريس )شننننكل البيننننت النننندائري، الطريقننننة االعتياديننننة(، والتحصننننيل السننننابق فنننني 
 والتفاعل بينيا.، مجّرد(، وطبيعة المفيوم العممي )محسوس، منخفض(، الكيمياء )مرتفع

 

 .أهنّية الدزاسة

 اسنتراتيجياتورات عنن اسنتخدام تكمن أىمية ىنذه الدراسنة فني أنينا تسنيم فني تطنوير وتقنديم تصن       
حديثة في تدريس العموم من الممكنن أن تسناىم فني اكتسناب المتعّممنين لممفناىيم العممّينة، وجعنل عممّينة 
النتعّمم عممّينة ممتعنو ومشنّوقة تراعني أنمناط تعممينم واسنتعداداتيم وقندراتيم، إضنافًة إلنى مسناعدة الطمبننة 

نننناء تعمّنننم المفننناىيم العممّينننة. وتكمنننن أىمّينننة الدراسنننة منننن فننني التامّنننب عمنننى الصنننعوبات التننني تنننواجييم أث
الجانب العممي في لفنت أنظنار مصنممي منناىج العمنوم المدرسنّية إلنى تضنمين اسنتراتيجية شنكل البينت 
الندائري فنني المنناىج، إضننافًة النى تعريننف المعممنين بنندورىم الجديند فنني ظنّل النظرّيننات التربوّينة الحديثننة 

معمّننم كناقننل لممعرفننة العممّيننة إلننى ميّسننر لعممّيننة الننتعّمم، إضننافًة لتقننديم الدراسننة والتنني  ّيننرت مننن دور ال
 اختبارًا لقياس اكتساب المفاىيم العممّية، والذي سيفيد الباحثين.

 

 .حدود الدزاسة وحمدداتها

 : تيةتحّدد تعميم نتائج ىذه الدراسة في ضوء المحّددات اآل       
لصننف التاسننع األساسنني الممتحقننات بكحنندى المنندارس التابعننة اقتصننار الدراسننة عمننى طالبننات ا -ٔ

لمديرية التربية والتعميم لمواء ي الّطيبة والوسطّية في الفصل الدراسي الثاني من العنام الدراسني 
 .مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ
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 اقتصار الدراسنة عمنى موضنوع وحندة الحمنوض والقواعند منن كتناب الكيميناء لمصنف التاسنع األساسني -ٕ
 .مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالتربية والتعميم لمعام الدراسي  والذي أقّرتو وزارة

 صدق األداة التي تّم إعدادىا في ىذه الدراسة. -ٖ
 

 .مصطلحات الدزاسة وتعسيفاتها اإلجسائية

اسننتراتيجية ( بأنيننا ج٘ٛٗ، صمٜٕٓٓ: ويعّرفيننا أمبوسننعيدي والبموشنني )شااكل البياات الاادا ري ا)ااتراتيجية
ميا المعمّننم فنني تنندريب وحننث المتعّممننين عمننى البحننث عننن أو أسننموب مننن األسنناليب التنني يمكننن أن يسننتخد

الع قات بين المفناىيم وطنور ىنذا األسنموب ليكنون شنامً  وبصنريًا لممفناىيم والمعمومنات العممّينةج. وتعنّرف 
تنندريس مشننتّقة مننن مبنناد  النظريننة البنائيننة والتنني يقننوم مننن خ ليننا طالبننات اسننتراتيجية إجرائيننًا عمننى أنيننا 
ألساسي ببناء شكل ىندسي ثنائي البعند يتوسنطو قنرص دائنري تضنع فني داخمنو الطالبنات الصف التاسع ا

( قطاعنات ٜ-٘المفيوم األساسي حول موضنوع معنين منن المعرفنة العممّينة فني الكيميناء وتحنيط بنو منن )
ر دائريننة فييننا كننل المفنناىيم الفرعيننة واألفكننار المتعمقننة بيننذا المفيننوم الننرئيس بشننكل متسمسننل ومتتننابع وتعّبنن

 الطالبات عن كل مفيوم بصورة أو أيقونة لتسيل من فيمين لممفاىيم المجردة.
 (Goodwin and Klausmeier, 1975, P: 246): ويعّرفينا كنل منن جنودواين وكموزمنايورالمفااىيم اللممّياة

عمننى أّنيننناج معمومنننات منّظمنننة حنننول خصنننائص شنننيء أو عنننّدة أشنننياء أو مواضنننيع أو أحنننداث أو عممّينننات 
التني تنربط صننفًا معّيننًا مننن تمنك األشنياء منع بعضنيا الننبعض بنناًء عمنى تمنك الخصنائص المشننتركةج. معّيننة و 

األساسني منن وفي ىذه الدراسة يعنّرف المفينوم العممني عمنى أّننو نناتج منا يتعّممنو الطالنب فني الصنف التاسنع 
تنم قيناس تعمّنم أو خصائص مشتركة أو ع قات بين ظواىر أو حوادث أو عممّينات معّيننة فني الكيميناء. و 

اكتسنناب ذلننك المفيننوم إجرائّيننًا بدرجننة أداء الطالبننة عمننى اختبننار اكتسنناب المفنناىيم العممّيننة المعنند خّصيصننًا 
 أل راض ىذه الدراسة.

 
 .اتهاءطسيقة الدزاسة وإجسا

 

 .جمتنع الدزاسة وعييتها

رس الحكومي نة تكو ن مجتمع الدراسة من جمينع طالبنات الصنف التاسنع األساسني فني جمينع المندا 
 مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالتابعة لمديرية التربية والتعمنيم للملنو اءي الطيبنة والوسنطية لمفصنل الدراسني الثناني لمعنام 

 ( مدرسنة لننناثٕٛ( شعبة لمصف التاسع األساسني فني )ٕٗ( طالبة موزعات عمى )ٖٖٙوالبالغ ع د ُدُىن  )
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. وتنننم مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓاءي الطيبنننة والوسنننطي ة لعنننام وفنننق التقرينننر اإلحصنننائي لمديري نننة التربينننة والتعمنننيم لمنننو 
اختيار عينة متيسِّرة من طالبات الصف التاسنع األساسني ومنن ضنمن مجتمنع الدراسنة، فني الفصنل الدراسني 

نننننت مننننن )مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالثنننناني  عمننننى ( طالبننننة مننننن طالبننننات الصننننف التاسننننع األساسنننني موّزعننننة ٚٙ، تكو 
لمبنننات، وتننم اختيننار ىننذه المدرسننة لكونيننا ممث مننة لمجتمننع  شننعبتين فنني مدرسننة كفننر أسنند الثانويننة الشنناممة

 الدِّراسة، ولتوفُّر اإلمكانات ال  زمة.
( توزيننع ٔويبننيِّن الجنندول )، وقنند تننم تحدينند المجمننوعتين التجريب يننة والضننابطة بطريقننة عشننوائية       

 أفراد الدراسة.
 

 (: 9الجدول )
 .جية التدريستوزيع عينة الدرا)ة وفقًا لمتغير ا)تراتي

 الن)بة الم وية )%( عدد الطالبات ا)تراتيجية التدريس
 ٘ٚ.ٓ٘ ٖٗ شكل البيت الدائري

 ٕ٘.ٜٗ ٖٖ االعتيادية
 %ٓٓٔ ٚٙ الكمي

 
 .تصنيه الدزاسة

تنننّم اسنننتخدام المننننيج شنننبو التجريبننني فننني تصنننميم الدراسنننة بمجموعنننة تجريبينننة ومجموعنننة أخنننرى        
ار بعنندي، وكننان التصننميم بث ثننة متايننرات مسننتقمة. حيننث كننان المتايننر ضننابطة، وباختبننار قبمنني واختبنن

المسنتقل األول اسننتراتيجية التنندريس وبمسننتويين: اسننتراتيجية شننكل البيننت النندائري، والطريقننة االعتياديننة، 
والمتاير المستقل الثاني ىو التحصنيل السنابق فني مبحنث الكيميناء وبمسنتويين ىمنا: مننخفض، مرتفنع. 

ننا المتاينن ر المسننتقل الثالننث ىننو طبيعننة المفيننوم العممنني وكننان بمسننتويين محسننوس، مجننر د، واشننتممت أم 
الحمنوض والقواعند فني الدراسة عمنى متاينر تنابع واحند ىنو اكتسناب المفناىيم العممينة النواردة فني وحندة 

 مادة الكيمياء لمصف التاسع األساسي.
 

 .أداة الدزاسة وموادها التعلينية

 .ميةالمادة التلمي: أوالً 
تننّم إعننداد المننادة التعميمّيننة ال زمننة لتنفيننذ الدراسننة وىنني )دليننل المعمننمِّ الخنناص باسننتخدام اسننتراتيجية        

لوحندة الحمنوض شكل البيت الدائري، ودليل الط النب الخناص باسنتخدام اسنتراتيجية شنكل البينت الندائري( 
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ننف التاسننع األساسنني، حيننث  تننم اختيننار وحنندة جالحمننوض والقواعنندج فنني والق واعنند فنني منناد ة الكيمينناء لمص 
ر لمعام الدراسني ) (. وتنم تحديند النتاجنات مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓكتاب الكيمياء لمصف التاسع األساسي المقر 

التعميمي ة، كما تم تحديد المفاىيم الرئيسة والفرعية في كل درس. ثنم تنم صنيا ة اإلجنراءات المتبعنة فني 
( أشنكال بواقنع شنكل ٜم  تصميم أشنكال البينت الندائري المطموبنة وعنددىا )استراتيجية شكل البيت الدائري ثُم ت

(، ليننتم Power Pointلكننل موضننوع مننن مواضننيع الوحنندة، كمننا تننم  برمجننة تمننك األشننكال باسننتخدام برنننامج )
عرضيا عمنى الطالبنات بطريقنة متسمسنمة. وتنم تصنميم دلينل الطالنب، وتنم صنيا ة اإلجنراءات التني يجنب 

، بكنل درسإتباعيا لتنفيذ االستراتيجية كمنا تنم تضنمينو بمجموعنة منن أوراق العمنل الخاصنة عمى الطالبة 
ل ة. ْدقل األ دل  ثم التحقق ملن صل

 

 .اختبار اكت)اب المفاىيم اللمميَّة: ثانياً 
تّم بناء االختبنار وذلنك بعند مسنح محتنوى وحندة جالحمنوض والقواعندج وذلنك برصند كافنة المفناىيم        
في تمك الوحدة وبكافة مجاالتيا )الكيمائينة، والفيزيائينة، واألحيائينة، والجيولوجينة(. وتنم تصننيف العممية 

تمننك المفنناىيم إلننى مسننتويين ىمننا: مفنناىيم مجننر دة، ومفنناىيم محسوسننة. ثننم تننم رصنند تكننرارات كننل مفيننوم 
المفناىيم العممينة عمى حدة، ورصد عدد المفاىيم العممية في كل مجال وكل فئة. وألن  اختبنار اكتسناب 

و لممفاىيم الكيميائية بشنكل رئنيس، تنم بنناء اختبنار اكتسناب المفناىيم العممينة الكيميائينة وبمسنتويييا  موج 
)مجر د، محسوس( منع تضنمين المفناىيم العممينة األخنرى كالفيزيائينة، والجيولوجينة، واألحيائينة كممنا ل نزلم  

وليننة اعتمننادًا عمننى األوزان النسننبية لممفنناىيم العمميننة، األمننر. وتننم صننيا ة فقننرات االختبننار بصننورتيا األ
وعمننى نسننبة المفنناىيم العمميننة المجننردة، ونسننبة المفنناىيم العمميننة المحسوسننة فنني المحتننوى، ممحننق )ج(، 

( سنن ااًل مننن نننوع االختبننار مننن ٖٓوبمراعنناة أبعنناد قينناس تعمننم المفنناىيم العمميننة. وتكننون االختبننار مننن )
 بدائل، واحد منيا فقط صحيح، ممحق )أ(.متعدد لكل منيا أربعة 

 

 .صدق اختباز اكتساب املفاهيه العلنّية

لمتحّقق من صندق اختبنار اكتسناب المفناىيم العممّينة تنم  عرضنو عمنى مجموعنة منن المحكمنين منن   
ذوي االختصننناص )عننندد منننن أعضننناء ىيئنننة التننندريس فننني المنننناىج وطنننرق التننندريس، والكيميننناء، والقيننناس 

عممات كيمياء بدرجة بكالوريوس وماجسنتير، ومشنرف عمنوم يحمنل درجنة الندكتوراه فني القيناس والتقويم، وم
والتقويم، ومشرف يحمل درجة الماجستير في مناىج العموم(، طمنب إلنييم الحكنم عمنى جنودة االختبنار منن 

صنيا ة ووضنوح ، لمسنتوى الطمبنةحيث مدى ارتباط فقرات االختبار بمحتوى المنادة التعميمينة ومناسنبتيا 
 ومدى م ءمة البدائل لكل فقرة. وقد تم األخذ بجميع م حظات المحكمين.، الفقرات وصحتيا
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كما تم التحقق من صدق البنناء ل ختبنار عنن طرينق حسناب معنام ت االرتبناط البينينة بنين فقنرات  
ت المفنناىيم االختبنار عننن طريننق تطبيننق معادلنة بيرسننون، فوجنند أن فقننرات المفناىيم المحسوسننة تننرتبط بفقننرا

( Hinkle et al.,1988%( وىنني ع قننة ضننعيفة حسننب ىينكننل ورخننرون )ٛٗالمجننردة بع قننة مقنندارىا )
وىنننني نتيجننننة منطقيننننة، إذ مننننن الطبيعنننني أن يكننننون االرتبنننناط بننننين المفنننناىيم المجننننرد والمحسوسننننة ضننننعيفًا. 

ة الدراسنة المسنتيدفة ولمتحّقق من صدق البنناء ل ختبنار تنّم تطبيقلنول عمنى عيننة اسنتط عية منن خنارج عينن
( طالبننة مننن طالبنات الصننف التاسننع األساسني، وتننم حسنناب ٕ٘ومنن ضننمن مجتمنع الدراسننة، م لفننة منن )

معام ت الصعوبة ومعنام ت التميينز لكنل فقنرة منن فقنرات االختبنار منع االختبنار ككنل والبعند النذي تتبنع 
، وحسنننبت معنننام ت التميينننز (ٓٛ.ٓ -ٕٓ.ٓ) لنننو. وتراوحنننت معنننام ت الصنننعوبة لفقنننرات االختبنننار بنننين

(، ومعننام ت التمييننز لطبيعننة المفيننوم العممنني الننذي تتبننع ٕٚ.ٓ -ٕٓ.ٓ) لفقننرات االختبننار وتراوحننت بننين
(، وىنننذه القنننيم مقبولنننة تربوّينننًا السنننتخدام االختبنننار وتشنننير إلنننى ٘ٚ.ٓ-ٕٕ.ٓلنننو تمنننك الفقنننرة تراوحنننت بنننين )

 (.  مٕٓٔٓجودة بنائو )عودة، 
 

 .ملفاهيه العلنّيةثبات اختباز اكتساب ا
 تم حساب معنام ت ثبنات االتسناق النداخمي الختبنار اكتسناب المفناىيم العممينة باسنتخدام معادلنة       
وأل ننراض ، بننالرجوع إلننى بيانننات العينننة االسننتط عية سننالفة الننذكر (kR-20)ريتشاردسننون  -كننودر

ادة التطبينق عمنى أفنراد العيننة حساب ثبات اإلعادة ل ختبار باسنتخدام معامنل ارتبناط بيرسنون تمنت إعن
االسنننتط عية سنننالفة النننذكر بفاصنننل زمنننني بنننين التطبيقنننين مقنننداره أسنننبوعين، تبنننين أن ثبنننات االتسننناق 

، وبماننت قننيم معنناممي ثبننات االتسنناق الننداخمي لطبيعننة المفيننوم العممنني ٜٚ.ٓالننداخمي ل ختبننار قيمتننو 
، وبماننت قننيم معنناممي ٛٛ.ٓبننار قيمتننو (. وأن ثبننات اإلعننادة ل ختٗٚ.ٓ ، والمحسننوسٗٙ.ٓ)المجننرد 

مقبولنننة (، وىننذه القنننيم تعنند ٓٛ.ٓ ، والمحسننوسٕٛ.ٓثبننات اإلعننادة لطبيعنننة المفيننوم العممنني )المجنننرد 
 (.مٓٔ.ٕ، أل راض اعتماد االختبار في التطبيق النيائي عمى عينة الدراسة المستيدفة )عودة

 تصحيح االختبار
إلجابنننة الخطنننأ ع منننة صنننفر، وبنننذلك تكنننون الع منننة أعطينننت اإلجابنننة الصنننحيحة ع منننة واحننندة وا 

اختبنار (، وتم  التصحيح حسب الممحق )ب( النذي يبنين اإلجابنات النموذجينة لفقنرات ٖٓالكمية ل ختبار )
 اكتساب المفاىيم العممية.
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 .خطوات تيفير الدزاسة

 : تم  تنفيذ الدراسة وفق الخطوات اآلتية       
 ومجتمعيا وعينتيا.، مة الدراسة وأسئمتيا والمتايرات المتعمقة بياحددت مشك 
  .د ه  تم اختيار المحتوى التعميمي ورصد المفاىيم العممية ورصد تكرارات كل مفيوم عمى حل
  ُأعند دلينل إرشنادي لممعمنمِّ ويبننين كيفينة شنرح وحندة جالحمننوض والقواعندج باسنتخدام شنكل البيننت

ي لمط الننب ويبننين كيفيننة تنفيننذ الطالننب السننتراتيجية شننكل البيننت واآلخننر دليننل إرشنناد، النندائري
 الدائري إضافة إلى عدد من أوراق العمل.

 نند ه لتضننمينيا ، ثننم اختيننار المفنناىيم األكثننر تكننراراً ، حسنناب األوزان النسننبية لممفنناىيم كننل عمننى حل
 سننبة المفنناىيمفنني االختبننار مننع األخننذ بعننين االعتبننار طبيعننة المفيننوم )محسننوس، مجننرد( ومراعنناة ن

 المحسوسة وكذلك المجردة في المحتوى.
 .إعداد أداة الدراسة وموادىا بصورتيا النيائية بعد التأكد من م شرات صدقيا وثباتيا 
  ،اختيننار عينننة اسننتط عيةً بينندف تطبيننق أداة الدراسننة عمييننا لحسنناب معننام ت الصننعوبة والتمييننز

 عمى عينة الدراسة.وحساب الثبات وذلك قبل تطبيق الدراسة فعميًا 
  تطبيق اختبار اكتساب المفاىيم العممية قبل البدء بالمعالجنة عمنى المجمنوعتين الضنابطة والتجريبينة

 وتم رصد درجاتين وقرنيا بالتحصيل السابق لكل طالبة في الكيمياء.
 .تّم المقاء بالطالبات ووزع عميين دليل الطالب لتعريفين باالستراتيجية 
 (ٓ٘( حصنة دراسنية مند ة كنل منينا )ٔٔموعات بواقع سبعة أسنابيع، وزعنت عمنى )البدء بتدريس المج 

 دقيقة لكل مجموعة من المجموعتين.
  ع م ل زيارات ميدانية لممعممة منن خن ل حضنور الحصنص الصنفية أثنناء تنفينذ الدراسنة لتقنديم

 لشكل األمثل.والتأكيد عمى الطالبات عمى تنفيذ االستراتيجية با، التوجييات كمما لزم األمر
 إجننراء االختبننار البعنندي ألداة الدراسننة )اختبننار اكتسنناب المفنناىيم العمميننة( عمننى عينننة الدراسننة بعنند 

 االنتياء من تدريس المجموعتين التجريبية والضابطة مباشرة.
  ،تصننحيح أوراق االختبننارات لطالبننات العينننة أي طالبننات المجموعننة التجريبيننة والمجموعننة الضننابطة

ات ثُنننم  ت ننننم  إدخالينننا إلنننى جيننناز الحاسننننوب ومعالجتينننا إحصنننائيًا باسنننتخدام البرنننننامج ورصننند الع مننن
( تننم تفسننير النتننائج، والخننروج بالتوصننيات المناسننبة فنني ضننوء تمننك النتننائج التنني SPSSاإلحصننائي )

 تم  التوصُّل إلييا.
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 .ىتائج الدزاسة ومياقشتها

ل يختمنننف اكتسننناب المفننناىيم العممّينننة فننني منننادة لنجابنننة عنننن سننن ال الدراسنننة النننذي ننننص  عمنننى: جىننن       
الكيمياء لدى طالبنات الصنف التاسنع األساسني بناخت ف اسنتراتيجية التندريس )شنكل البينت الندائري، الطريقنة 

)محسننننوس، االعتياديننننة(، والتحصننننيل السننننابق فنننني الكيمينننناء )مرتفننننع، منننننخفض(، وطبيعننننة المفيننننوم العممنننني 
 مجّرد(، والتفاعل بينيا؟ج.

والنننذي انبثقنننت عننننو الفرضنننية الصنننفرية اآلتينننة: جال توجننند فنننروق ذات داللنننة إحصنننائية عنننند مسنننتوى        
( في اكتساب المفاىيم العممية في مادة الكيميناء لندى طالبنات الصنف التاسنع األساسني α=٘ٓ.ٓالداللة )

صنيل السننابق فنني تعنزى لممتايننرات: اسنتراتيجية التنندريس )شنكل البيننت النندائري، الطريقنة االعتياديننة(، والتح
الكيميناء )مرتفننع، مننخفض(، وطبيعننة المفينوم العممنني )محسننوس، مجنّرد(، والتفاعننل بينينا.ج ولنجابننة عننن 
ىنننذا السننن ال والتحقنننق منننن فرضنننيتو الصنننفرية حسنننبت األوسننناط الحسنننابية واالنحرافنننات المعيارينننة لمقياسنننين 

فنني الكيمينناء لنندى طالبننات الصننف  القبمنني والبعنندي لطبيعننة اكتسنناب المفنناىيم العممّيننة )مجننرد، محسننوس(
التاسننع األساسنني، وحسنناب األوسنناط الحسننابية المعدلننة لمقينناس البعنندي لطبيعننة اكتسنناب المفنناىيم العممّيننة 
)مجننننرد، محسننننوس( فنننني الكيمينننناء لنننندى طالبننننات الصننننف التاسننننع األساسنننني واألخطنننناء المعياريننننة ليننننا وفقًننننا 

 .(ٕ)الجدول الستراتيجية التدريس ومستوى التحصيل، وذلك كما في 
 

 (: 1الجدول )
األو)اط الح)ابية واالنحرافات المليارية لمقيا)ين القبمي والبلدي لطبيلة اكت)اب المفاىيم اللممّية في 
الكيمياء لدى طالبات اليف التا)ع األ)ا)ي واألو)اط الح)ابية الملدلة لمقياس البلدي لو واألخطاء 

 المليارية ليا وفًقا لممتغيرات.

 فيومالم طبيلة
 اللممي

 ا)تراتيجية
 التدريس

 م)توى
 اللدد التحييل

 القياس البلدي القياس القبمي
 الو)ط
 الح)ابي

 االنحراف
 الملياري

 الو)ط
 الح)ابي

 االنحراف
 الملياري

 الح)ابي الو)ط
 الملدل

 الخطأ
 الملياري

 ٕٛ.ٖ ٖٔ.ٛٗ ٛٓ.ٚٔ ٕٖ.ٚٗ ٛٓ.ٚٔ ٕٖ.ٚٗ ٙٔ منخفض االعتيادية مجردة
 ٔٗ.ٗ ٓٙ.ٙ٘ ٖ٘.٘ٔ ٙٙ.ٜ٘ ٖ٘.٘ٔ ٙٙ.ٜ٘ ٚٔ مرتفع
 ٔٚ.ٕ ٖٚ.ٕ٘ ٗٔ.ٚٔ ٛٙ.ٖ٘ ٗٔ.ٚٔ ٛٙ.ٖ٘ ٖٖ الكمي

 البيت شكل
 الدائري

 ٓٔ.ٗ ٕٓ.ٜٗ ٗٚ.ٕٔ ٜٙ.ٜٔ ٗٚ.ٕٔ ٜٙ.ٜٔ ٙٔ منخفض
 ٚٗ.ٖ ٕ٘.ٕٜ ٕٕ.ٕٔ ٙٓ.ٕٜ ٕٕ.ٕٔ ٙٓ.ٕٜ ٛٔ مرتفع
 ٓٚ.ٕ ٕٕ.ٖٜ ٕٛ.ٕٔ ٕٓ.ٕٜ ٕٛ.ٕٔ ٕٓ.ٕٜ ٖٗ الكمي

 ٜٗ.ٕ ٙٔ.ٔٚ ٜٓ.ٕٚ ٗٙ.ٜٙ ٜٓ.ٕٚ ٗٙ.ٜٙ ٕٖ منخفض الكمي
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 فيومالم طبيلة
 اللممي

 ا)تراتيجية
 التدريس

 م)توى
 التحييل

 اللدد
 القياس البلدي القياس القبمي

 الو)ط
 الح)ابي

 االنحراف
 الملياري

 الو)ط
 الح)ابي

 االنحراف
 الملياري

 الح)ابي الو)ط
 الملدل

 الخطأ
 الملياري

 ٓٛ.ٕ ٖٗ.ٗٚ ٖٗ.ٕٔ ٖٖ.ٙٚ ٖٗ.ٕٔ ٖٖ.ٙٚ ٖ٘ مرتفع
 ٚٚ.ٔ 71.81 ٖٔ.ٕٗ ٖٔ.ٖٚ ٖٔ.ٕٗ ٖٔ.ٖٚ ٚٙ الكمي

 ٔ٘.ٕ ٓٗ.ٖ٘ ٗٔ.٘ ٚٛ.ٖ٘ ٗٔ.٘ ٚٛ.ٖ٘ ٙٔ منخفض االعتيادية محسوسة
 ٜٛ.ٕ ٕٔ.ٛ٘ ٚٛ.٘ٔ ٘ٛ.ٜ٘ ٚٛ.٘ٔ ٘ٛ.ٜ٘ ٚٔ مرتفع
 ٚٚ.ٔ ٓٛ.ٙٗ ٕٜ.ٙٔ ٕٕ.ٛٗ ٕٜ.ٙٔ ٕٕ.ٛٗ ٖٖ الكمي

 شكل
 البيت
 الدائري

 ٜٙ.ٕ ٚٙ.ٛ٘ ٛٓ.٘ ٖٗ.ٚ٘ ٛٓ.٘ ٖٗ.ٚ٘ ٙٔ منخفض
 ٕٛ.ٕ ٜٓ.٘ٚ ٓٓ.ٛ ٕٔ.٘ٚ ٓٓ.ٛ ٕٔ.٘ٚ ٛٔ مرتفع
 ٚٚ.ٔ ٜٕ.ٚٙ ٕٕ.ٔٔ ٘ٚ.ٙٙ ٕٕ.ٔٔ ٘ٚ.ٙٙ ٖٗ الكمي

 ٖٜ.ٔ ٗٓ.ٚٗ ٔٓ.ٕٔ ٓٙ.ٙٗ ٔٓ.ٕٔ ٓٙ.ٙٗ ٕٖ منخفض الكمي
 ٗٛ.ٔ ٘ٓ.ٚٙ ٔ٘.ٗٔ ٓٚ.ٚٙ ٔ٘.ٗٔ ٓٚ.ٚٙ ٖ٘ مرتفع
 ٙٔ.ٔ 17.11 ٓٓ.ٚٔ ٕٙ.ٚ٘ ٓٓ.ٚٔ ٕٙ.ٚ٘ ٚٙ الكمي

 ٓٔ.ٕ ٙٚ.ٔٗ ٔٔ.ٔٔ ٓٙ.ٔٗ ٔٔ.ٔٔ ٓٙ.ٔٗ ٙٔ منخفض االعتيادية الكمي
 ٕٗ.ٕ ٔٗ.ٚ٘ ٔٙ.٘ٔ ٙٚ.ٜ٘ ٔٙ.٘ٔ ٙٚ.ٜ٘ ٚٔ مرتفع
 ٛٗ.ٔ 19.19 ٖٓ.ٚٔ ٜ٘.ٓ٘ ٖٓ.ٚٔ ٜ٘.ٓ٘ ٖٖ الكمي

 شكل
 البيت
 الدائري

 ٕ٘.ٕ ٖٗ.ٙٚ ٜٔ.ٛ ٘ٙ.ٗٚ ٜٔ.ٛ ٘ٙ.ٗٚ ٙٔ منخفض
 ٜٓ.ٔ ٛٓ.ٗٛ ٔٔ.ٓٔ ٜ٘.ٖٛ ٔٔ.ٓٔ ٜ٘.ٖٛ ٛٔ مرتفع
 ٛٗ.ٔ 81.11 ٘ٚ.ٔٔ ٖٛ.ٜٚ ٘ٚ.ٔٔ ٖٛ.ٜٚ ٖٗ الكمي

 الكمي
 ٔٙ.ٔ ٓٔ.ٜ٘ ٔٓ.ٓٔ ٕٔ.ٛ٘ ٔٓ.ٓٔ ٕٔ.ٛ٘ ٕٖ منخفض
 ٖ٘.ٔ ٗٚ.ٓٚ ٙٛ.ٕٔ ٚٙ.ٔٚ ٙٛ.ٕٔ ٚٙ.ٔٚ ٖ٘ مرتفع

 

وجود فروق ظاىرية بين األوساط الحسنابية لمقياسنين القبمني والبعندي  (ٕ)ُي حظ من الجدول        
لطبيعة اكتساب المفاىيم العممّية )مجرد، محسوس( في الكيمياء لدى طالبات الصنف التاسنع األساسني 
ناتجنننة عنننن اخنننت ف مسنننتويي اسنننتراتيجية التننندريس ومسنننتوى التحصنننيلً وبيننندف التحقنننق منننن جوىرينننة 

تننم إجننراء تحميننل التبنناين المصنناحب الث ثنني أحننادي االتجنناه لمقياسننات المتكننررة  الفننروق الظاىريننةً فقنند
لمقياس البعدي لطبيعة اكتسناب المفناىيم العممّينة )مجنرد، محسنوس( فني الكيميناء لندى طالبنات الصنف 

 .(ٖ)التاسع األساسي وفًقا الستراتيجية التدريس ومستوى التحصيل، وذلك كما في الجدول 
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 (:1الجدول )
ا ج تحميل التباين المياحب الثالثي أحادي االتجاه لمقيا)ات المتكررة لمقياس البلدي لطبيلة اكت)اب نت

 المفاىيم اللممّية لدى طالبات اليف التا)ع األ)ا)ي وفًقا لممتغيرات.

رات
ختبا
اال

 لا: 

 ميدر
 التباين

 مجموع
 المربلات

 درجة
 الحرية

 و)ط
 مجموع
 المربلات

 احتمالية ف
 الخطأ

 حجم
 ألثرا

 األفراد )الكروية مفترضة(-رثار داخل 
 %٘ٚ.ٚ ٖٓ.ٓ ٖٔ.٘ ٙٗ.ٖٜٛ ٔ ٙٗ.ٖٜٛ طبيعة المفيوم العممي 
 %ٜٚ.ٜٔ ٓٓ.ٓ ٘ٓ.٘ٔ ٕٛ.ٖٕٕٙ ٔ ٕٛ.ٖٕٕٙ استراتيجية التدريس × طبيعة المفيوم العممي 
 %ٜٚ.ٔٔ ٔٓ.ٓ ٖٓ.ٛ ٜ٘.٘ٗٗٔ ٔ ٜ٘.٘ٗٗٔ مستوى التحصيل × طبيعة المفيوم العممي 

 
 × اسنننتراتيجية التننندريس × عنننة المفينننوم العممنننيطبي

 %ٖٗ.ٓ ٔٙ.ٓ ٕٚ.ٓ ٖٖ.ٙٗ ٔ ٖٖ.ٙٗ مستوى التحصيل

 %٘ٔ.ٔ ٓٗ.ٓ ٔٚ.ٓ ٘ٙ.ٖٕٔ ٔ ٘ٙ.ٖٕٔ مجردة )مصاحب( × طبيعة المفيوم العممي 
 %ٖ٘.ٓ ٘ٙ.ٓ ٕٔ.ٓ ٓٓ.ٖٚ ٔ ٓٓ.ٖٚ محسوسة )مصاحب( × طبيعة المفيوم العممي 
    ٕٙ.ٗٚٔ ٔٙ ٘ٓ.ٖٓٙٓٔ الخطأ )طبيعة المفيوم العممي( 
    ٔٛ.ٖٕ٘ ٚٙ ٖ٘.ٜٜٚ٘ٔ الكمي 
 األفراد -رثار بين 
 %ٖ٘.٘ٚ ٓٓ.ٓ ٕٚ.ٛٛٔ ٕٓ.ٖٕٙٚٚ ٔ ٕٓ.ٖٕٙٚٚ استراتيجية التدريس 
 %ٔٙ.ٕٙ ٓٓ.ٓ ٕٔ.ٕٕ ٘٘.ٖٜٕٚ ٔ ٘٘.ٖٜٕٚ مستوى التحصيل 
 %ٙٔ.ٙ ٘ٓ.ٓ ٓٓ.ٗ ٙٚ.٘ٓ٘ ٔ ٙٚ.٘ٓ٘ مستوى التحصيل × استراتيجية التدريس 
 %ٓٓ.ٓ ٜٙ.ٓ ٓٓ.ٓ ٕ٘.ٓ ٔ ٕ٘.ٓ مجردة )مصاحب( 
 %ٜٓ.٘ ٙٓ.ٓ ٕٛ.ٖ ٜٚ.ٕٛٗ ٔ ٜٚ.ٕٛٗ محسوسة )مصاحب( 
    ٜٕ.ٕٙٔ ٔٙ ٜ٘.ٖٓٚٚ الخطأ 
    ٕٛ.ٖٗ٘ ٙٙ ٖٖ.ٕٕٖٙ٘ الكمي 

     ٖٖٔ ٛٙ.ٔٙٓٔ٘  الكمي
 

 : يأتيمن خ ل الجداول السابقة تبين ما 
( بننين الوسننطين α=٘ٓ.ٓا عننند مسننتوى الداللننة )وجننود فننرق دال إحصننائيً  (ٖ)يتضننح مننن الجنندول  -

الحسابيين الُمعد لين لمقياس البعدي لطبيعة اكتساب المفناىيم العممّينة )مجنرد، محسنوس( فني الكيميناء لندى 
طالبننات الصننف التاسننع األساسننيً لصننالح الطبيعننة المجننردة الكتسنناب المفنناىيم العممّيننة فنني الكيمينناء لنندى 

سنننني مقارنننننة بالطبيعننننة المحسوسننننة لننننو لننننديين، وبحجننننم أثننننر بماننننت قيمتننننو طالبننننات الصننننف التاسننننع األسا
أثننر منننخفض ( إلننى مٕٚٓٓ% لطبيعننة اكتسنناب المفنناىيم العمميننة ُمصننن ًفا وفننق معيننار )الشننربيني، ٘ٚ.ٚ
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جًدا. أي أن طالبات المجموعة التجريبينة وطالبنات المجموعنة الضنابطة قند كنان أدا ىنن أفضنل فني 
دةاختبننار اكتسنناب المفنناىيم  وقنند يكننون ذلننك ألن ، العمميننة فنني الفقننرات التنني تتضننمن المفنناىيم المجننر 

دة كانت أقل في المحتوى العممي مما جعل التركيز عمى دراستيا أسنيل إضنافًة إلنى ، المفاىيم المجر 
، أنو قد تكون الطالبات قد بذلت ُجيدًا أكبر في فيم ودراسة تمك المفاىيم ألىميتيا مثل مفيوم التأيُّن

إضننافة إلننى إدراك الطالبننات ألىميننة تمننك المفنناىيم ولننم تتننوفر ، الننرقم اليينندروجيني، لمننادة الكيرلي ننةا
 دراسات تتفق أو تختمف مع ىذه النتيجة.

ويمكننن تفسننير تمننك النتيجننة أّن اسننتراتيجية شننكل البيننت النندائري تعمننل عمننى مننا يشننبو الشننحن أو        
شنكل البينت الندائري فني استحضنار صنور ذىنينة ورسنميا العصنف النذىني لمطالبنات أثنناء تصنميمين ل

جنبًا إلى جنب مع المفاىيم العبنارات لمتعبينر عنن المفناىيم المجنردة كمنا فيمنينا، فتنرى كنل طالبنة تبنذل 
قصنارى جينندىا فنني وصننف المفنناىيم المجننردة بشننكل صننوري أو رمننزي، بالتننالي ىنني بننذلت جينندًا ذىنيننًا 

ة، إذ إنينننا تستسنننيل المفننناىيم المحسوسنننة وتجننند التعبينننر عنينننا أكبنننر، ممنننا لنننو كاننننت المفننناىيم محسوسننن
بصنننور أو رمنننوز شنننيئًا سنننيً ، إذ إنينننا مفننناىيم يسنننيل تنننذكرىا أو فيمينننا ألنينننا تعتمننند عمنننى الم حظنننة 
المباشرة، كما أن ليا أمثمة محسوسة مادية لمطالب مثل الخل، حمض الييندروكموريك، الكاشنف العنام. 

تصنميمو لشنكل البينت الندائري يقنوم بتفكينك المفناىيم المجنردة إلنى مفناىيم  إضافة إلنى أن الطالنب أثنناء
أكثر بساطة، وذلك عندما يربط المفاىيم المجردة بكنل األفكنار المتسمسنمة والمرتبطنة بتمنك المفناىيم ممنا 

 يجعل فيم الطالب ليا أسيل وأبسط.
( بنننين α=٘ٓ.ٓ) لنننةوجنننود فنننرق دال إحصنننائًيا عنننند مسنننتوى الدال (ٖ)كنننذلك يتضنننح منننن الجننندول  -

الوسنننننطين الحسنننننابيين الُمعننننند لين لوسنننننطي القيننننناس البعننننندي لطبيعنننننة اكتسننننناب المفننننناىيم العممّينننننة )مجنننننرد، 
محسنننوس( فننني الكيميننناء لنننندى طالبنننات الصنننف التاسنننع األساسنننني يعنننزى السنننتراتيجية التننندريسً لصننننالح 

عمنى حسناب طالبنات المجموعنة  طالبات المجموعة التجريبية المواتي ُدرِّسن باستخدام شنكل البينت الندائري
% 75.53الضنننننابطة المنننننواتي ُدرِّسنننننن باسنننننتخدام االسنننننتراتيجية االعتيادينننننة، وبحجنننننم أثنننننر بمانننننت قيمتنننننو 

الستراتيجية التدريس ُمصن ًفا إلى أثنر مرتفنع جنًدا. ويمكنن تفسنير ذلنك بنأن اسنتراتيجية شنكل البينت الندائري 
ن مشنناركتو فنني عمميننة تعممننول، وتجعمننو مسنن واًل عنيننا، تتركننز إجراءاتيننا حننول المننتعمم )الطالننب(، وتزينند منن

وتشننناُمُو فننني النننتعمم وتزيننند منننن دافعيتنننو وحماسنننو نحنننو النننتعمم إذ إن بنننناء شنننكل البينننت الننندائري يحتننناج منننن 
الطالننب تنظننيم أفكنناره وتمخيصننيا وتجميعيننا بشننكل متسمسننل فنني نمننوذج ىندسنني واحنند جنًبننا إلننى جنننب  مننع 

بنداعيا بنفسنول ممنا يجعمنو طنوال الوقنت مشناواًل بتعممنُو  الصور والرسومات والرموز التي يسعى البتكارىنا وا 
 وكيفّية التعبير عنو.
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وفنني اسنننتراتيجية شنننكل البينننت الننندائري يقنننوم المننتعممِّ بتنظنننيم بنيتنننو المفاىيمينننة بشنننكل متسمسنننل        
المحنندد  مننن  إذ إنننو يحنندد المفيننوم الننرئيس ومننا يننرتبط بننو مننن مفنناىيم فرعيننة حننول الجننزء، وتطويرىننا

ثم يقوم بتحديد الع قنات بنين تمنك المفناىيم ، المعرفة الذي يبحثُو المقرر  الدراسي ويكون قيد الدراسة
وما يرتبط بيا من أفكار وجزيئات في ع قات متينة متسمسنمة منن العنام إلنى الخناص، جنًبنا إلنى جننب 

ذلننك فنني شننكل ىندسنني واحنند مرتننب مننع الصننور والرسننومات والتنني تعبِّننر عننن فيمننو لننذلك المفيننوم وكننل 
والتشننتت ومننظم . ممننا يجعمنو يفكننر بتمنك المفنناىيم بطريقنة منظمننة متسمسنمة ومترابطننة بعينًدا عننن العشنوائية 

(. كمنا أن اسنتخدام الصنور والرسنومات واألشنكال كنداعم Hackney and Ward, 2002في تعممنو )
ينة لشننكل البينت الندائري تسنناعدُه فني فيننم لألفكنار وترجمنة لممفنناىيم والموجنودة فني القطاعننات الخارج

الموضنننوع أكثنننر وتنننذكر المعمومنننات إذ تعتبنننر عممينننة الترمينننز الثننننائي بنننالتعبير عنننن المفننناىيم لفظًينننا 
، والتي تساعد عمى سيولة استرجاع المعمومات وقت حاجتيا، وصورًيا من أىم العمميات في الذاكرة
 (.McCartney and Figg, 2011إذ إن الصور تمفت انتباه الطالب )

وتتفنننق ىنننذه النتيجنننة منننع نتنننائج عننندد منننن الدراسنننات السنننابقة والتننني حاولنننت تقصننني أثنننر اسنننتخدام        
(، إضنافة مٕٗٔٓاستراتيجية شكل البيت الدائري في اكتساب المفناىيم العممينة كمنا فني دراسنة )عياصنرة، 

فنني فيننم المفنناىيم العمميننة، كمننا ( التنني ىنندفت إلننى تقصننى أثننر االسننتراتيجية مٕٗٔٓإلننى دراسننة )حّطنناب، 
وتمتقنني نتننائج ىننذه الدراسننة مننع نتننائج دراسننات أخننرى بحثننت فنني أثننر االسننتراتيجية فنني إحننداث الننتعمم ذي 

 Ward and Lee, 2006; Hackney and)المعنى لممفاىيم العممية وفيم المفاىيم العممية كما في دراسنة 

Ward, 2002; Ward, 1999). 

 ( بنين الوسنطينα=٘ٓ.ٓوجود فنرق دال إحصنائًيا عنند مسنتوى الداللنة ) (ٖ) كما يتضح من الجدول -
الحسننننابيين الُمعنننند لين لوسننننطي القينننناس البعنننندي لطبيعننننة اكتسنننناب المفنننناىيم العممّيننننة )مجننننرد، محسننننوس( فنننني 
الكيمينناء لنندى طالبننات الصننف التاسننع األساسنني تُعننزى لمسننتوى التحصننيلً لصننالح الطالبننات ذوات مسننتوى 

رتفنننع عمنننى حسننناب الطالبنننات ذوات مسنننتوى التحصنننيل المننننخفض، وبحجنننم أثنننر بمانننت قيمتنننو التحصنننيل الم
% لمستوى التحصيل ُمصن فًا إلى أثر أقل من المتوسنط. ويمكنننا تفسنير النتيجنة بنأن الطالبنات ذوات ٔٙ.ٕٙ

ات التحصننيل المرتفننع كننان لننديين المقنندرة بشننكل أفضننل فنني اإلجابننة عمننى فقننرات االختبننار مننن نظيننراتين ذو 
التحصنننيل المننننخفض فننني نفنننس المجموعنننة سنننواًء كاننننت ضنننابطة أم تجريبينننة، وقننند يعنننود سنننبب ىنننذا التفنننوق 
لصنننالح الطالبنننات ذوات التحصنننيل المرتفنننع بنننأنين فننني العنننادة قننند يكنننن  أكثنننر حرًصنننا عمنننى النننتعممُّ والتحصنننيل 

نننول، وممننن إلماًمنننا ا يجعمينننا أكثنننر األكننناديمي، ممنننا يجعنننل لنننديين اىتمنننام أكبنننر بدراسنننة المحتنننوى التعميمننني وفيمل
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بالمعرفة العممية وربما تكون قند بنذلت جينًدا أكبنر فني فينم المنادة ودراسنتيا ممنا جعمينا يحصنمن عمنى أداء 
 أفضل من زمي تين ذوات التحصيل المنخفض.

( α=٘ٓ.ٓوجننود فننروق دالننة إحصننائًيا عننند مسننتوى الداللننة ) (ٖ)فنني حننين يتضننح مننن الجنندول  -
الُمعد لنننة لوسنننطي القيننناس البعننندي لطبيعنننة اكتسننناب المفننناىيم العممّينننة )مجنننرد، بنننين األوسننناط الحسنننابية 

محسننوس( فنني الكيمينناء لنندى طالبننات الصننف التاسننع األساسنني ُتعننزى لتفاعننل اسننتراتيجية التنندريس مننع 
مسننتوى التحصننيلً حيننث فنني حننال االنتقننال مننن طالبننات المجموعننة الضننابطة المننواتي ُدرِّسننن باسننتخدام 

العتيادينننة إلنننى طالبنننات المجموعنننة التجريبينننة المنننواتي ُدرِّسنننن باسنننتخدام اسنننتراتيجية شنننكل االسنننتراتيجية ا
البينت الندائري يطننرأ ارتفناع فنني اكتسناب المفناىيم العمميننة فني الكيمينناء لندى طالبنات الصننف التاسنع األساسنني 

التحصنننننيل ولصنننننالح الطالبنننننات ذوات مسنننننتوى التحصنننننيل المرتفنننننع عمنننننى حسننننناب الطالبنننننات ذوات مسنننننتوى 
% لتفاعل استراتيجية التدريس مع مستوى التحصنيل ُمصنن ًفا ٙٔ.ٙالمنخفض، وبحجم أثر بمات قيمتو 

وىنننذا يعنننني أن  إلنننى أثنننر مننننخفض جنننًدا. ولنننم تجننند الباحثتنننان دراسنننات تتفنننق أو تختمنننف منننع ىنننذه النتيجنننة.
ت االسنننننتراتيجية لنننننم تقتصنننننر فاعميتينننننا عمنننننى مسنننننتوى تحصنننننيل معنننننين دون المسنننننتوى اآلخنننننر، إنمنننننا كانننننن

االستراتيجية فع الة مع مستويات التحصيل )مرتفع، منخفض( عمى حدٍّ سواء، وىذا ي كند جواننب القنو ة فني 
اسننتراتيجية شننكل البيننت النندائري ممننا يعننني أنيننا تُفينند الطالبننات ذوات التحصننيل المرتفننع، وذوات التحصننيل 

البينت الندائري عمنى تقمنيص الفجنوة  المنخفض في رن  واحد . وىذه النتيجة ت كد عمى قدرة استراتيجية شنكل
األدائينننة بنننين طالبنننات المجموعنننة التجريبينننة، إذ أن المفتنننرض أن أي اسنننتراتيجية مطنننو رة يجنننب أن تراعننني 

 الفروق الفردية بين الط ب مما يعني بالضرورة تحسن أداء الطالبات بكافة مستوياتيّن التحصيمّية.
راتيجية شنننكل البينننت الننندائري تخاطنننب الطالبنننات بكافنننة كمنننا يمكنننن تفسنننير النتيجنننة عمنننى أن اسنننت       

مسنتوياتين، وكافننة أنننواع الننذكاءات التنني قنند تتواجنند لنديين، فينالننك طالبننات لننديين ذكنناء بصننري فتبنندع 
في ابتكار الصور والرسومات، وىنالك طالبات لنديين النذكاء الشنفوي المفظني ممنا يمكننين منن اإلبنداع 

لننندائري النننذي رسنننمنو، ومننننين منننن تمتمنننك ذكننناًء شخصنننيًا خارجينننًا فننني كتابنننة مقنننال يعبنننر عنننن البينننت ا
اسننتطاعت منننن خ لننو التعبينننر عنننن تصنناميميا بشنننكل جينند، إضنننافة المنننت ك بعننض الطالبنننات النننذكاء 
االجتمناعي الننذي مكننين مننن العمننل بنروح المجموعننة واالنخنراط فنني النقاشننات منع زمنني تين األخريننات 

(. وبالتننالي فننكن مرونننة ىننذه Ward and Wandersee, 2002أثننناء تصننميم شننكل البيننت النندائري )
االسننتراتيجية وقننندرتيا عمنننى تفجينننر النننذكاءات الكامننننة لننندى كنننل طالبنننة ميمنننا كنننان مسنننتواىا التحصنننيمي 
جعميننا اسننتراتيجية فعالننة مننع جميننع الطالبننات الضننعيفة منننين  كالقوي ننة تمامننًا، ممننا خمننق لننديين دافعيننة 
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االسننتراتيجية والثقننة بننأدائين بشننكل أكبننر باننض النظننر عننن التحصننيل  كبيننرة لممشنناركة فنني تنفيننذ تمننك
 األكاديمي الذي يمتمكنُو.

( α=٘ٓ.ٓ)عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  (ٖ)وأخيًراً يتضح من الجدول  -
حسنوس( فني بين األوساط الحسابية الُمعد لة لمقياس البعدي لطبيعة اكتساب المفناىيم العممّينة )مجنرد، م

الكيميننناء لننندى طالبنننات الصنننف التاسنننع األساسننني ُتعنننزى لتفاعمينننا منننع )اسنننتراتيجية التننندريس ومسنننتوى 
منع لتفاعل طبيعة المفينوم العممني منع اسنتراتيجية التندريس  ٖٗ.ٓالتحصيل(، وبحجم أثر بمات قيمتو 

ي سننواًء كننان مسننتوى التحصننيل. أي أن االسننتراتيجية لننم تعمننل لصننالح طبيعننة معينننة لممفيننوم العممنن
 مجرد أم محسوس عند فئة معينة من فئات التحصيل سواًء المرتفع أو المنخفض.

 

 .التوصيات
 : توصي الباحثنتان باآلتي، اعتمادًا عمى نتائج الدراسة       

 لطمبننة المرحمننة األساسننية، ضنرورة اسننتخدام اسننتراتيجية شننكل البيننت النندائري فني تعمننيم العمننوم ،
 تحضير الدروس التي تمت في ىذه الدراسة. باالستفادة من عممية

 عقد دورات لمعممي العمنوم منن مرحمنة التعمنيم األساسنيً لتعنريفيم باسنتراتيجية البينت الندائري ،
 وتحفينزىم لممارستيا في تدريس العموم.، وطرق توظيفيا داخل الارفة الصنفية

  البيت الدائري في األدلنةتوصي ىذه الدراسة، المختصين في وضع المناىج، تضمين استراتيجية 
 .والمناىج المدرسية، وتوضيح إمكانية استخداميا في العموم خاصنًة، والمباحنث المدرسية عامًة 
 البينت الندائري فني مسنتويات تعميمينة مختمفنة  إجراء المزيد منن الدراسنات حنول أثنر اسنتراتيجية

 والتفكير الناقد.، كتنمية ميارات عمميات العمم، ومتايرات أخرى
 

 .املساجعقائنة 
 .اللربيةالمراجع بالمغة 

، طرا اات تاادريس اللمااوم تطبيقااات عممّيااة م(.ٜٕٓٓ) سننميمان، عبننداو والبموشني، أمبوسنعيدي -ٔ
 عمان.، دار المسيرة لمنشر والتوزيع

"أثر نموذج البيت الدا ري لوندر)ي فاي الاوعي ماا وراء الملرفاي  م(.ٕٗٔٓ) خولة، حّطاب -ٕ
ة وفيم المفاىيم اللممّية لدى طمباة المرحماة األ)ا)اّية فاي  اوء في قراءة النيوص اللمميّ 

 .األردن -عّمان، ّيةاألردنالجامعة  ،أطروحة دكتوراه ،ميوليم اللممّية"
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"أثاار ا)ااتخدام ا)ااتراتيجية شااكل البياات الاادا ري فااي التفكياار  .م(ٕٕٔٓ) خمننود، الحميننداوي -ٖ
)رسننالة ماجسننتير(  جيم األحيا ّيااةاإلبااداعي وتحياايل طالبااات اليااف األّول المتوّ)ااط لممفاااى

مننن الموقننع اإللكتروننني  مٕٙٔٓ/ٚ/ٖاسننترجع بتنناريخ ، العننراق-باننداد، الجامعننة المستنصننرّية
www.docs.google.com/file/d/0b5ouq 

 .األردن-، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمانتلميم اللموم لمجميع .م(ٕٛٓٓ) خطايبة، عبد او -ٗ
التلمايم تادريس اللماوم فاي مراحال ، م(ٜٜٙٔ) د المطينف ووينونس، محمندالخميمي، خميل وحيدر، عبن -٘

 اإلمارات.، دار القمم لمنشر والتوزيع، اللام
دار ، (ٕ)ط، طبيلااة اللماام وبنيتااو تطبيقااات فااي التربيااة اللممّيااة .م(ٜٜٔٔ) عننايش، زيتننون -ٙ

 .األردن - عمان، عّمار لمنشر والتوزيع
دار المسنيرة لمنشنر ، تدريس اللماوم ا)تراتيجياتية و النظرّية البنا  .م(ٕٚٓٓ) عنايش، زيتون -ٚ

 عمان.، والتوزيع
 .األردن - ، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمانأ)اليب تدريس اللموم .م(ٖٕٔٓ) زيتون، عايش -ٛ
"فاعمّياة ا)ااتراتيجية البياات الاادا ري فااي التحياايل وتنميااة االتجاااه  م(.ٕ٘ٔٓ) إليننام، شنحاتة -ٜ

رسنالة  ،اليف الثالاث اإلعادادي فاي جميورّياة ميار اللربّياة نحو مادة اللموم لدى طالبات
 منن الموقنع اإللكترونني: مٕٙٔٓ/ٚ/ٖجامعة المديننة العالمّينة، ماليزينا. اسنترجع بتناريخ  رماجستير 

www.b7oth.com/wp-content/upload. 
، مياااتلّممياا وتلمي: البنياة الملرفّياة الكت)ااب المفااىيم اللممّياة م(.ٕٗٓٓ) محّمند، الطيطني -ٓٔ

 .األردن - إربد، دار األمل لمنشر والتوزيع
، عننندار األمل لمنشر والتوزي، القياس والتقويم في اللممّية التدري)ّية م(.ٕٓٔٓ) أحمد، عودة -ٔٔ

 .األردن - إربد
"أثر ا)تخدام ا)اتراتيجية شاكل البيات الادا ري فاي اكت)ااب المفااىيم  م(.ٕٗٔٓ) العياصرة، عمر -ٕٔ

رسنالة  ،جالفيزيااءر اللممي لادى طاالب الياف اللاشار األ)ا)اي فاي مااّدة اللممّية وتنمية التفكي
 .األردن - عّمان، يةاألردنالجامعة  ،ماجستير

"أثر ا)تخدام ا)تراتيجية البيت الادا ري فاي عاالج التياّورات البديماة لابل   م(.ٕٗٔٓ) قاسم، ألفنة -ٖٔ
جامعنة األزىننر،  ننّزة،  ،اجسننتيررسنالة م ،المفااىيم اللممّيااة لاادى طالبااات اليااف الحااادي عشاار بغاازّة"

 .http://www.alazhar.edu.ps من الموقع اإللكتروني: مٕ٘ٔٓ/ٛ/ٜٕاسترجع بتاريخ 

 ، دار الشروق لمنشر والتوزيع،)يكولوجّية التدريس، م(ٕٔٓٓ) وقطامي، نايفةقطامي، يوسف  -ٗٔ
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 عمان.
 .األردن-نعما، دار دجمة لمنشر والتوزيع، طرت تدريس اللموم م(.ٜٕٓٓ) سحر، كاتوت -٘ٔ
فاعمّياة توظياف ا)اتراتيجية البيات الادا ري فاي تنمياة المفااىيم ج م(.ٕٕٔٓ) رمال، الكحموت -ٙٔ

رسنننالة ، ومياااارات التفكيااار البياااري بالجغرافياااا لااادى طالباااات الياااف الحاااادي عشااار بغاااّزة"
 :من االلكتروني مٕ٘ٔٓ/ٛ/ٜٕ زة. استرجع بتاريخ ، الجامعة اإلس مية ،ماجستير

http://www.library.iugaza.edu.ps 

براىيم، عز الدين ومحسنن، عمناد وبنني ياسنين، عيسنى -ٚٔ  م(.ٕٛٓٓ) مريزيق، ىشام والجّراح، محمود وا 
 .األردن-. دار الراية لمنشر والتوزيع، عمانأ)اليب تدريس اللموم

تادريس حديثة فاي  ا)تراتيجياتطرت وأ)اليب و  م(.ٖٕٓٓ) النجدي، أحمد وعبد اليادي، منى -ٛٔ
 مصر. - القاىرة، فكر العربي لمنشر والتوزيعدار ال، اللموم
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 )أ( ملحق
 اختباز اكتساب املفاهيه العلنية

 
دة فني ييدف ىذا االختبار إلى قيناس مندى اكتسناب أفنراد عيننة الدراسنة لممفناىيم العممينة النوار        

 وحدة جالحموض والقواعدج من كتاب الكيمياء لمصف التاسع األساسي.
 
 .تلميمات االختبار: أوالً 

 : عزيزي الطالب
 ( فقرة من نوع االختيار من متعدد.ٖٓيتكون االختبار من ) 
 ( بدائلٗيوجد لكل فقرة من فقرات االختبار ) ،وما عميك إال وضع ، واحدة فقط منيا صحيحة

 المربع المجاور لرقم الفقرة أسفل الرمز الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. في)×( إشارة 
 ( ع مة.ٖٓوالمجموع الكمي ل ختبار )، يعطي لكل إجابة صحيحة لمفقرة ع مة واحدة 
 يرجى اإلجابة عمى كل الفقرات و عدم ترك أي س ال بدون إجابنة وفني حنال تركينا تعطنى الع منة 

 صفر.
 جابة واحدة سيماى ويعطى الع مة صفر.أي س ال وضع لو أكثر من إ 
 
 .فقرات االختبار: ثانياً 
 يلد تلريفًا لمقاعدة ال ليفة. الأي من التلريفات التالية  -9
فني محاليمينا بعند التنأين مسناو  لتركينز القاعندة قبنل التنأين  (OH)-1القاعدة التني يكنون تركينز  .أ 

 في محاليميا.
 ضعيف.القاعدة التي توصل التيار الكيربائي بشكل  .ب 
 ( عند تأينيا.OH)-1القاعدة التي تعطي كميات قميمة نسبيًا من أيون  .ج 
 ( في محاليميا بعد التأين أكبر من تركيز القاعدة قبل التأين.OH)-1القاعدة التي يكون تركيز  .د 
 

 المادة البي اء التي تلرف باليودا الكاوية وت اف إلى زيت الزيتون ليناعة اليابون ىي:  -1
 .NH3ادر( األمونيا )النش .أ 
 .NaOH ىيدروكسيد الصوديوم  .ب 
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 .Mg(OH)2ىيدروكسيد المانيسيوم  .ج 
 .NaNO3 نترات الصوديوم .د 

 

 (HF, HNO3, HCI)األيون الم)ؤول عن اليفات الحام ية لمحاليل الحماو  التالياة  -1
 : ىو أيون

 .(1-(CI)الكمورين .أ 
 .1- (NO3) النترات .ب 
 .1+(H) الييدروجين .ج 
 (.F)-1 الفمور .د 
 

وحما   KOHلممما  النااتج عان تفاعال محماول ىيدروك)ايد البوتا)ايوم الييغة الجزي ية  -1
 : ىو HNO3النيتريك 

 .NH3 .أ 
 .KCI .ب 
 .KNO3 .ج 
 .NaCI .د 

 

 : ي)تخدم الكاشف اللام في -1
 التمييز بين الحمض القوي والحمض الضعيف. .أ 
 التمييز بين القاعدة القوية والقاعدة الضعيفة. .ب 
 التمييز بين الحمض والقاعدة وتحديد قوتيما. .ج 
 يز بين المواد الكيرلية والمواد ال كيرلية.التمي .د 

 

إذا عممت أن بل  م)تح رات اللناية بالشلر )الشامبو( مواد قاعدياة التركياب، فننناا ن)اتطيع  -6
 :  التقميل من آثار الشامبو القاعدية با)تخدام

 محمول من بايكربونات الصوديوم وفرك الشعر بيا. .أ 
 القميل من قطرات الخل وفرك الشعر بيا. .ب 
 ممح الطعام ويفرك بيا الشعر. نمول مركز ممح .ج 
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 .المخفف ويفرك بيا الشعر (HCI) قطرات من حمض .د 
 

 : واحد من محاليل المواد اآلتية لو خيا ص حام ّية -7
 .K2O(aq) .أ 
  .CaO(aq) .ب 
 .aq))Na2O .ج 
 . O2(aq) .د 
 

 : كواشف الحمو  والقواعد عبارة عن -8
 ول الحامضني، وتتمننون بمنون رخننرحمنوض أو قواعند عضننوية ضنعيفة تتمننّون بمنون معننّين فني المحمنن .أ 

 في المحمول القاعدي. 
 حموض أو قواعد قوّية تحّضر في المختبر لمتمييز بين الحموض والقواعد. .ب 
 حموض أو قواعد قوّية مستخرجة من مصادر طبيعّية. .ج 
وتتمننّون بمننون رخننر فنني ، تتمننّون بمننون معننّين فنني المحمننول الحامضنني، حمننوض أو قواعنند قويننة .د 

 المحمول القاعدي.
 

 يالحظ تياعد غااز عناد إ اافة القميال مان الخال )حما  األ)اتيك( إلاى ياودا الغ)ايل )كربوناات -9
 : و)بب ذلك أنّ  اليوديوم(

 صودا الاسيل قاعدة قوية. .أ 
 الكربونات تطمق أيون الييدروكسيد عند تفاعميا مع الخل. .ب 
 ح والماء.إضافة لممم CO2الخل مادة حامضية تتفاعل مع صودا الاسيل القاعدية منتجًة  از  .ج 
 ألن الخل حمض قوي. .د 
 

 : إحدى األحما  اآلتية ت)تخدم في يناعة بطاريات ال)يارات -91
   .H2SO4 .أ 
 .NH3 .ب 
 .HCOOH .ج 
 .HNO3 .د 
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وجميليااا ليااا نفااس  NaOH ،Mg(OH)2 ،NH3: إذا كااان لااديك المحالياال الثالثااة اآلتيااة -99
 : تي تياعدّياً فننو يمكن ترتيب قدرتيا عمى توييل التيار الكيربا ي عمى النحو اآل، التركيز

 .NH3  Mg(OH)2  NaOH .أ 
 .NH3  NaOH  Mg(OH)2 .ب 
 .Mg(OH)2  NH3  NaOH .ج 
 .NaOH  Mg(OH)2  NH3 .د 

 

 : تلتبر يناعة األ)مدة النيتروجينية أحد أىم ا)تخدامات -91
 ممح الّطعام(.)ممح كموريد الصوديوم .أ 
 .NH3األمونيا  .ب 
 خام الفوسفات. .ج 
 ىيدروكسيد الصوديوم. .د 

 

 : الييدروجيني لممحمول يلتمد عمى الرقم (PH)مقياس  -91
 .(H)+1أيون  حجم .أ 
 .(H)+1تركيز أيون .ب 
 .(H)+1كثافة أيون .ج 
 .(1+(H)شحنة أيون .د 

  

 : الحمو  القوية ىي الحمو  التي -91
 تتأين كميًا في الماء. .أ 
 تتأين جزئيًا في الماء. .ب 
 مرتفعة نسبيًا. (PH)لدييا قيمة  .ج 
 محاليميا ضعيفة التوصيل لمتّيار الكيربائي. .د 

 

 : (مع إحدى المواد اآلتيةNH3)عند تفاعل األمونيا (NH4CI)مم  كموريد األمونيوم  ينتج -91
 .NaCI .أ 
 .CI2 .ب 
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 .HCl .ج 
 .KCI .د 
 

 : ىو (CaO, N2H4, KOH)األيون المشترك في محاليل المواد اآلتية  -96
 .(OH)-1 .أ 
 .(K)+1 .ب 
 .(H)+1 .ج 
 .(O)-2 .د 
 

 النيتاروجين وواحاادبطريقااة ىاابر، وذلااك باالتحااد المباشاار باين غاااز  NH3ياتم تح ااير األمونياا  -97
 : من الغازات اآلتية

  .O2 .أ 
 .H2 .ب 
 .CI2 .ج 
 .NH3 .د 
 

 : وأيونًا آخر موجبًا ىي (-OH)المادة التي تتأّين في الماء وتنتج أيون  -98
 .الحمض .أ 
 .الماء .ب 
 القاعدة. .ج 
 الممح. .د 
 

 : يلّد حم  الف)فوريك من المواد الميّمة لنمو النباتات وذلك ألنو -99
 ضروري إلنتاج الكموروفيل في النبات. .أ 
 عادل قاعدية التربة.ي .ب 
 يزود النبات بعنصر البوتاسيوم الضروري لنمو النبات. .ج 
 مصدر أساسي لمفسفور الضروري لنمو النبات. .د 
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 : NaClاآلتية يتم تح يرىا يناعيًا با)تخدام التحميل الكيربا ي لمحمول  إحدى المواد -11
 .KOH .أ 
 .NH3 .ب 
 .Na2CO3 .ج 
 .NaOH .د 
 

 : تزداد درجة حمو ة محمول ما كمما -19
 لممحمول. (PH)ة زادت قيم .أ 
 لممحمول. (PH)قمت قيمة  .ب 
 لممحمول. (-OH)زادت أيونات  .ج 
 في المحمول. (+H)قمت أيونات  .د 
 

 واحد من التفاعالت التالية يلتبر تفاعل تلادل. -11
 .H2SO4 + NaOH  Na2SO4 + H2O .أ 
 .N2 + 3H2  2NH3 .ب 
 .CO2 + H2O  H2CO4 .ج 
 CaO + H2O  Ca(OH)2 .د 

 

 : خيا ص الحمو  تلد من ال أي من الخيا ص اآلتية -11
 توجد في بعض المواد الطبيعية كالخل والحمضيات. .أ 
 في الماء. تذوب .ب 
 الحموض المركزة منيا حارقة لجمد اإلنسان والم بس. .ج 
 .ذات طعم ُمْر  .د 

 

 : مثل (PH = 7)بل  محاليل األمالح ذات تأثير متلادل  -11
 .NH4CI .أ 
 .CH3COONa .ب 
 .NaCI .ج 
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 .ال شيء مما ذكر .د 
 

وتتفاعال ماع حما  الكبريتياك إلنتااج حما  ، خام الفو)فات المادة التي تدخل في تركيب -11
 : ىي، الف)فوريك

 .H3PO4 .أ 
 .Ca3(PO4)2 .ب 
 .H2SO4 .ج 
 .CaSO4 .د 
 

 رديء (H2O)مويااًل جّياادًا لمتياار الكيرباا ي، بينمااا يلتبار المااء المقّطاار  (NaCI)يلاّد محماول  -ٕٙ
 : ويلود ذلك ألن، التوييل لمتيار الكيربا ي

 حمض ضعيف. H2O الماء، كيربائيحمض قوي موصل لمتيار ال NaCI .أ 
 قاعدة ضعيفة. H2O الماء قاعدة قوية موصل لمتيار الكيربائي، بينما NaCI .ب 
 H2O المنناء ممننح يتننأين إلننى أيونننات موجبننة وسننالبة تسنناىم فنني نقننل التيننار الكيربننائي، بينمننا NaCI .ج 

 يتكون من جزئيات متعادلة فيو  ير موصل.
 مادة كيرلية. H2Oمادة الكيرلية، بينما الماء  NaCI .د 

 

إذا كان لديك محموالن لمادتين مجيولتين في كأ)ين زجاجيين مختمفين فننو يمكان التميياز  -17
 : بأحد اإلجراءات اآلتية، أّيًا منيما الحم  وأييما القاعدة

فننالمحمول الننذي يايننر لننون ، ونضننع قطننرات فيننو مننن كنن  المحمننولين، نسننتخدم محمننول الشنناي .أ 
 والذي ياير لونو إلى البني المسود فيو حمض.، فر فيو قاعدةمحمول الشاي لمبرتقالي المص

 نستخدم الفينولفثالين، فالذي ياير لونو الزىر فالمادة قاعدة، والذي بقي ب  لون فالمادة حمض. .ب 
 لون فيو قاعدة. والذي بقي ب ، فالذي ياير لونو لمزىر فيو حمض، نستخدم الفينولفثالين .ج 
 ال يمكن التمييز بينيما. .د 

 

 .(NaOH)ي)تخدم فييا ىيدروك)يد اليوديوم  الدة من اليناعات اآلتية واح -18
 الورق. .أ 
 النسيج. .ب 
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 الصابون. .ج 
 األسمدة. .د 
 

فااي ، (PH6)قااد تكااون التربااة ذات رقام ىياادروجيني متاادني ، فاي بلاا  البي ااات الزراعياة -19
 :  ىذه الحالة ن)تطيع جلل تمك التربة قابمة لمزراعة عن طريت

 إلى التربة. (HCI)إضافة كميات محددة من حمض  .أ 
 حرث التربة جيدًا واستخدام األسمدة عالية الجودة. .ب 
 استخدام مادة قاعدية قبل الحرث مثل مسحوق الرخام أو الجير. .ج 
 متدنية. (PH)استخدام مواد ذات قيم  .د 
 

وقمناا ، (CH3COOH)واآلخر لحم  األ)اتيك ، (HNO3)إذا كان لدينا محموالن أحدىما  -11
وبغمات ، خدام البطارية وأ)الك التوييل وأقطاب غرافيت في كل منيماابتشكيل دارة كيربا ية با)ت

أكباار منااو فااي محمااول  (HNO3)الاادارة نالحااظ أن شاادة إ اااءة الميااباح الكيربااا ي فااي محمااول 
(CH3COOH) ويلود ذلك ألن : 

 ويوصل التيار بشكل أقوى. CH3COOHحمض أقوى من  HNO3 .أ 
 .CH3COOHحمول لم PHلو أعمى من قيمة  PHقيمة  HNO3 محمول  .ب 
 مادة كيرلية. CH3COOH مادة الكرلّية في حين HNO3 .ج 
 قاعدة ضعيفة. CH3COOHقاعدة قوية في حين HNO3  .د 
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 )ب( ملحق
 اإلجابات الينوذجية لفقسات اختباز اكتساب املفاهيه العلنية

 
رقم 
 الفقرة

رقم  البدا ل
 الفقرة

 البدا ل
 د ج ب أ د ج ب أ

ٔ X    ٔٙ X    
ٕ  X   ٔٚ  X   
ٖ   X  ٔٛ   X  
ٗ   X  ٜٔ    X 
٘   X  ٕٓ    X 
ٙ  X   ٕٔ  X   
ٚ    X ٕٕ X    
ٛ X    ٕٖ    X 
ٜ   X  ٕٗ   X  
ٔٓ X    ٕ٘  X   
ٔٔ X    ٕٙ   X  
ٕٔ  X   ٕٚ  X   
ٖٔ  X   ٕٛ    X 
ٔٗ X    ٕٜ   X  
ٔ٘   X  ٖٓ X    
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 )ج( ملحق
 (اجملسدة واحملسوسة)اكتساب املفاهيه العلنّية على املفاهيه توشيع فقسات اختباز 

 ذات أعلى تلسازات

 
 .في وحدة "الحمو  والقواعد"
 عدد الفقرات رقم الفقرة المفيوم

 )مفاىيم مجردة(
 ٔ ٖٔ تركيز
 ٔ ٕٙ تأيُّن

 ٔ ٖ +Hأيون الييدروجين 
 ٔ ٚٔ H2 از الييدروجين 

 ٔ ٙٔ (-OH)أيون 
 ٔ ٜٕ نيالرقم الييدروجي

 ٔ ٕٕ التفاعل
 )مفاىيم مح)و)ة(

 ٕ ٖٕ، ٗٔ الحموض
 ٕ ٛٔ، ٔ القواعد

 ٔ ٓٔ H2SO4حمض الكبريتيك 
 ٔ ٕٓ، ٕ NaOHىيدروكسيد الصوديوم 
 ٔ ٘ٔ HCIحمض الييدروكموريك 

 ٕ ٜ، ٙ الخل
 ٔ ٕٛ الصناعة

 ٔ ٖٓ HNO3حمض النتيريك 
 ٔ ٕٔ NH3األمونيا 
 ٖ ٕٚ، ٔٔ، ٚ محمول
 ٔ ٛ كاشف

 ٔ ٘ الكاشف العام
 ٔ ٕٔ درجة الحموضة
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 عدد الفقرات رقم الفقرة المفيوم
 ٔ ٕٗ NaCIكموريد الصوديوم 

 ٔ ٗ ممح
 ٔ ٕ٘ خام الفوسفات

 ٔ ٜٔ H3PO4حمض الفسفوريك 
 فقرة ٖٓ=  المجموع  

 
 


