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بيدك لتتخذ تمك  يأخذولكن ما أجمل أن تجد من ...  مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة 

 ...الخطوة وتبدأ ذلك المشوار

.. .كما يفعل األىل مع أوالدىم باستمرار

وجدت وطني فمسطين حافزًا لمتقدم  ...مشوار العمم والمعرفة التي ال تنضبفي  

 والتطور

 لمطموح والمثابرة وجدت أبي وأمي مثثً 

 وجدت المعممات واألساتذة الكرام ، دعمًا نحو التميز والنجاح

 أصدقائي وصديقاتي سندًا عمى طول الدّدربِب ... وجدت إخوتي وأخواتي  

,,, فإلى كل من أضاء بعممو عقل غيره أو ىدى بالجواب الصحيح حيرة سائميو  

  ...رفين فأظير بسماحتو تواضع العمماء وبرحابتو سماحة العا

 إلى كل من ساىم في إظيار ىذا العمل إلى النور...  ىؤالء إلى

 موسى الخالدي، . وعمى رأسيم الوالدان األعزاء، وأستاذي الكريم د 

لى جميع الييئة اإلدارية والتدريسية في كمية التربية  وا 

 .أىدي ىذا البحث
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شكر وتقدير 

اَل   اَل ْش ُك ُك   اَل " ، وال يميق بطالب عمم أن ينكر الجميل  وينسى دور " ااَل  ا َهَّللا   اَل ْش ُك ُك   اَل   اَل ْش   َهَّللا

اآلخرين في مساعدتو لموصول إلى ما يرنو إليو، لذا يتوجب عمي أن أتقدم ببالغ الشكر 

 ... ، وىم كثيرون والتقدير لكل من ساعدني في إنجاز ىذا البحث

القيمة الدور  لتوجيياتوكان أستاذي الدكتور موسى الخالدي لما يسرّدني أن أخص بالشكر 

. نجازات أخرىاالنجاز الذي آمل أن يكون بادرة خير إلإتمام ىذا الكبير في 

الدكتور : أشكر من تشرفُت أماميم لمناقشة رسالتي، أعضاء لجنة مناقشة البحثكما  

عبد اهلل بشارات لتوجيياتو في إتمام . حسن عبد الكريم إلرشاداتو ودعمو المستمر، و د

 .ئيةالمعالجات اإلحصا

جميع األساتذة في وفي ذات السياق ال أنسى أيضًا أن أعرب عن مدى شكري الجزيل ل

نادر وىبة، . دوفتحية نصرو، .كمية التربية لما كان ليم الفضل في تعمّدمي، وعمى رأسيم د

 . أحمد جنازرة. جياد شويخ، ود. رفاء الرمحي، ود. ود

األفاضل مديري ومعممي المدارس التي سادة لل الشكر والتقديركما أود أن أتقدم بجزيل 

 .أجريت فييا الدراسة وكذلك طمبة الصف العاشر لتعاونيم في سبيل إتمام ىذا البحث

، ىذا البحث ر في إنجازدوالسائمة المولى العمي القدير أن يجزي بالخير كل من كان لو 

 .وجًل شكري ألبي العزيز وأمي الغالية عمى دعميم الدائم لي
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 ممخص الدراسة

" النظرية المتعددة لمتغيير المفاىيمي"أثر تطوير استراتيجية تدريس تستند إلى 

في تغيير مفاىيم طمبة الصف العاشر األساسي حول موضوع األلكانات 

واأللكينات 

م يحمميا طمبة الصؼ العاشر في مكضكع ىدفت ىذه الدراسة لتشخيص المفاىيـ البديمة الت

م ضكء النظرة ؼاأللكانات كاأللكينات، كلمبحث في أثر استخداـ استراتيجية تدريس مصممة 

( ة، كالمؤثرة، كاألنتكلكجياالبستمكلكجية)الثبلثة  ىامحاكرتغيير المفاىيمي في المتعددة لؿ

لمفاىيمي حكؿ مكضكع األلكانات في تحقيؽ التغيير ا التقميدية كأفضميتيا عمى طرؽ التدريس

. كاأللكينات

 المفاىيـ بتشخيص يتعمؽ العمكـ تعميـ في ميمان  مكضكعان  تعالج ككنياتنبع أىمية الدراسة 

 البديمة لدل طمبة الصؼ العاشر حكؿ مكضكع األلكانات كاأللكينات، كما تيتـ بالعمؿ عمى

مبلئمة كىي استراتيجية حديثة  استراتيجية إلى باالستناد المكضكع حكؿ مفاىيميـ تغيير

الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية  التي تراعيالتغيير المفاىيمي مف النظرة المتعددة 

(.  المحسكس، كالرمزم، كالمجرد)

؛ ما المفاىيـ البديمة التي يحمميا الثبلث األساسية عممت الدراسة عمى اإلجابة عف أسئمتيا

؟ كما أثر استخداـ استراتيجية تدريس نات كاأللكيناتحكؿ األلكاطمبة الصؼ العاشر 
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 حكؿ ىذامصممة في ضكء النظرة المتعددة في إحداث تغيير مفاىيمي لدل الطمبة 

الثبلث  محاكرىاضمف  بشكؿ أكبر إلى أم مدل ترتكز عممية التغيير المفاىيميك المكضكع؟

إستراتيجية التغيير  نفيذـ تتقد ؟، ك(ة، كالمؤثرة، كاألنتكلكجياالبستمكلكجية) األساسية

إلى مبادئ لمتغيير المفاىيمي التي تستند نظرة المتعددة ؿالمفاىيمي في ىذه الدراسة كفقان ؿ

. في التعمـ كاكتساب المعرفة النظرية البنائية المعرفية كاالجتماعية

شبو تجريبي، مع  بتصميـ لتككف كميةلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اختيرت منيجية الدراسة  

تشكؿ مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي . العتماد عمى بيانات كيفية داعمةا

طالبان كطالبةن في عدة  251 ضمتأخذت منو عينة عشكائية ، في منطقة ضكاحي القدس

عينة قصدية لتمثؿ كما اختيرت ص المفاىيـ البديمة لدييـ في المكضكع، تشخيمدارس ؿ

أثر  لدراسةطالبةن  69طالبةن، كالمجمكعة الضابطة بعدد  66المجمكعة التجريبية بعدد 

صممت األدكات المتمثمة في الميمات كاألنشطة التي طبقتيا الباحثة . االستراتيجية كفاعميتيا

ق أفراد العينة، كتـ خضع ؿفي تدريس المجمكعة التجريبية، كاختبار المفاىيـ البديمة الذم 

، حيث راالختبا ثباتتـ التأكد مف  كماطالبة،  34ف تطبيؽ الدراسة عمى عينة استطبلعية ـ

عادتو بعد ثبلثة أسابيع 0.87 بيرسكف بمغ معامؿ الثبات . بطريقة تطبيؽ االختبار كا 

نتائج الدراسة كجكد مجمكعة مف المفاىيـ البديمة التي يحمميا طمبة الصؼ العاشر في بينت 

اللة إحصائية لصالح المجمكعة مكضكع األلكانات كاأللكينات، كما أظيرت فركؽ ذات د

التغيير المستندة إلى التجريبية عمى سمة التغيير المفاىيمي تعزل لمتغير طريقة التدريس 

بيف تحميؿ كما  .المفاىيمي في ضكء النظرة المتعددة كالطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية
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ضيا البعض في أطر النتائج أف المفاىيـ البديمة في مكضكع األلكانات تتشابؾ مع بع

خرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات لصناع السياسات التربكية بإظيار . مفاىيمية

االىتماـ بالمفاىيـ البديمة التي يحمميا الطمبة في مكضكع األلكانات كاأللكينات كأثر كجكدىا 

ستخداـ عبلج المفاىيـ البديمة بابً  عمى فعالية تعمميـ، كتكصيات أخرل لمباحثيف باالىتماـ

 .ابتشخيصو كعدـ االكتفاءاستراتيجيات تدريس بنائية في مكاضيع الكيمياء بشكؿ أكبر 
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Abstract 

 
The Impact of Establishing a Teaching Strategy Based on “The 

Multi-Aspects Conceptual Change Theory” on Grade Ten 

Students’ Conceptual Change in the Topic of Alkanes and 

Alkenes. 

The aim of this study was to diagnose the alternative conceptions in the 

topic of Alkanes and alkenes, and to investigate the impact of a teaching 

strategy that was created in light of “The Multi-Aspects Conceptual 

Change Theory” (Epistemological, Ontological, and Affective) on grade 

ten Students‟ conceptual change.  

The study was set out to answer the following three research main 

questions; what alternative conceptions Tenth Grade students hold about 

Alkanes and Alkenes? What is the impact of utilizing a teaching strategy 

based on the Multi-aspects of a conceptual change on Tenth Grade 

students‟ conceptual change in the topic? To what extent the process of 

conceptual change is more dominant to occur within the three aspects, 

the (epistemological, ontological, or affective) domain)? 

 To achieve its purposes, the study adopted a quantitative methodology 

with a quasi-experimental design. The population of the study consisted 



ص  
 

 

of all Tenth Grade students in the academic year 2014/2015, from which 

a random sample was selected randomly of 251 male and female 

students to diagnose the alternative concepts that they hold in the subject. 

Another sample of 66 students was selected for the experimental group 

and another 69 for the control group to examine the impact of the 

strategy and its effectiveness to induce the conceptual change of the 

topic. To insure the validity of the study, a pilot study was carried out 

with 34 students. The reliability of the test was investigated using the 

test/re-test method. It gave a 0.87 Pearson reliability coefficient.  

The results revealed the existence of a set of alternative conceptions held 

by Tenth Grade students in the topic of Alkanes and alkenes. The 

findings, also, showed a significant difference in the average of the 

students‟ scores on the conceptual change test in favor of the 

experimental group who were taught by the a Multi- aspects theory of 

conceptual change. Moreover, the findings demonstrated that some of 

the alternative conceptions of the subject were overlapped with each 

other shaping conceptual frameworks of alternative conceptions.  

In light of its findings, the study ended up with a set of concrete 

recommendations for education policy makers. Other recommendations 

were offered for further research in the topic. 
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 الفصل األول

طارىا النظري  مشكمة الدراسة وا 

 مقدمة 1:1

، "أكؿ السمؾ مع مشتقات الحميب يؤدم إلى التسمـ"، !!"الثمج يذكب"، !!"األرض مسطحة"

حكؿ  لمتعمـكغيرىا الكثير مف األفكار التي تدكر في ذىف ا... "الماء يختفي عند تسخينو"

فيمو ىا بما يتبلءـ مع سرحاكؿ الفرد أف يؼالعالـ الذم يعيش فيو، المميء بالظكاىر التي م

سر يؼمف خبلليا أف  يحاكؿـك ببناء تصكرات ذىنية يؽ، فالمتعمـ كمعتقداتو كمعرفتو السابقة

الذاتية  كضح كؿ ما يكاجيو في حياتو اليكمية كفؽ خبراتو، كمدكر مف حكلوم ما

 بنفسو ببناء معرفتو يقكـنشط لممعرفة  ق، كما أنوكثقافة مجتمع، كلغتو، كاالجتماعية

(Bodner, 1986; Piaget, 1964)قع في شراؾ بعض ػم المتكقع أف مف، كبالتالي ؼ

قد ال  التي ،مف أفكار كمعتقدات "الشخصية" لتمؾ المعرفةبنائو أثناء  المفاىيمية اإلشكاالت

عمى نحك عممي؛ كبالتالي  كلكنيا ال تتكافؽ مع ما ىك مقبكؿه بشكؿ كامؿ، خاطئة تككف 

في بعض  تشكؿكالتي في مكاضيع مختمفة، " الػمفاىيـ البديمة"مؿ المتعمـ ما يسمى بػً يح

            المفاىيمي، كنضجو المعرفي بفعالية، كتطكره حكاجز أماـ تعممو األحياف

Piaget, 1932; Hashweh, 1986)). 

ئمة يحاكؿ مشكمة الدراسة، كأىميتيا، كأىدافيا كما يثار منيا مف أس ا الفصؿستعرض ىذم

النظرم الذم  كاالفتراضات التي تتعمؽ بمشكمة الدراسة، كاإلطار عنيا، اإلجابةالبحث 



2 
 

 

، كافتراضاتيا كمحدداتيا لممشكمة، كماىية حدكد الدراسة ىالتبرير تناكؿالباحثة  إليواستندت 

 .النظرم اإلطارالمصطمحات تعريفان ينبثؽ مف  كتعريؼ

طارىا النظر 1:2  يخمفية الدراسة وا 

بطريقة سمبية نقبلن عف اآلخريف،  تكتسبفالمعرفة ال  "...الطالب ليس صفحة بيضاء ذىف"

يعتمد عمى خبراتو الحياتية ، الذم الكاعيمتعمـ كلكف يتـ بناؤىا بطريقة نشطة مف خبلؿ اؿ

، فاألفكار كالمعتقدات ال تنتقؿ (Bodner, 1986) "بكدنر" في بناء معرفتو كما أشار لذلؾ

آخر، كما ىك إلى فرد  ا عف طريؽ إرساليا كما لك كانت طردان بريديان مرسبلن مفإلى عقكلف

الحاؿ في المناىج النقمية لممعارؼ التي تعتمد عمى التعميـ التقميدم سكاء في منياج أك معمـ 

 لممعمكماتكالطالب مستقبؿ ، فييا العممية التعميمية متمركزة حكؿ المعمـكأك في بيئة صفية، 

 .(Blumenfeld, 1997) ،في كرقة االمتحاففقط  كيسترجعيا ىاستذكرم

تحمؿ في طياتيا تفسيرات  التي إف الطبيعة مف حكلنا مميئة بالظكاىر كالشكاىد المختمفة

بالتطكر كالمكاكبة بيف  اإلنسافيككف منبعان لتسييبلت شتى في حياة  اكمنيا ـ ،لظكاىر أكبر

إما أف يتعامؿ  قحكؿ كؿ ما يدكر مف حكؿ مستمرة التتساؤ لمتعمـدل االعمـك كالتكنكلكجيا، كؿ

معيا في سياقات منفصمة أك مترابطة مع بعضيا البعض، كىذا يعكد إلى طبيعة 

تعني نظرة الفرد لكيفية تطكر المعرفة، فالطالب التي الخاصة بكؿ فرد، ك االبستكمكلكجيا

التي يعرفيا  ،(Schema)م مخطط الذىفبني الخارطة الذىنية الخاصة بو كىك ما يعرؼ باؿػم

بأنيا مخطط ديناميكي مف األفكار المنظمة في ذىف المتعمـ كفؽ  (Piaget, 1932)" بياجيو"

بأنيا شبكة  (Hashweh, 1986)" حشكة" كيصفيالما يبلحظ كيجرب كيدرؾ كيتنبأ، 
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المعرفية  كتشغؿ تمؾ األفكار حيزان في البنى، المفاىيـ كاألفكار التي ليا عبلقة بظاىرة معينة

، كالتي قد تقكد كما أسمفت لبعض اإلشكاالت المفاىيمية أثناء بناء المتعمـ الفردذىف في 

,Duckworth)" داكككرث"في ىذا السياؽ تشير . لمعرفتو حكؿ المكضكعات المختمفة  

بأف ال ينحي دكره المعمـ ، مع مراعاة بشكؿ حر إلى ضركرة أف يبني المتعمـ معرفتو (1987

 .اؾ البناءلمكجو كالمراقب لذعف دكر ا

 البنائية المعرفية واالجتماعية 1:2:1

 الفرد أف كلكنيا جميعان تستند إلى خاصتيا، التعريفات تعددت كقد البنائية مفيكـ يظير ىنا

 "بكدنر"أشار  قدكالمحيطة،  بالبيئة أك انخراطو اآلخريف مع تفاعمو نتيجة بنفسو معرفتو يبني

(Bodner, 1986)  ال فإنو" البنائييف" كبحسب كبالتالي ذىف المتعمـ في تبنى المعرفة بأف 

نما خطئيا أك صحتيا بمدل المعرفة عمى الحكـ يمكف مع الحقائؽ، ككصؼ  تبلؤميا بمدل كا 

 The way a key fits a“، "الطريؽ في كيفية مبلئمة المفتاح لمقفؿ"بعبارة  بكدنر ذلؾ

lock” (p.p: 874) كلكف كمسممات حقائؽ مجرد المعرفة أف لتقميديةا النظريات ترل حيث 

 مطمقة؛ حقيقة إلى يصؿ مف يكجد ال أنو (Galsersfeld, 1996) "جبلسرسفيمد"يجادؿ 

 .يككنيا التي الشخصية الخبرات خبلؿ مف الككنية الظكاىر كتفسير فيـ يحاكؿ فاإلنساف

 ركاد الذم يعتبر أحد" قبياجي"بعمؿ  المرتبط معرفي أحدىما منحييف في البنائية تتبمكر

 المعرفي لنمكىـ تصنيفان  ككضع مختمفة أعمار في األطفاؿ عمى حيث قاـ بتجارب البنائية،

 زمني لمدل تحتاج عمميات خبلؿ مف معرفتو بنفسو يبني فأفاد بأف المتعمـ أعمارىـ، كفؽ

 ككسب ألخرل، ىدـ كربما جديدة معارؼ كبناء أفكاره في ليحقؽ المتعمـ التنظيـ طكيؿ؛
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 كالتبلؤـ  (Assimilation) التمثيؿ عمميات خبلؿ مف تدريجيان  ذلؾ لمتفكير، كيحدث أنماط

(Accommodation)  ،لممعرفة.(Piaget, 1964) 

 حيث ،Social Constructivismاالجتماعي  البنائي التعمـ ىناؾ اآلخر المنحى كفي

 أىمو مع الفرد تفاعؿ خبلؿ مف لتعمـا عمى كالبيئة االجتماعية الثقافة مف كؿ تأثير ىنا يظير

 النمكذج عميو أكد ما كىذا أيضان  مؤثران  المغة دكران  فتمعب الحكار؛ طريؽ عف كالمعمميف كأقرانو

التعمـ أنو عممية   (Vygotsky, 1978)" فيجكتسكي"حيث عرؼ  االجتماعي؛ البنائي

 تعمـ ليذا النتاج داخميان،تحكيؿ نتاج التفاعبلت كاألنشطة االجتماعية إلى عممية تشرب الـ

نما بصره خبلؿ مف ليس حكلو مف العالـ إلى بالنظر يبدأ الفرد أف كأشار أيضان إلى  مف كا 

 ،(Cognitive Development) الفرد  لدل المعرفي التطكر مما يساىـ في لغتو، خبلؿ

 ياؽالس عف بمعزؿ يتـ أف يمكف ال المعرفي أف التطكر (Bodner, 1986)" بكدنر"كأكد 

 كضع بكجكب (Ralph, 2006) "رالؼ"دعا إليو  ما يؤكد كىذا ، المحيط االجتماعي

 سياؽ في التعميـ أىمية تظير كىنا أكثر، قيمتيا ليغني تعميمي سياؽ في العممية المعرفة

 أف الضركرم مف أف (Bloom, 1992)" بمكـ"فعاؿ، كفي سياؽ متصؿ أكد  تعمـ لتحقؽ

باالبستكمكلكجيا الخاصة بالمتعمـ كبالسياؽ  المعرفي كالتطكر مالمعرؼ البناء مف كؿ يرتبط

 .المحيط بو أثناء تعممو

" بكدنر"، ك"جبلسرسفيمد"كما كصفيا  أساسية افتراضات عدة عمى تقكـ البنائية النظرية إف

(Galsersfeld, 1996; Bodner, 1986, 2001) كىي: 
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 كىذا يبنييا، إنما اآلخريف مف بيةسؿ بصكرة المعرفة الفرد يكتسب ال: األكؿ االفتراض

 :المعرفة، كىي اكتساب بعممية تتصؿ ىامة ركائز يشمؿ االفتراض

 يتشكؿ فالمعنى التعمـ، عممية أثناء كفعاالن  نشطان  يككف أنو أم بنفسو، المعرفة الفرد يبني ( أ

 .الخارجي العالـ مع حكاسو لتفاعؿ نتيجة المتعمـ عقؿ داخؿ

 معالجة طريقة ىك يختمؼ ما كلكف ىك، كما إلى آخر ردؼ مف المعرفة محتكل ينتقؿ ( ب

 .السابقة معرفتو كفؽ خاصان  معنى لنفسو بنائو ككيفية المحتكل ليذا الفرد

 كليس التجريبي العالـ نظاـ مع التكيؼ إلى تحقيؽ المعرفية العممية تيدؼ: الثاني االفتراض

 التي الجديدة الخبرة مع تكيؼاؿ نتيجة يحدث المعرفة فاكتساب المطمقة؛ الحقيقة اكتشاؼ

 خبلؿ مف كاستيعابيا فيميا في السابقة أفكاره المتعمـ يستخدـ حيث البيئة، في نكاجييا

 .(Accommodation)بالتكاـؤ  (Piaget, 1964)" بياجيو"دمجيا، كىذا ما أسماه 

 المعنى؛ ذم التعمـ لتحقؽ أساسيان  شػرطان  لممتعػمـ السابقة المعرفة تعد :الثالث االفتراض

الفرد، حيث يكلي البنائيكف أىمية كبيرة  معرفة لبناء الرئيسي المحكر ىي السابقة فالخبرات

 .في نظريات التعمـ لممعرفة السابقة التي يممكيا المتعمـ

 ال فالفرد اآلخريف، مع االجتماعي التفاعؿ خبلؿ مف ينتج المفاىيمي النمك :الرابع االفتراض

 بناؤىا يتـ المعرفة كلكف فحسب؛ الذاتية أنشطتو خبلؿ مف المحيط العالـ عف معرفتو يبني

 .تعاكنية بيئة في اآلخريف مع االجتماعي االنخراط خبلؿ مف
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 نشوء المفاىيم البديمة أثناء التعمم كما تصفيا البنائية  1:2:2

 عمى ةأساسي بدرجة يعتمد البنائي التعمـ الذكر لمبنائية، يتضح أف السابقة االفتراضات مف

 كليس يفيـ، أف أجؿ المتعمـ مف حكؿ متمحكرة الدراسية العممية تككف أف يجب حيث الفيـ،

 األنكاع مف يستفيدكف الفيـ عمى القادركف كالطمبة كمسممات، حقائؽ أنيا عمى المعرفة لتمقينو

نكعة ليـ، كمف خبلؿ استراتيجياتو المت بتكجييو المعمـ ليـ يكفرىا التي الخبرات مف المناسبة

 تفكيرىـ تقييـ مف تمكنيـ كالتي في طرح المكضكع كالمبلئمة لخصائص الطمبة كحاجاتيـ،

 عند كخاصة قرار اتخاذ عمى كالقدرة الناقد التفكير ميارة لدييـ يصقؿ فيك اآلخريف، كتفكير

 .(Ralph, 2006)  اجتماعي تعميمي سياؽ في المعرفة كضع

فيصبح  آخر، بنائيان  تعممان  االجتماعي عمميـت مف كفي سياؽ متصؿ؛ قد يستخمص الطمبة

 تعممان ذاتيان  تشاركيان في سياؽ معيف؛ أك تعاكنيان  كاف سكاء بأشكالو االجتماعي التعمـ البنائي

 أثناء كلكف بأنفسيـ، معرفتيـ بناء عمى كبيرة بدرجة ذلؾ كيساعدىـ أخرل، سياقات في

 لمفيـ كمحاكلتيـ كيشاىدكنو يسمعكنو ما ككؿ البيئة مع تفاعميـ ضكء في لمعرفتيـ بنائيـ

 منسجمة مع ما غير تككف أذىانيـ التي قد في كمعتقدات أكبر، قد يتشكؿ تصكرات بشكؿ

 المعرفية البنى في تنشأ التي المفاىيمية اإلشكاالت ىذه عمى عمميان، كأطمؽ مقبكؿ ىك

في معظـ األحياف تككف ك ،(1998الخالدم، ) البديمة بالمفاىيـ معرفتو بناء أثناء لممتعمـ

 ىذه كتتشكؿ ،(Hashweh, 1986)" حشكة"كما كصفيا  عمى شكؿ معرفة إجرائية كامنة

 بشكؿ عالجيا سكاء الشخصية خبرتو كفؽ لممعمكمات المتعمـ معالجة نتيجة اإلشكاالت
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 لدييـ تتككف فقد منطقية، غير كبعبلقات خاطئ بشكؿ ببعضيا األفكار بربط أك منفصؿ

 .األفكار بحسب كصؼ الخالدم ىذه حكؿ إشكاليات عدة فييا تتشابؾ يميةمفاه أطران 

 المسبقة األفكار: كمنيا المفاىيمية، اإلشكاالت مف النكع ىذا لمثؿ التسميات تعددت

(Preconceived Notions)الساذجة  أك السطحية ، المعتقدات(Naïve Theories)، المفاىيـ 

 ىناؾ كلكف، (Conceptual Misunderstanding)ىـ الؼ سكء ،(Mixed Concepts) المختمطة

 يصؼ حيث (Alternative Concepts) البديمة  المفاىيـ عميو أطمؽ تحديدان  أكثر مصطمح

 بحيث المفاىيـ، مف أخرل بمجمكعة كاضح بشكؿ مرتبطة تككف ال ىامة محددة مفاىيـ

لذلؾ الخالدم  فيو كما أشار تؤخذ الذم السياؽ ضمف كصحيحة منطقية أحيانان  تككف

، كليس بالضركرة أف تككف خاطئة تمامان بؿ إنيا غير مكافئة لما ىك متفؽ عميو (1998)

عمميان، كلذلؾ استخدمت الباحثة لمتعبير عف المفاىيـ التي تيدؼ ىذه الدراسة لتشخصييا 

. "المفاىيـ البديمة"كعبلجيا مصطمح 

 مصادر نشوء المفاىيم البديمة لدى المتعمم 1:2:3

ىا، فقد يككف المتعمـ يممؾ ئمصادر نشكبالمفاىيـ البديمة التي تتشكؿ عند المتعمـ تختمؼ  إف

دراؾ مباشر كمعالجتو الخاصة  ليا جذكر في تجاربو الشخصية بما فييا مف مبلحظة كا 

ة ، أك الكتاب المقرر الذم قد صمـ في إطار النمكذج النقمي لممعرؼلؤلفكار

(Transmission Form)  كالصكر بديمة مف خبلؿ المغة كالصياغة  مفاىيـز تككف يعزالذم

 ;Vygotsky, 1978) "بركنر"، ك"فيجكتسكي"أكد كما  ؛(Blumenfeld, 1997) المستخدمة

Bruner, 1966 )تساعد  حيثالمغة تساىـ في البناء المعرفي أثناء عممية التعمـ  عمى أف
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دراؾ المتعمـإذان ىي مؤثرة في ذه عمى فيـ المفاىيـ المجردة أكثر، باإلضافة إلى ، نية كا 

يسبب المعمـ ذاتو بأسمكبو التمقيني لممعرفة دكف مراعاة طبيعة المتعمـ  مصدر آخر فقد

ىمالو   .قخاصة ب اإبستكمكلكجيلككنو يعالج المعمكمات كفؽ كا 

ف عممية تصحيحيا لدل الطبلب عممية عف مصدر تككف المفاىيـ البديمة؛ فإكبمعزؿ لكف 

 تمامان كما ببنائيا، ألف المتعمميف يتشبثكا بمعتقداتيـ التي قامكا ير مف األحياففي كثصعبة 

المتعمميف في تعامميـ مع الطبلب أف العمماء حتى ىـ ؾإلى  (Kuhn, 1970) " ككف"أشار 

أك  ،كؿ ما يخالؼ معتقداتيـ كنظرياتيـ، كأنيـ ييمشكف أم جزئية قد تحدث خمبلن بنظرياتيـ

كالمتعمـ  الجزئيات لحظيان كفي مرحمة محددة مف بحثيـ، لكي يكممكا سيره،أنيـ يتبنكف ىذه 

ىناؾ كقد يككف يػميؿ إلى فيـ المعمكمات بما يتكافؽ مع أفكاره كبما يككف مريح لمعتقداتو، 

، بدالن ىانانفسيان مف المفاىيـ التي يتب عمى ما يريحو إلى بقاءه عامؿ سيككلكجي يدعك المتعمـ

عطاؤىا تفسير اتيـ بالتفكيرذا أف يجيدك مف  ان صحيح ان عممي  ًاعميقان في ىذه الظكاىر كا 

(Hashweh, 1986)ىذا يجعؿ مقاكمتيا لمتغيير أصعب كخصكصان بطرؽ التدريس ، و

التقميدية، كتتفاقـ المشكمة أكثر كأكثر إذا كاصؿ الفرد البناء عمى ىذه المفاىيـ البديمة، كىذا 

ية التعمـ لدل الفرد عمى المدل البعيد، كنتيجة ليذا البناء سيككف لو تبعات خطيرة عمى عمؿ

كالتي تمثؿ شبكة مف المفاىيـ البديمة التي تترابط مع  ةن مفاىيمي ان أطر المتراكـ قد تتشكؿ

 .بعضيا البعض

عند تدريس المفاىيـ الجديدة باالعتبار ضركرية ف عممية أخذ المفاىيـ السابقة لدل الطمبة إ

 (Driver, 1983)" درايفر"فأشارت  ف البناء المتراكـ المكصكؼ سمفان،لتساىـ في الحد ـ
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يحتاج لفترة تعديؿ المفاىيـ كتغييرىا ألف ، مستمرة كتبقى كذلؾىذه العممية أف تككف بكجكب 

كأعمؽ، كبذلؾ  ربخبرات كمعارؼ جديدة بشكؿ أؾ اكتسابطكيمة، كبذلؾ يستطيع المتعمـ 

اىيمية تحتاج إلحداث حالة صراع مفاىيمي ذىني بيف ما عممية إزالة تمؾ اإلشكاالت المؼ

، كىذا يحتاج إلستراتيجية تصمـ (Piaget, 1964)ىك بديؿ كبيف ما ىك متفؽ عميو عمميان 

كتنفذ بكقتو كاؼو إلحداث تغيير عمى المفاىيـ كجعميا بصكرة مناسبة لممفيكـ العممي 

نو عممية مستمرة مف التغييرات التعمـ بأ (Posner, 1982) "بكسنر"الصحيح، فقد كصؼ 

 .يحدث بإطار عقبلني المفاىيمية

 التغيير المفاىيمي وعثج المفاىيم البديمة 1:2:4

تستند الدراسة إلى عدة جزئيات نظرية، كتحديدان ضركرة تطكير البحث في التغيير المفاىيمي 

لى ثبلثة محاكر إلى النظرة المتعددة المستندة إلى أف عممية التغيير المفاىيمي تقـك ع

، حيث تيتـ بتعديؿ مفاىيـ المتعمميف ((العاطفي- االجتماعي)المعرفي، كالكجكدم، كالمؤثر )

 :حكؿ مكضكع ما في تعميـ العمـك في ضكء عدة عكامؿ، كىي

عكامؿ معرفية تعتمد عمى نكعية المعرفة السابقة لدل المتعمـ كطبيعة تطكرىا في ذىنو،  (1

 .(Posner, 1982)مفيـك الجديد ككيؼ يؤثر ذلؾ عمى بناء اؿ

عكامؿ تتعمؽ بمدل كجكد المفيكـ في ذىف المتعمـ، ككيفية تكاجده كارتباطو مع مفاىيـ  (2

أخرل، كتتبمكر ىنا ضركرة طرح المفيـك بتمثيبلت متنكعة تجسر ما بيف المحسكس 

كالمجرد، لذلؾ كؿ مفيـك عممي يممؾ طبيعة خاصة تكجب المعمـ بإستراتيجية خاصة 

 .(Chi, 1994; Treagust, 2003)ريسو أيضان،لتد
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عكامؿ مؤثرة تيتـ بالجكانب االجتماعية كالعاطفية، كمدل تأثير السياؽ االجتماعي  (3

الثقافي في تعمـ المتعمميف لممفاىيـ العممية كخاصة التفاعبلت االجتماعية فيما بينيـ 

 ,Driver)بة، كالمغة المستخدمة في إيصاؿ المفاىيـ ككذلؾ مراعاة خصائص الطؿ

1994). 

ىذا التكجو البحثي المتعدد كما  (Duit & Treagust, 2008)" تريجست"، ك"دكيت" تبنى 

دعكا إلى ضركرة االىتماـ ًباعتماده في أبحاث التغيير المفاىيمي، كاىتـ عدة باحثيف في نيج 

عممية  التغيير المفاىيمي بأنو (Hewson, 1992)" ىيكسف"التغيير المفاىيمي، حيث عرؼ 

ديناميكية مستمرة، كما أف بركز التساؤالت أثناء الحكار في عرض المفيـك يجعؿ التغيير 

ثبلث مراحؿ لمتغيير " ىيكسف"المفاىيمي أكثر فاعمية كبالتالي تحقؽ تعمـ أفضؿ، كقد حٌدد 

 :المفاىيمي، كىي

ؾ كتعني مدل امتبل: (Diagnosis or Elicitation)مرحمة التشخيص أك االنتزاع  (1

تعمؿ عمى انتزاع المفاىيـ البديمة كمعرفة أسباب تشكميا  تشخيصية المعمـ الستراتيجيات

 لدل الطمبة

كتشمؿ مدل استخداـ المعمـ ألساليب تشجع تكٌكف : (Status Change)مرحمة التغيير  (2

 .حالة الصراع الذىني بيف المفاىيـ البديمة الستبداليا بالمفاىيـ األكثر صحة

مدل انعكاس المعرفة السابقة : (Evidence of Outcome)لـ الطمبة مرحمة نتائج تع (3

 .التي يمتمكيا الطمبة في نتائج تعمميـ لمكضكع معيف أك أثنائو
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كىذا التصنيؼ لمتغيير المفاىيمي يقكد إلى ضركرة مراعاة مجمكعة مف العناصر إلحداث 

يمي، دكر كؿ مف المعمـ المعرفة السابقة، السياؽ التعؿ: تغيير مفاىيمي بشكؿ أفضؿ، كىي

 .(Hewson, 1992)كالمتعمـ، 

كما تستند ىذه الدراسة بأساسيا النظرم كالفمسفي عمى مبادئ النظرية البنائية التي تؤمف أف 

الفرد يبني معرفتو بنفسو مف خبلؿ تفاعمو مع البيئة الطبيعية كاالجتماعية المحيطة، ككما 

أثناء معالجتو لممعمكمات أك الميارات التي يتمقاىا  أف المتعمـ (Piaget, 1932) "بياجيو"أكد 

مف محيطو يحاكؿ دمجيا مع البنى المعرفية في ذىنو، كقد يحدث ذلؾ بشكؿ غير متكافؽ 

أف ىذه المفاىيـ تخمؽ حالة مف الصراع الذىني " بياجيو"مع ما ىك متفؽ عميو عمميان، كيرل 

لي يصبح ىناؾ حالة مف عدـ االتزاف، عندما يحاكؿ الفرد دمجيا مع معرفة جديدة كبالتا

كلمعكدة إلى التكازف ال بد مف تصحيح المفيـك الخاطئ كدمجو مع المفيـك الجديد، 

(Piaget, 1964). 

بشكؿ أكثر تحديدان فإف نماذج التغيير المفاىيمي تستند إلى النظرية البنائية، كاعتمدت 

بضركرة خمؽ حالة " بياجيو"عمى نمكذج النماذج بكؿ اختبلفاتيا عمى نظرية التعمـ البنائي ك

مف عدـ التكازف لدل الفرد لحدكث تغيير لممفيكـ، كلكف مف جية أخرل تعددت نماذج 

التغيير المفاىيمي كفؽ اعتبارىا لمتغيير أنو يحدث مف أم منظكر، فيناؾ بعض النماذج 

ة ىذا التطكر في ؛ أم مدل تطكر المعرفة كآلي(األبستمكلكجي)التي اىتمت بالمنحى المعرفي 

كىناؾ . ذىف الفرد، كمنيا مف أبدل اىتمامان بماىية مساحة كجكد المفيكـ في ذىف المتعمـ

نماذج أخرل اىتمت بالسياؽ االجتماعي كالثقافي الذم يتعمـ الفرد مف خبللو، كأف التغيير 
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كر مف المفاىيمي يتكجب اعتماده عمى ىذا السياؽ، فالتغيير المفاىيمي قد يحدث في أم مح

المحاكر الثبلثة، أك أف ىناؾ بعض المفاىيـ يحتاج تغييرىا لبلستناد إلى مزيج مف 

. (Duit, & Treagust, 2008)المنظكرات المختمفة 

في ضكء تعدد نماذج التغيير المفاىيمي كاختبلؼ بنيتيا في عدة محاكر تستند إلى عكامؿ 

تتناكؿ الباحثة في البنكد التالية ، ((عاطفية_اجتماعية)مؤثرة معرفية، أك كجكدية، أك )

تفصيبلن لكؿ محكر مف محاكر النظرة المتعددة لمتغيير المفاىيمي في تعميـ العمكـ، كاإلضاءة 

المحكر : )عمى أىـ النماذج المبنية في ضكء كؿ محكر مف الثبلثة، كىي عمى التكالي

 (.المعرفي، كالكجكدم، كالمؤثر

 لمتغيير المفاىيمي في تعميم العموم( لوجياألبستمو)المحور المعرفي  1:2:4:1

إف نماذج التغيير المفاىيمي التي اىتمت بالمنحى األبستمكلكجي لدل الفرد، تعتبر النماذج 

 (Posner et al., 1982)" زمبلئو"بكسنر ك"نمكذج : الكبلسيكية لمتغيير المفاىيمي، كمنيا

مفاىيميـ البديمة، كعرض مفيـك  كالذم يدعك إلى خمؽ حالة مف عدـ الرضا لدل الطمبة عف

بشكؿ أساسي بأفكار " بكسنر"تأثر  فقد، (Piaget, 1964)جديد يفسر ظكاىر أكثر 

كصؼ ، ؼلغكيان  ـعف مفاىيمو تعبير الطمبة يةكيؼبأكثر " بكسنر"اىتـ نمكذج ، حيث "بياجيو"

أيضان أف  كرأل، كيؼ تتككف ككيؼ تتطكر في حالة حدكث الصراع الذىني يميةقالبيئة المفا

قـك بالمقارنة مفالمتعمـ ، كشكؿ مف أشكاؿ االستقصاء، التعمـ ىك عممية نشاط ذىني

الستيعاب المفاىيـ التي يتـ مكاجيتيا، كأيضان في مراحؿ معينة يتكجب عميو إصدار أحكاـ 
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فيبنكا بنى ، أك ظكاىر بناء عمى  معرفة كخبرة يكتسبكنيا، أك تجاه قضايا ،عمى مكاقؼ

 .البناء كمو صحيحان  ىذا كليس بأمر سيؿ أف يككف، أذىانيـ معرفية في

المفيـك يساعد في  شكؿت يةكيؼب المعمـ أف معرفةإلى  (Posner, 1992)" بكسنر"أشار لذلؾ 

 كمف النماذج، بذلؾ قد يجعمو ىك ذاتو مصدران لمفاىيـ بديمة جديدةق كعدـ اىتماـ، معالجتو

بأف  يحاججالذم ك (Chinn & Brewer, 1993)" يربرك"ك" تشيف"الكبلسيكية أيضان نمكذج 

، مف مفاىيـ عممية جديدةيتمقكنو  كبيف ما، السابقة ـبعممية دمج بيف معرفتو يقكمكف ةطمباؿ

لفيـ الظكاىر بشكؿ أكبر، لذلؾ يتكجب أف تساعد استراتيجيات  فتظير تصكرات ذىنية أخرل

 حيث يحدث معنى، كذك معرفتو منظمان ؿ النشط الفرد التغيير المفاىيمي عمى أف يككف بناء

دراؾ، كبذلؾ  بكعي لديو السابقة مع الجديدة المعمكمات الفرد ربط عند المعنى ذك التعمـ  كا 

 .(Ausubel, 1963)لممتعمـ  المخطط الذىني مف يتجزأ ال جزءن  الجديدة المعمكمات تصبح

ىذه " بياجيو" العالـ مستندان لكصؼ (Hashweh, 1986) "حشكة"مف جية أخرل أشار 

أف المفيكـ يصمح بتزاف لدل المتعمـ، االعدـ حالة مف بأنيا تحدث البديمة  المعالجة لممفاىيـ

يصبح مفيكمو ، ؼتغيير في إحدل ىذه العكامؿ تحدث حالة عدـ االتزاف ، كأملعكامؿ محددة

 (Schema)لذىني امخطط ، كىنا يأتي دكر كصؼ اؿمضطربان مقابؿ المفيكـ العممي الجديد

بكسنر "كؿ مف  كما عرفياالمخطط الذىني كالخرائط الذىنية المتككنة عند المتعمـ، فػ

كتتشابؾ ، شبكة المفاىيـ كاألفكار التي ليا عبلقة بظاىرة معينةبأنيا  "حشكة"ككذلؾ  "كسترايؾ

 ضيمافي ذىف الفرد بناءن عمى تكجياتو كخبراتو، كىذه العبلقة التشابكية بيف المفاىيـ بع
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 ;Hashweh, 1986)     ةكعمى ما يحمؿ مف مفاىيـ بديؿ ئوض تؤثر عمى أداالبع

Posner & Strike, 1992). 

عف  "السكيمات"، كليس سيبلن فصؿ مما قد يتصكر البعضف السكيما معقدة أكثر يبدك أ

فيما بينيا، كفي ذلؾ تكمف صعكبة حدكث تغيير  جزئيةبعضيا البعض، ألف ىناؾ عبلقات 

إلى ضركرة أف حشكة  أشار، ؼىابنكعف النماذج الذىنية التي م فيدافعك بةالطؿ مفاىيمي، كألف

كىناؾ نمكذج يف، تراعي المعرفة القبمية لدل المتعمـبحيث قكيـ دريس كالتعممية التبنى ت

 :، كىيلمتغيير المفاىيمي يتمثؿ بعدة مراحؿ (Hashweh, 1986)" حشكة" يعرؼ باسمو

 .خيصوالكشؼ عف المفيـك البديؿ كتش (1

 .اقتراح لمفيـك جديد كعرضو، إقصاء المفيـك البديؿ كطرح المفيـك الجديد (2

 إعطاء أمثمة تعزز المفيكـ الجديد، بمبرر أف المفيكـ القديـ ليس خاطئان كلكنو ليس كافيان  (3

نما المفيكـ الجديد أ . كيفسر ظكاىر أكثر كثر سبلسةن لمتفسير كالفيـ العميؽ لمظاىرة، كا 

عممت عمى إحداث التغيير  أف ىناؾ مجمكعة مف النماذج التيكخبلصة ما سبؽ، 

المفاىيمي عمى مستكل تغيير المخطط الذىني الذم يبنيو المتعمـ، كذلؾ بتنظيمو بشكؿ سميـ 

مف خبلؿ عرض المفيـك باستخداـ كسائؿ داعمة كاستراتيجيات تدريس مساىمة في ذلؾ، 

راتيجيات إلحداث التغيير المفاىيمي، كالتي ستحيث يشير األدب التربكم لتكفر العديد مف اال

سكاء في تعميـ ، كالتشبييات، كالنماذج، ةؿمثؿ استخداـ األمث "حشكة" أكد عمى استخداميا

 .(Hashweh, 2005)في تعمـ مكضكع معيف،  أك في معالجة مفاىيـ بديمة، مفيـك جديد
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 عميم العموم لمتغيير المفاىيمي في ت( األنتولوجي)المحور الوجودي  1:2:4:2

لحاجتيا لتصميـ  كتحتاج إلى كقتمعقدة أحيانان عممية التغيير المفاىيمي عممية يتضح أف 

يمكف أف تحدث خبلؼ عمى المحكر الذم  كمع ذلؾ ىناؾ، استراتيجيات بخصائص معينة

 ,.Posner, et al)" زمبلئو"بكسنر ك"فعمى سبيؿ المثاؿ استند نمكذج  ىذه العممية، فيو

إلى التغير في طبيعة االبستكمكلكجيا لدل الفرد ككيؼ  المفاىيمي، م التغييرؼ  (1982

في   (Hashweh, 1986)" حشكة"تتطكر البيئة المفاىيمية في ذىنو، ككذلؾ نمكذج اىتـ 

حالة عدـ االتزاف كالصراع الذىني لتغيير المخطط الذىني بما يتكافؽ مع المفيـك  خمؽ

، حيث أنو عني بالمنظـ المتقدـ كجزء (ا ىك متفؽ عميو عمميان المفيـك المتكافؽ مع ـ)الجديد 

مف ىيكؿ التدريس كأكد عمى أنو يساىـ في تييئة المخطط الذىني لدل المتعمـ قبؿ كأثناء 

، كلكنو يتعارض "كزمبلئو بكسنر"مع نمكذج " حشكة"تعممو لممفيكـ، فبذلؾ يتقاطع نمكذج 

المفاىيمي حيث أنو ييتـ بعرض المفاىيـ  معو مف جية أخرل في تسمسؿ مراحؿ التغيير

بمكاجية " بكسنر"الجديدة الصحيحة قبؿ مكاجية الطمبة بمفاىيميـ البديمة، بينما عيًنيى نمكذج 

 "حشكة"في نمكذج  كىنا يتبيفالطمبة بمفاىيميـ البديمة كمف بعدىا تدريس المفيـك الجديد، 

كلكجي تإلى المستكل األف األبستمكلكجي ترسيخ منحى التغيير المفاىيمي مف المستكلمحاكلة 

في ىذا  عممية التغيير المفاىيمي تستند بػأف (Chi, 1994)" تشي" كصفو، حيث (الكجكدم)

درجة التجريد ك الفرد حكؿ ما في العالـ مف ظكاىر، إبستكمكلكجيا: عمى ثبلثة دعائـ المحكر

ىك ؼسابقة عند الطمبة، كبالتالي في المفاىيـ العممية، كاألثر النفسي كالمعرفي لممفاىيـ اؿ

يؤمف أف التغيير المفاىيمي يعكد إلى ما ىك مكجكد أك غير مكجكد في ذىف الفرد مسبقان عند 
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مف فئة كجكدية إلى أخرل  اإلطارتعمـ معرفة أك خبرة جديدة، إنيا باختصار عممية تغيير 

حديدان ذاؾ الحيز الذم ، ىك تغير متكافؽ مع ما ىك متفؽ عميو عمميان  عند أم مفيكـ بديؿ

 .يشغمو المفيكـ في ذىف الفرد

كقد اىتمت الدراسة الحالية بتدريس مكضكع األلكانات كاأللكينات، حيث أف ىذا المكضكع 

يعتبر مكضكعان جديدان عمى طمبة الصؼ العاشر في المنياج الفمسطيني، لذلؾ قامت الباحثة 

لية التغيير المفاىيمي في المحكر عند تصميـ استراتيجية التدريس مراعاة خصائص عـ

الكجكدم، ألف مكضكع األلكانات كاأللكينات يحتكم عمى جزئيات تعتبر معرفة سابقة لدل 

الطمبة، كأيضان تتصؼ مفاىيـ الكيمياء العضكية بالتجريد كتحتاج لمتخيؿ كالتصكر، 

(Treagust, 1993, 2003). 
التغيير المفاىيمي تحدث في ضكء  أف عممية (Chi, 2008)" تشي"في نفس السياؽ، أكد 

تطكيرىا  إلمكانيةبأف المشكمة تكمف في تحديد ماىية المفاىيـ  حاججحيث مىذا المحكر، 

أيضان أف " تشي"كأشار  كتغييرىا، كىذا ال يحدث في النماذج التقميدية لمتغيير المفاىيمي،

بالرغـ مف كصفيا لو،  المتعمـ إزالة التشبث بالمفاىيـ السابقة عندالنماذج التقميدية لـ تيتـ ب

         لدل العمماء (Paradigm) في تعريفو لئلطار الفكرم" ككف"استنادان ألفكار 

(Kuhn, 1970)  ،  ما زالت عممية محدكدة؛ ألف أساليب حيث أف عممية إزالة ذلؾ التشبث

، عممية أخرلال تراعييا، كأف كؿ مفيـك عممي قائـ عمى مفاىيـ كالتقكيـ  كتقنيات التدريس

ال بد مف كجكد استراتيجية خاصة  لكؿ مفيـك لتغييره، ألف الطمبة يختمفكف في بناء لذلؾ 

 .معرفتيـ حكؿ المفاىيـ
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تغيير  إلحداثق مف خطكات قٌدـلما م "يؾاستر"ك "بكسنر"نمكذج  "تشي" قبكؿ مف رغـباؿ

، كذلؾ عة المفيـك العمميال يحدد طبيككنو انتقد النمكذج ق مفاىيمي في إطار عقبلني، إال أف

، كليذا تأتي ىذه الدراسة لتسند إلى جزئية نظرية أخرل لمتكامؿ مع صعكبة في تعممو يسبب

المحكر الكجكدم، الذم يعنى في تدريس الطمبة المفاىيـ العممية عف طريؽ تمكينيـ مف 

الثبلثية الطبيعة )تفسير المفيـك أك ما يفيمكنو عف ماىيتو، كىذه الجزئية النظرية ىي 

 ,Johnstone)              "تريجست"، ك"جكف ستكف"التي كصفيا ( لممفاىيـ الكيميائية

1991, 2001; Treagust, 2003) كأشار، (المحسكس، كالرمزم، كالمجرد): كىي 

إلى أف الكتب المقررة كطرائؽ التدريس التقميدية ال تراعي ىذه الطبيعة الثبلثية،  تريجست

عؿ مف تعمـ الكيمياء أمران في غاية الصعكبة، كقد تككف طرائؽ التدريس في كعدـ مراعاتيا يج

ىذه الحالة مصدران لنشكء مفاىيـ بديمة، كتبقى الكيمياء بالنسبة لمطمبة عبارة عف مفاىيـ 

 .مجردة

إلى استخداـ استراتيجيات التدريس التي تسعى إلى تعميـ " تريجست"في سياؽ متصؿ، دعا 

نما يتكجب تعميـ كيفية المفاىيـ الكيميائ ية في ضكء الطبيعة الثبلثية كليس كذلؾ فحسب، كا 

الربط بيف المستكيات الثبلثة، فعمى سبيؿ المثاؿ استراتيجية التدريس المراد تصميميا في ىذه 

يمكف تفصيميا بأف استخداـ ، (Treagust, 2003)" تريجست"الدراسة حسب ما كصؼ 

ية حركية يحاكي الطبيعة المجردة الحركات الصكرية عبر تسجيبلت صكر

(Microscopic) كأف استخداـ النصكص مف خبللو يحاكي الطبيعة المحسكسة ،



18 
 

 

(Macroscopic)  ،لممفيكـ، حيث أف الطبيعة المحسكسة ىي الخصائص الظاىرة لمشيء

 .أما الطبيعة المجردة فيي مجمكعة التفسيرات التي تكضح تمؾ الخصائص الظاىرة

المحكر الكجكدم بإحداث التغيير المفاىيمي عف طريؽ تصميـ استراتيجيات  مما سبؽ، ييعنى

تدريس تستند إلى خمؽ المجاؿ الذم يمكف المتعمـ مف تفسير ما كراء الظاىر مف المفيـك 

، كنتيجة حث الميمات التعميمية الطمبة عمى التفسير مف خبلؿ (Chi, 1994)العممي 

طرح األسئمة، ذلؾ يساىـ في الكشؼ عف المفاىيـ عركض باستخداـ الكسائط المتعددة أك 

البديمة كمكاجيتيا، كما يساعد في إخراج المفاىيـ مف طبيعتيا المجردة، كذلؾ بالتجسير بيف 

.(Treagust, 1993, 2003)المستكيات الثبلثة لممفاىيـ العممية، 

 م العموملمتغيير المفاىيمي في تعمي( االجتماعي_العاطفي)المحور المؤثر  1:2:4:3

باحثكف يؤكدكف عمى أف ، ظير عممية دراسة التغيير المفاىيمي كالبحث فيو مع استمرار

كلكف ىناؾ تأثير لجكانب  فقط، مستكل معرفي ذىنيد إلى تستف العممية التغيير المفاىيمي 

" بينتريتش"فقد دعا كالعاطفة كالبيئة االجتماعية كخصائص المتعمميف كمعتقداتيـ،  أخرل

(Pintrich, 1993)  مجمكعة مككف مف اؿ ذاؾ السياؽ كضع التعميـ في سياؽ اجتماعيإلى

ميـ لتككيف تصكر حكؿ ، كاعتبر ىذا السياؽ كأىداؼ كممارسات كتكجيات اىتمامات

،  البناء مف كؿ يرتبط أف الضركرم مف أف إلى (Bloom, 1992)" بمكـ"كما أشار المفيـك

 اإلنساني بالجانب اىتـ كذلؾ كقد كجيا الخاصة بالفرد،باالبستكمكؿ المعرفي كالتطكر المعرفي

 خبلؿ مف لدييـ البديمة تشكؿ المفاىيـ كصؼ ذلؾ، فقد إطار في معو كجعؿ التعامؿ لممتعمـ

" بكسنر كزمبلئو"ينتقد بمـك رؤية  فييا، كبذلؾ يمركف التي كالعكاطؼ السابقة التجارب



19 
 

 

(Posner, et al., 1982)  كجكد عمى نحكـ أف كافيان  ، بأنو ليسالمفاىيمي التغييرفي 

 التي تجاربيـ، كعكاطفيـ إلى ننظر أف يجب بؿ فقط التعبير المفظي لمطمبة مف بديمة مفاىيـ

إحداث  يركا أف (Alsop & Watts, 2003) "ألسكب، ككاتس" باإلضافة إلىبيا،  مركا

المعرفي بالتكازم مع تطكير الجانب يحتاج ؿ تغيير مفاىيمي في تعميـ العمـك بدرجة فعالة،

 .الجانب االجتماعي كالعاطفي كالثقافي

عمى أىمية خمؽ سياؽ اجتماعي في  (Driver,1988)" درايفر"كفي سياؽ مماثؿ، أكدت 

تعميـ الطمبة العمكـ، كفي مكاجيتيـ بأفكارىـ البديمة، سكاء مف خبلؿ عمميـ في مجمكعات 

ينتقؿ مف األفكار البديمة إلى  المتعمـ كتفاعبلتيـ االجتماعية مع بعضيـ البعض، حيث أف

عف طريؽ أنشطة يستخدميا المعمـ لكي يخرج ىذه األفكار أكالن عف طريؽ  صحيحةاألفكار اؿ

عممية فيـ الطبلب تبقى كألف  المناقشة بينيـ كلكي يرسخ بعدىا مفاىيـ جديدة مقبكلة عمميان،

برة أكبر كلكسب معارؼ جديدة مستمرة كمتكاصمة عمى طكؿ المنياج، فكمما تعرضكا إلى خ

كقد ، (Driver,1981)ذا مدل أكبر  يتمكنكا مف تطكير أفكارىـ كتحقيؽ نضج معرفيسكؼ 

أف التعمـ عبارة عف عممية مستمرة مف  (Posner, 1992)" بكسنر"يرتبط ذلؾ مع كصؼ 

 .التغيرات المفاىيمية

مع المعمكمات أثناء  ـأفعالوبخصائص الطمبة كانفعاالتيـ، كبردكد  ىذا المحكر ييتـ

كقد . معالجتيـ الذىنية ليا، كالتي قد تككف نتاج تفاعبلتيـ االجتماعية مع محيطيـ أك أقرانيـ

بيف  اجتماعيةالذم يحدث ضمف تفاعبلت التعمـ  (Solomon, 1989)" سكلكمكف" كصفت

البعض،  الكشؼ عف المفاىيـ التي يممككنيا أثناء نقاشيـ مع بعضيـفي فيد ، بأنو مالطمبة
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، فيي بذلؾ تستند االجتماعي بالكشؼ عف مفاىيميـ البديمةالمؤثر بالتالي يساعد المنحى 

إلى النظرية البنائية االجتماعية التي تؤمف أف الفرد يبني معرفتو مف خبلؿ تفاعمو في سياؽ 

كؿ تمؾ التفاعبلت  (Vygotsky, 1962)" فيجكتسكي"اجتماعي أك ثقافي، حيث يؤكد 

كذلؾ دكران كبيران " فيجكتسكي"كالثقافي، كأكلى  ذىنيككيؼ تؤثر عمى نمكه اؿة اعياالجتـ

لعامؿ المغة في تعمـ الفرد، كىذا ينعكس مع المحكر المؤثر مف النظرة المتعددة لمتغيير 

أف المغة لدل الفرد تتقاطع مع تفكيره كىناؾ فرؽ بيف المغة  "فيجكتسكي"فقد أشار المفاىيمي، 

الفرد بما تعنيو الكممات لو، كبيف ما تعنيو ذات الكممات لممجتمع المحيط بو، التي يستخدميا 

 .(Vygotsky, 1987)متعمـ كالخمؿ في ىذا التمايز قد يكلد مفاىيـ كامنة في ذىف اؿ

بالمفاىيـ التي ضركرة كعي المتعمـ  إلى (Driver, 1994)" درايفر"في سياؽ متصؿ تشير 

ف كانت بديمة يممكيا  بالمفاىيـ البديمة لدل المتعمـ، فبل يكفي كعي المعمـ الفيـ، ليتحقؽ كا 

عمى مقارنة تعممو القبمي متعمـ تمؾ التي تساعد اؿكاعتبرت مف أىـ استراتيجيات التدريس 

التعمـ كالبعدم كأف يتأمؿ بما يتعمـ كتترؾ لو المساحة لمتعبير عما يفكر بو كىنا يتحقؽ 

 .العميؽ الفيـك

في التعمـ " فيجكتسكي"استنادان إلى أفكار  "بينترتش"، ك"سيناترا" في نفس اإلطار دعا

االجتماعي الثقافي إلى ضركرة التكافؤ في االىتماـ بإحداث التغيير المفاىيمي في تدريس 

عطاء العكامؿ العاطفية كاالجتماعية نفس القدر  العمكـ بيف المنحى الذىني كالمنحى المؤثر كا 

 .(Sinatra, & Pintrich, 2008)تشكؿ المفاىيـ لدل المتعمـ،  مف األىمية في تأثيرىا عمى

 النظرة المتعددة لمتغيير المفاىيمي في تعميم العموم 1:2:4:4
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، ف عممية التغيير المفاىيمي تتمحكر حكؿ عدة جكانبيمكف االستنتاج أما سبؽ،  في ضكء

نما ىناؾ ،عممية ذىنية كمعالجة عقميةكأنيا ال تقتصر عمى ككنيا  أكجو أخرل قد تصب  كا 

، (العاطفي_االجتماعي)المؤثر ك، (األنتكلكجي) في إطار ىذه العممية كالمحكر الكجكدم

كخصائصيـ، كيطمؽ عمى ىذه النظرية باسـ التغيير  يفإلى طبيعة المتعمـ ككميا تعكد

، Conceptual Change from Multiple Perspectives متعددة جكانبالمفاىيمي مف 

التغيير المفاىيمي مف أكثر المنيجيات المعتمدة في التحسيف في مجاؿ تعميـ نيج  كيعتبر

 إبستكمكلكجياألنو يغير عمى مستكل ، كقد تطكر في الثمانينات كأكائؿ التسعينات العمكـ

 ؛"التغيير المفاىيمي مف المنظكرات المتعددة" ـثوابحأ فييف الباحث أيضان اعتمادك، الفرد

 ىذا االعتماد أىميةمدل ك، لسياقي كالحكار الذم يسيؿ عممية التعمـالتعمـ ا اعتماديتطمب 

حدكث فيـ المتعمميف كبالتالي حدكث عممية التعمـ، كبذلؾ يمكف تحديد ماىية التغيير ؿ

          ،المفاىيمي الذم يجب إتباعو في كؿ بيئة تعميمية ككفؽ نكعية المفيكـ أيضان 

(Duit & Treagust, 2008; Sinatra, & Pintrich, 2008; Chi, 2008; 

Vosniadou, 2008). 
 المفاىيـ التي يبنييا المتعمـ ككيؼ يتـ بناءىا؟ نظرة حكؿ (Duit, 1995)" دكيت"بنى 

كتتساكؽ ىذه النظرة مع منحى النظرة المتعددة لمتغيير المفاىيمي كما تبرر تبنيو ليذا 

أسماىا بػً قد تصكرات ذىنية داخمية، ك المنحى المتعدد، فيقكؿ دكيت في ذلؾ أف المتعمـ يبني

ألنيا تخص معالجة الفرد لما يتمقاه مف معمكمات، كأف تمؾ المعمكمات التي  "النماذج العقمية"

يتمقاىا سكاء مف بيئة صفية أك مف معمميف، أك كتب مقررة، أك مف برامج تعميمية كغيرىا، 

ية مختمفة، كمف منظكر التغيير ىي تصكرات ذىنية خارجية تتمثؿ بألفاظ كصكر كتعابير حس
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عمى فيـ تمؾ التصكرات المختمفة حكؿ المفاىيـ  ان قادر يككفحتاج بأف م فردالمفاىيمي فاؿ

 & Duit)       "تريجست"ك" دكيت"كيعتبر كؿ مف  مفاىيـ أصعب، ىا كفيـلفيـ

Treagust, 2009)  ىي  ىاكاعتبركان بتمؾ النماذج العقمية كثير اىتمكامف الباحثيف الذيف

 .محكر عممية التغيير المفاىيمي

يعكد ، ف عدـ كجكد تغيير مفاىيمي في العممية الدراسيةأأيضان  (Duit, 2006)" دكيت"أشار 

إلى طرؽ تقييـ المعمـ لطمبتو كلما يحممكنو مف مفاىيـ سابقة، كأيضان عدـ مراعاة 

ة، ق الطمباات لما يتمؽحدث فييا المعالجت، كعدـ االىتماـ بمرحمة العمميات التي ىـخصائص

، كعدـ المراعاة تمؾ تجعؿ مصادر النماذج كنحصؿ منو عمى مخرجات فقط كنقيـ تحصيمو

الخارجية بيئة خصبة لنشكء المفاىيـ البديمة، كىذا يقكد إلى أف عممية تشكؿ المفاىيـ في 

نما ىناؾ عكامؿ أخرل تؤثر في إدراؾ كك عي ذىف المتعمـ ال تحدث فقط في منحى ذىني كا 

بيف المستكييف الخارجي كالداخمي لممفيكـ، كاعتبر " دكيت"المتعمـ لممفاىيـ لذلؾ ميز 

المعالجة لو بيف المستكييف بأنو نمكذج عقمي كامؿ يبنيو المتعمـ مف خبلؿ تأثره بمعارفو 

استخدامو في سياقات مختمفة درجة فيـ  السابقة كتفاعمو االجتماعي، كيعكس ىذا النمكذج أك

 .(Duit, 2005)لما يحكيو ىذا النمكذج  المتعمـ

ليست مجرد  إلى أف عممية التغيير المفاىيميالنظرية المتعددة لمتغيير المفاىيمي تشير

تحاكي بأنيا عممية عممية ذىنية كما تصفيا النماذج التقميدية لمتغيير المفاىيمي 

عالجة المعمكمات في ككيفية ـ، لدل الفرد أم مدل معرفتو بتطكر المعرفة االبستكمكلكجيا

      "يؾراست"ك، "ربكسف"د أؾ فقد ،الخاص بو (Schema) المخطط الذىنيضكء 
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(Posner, & Strike, 1992)  كمتشابكة ، خاصة بو ابستكمكلكجياأف كؿ فرد يممؾ

تحدث عمى مستكل المحكر  ا عمميةأـ أنو، قئتؤثر عمى أدا، كببعضيا البعض في ذىنو

بأنو ذاؾ الحيز الذم يشغمو المفيكـ في ذىف   (Chi, 2008)"تشي"كما كصفو ، كلكجيتاألف

، العاطفي كاالجتماعيصعيديف عمى اؿ لمؤثراكأخيران بأنيا عممية تحدث عمى المستكل  الفرد،

فيأتي نيج التغيير المفاىيمي مف النظرة المتعددة ليصؼ عممية تغيير المفاىيـ بأنيا قد 

ثة، كلكي تككف عممية التغيير المفاىيمي أنجح كأعمؽ تحدث في أم محكر مف المحاكر الثبل

كتساىـ في تحسيف التعمـ في مجاؿ العمكـ، يجب أف تحدث في مزاكجة مف المحاكر الثبلثة، 

كاستخداـ استراتيجيات التدريس إلحداث تغيير مفاىيمي في مكضكع ما، بناءن عمى الترابط 

، حيث يساىـ ىذا التكجو (ألنتكلكجي، المؤثراألبستمكلكجي، ا)كالتقاطع بيف المحاكر الثبلثة 

 المتعدد في تقميص التعقيد في عممية تدريس العمـك كتحقؽ تعمـ أكثر فعالية لدل الطمبة،

(Venville, & Treagust, 1998; Duit, & Treagust, 2008, 2009). 

م في مكضكع كليذا تأتي ىذه الدراسة لتتبنى ىذه النظرة المتعددة إلحداث التغيير المفاىيـ

األلكانات كاأللكينات، كفي ضكء ىذا التبني اعتمدت استراتيجية التدريس أسمكب الحكار في 

تنفيذ إجراءاتيا بيدؼ محاكلة تعديؿ المفاىيـ في ضكء النظرة المتعددة، حيث أف جميع 

 نماذج التغيير المفاىيمي باختبلؼ بنيتيا كمحاكرىا الثبلثة اىتمت باستخداـ أسمكب الحكار

كإستراتيجية لكشؼ المفاىيـ البديمة كمكاجية الطمبة بيا كمف ثـ العمؿ عمى عبلجيا، سكاء 

 .مف خبلؿ طرح األسئمة أك التفاعبلت االجتماعية بيف الطمبة

 المتعددة النظرة في ضوء المفاىيمي الحوار والتغيير 1:2:3
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األبستمكلكجي، ) :يستند نيج التغيير المفاىيمي مف النظرة المتعددة عمى عدة محاكر

، كعمى الترابط بيف ىذه المحاكر في تنفيذ الممارسات التعميمية في (كاألنتكلكجي، كالمؤثر

تدريس مكضكع ما، كيشمؿ الترابط بينيا مراعاة المعرفة السابقة لدل المتعمـ، كخصائصو، 

اطفيان مف كالسياؽ االجتماعي الثقافي، كتفاعؿ المتعمـ مع المحتكل ذىنيان، كاجتماعيان، كع

الحكار بيف الطمبة مع استخداـ " تريجست"، ك"دكيت"خبلؿ معالجتو العقمية لو، فقد دعـ 

بعضيـ البعض أك بيف المعمـ كالطمبة، مف خبلؿ الميمات التعميمية التي تحث عمى طرح 

يعتبر المفتاح لبلىتماـ ألنو  ،األسئمة المستمر كعمى إخراج المتعمـ ألفكاره كالتعبير عنيا

كذلؾ يحسف أيضان مف مخرجات التعمـ، ، لجكانب الثقافية كاالجتماعية عف طريؽ المغةبا

التغيير المفاىيمي في ضكء ، ككما يساىـ في تحقيؽ كبالتالي يساىـ في حدكث تعمـ فعاؿ

 .(Duit & Treagust, 2008)، النظرة المتعددة

م عمى مبدأ العقبلنية ضركرة كجكد الحكار المبفإلى  (Posner, 1992)" بكسنر"أشار قد 

 ـبمفاىيمو لبةأفضؿ طريقة لمكاجية الط كادعى أنو، "الحكار السقراطي"كأطمؽ عميو مسمى

لمتمكف مف الكشؼ  الستكشافي الذاتي كالحكار العقبلنيالتعمـ ا دعا إلى الخمط بيف، كالبديمة

ذاتيـ دكف تكجيو فإف عف المفاىيـ البديمة بكجكد المعمـ كمكجو لو، فإذا ترؾ الطمبة ليتعممكا ب

نما قد  ،المفاىيـ لف تتغير صرح عف تمؾ م، فالحكار السقراطي يساعد الطالب أف يزيد ثباتياكا 

المعمـ أف يستمر بأسئمتو ليعرؼ ، كعمى عنيا لغكيان  اإلخبار قالمفاىيـ الكامنة التي ال يمكف

، مصدر تشكؿ ذلؾ استراتيجيات  إلى استخداـ الحكار في" درايفر"ككذلؾ دعت  المفيـك

التدريس كعمؿ الطمبة في مجمكعات كالتفاعؿ االجتماعي فيما بينيـ، كأشارت أف التغيير 
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المفاىيمي يحدث عند مناقشة الطمبة في المفاىيـ عف طريؽ طرح األسئمة كمكاجيتيـ 

. (Driver, 1994)بمفاىيميـ البديمة لكي يرسخ لدييـ المفيـك العممي الجديد 

عددة لمتغيير المفاىيمي بأنيا استراتيجية مف استراتيجيات التغيير تتمخص النظرة المت

، المفاىيمي تسعى إلى خمؽ الترابط بيف عدة محاكر إلحداث التغيير المفاىيمي في ضكءىا

نما  حيث أنيا تؤمف بأف عممية التغيير المفاىيمي ال تحدث فقط عمى مستكل ذىني بحت، كا 

ة تؤثر عمييا، ككمما كاف إحداث التغيير المفاىيمي كعاطفي ىناؾ عكامؿ اجتماعية ثقافية

، (االجتماعي_العاطفي)األبستمكلكجي، كاألنتكلكجي، كالمؤثر )مستندان إلى المحاكر الثبلثة 

ساىـ ذلؾ في تحقؽ تعمـ فعاؿ، كيخرج العمـك مف منحى أنيا ذاؾ الجسـ الذم يجسد 

 .(Duit, & Treagust, 2008)المعرفة كفقط، 

 أثناء تعمـمحكر مشكمة الدراسة حكؿ ماىية اإلشكاالت المفاىيمية التي قد تتشكؿ مف ىنا تت

استراتيجية كيؼ الستخداـ  كذلؾطمبة الصؼ العاشر لمكضكع األلكانات كاأللكينات، ك

كعمى الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ  ،تدريس مصممة بناءن عمى النظرة المتعددة لمتغيير المفاىيمي

تحسيف عممية تعميـ كتعمـ العمـك بيدؼ  تغيير مفاىيمياىـ بإحداث ، أف يسالكيميائية

مكضكع األلكانات كاأللكينات يحتكم عمى مفاىيـ كيميائية ، حيث أف كتحقيؽ تعمـ فعاؿ

مجردة تحتاج لمتخيؿ كالتصكر، كقد تكاجو المتعمميف بعض الصعكبات في دراستيـ ليذا 

بدراستيما   (Dwyer, & Childs, 2011)" ستشايمد"، ك"دكير"المكضكع، كما أشار إلييا 

حكؿ صعكبات التعمـ في مكاضيع الكيمياء العضكية لطمبة المرحمة األساسية العميا كالثانكية، 

أف ىناؾ تكجو أسطكرم لمخكؼ مف الكيمياء العضكية كاعتبارىا صعبة : فأفاد بمجمكعة منيا
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اء العضكية تحتكم عمى مفاىيـ ككأنو أشبو بعامؿ اجتماعي نفسي، ككذلؾ أف مادة الكيمي

عممية مجردة ككاسعة المعاني كتككف بالعادة جديدة عمى الطمبة كمسمى األلكانات 

كاأللكينات، كأخيران يصعب عمى الطمبة الربط بيف الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية 

  (Johnstone, 1991, 2001)" جكف ستكف"كما كصفيا ( المحسكس، كالرمزم، كالمجرد)

 تدريساستراتيجية اؿفاستخداـ بأف لممفيـك الكيميائي ثبلث مستكيات يمكف تمثيمو بيا، 

 المجردة، طبيعتيا مف المادةيخرج  ،المصممة في ضكء ذلؾ كاأللكينات األلكانات لمكضكع

فعمى  العناصر، بيف كيميائية بركابط تتمثؿ عضكية مركبات كاأللكينات األلكاناتفكؿ مف 

 األحادم بنكعييا الركابط تخيؿ عمى الطمبة يساعد الصكرية الحركات استخداـ :سبيؿ المثاؿ

 عرض المادة في النصكص استخداـ إلى ضافةباإل، األلكينات في كالثنائي األلكانات، في

 ساعد الطمبة عمى التحاكر أثناء الحصة حكؿ مكضكع الدرس،م ىذاؼ الصكرية، الحركة مع

إلى ضركرة مراعاة  (Treagust, 2003) "تريجست"كأشار يزيد تفاعميـ مع المادة، مما 

أساليب التدريس كالتقكيـ ليذه المستكيات كضركرة االىتماـ بصقؿ ميارة ربطيا ببعضيا لدل 

. الطمبة لتحقيؽ فيـ أعمؽ لممفيكـ

 مشكمة الدراسة 1:3
طمبة  لـأثناء تعتتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ ماىية اإلشكاالت المفاىيمية التي قد تتشكؿ 

بناءن عمى افتراضات النظرية البنائية بأف  الصؼ العاشر لمكضكع األلكانات كاأللكينات،

المتعمـ يبني معرفتو بنفسو أثناء تفاعمو مع محيطو، كقد تتشكؿ بعض المفاىيـ البديمة إثر 

استراتيجية تدريس كيؼ الستخداـ  كذلؾك. (Piaget, 1964; Driver, 1994)ىذا البناء 

كعمى الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ  ،بناءن عمى النظرة المتعددة لمتغيير المفاىيميمصممة 
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تحسيف عممية تعميـ كتعمـ العمـك بيدؼ  تغيير مفاىيمي، أف يساىـ بإحداث الكيميائية

 .كتحقيؽ تعمـ فعاؿ

مكضكع كليذا تأتي ىذه الدراسة لتطكير إمكانية تشخيص كعبلج اإلشكاالت المفاىيمية في 

كانات كاأللكينات ككنو يحتكم عمى مفاىيـ كيميائية مجردة تحتاج لمتخيؿ كالتصكر، كقد األؿ

، "دكير"تكاجو المتعمميف بعض الصعكبات في دراستيـ ليذا المكضكع، كما أشار إلييا 

بدراستيما حكؿ صعكبات التعمـ في مكاضيع   (Dwyer, & Childs, 2011)" تشايمدس"ك

أف ىناؾ : مرحمة األساسية العميا كالثانكية، فأفاد بمجمكعة منياالكيمياء العضكية لطمبة اؿ

تكجو أسطكرم لمخكؼ مف الكيمياء العضكية كاعتبارىا صعبة ككأنو أشبو بعامؿ اجتماعي 

نفسي، ككما أف مادة الكيمياء العضكية تحتكم عمى مفاىيـ عممية مجردة ككاسعة المعاني 

األلكانات كاأللكينات، كأخيران يصعب عمى الطمبة كتككف بالعادة جديدة عمى الطمبة كمسمى 

 (.المحسكس، كالرمزم، كالمجرد)الربط بيف الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية 

مفيـك الكيميائي تمثيؿ اؿ إلى إمكانية  (Johnstone, 1991, 2001)" جكف ستكف" كما يشير

استراتيجية ؾ فإف استخداـ لذؿ ،(المحسكس، كالرمزم، كالمجرد): كىي مستكيات، ةثبلثب

 مف المادةيساىـ في إخراج  كاأللكينات، األلكانات مصممة في ضكء ذلؾ ًلتدريس مكضكع

 بركابط تتمثؿ عضكية مركبات كاأللكينات األلكاناتحيث أف كؿ مف  المجردة، طبيعتيا

 عمى الطمبة يساعد الصكرية الحركات استخداـ: فعمى سبيؿ المثاؿ العناصر، بيف كيميائية

 استخداـ إلى ضافةباإل، األلكينات في كالثنائي األلكانات، في األحادم بنكعييا الركابط تخيؿ

ساعد الطمبة عمى التحاكر أثناء م ىذاؼ الصكرية، الحركة مع عرض المادة في النصكص
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 ,Treagust) "تريجست"كأشار يزيد تفاعميـ مع المادة، مما  الحصة حكؿ مكضكع الدرس،

ركرة مراعاة أساليب التدريس كالتقكيـ ليذه المستكيات كضركرة االىتماـ إلى ض (2003

. بصقؿ ميارة ربطيا ببعضيا لدل الطمبة لتحقيؽ فيـ أعمؽ لممفيكـ

األبستمكلكجي، كاألنتكلكجي، كالمؤثر )كما تحاكؿ الدراسة أيضان المزاكجة بيف المحاكر الثبلثة 

يمي في ىذا المكضكع، ككنو مكضكعان يستند ، في إحداث تغيير مفاه(االجتماعي_العاطفي)

إلى معارؼ سابقة، ككذلؾ لطبيعتو المجردة التي تتطمب التنكيع في تمثيؿ المفاىيـ الكيميائية 

 .(Duit & Treagust, 2008)ضمف المستكيات الثبلثة، 

 

 

 

 

 

 وأسئمتيا أىداف الدراسة 1:4

 :دراسة لتحقيؽ ىدفيف رئيسييف كىماىدؼ اؿت

لدل طمبة الصؼ العاشر، مكضكع األلكانات كاأللكينات  في بديمةيص المفاىيـ اؿتشخ: أكالن 

يقكد إلى حمؿ مفاىيـ بديمة إضافية تصبح كقتيا قد  مماعائقان أماـ فيميـ كالتي قد تقؼ 

بتدريس ىذا المكضكع الباحثة بمراجعة األدب التربكم ك متافعندما ؽمعالجة، صعبة اؿ

شكاالت مفا  .ىيمية لدل الطمبةالحظت صعكبات كا 

طبيعة المفاىيـ الكيميائية فحص فاعمية استخداـ استراتيجية تدريس مصممة مع مراعاة : ثانيان 

حيث أنيا  (Treagust, 2003)( المحسكس، كالرمزم، كالمجرد): التي تتصؼ بثبلثة جكانب
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ير في إحداث تغي كلكجي مف محاكر التغيير المفاىيمي،تتترابط أيضان مع المحكر األف

مفاىيمي في تدريس مكضكع األلكانات كاأللكينات، كصممت االستراتيجية أيضان بناء عمى 

، لترصد تغيير (األبستمكلكجي، كاألنتكلكجي، كالمؤثر)محاكر التغيير المفاىيمي الثبلثة 

 .المفاىيـ البديمة في أم محكر قد يحدث مف المحاكر الثبلثة المكضحة سالفان 

: اآلتيةالرئيسية األسئمة  إلى اإلجابة عف الدراسةتيدؼ بالتحديد 

 المفاىيـ البديمة التي يحمميا طمبة الصؼ العاشر حكؿ مكضكع األلكانات كاأللكينات؟ ما (1

ما مدل فاعمية استخداـ استراتيجية التدريس المصممة في ضكء النظرة المتعددة في  (2

 ؟الصؼ العاشرإحداث تغيير مفاىيمي في مكضكع األلكانات كاأللكينات لدل طمبة 

: إلى أم مدل ترتكز عممية التغيير المفاىيمي بشكؿ أكبر ضمف محاكرىا الثبلث (3

 ؟(، المؤثركلكجيتاألف األبستمكلكجي،)

 فرضيات الدراسة 1:5

: تنبثؽ مف سؤاؿ الدراسة الثاني الفرضية الصفرية التالية

 تغيير حدكثب تفيد α ≤ 0.05 الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذك فركؽ تكجد ال

 طريقة لمتغير عائدة العاشر الصؼ طمبة لدل كاأللكينات األلكانات مكضكع حكؿ مفاىيمي

(. التقميدية الطريقة/ المتعددة النظرة استراتيجية) التدريس

 ومبررىا النظري أىمية الدراسة 1:6

لعبلج مجالي التشخيص كاب، ككنيا تيتـ الذم تبحثو المكضكعمف طبيعة  تنبع أىمية الدراسة

 ، باستخداـ استراتيجية تدريس تستحث الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية المجردةمعان 
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(Treagust, 2003)  كفي ضكء التغيير المفاىيمي مف النظرة المتعددة(Duit, & 

Treagust, 2008)،  فمف خبلؿ مراجعة الباحثة لمجمكعة مف الدراسات التي بحثت في

ة مكضكعات في العمـك في السياؽ الفمسطيني، قد كجدتيا اىتمت المفاىيـ البديمة في عد

كدراسة : بتشخيص المفاىيـ أكثر مف عبلجيا، كأيضان كاف ىناؾ التطرؽ إلى مصادر تككنيا

كالتي بحثت في المفاىيـ البديمة لدل طمبة الصؼ الحادم عشر في ( 1998الخالدم، )

" حشكة"كنمكذج  إلى البنائية المعرفية ىافي تشخيص فقد استندمكضكع الركابط الكيميائية،

(Hashweh, 1986)،  عممية تحديد المفاىيـ البديمة ىي خطكة استباقية  أف كيرل أيضان

بشكؿ ، فتأتي الدراسة التي يعرض مشكمتيا ىذا الفصؿ، لتبيف لعممية تحديد أسباب نشكءىا

مجاالن أماـ دراسات مستقبمية مما يفتح ، غير مباشر أسباب نشكء المفاىيـ البديمة لدل الطمبة

 .أخرل لمبحث في أسباب النشكء بشكؿ مباشر

تحقؽ تعمـ ، التي تيعيؽ قائمة بالمفاىيـ البديمة التي قد تتشكؿ لدل المتعمـ كما تقدـ الدراسة

، إف كجدت بعد مرحمة التشخيص، كفي سياؽ فعاؿ لدييـ في مكضكع األلكانات كاأللكينات

اتيجية تدريس مصممة في ضكء اإلطار النظرم المستند إليو في تقدـ الدراسة استرمتصؿ 

إحداث تغيير مفاىيمي كما سمؼ الذكر، فيذا يعكس أىمية الدراسة أيضان في فتح المجاؿ 

أماـ المعمميف كالمعممات أف يستخدمكىا في تدريسيـ، أك لؤلخذ بعيف االعتبار مجمكعة 

 .لكقكع بياالمفاىيـ البديمة التي سيتـ تشخيصيا لتجنب ا

حكم كثير مف األفكار كالمفاىيـ المجردة، كمكضكع األلكانات تف العمكـ بشكؿ عاـ إ

، كاأللكينات يأتي في كحدة تتناكؿ مقدمة في الكيمياء العضكية في منياج الصؼ العاشر
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تعتبر أساسان لمفاىيـ أخرل في صفكؼ الحقة خصكصان فيما يتعمؽ بالفرع العممي؛ حيث 

أىمية ىذه الدراسة لما ليا مف دكر في تحسيف التعمـ كيتمثؿ ذلؾ في  كبالتالي تكمف

كالعمؿ عمى معالجتيا باستخداـ استراتيجية التغيير المفاىيمي مف ، تشخيص المفاىيـ البديمة

 .الحقان مف الكقكع بيا كالطالبات المنظكرات المتعددة كتجنيب الطبلب

 ,Duit & Treagust)" تريجست"، ك"تدكم"كمما يضيؼ ألىمية الدراسة ما أشار إليو 

عمى الرغـ مف التطكرات التي أحدثتيا األبحاث في التغيير المفاىيمي في ضكء أنو ب (2008

كانت ضركرية لمعالجة ظكاىر معقدة كمعيقة في تدريس العمكـ بشكؿ  ،النماذج التقميدية

كماذا ىك مكجكد فعبلن في  ،إال أنو ىناؾ زيادة في الفجكة بيف ما يراه الباحثكف ضركريان  ،كاؼو 

مف  ايخرجكبأنيـ لطمبة ا (Lynos, 2006)" لينكس"كصؼ حيث  الممارسات الصفية،

الممارسات في الصفكؼ العادية مف منحى تقميدم في التدريس كفي الكتب المقررة، مع 

تبع انطباع بأف العمـك ىي ذاؾ الجسـ الذم يحتكم المعرفة التي يتمقكىا كقابمة لمتذكر، كال ت

 فكالمعمـالمكصكفة أعبله، ؼ ككؿ ذلؾ يزيد مف الفجكة الممارسات الصفية المنحى البنائي،

 & Duit) كذلؾ ما يجعؿ التأثير عمى تعمـ العمـك محصكر لمغاية، ييممكف ىذه الجكانب

Treagust, 2008) ،حكؿ التغيير المفاىيمي  كالبحثالدراسة قياـ الباحثة بيذه  مما يبٌرر

 .نظكرات المتعددةفي ضكء الـ

الذم يستند إلى استخداـ نيج التغيير البحث  منحى ضمفلذلؾ تأتي ىذه الدراسة لتككف 

، (عاطفي-اجتماعي)مؤثر كلكجي، كت، كأفابستمكلكجي)المفاىيمي في ضكء النظرة المتعددة 

عمى ضركرة القياـ بأخذ االعتبار الجانب االجتماعي  (Mercer, 2008) "ميركير" أكد حيث
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دراؾ في أبحاث التغيير المفاىيمي إلحداثوك يساىـ في تقميص ىذه ، كذلؾ المعرفي بكعي كا 

، كفي مياء خاصةمالفجكة، بيدؼ تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ في العمـك عامة، كفي الؾ

إلى قمة الدراسات التجريبية التي بحثت في الترابط " ماسكف"، ك"سيناترا"منحى مشابو أشارت 

، مما يعطي أىمية (Sinatra, & Mason, 2008)الثبلثة لمتغيير المفاىيمي  بيف المحاكر

لمدراسة الحالية بأنيا دراسة كمية بتصميـ شبو تجريبي تسعى لتحقيؽ التغيير المفاىيمي في 

 .ضكء النظرة المتعددة

 

 

 الدراسة اتافتراض 1:7

معرفة سابقة حكؿ  بالدراسة، يممككف المشاركيف تفترض الدراسة أف طمبة الصؼ العاشر

مكضكع األلكانات كاأللكينات، رغـ أنيا مادة جديدة بالنسبة ليـ كمدخؿ لمكيمياء العضكية، 

 .تستند لمعارؼ سابقة لدل الطمبة ككنيا

 ومحدداتيا حدود الدراسة 1:8

تقتصر الدراسة عمى تشخيص كعبلج المفاىيـ البديمة التي يحمميا طمبة الصؼ العاشر  (1

 .انات كاأللكيناتحكؿ مكضكع األلؾ

تقتصر الدراسة عمى البحث في مادة األلكانات كاأللكينات المقررة لطمبة الصؼ العاشر  (2

في السياؽ الفمسطيني، كالتي يتـ تدريسيا في الكحدة الثانية في مادة الكيمياء في الفصؿ 

 .الدراسي الثاني
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يـ البديمة التي تقتصر الدراسة عمى استخداـ استراتيجية تدريس مصممة لعبلج المفاه (3

 .رصدتيا الباحثة، كال تيتـ بعبلج مفاىيـ بديمة أخرل

تقتصر الدراسة عمى البحث في مدل فاعمية استراتيجية التدريس في إحداث تغيير  (4

 .لممفاىيـ البديمة في المكضكع، كال تبحث في أثرىا عمى التحصيؿ

شر حكؿ مكضكع الدراسة عمى تشخيص المفاىيـ البديمة لدل طمبة الصؼ العاتعمؿ  (5

 .األلكانات كاأللكينات، كال تبحث في أسباب نشكئيا بشكؿ مباشر

 .الدراسة في تشخيص المفاىيـ البديمة لدل الطبلب، كال تبحثيا لدل المعمميفتبحث  (6

 

تعريف المصطمحات  1:9

ىك المفيـك الذم يتككف أثناء محاكلة الفرد  :(Alternative Conception) المفيوم البديل

الذاتية كاالجتماعية، كالذم قد يختمؼ بشكؿ كمي أك ق لظكاىر الككنية بناء عمى خبراتفيـ ا

جزئي أك بشكؿ منفصؿ أك متشابؾ مع مفاىيـ أخرل بما ال يتكافؽ مع ما ىك مقبكؿ عمميان 

كقد سمي بديبلن لعدـ كجكد مفيكمان يجعمنا مف خبللو فيـ  ،(Hashweh, 1986) "حشكة"

يث كؿ منيا يفسر مكقفان عمميان ، حألنو يمكف الحصكؿ عمى عدة مفاىيـ مكقفان معينان بو، بؿ

 Alternative)محددان بشيء مف الصحة كفي ىذه الدراسة يكافئ المفيكـ البديؿ 

Conception)  المفيـك الخاطئ(Misconception) مف حيث المعنى كالداللة أينما كرد. 

نتيجة ، حداث تغيير في مفاىيـ الطمبة البديمةىك نيج متبع في التربية إل: التغيير المفاىيمي

مفيكمان جديدان أكثر صحة كقبكالن مف استراتجياتو، أك اكتسابيـ مراحمو أك باستخداـ إحدل 
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تسؽ مع مناحي م بأنو (Hewson,1992)" ىيكسف"ناحية عممية، كتكمف أىميتو كما يصؼ 

، األحياء كالكيمياء كالفيزياءجعمتنا ننظر بعمؽ في كؿ مف مفاىيـ ، ؼالتعمـ بشكؿ متخصص

 Posner & et" بكسنر كزمبلئو"كما كمية التعمـ التي تحققت كالتي يجب أف تحقؽ، كأشار 

al., 1982))  أف مجمكعة مف العمميات المتكاصمة مف التغييرات المفاىيمية تشكؿ عممية

. التعمـ

نيج مستخدـ لتحسيف تعميـ حسب الدراسة الحالية، تعرؼ الباحثة التغيير المفاىيمي عمى أنو 

كتعمـ طمبة الصؼ العاشر في مكضكع األلكانات كاأللكينات، مف النظرة المتعددة كبالتقاطع 

مع نظرية الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية، باستخداـ استراتيجية تدريس تعتمد عمى 

ف المفاىيـ الصكر الحركية كالنصكص كالحكار بيف المعمـ كالطمبة لتمكنو مف الكشؼ ع

 :الكامنة البديمة كعبلجيا، كتشتمؿ النظرة المتعددة ثبلثة محاكر، كىي كفؽ الدراسة الحالية

ييتـ بتطكير ابستكمكلكجيا المتعمـ أم نظرتو لممعرفة : (األبستمولوجي)المعرفي المحور  (1

 .ككيفية تطكرىا في ذىنو

الفرد حكؿ  إبستكمكلكجيا: يرتكز عمى ثبلثة دعائـ، كىي: (األنتولوجي)المحور الوجودي  (2

درجة التجريد في المفاىيـ العممية، كاألثر النفسي كالمعرفي ك ما في العالـ مف ظكاىر،

كيعني تحديدان ذاؾ الحيز الذم يشغمو المفيكـ في ذىف  لممفاىيـ السابقة عند الطمبة،

 .(Chi, 1994)الفرد، 
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الجتماعية كالثقافية كالعاطفية بالجكانب ا يعنى: (االجتماعي_ العاطفي) المؤثر المحور (3

لدل المتعمـ كتأثيرىا عمى تعممو كفاعميتو، كأيضان ييتـ بخصائص المتعمميف كخمفياتيـ 

 .المعرفية
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 الفصل الثاني

مراجعة األدبيات 

مقدمة  2:1
تمحكرت مشكمة الدراسة حكؿ ما قد يحدث مف إشكاالت مفاىيمية أثناء تعمـ طمبة الصؼ 

التغيير المفاىيمي مف نظرة  كمدل مساىمة استخداـاأللكانات كاأللكينات، العاشر لمكضكع 

تستند إلى أف . الكجيات المتعددة في تحسيف عممية تعميـ كتعمـ العمـك كتحقيؽ تعمـ فعاؿ

ليست مجرد عممية ذىنية كما تصفيا النماذج التقميدية لمتغيير عممية التغيير المفاىيمي 

كلكجي، ت، كاألفاألبستمكلكجيمف محاكر ثبلثة كىي   مزيجنيا بؿ اعتبركىا أ، المفاىيمي

 . (Duit & Treagust, 2008) (العاطفي_االجتماعي)كالمؤثر 

: ضمف المحاكر الرئيسية التاليةمراجعة األدب التربكم في ىذا الفصؿ تتـ 

اؿ المفاىيـ البديمة في مكضكع األلكانات كاأللكينات، كىذا يرتبط مع سؤ: المحكر األكؿ

. المفاىيـ البديمة التي يمكف تشخيصيا في ىذا المكضكع الدراسة األكؿ حكؿ ما

الدراسة المفاىيـ البديمة لدل الطمبة، كيرتبط ذلؾ مع سؤاؿ  نشكءمصادر : المحكر الثاني

إلى أم مدل ترتكز عممية التغيير المفاىيمي بشكؿ أكبر ضمف محاكرىا  الثالث حكؿ

 ؟(، المؤثركلكجيتفاأل األبستمكلكجي،: )الثبلث

، مكضكعات العمكـ المختمفةمفاىيمي في اؿتغيير االستراتيجيات التي بحثت اؿ: المحكر الثالث

مع السؤاؿ الثاني بفحصو   حيث يرتبطالثاني كالثالث،  ليفكيرتبط ىذا المحكر مع السؤا
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المفاىيمي كالتي تعتبر إحدل استراتيجيات التغيير ، فاعمية استراتيجية التدريس المصممة

الذم يعرض بعضيا ىذا المحكر، كأما بما يخص ارتباطو مع السؤاؿ الثالث حكؿ كيفية 

استراتيجيات التغيير المفاىيمي بتنكعيا، تستند لجكانب عدة تصب في المحاكر الثبلثة أك 

 .إحداىا عمى األقؿ

لكينات، استراتيجيات متنكعة استخدمت في تدريس مكضكع األلكانات كاأل: المحكر الرابع

كىذا يرتبط مع السؤاؿ الثاني حيث يختص بفحص فاعمية استراتيجية التدريس المصممة 

 .لمدراسة الحالية

في موضوع األلكانات واأللكينات  التي يحمميا الطمبةالمفاىيم البديمة  2:2

مفاىيـ عممية قد تترابط مع بعضيا البعض، كقد  عمىمكضكع األلكانات كاأللكينات يحتكم 

 ل الباحثةتضح ذلؾ لدابؾ مع معارؼ سابقة لمطالب أك مع الكاقع البيئي مف حكليـ، كتتشا

فتظير عمى سبيؿ المثاؿ أىمية المعرفة  مف تحميؿ محتكل الكحدة في مقرر الصؼ العاشر،

السابقة بضركرة معرفة المتعمـ عف العناصر الكيميائية؛ كبالتحديد عنصر الكربكف حيث 

كعمى خصائصو في تككيف ركابط كيميائية، كأيضان يتـ  كؿ أساسيبش يوإؿالمكضكع  يستند

التطرؽ إلى نكع الركابط الكيميائية، كما يحدد ذلؾ مف ماىية لمخصائص الفيزيائية 

 .كالكيميائية لممركبات العضكية، كاستخبلص عبلقات طردية أك عكسية بيف تمؾ الخصائص

، إال أنيا لمتعمـلمعارؼ سابقة في ذىف ا بالرغـ مف أف مكضكع األلكانات كاأللكينات يستند

قد تحمؿ بعض مفاىيميا خاصية التجريد ككنيا مدخؿ لمكيمياء العضكية، كمادة جديدة 

المفاىيمية أثناء تعمميا،  اإلشكاالتالصؼ العاشر، كبالتالي قد يكاجييـ بعض  لطمبةبالنسبة 
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تشخيص األخطاء  تالتي حاكؿ؛ (Bryan, 2007)" برياف"حيث أكدت عمى ذلؾ دراسة 

 1996)" شميدت"ناقش  كماالمفاىيمية لدل الطمبة فيما يتعمؽ بمكضكع الكيمياء العضكية، 

(Schmidt,  األخطاء المفاىيمية التي يقع فييا الطمبة أثناء مقارنتيـ درجات الغمياف

 .لممركبات العضكية البسيطة

تكف طالبان في أحد معاىد س حيث شممت دراسة برياف:رغـ تفاكت عينة كؿ مف الدراستيف

مف طمبة المرحمة الثانكية  4846مف  "دتشمي"العمـك في سنغافكرة، بينما تشكمت عينة دراسة 

" برياف"ا في أدكات دراستيما بعض الشيء، مف خبلؿ بناء تفي ألمانيا، إال أنيما تقاطع

(Bryan, 2007) ت أداة باإلضافة إلى اختبار تشخيصي، فيما تمثؿ، تطكيره لمقابمةك

 .باختبار صيغت بنكده بشكؿ اختيار مف متعدد ,Schmidt) 1996)" شميدت"

كجكد بعض األخطاء المفاىيمية لدل الطمبة مف ًباتجاه  ف إلى نتائج تصباخمصت الدراست

العبلقة بيف قكة الرابطة كنشاطيا الكيميائي؛ فالطمبة يتعممكف أف األلكينات أنشط مف : بينيا

لط عمييـ األمر عند ربط ذلؾ بقكة الرابطة، حيث أف الرابطة الثنائية األلكانات كلكف يخت

بالرغـ مف قكتيا إال أنيا األنشط كيميائيان، كىذا النشاط مصدره الرابطة الثنائية الغنية 

أىـ النتائج التي حصؿ  كلكف. بااللكتركنات، مما يؤدم إلى سكء الفيـ لدييـ كما يرل برياف

خطأ لدل الطمبة في المقارنة بيف درجات الغمياف لممركبات ىي كجكد " شميدت"عمييا 

 (%40)العضكية، فقد الحظ أنيـ يعتمدكف في مقارنتيـ عمى طكؿ السمسمة الكربكنية فقط 

مف الطمبة اختاركا البديؿ الذم يظير سمسمة مككنة مف أربع ذرات كربكف بدكف تفرعات عمى 

، بدكف أخد عدد التفرعات في ىذه (البدائؿ أنو ىك الذم يمتمؾ أقؿ درجة غمياف بيف باقي
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اختاركا البند الذم يظير سمسمة كربكنية مككنة مف أربع % 18)السمسمة بعيف االعتبار، ك

، ككبل الدراستيف خمصت إلى جزئيات في مادة (ذرات كربكف متفرعة كىك الجكاب الصحيح

 .األلكانات كاأللكينات في الصؼ العاشر

سات عممت عمى تشخيص المفاىيـ البديمة بجزئيات معينة في درا كجكديتضح مما سبؽ 

تقـك بتشخيص المفاىيـ البديمة حكؿ مكضكع ؿمكضكع الكيمياء العضكية، كتأتي ىذه الدراسة 

النظرية  في ضكءاأللكانات كاأللكينات بشكؿ مباشر، لمتمكف مف فحص إمكانية عبلجيا 

ة تدريس محددة بيدؼ تحسيف كمية التعمـ المتعددة لمتغيير المفاىيمي مف خبلؿ إستراتيجي

 .في ىذا المكضكع

 المفاىيم البديمة لدى الطمبة نشوءمصادر  2:3

انبثاقان مف اإلطار النظرم ليذه الدراسة، بأف الفرد يبني معرفتو بنفسو مف خبلؿ خبراتو 

لغة أك مقرر  الشخصية كاالجتماعية، فإف كؿ عناصر العممية التعميمية مف متعمـ أك كتاب

مفاىيـ بديمة،  نشكءأك ثقافة عند المتعمـ أك طرائؽ التدريس لدل المعمـ قد تمعب دكران في 

 (Piaget, 1964; Vygotsky, 1978) " فيجكتسكي"ك" بياجيو"حيث صنؼ كؿ مف  

التي يبنييا الفرد إما تككف تمقائية مف تفاعمو مع البيئة المحيطة أك غير تمقائية مف  المفاىيـ

عرفة في المدرسة، كىذا التصنيؼ كبناء المعرفة يبرر احتمالية أف تككف المصادر مصادر الـ

 .السابقة الذكر بيئة لتككف مفاىيـ بديمة

كصفان لمعالجة الفرد لممعمكمات التي يتمقاىا، بأنيا  (Duit, 1995)" دكيت"خصص 

اء مف بيئة صفية، مجمكعة مف النماذج العقمية الداخمية، كأف تمؾ المعمكمات التي يتمقاىا سك
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أك مف معمميف، أك كتب مقررة، أك مف برامج تعميمية كغيرىا، ىي تصكرات ذىنية خارجية 

حسية مختمفة، كمف منظكر التغيير المفاىيمي فالمتعمـ يحتاج ات ربيتتمثؿ بألفاظ كصكر كتع

كيعتبر  بأف يككف قادران عمى فيـ تمؾ التصكرات المختمفة حكؿ المفاىيـ لفيـ مفاىيـ أصعب،

الباحثيف الذيف يعتبركف تمؾ النماذج العقمية محكر عممية التغيير المفاىيمي دكيت مف 

تككف ماىية المعمكمات التي يتمقاىا الطمبة ، فقد فيتكجب البداية منيا إلحداث تغيير مفاىيمي

سكاء مف معمـ أك مف كتاب مقرر أك مف بيئة محيطة ذاتيا بالنسبة لجميعيـ، كلكف طريقة 

الجة تمؾ المعمكمات ىك ما يختمؼ مف شخص آلخر؛ فكؿ منيـ يكافؽ المعمكمات الجديدة مع

. (Duckworth, 1987) الخاصة بو Schema))الذىني  المخططضمف 

تحديد أسباب نشكء مفاىيـ بديمة لدل الطمبة في مكضكعات تناكلت ىناؾ عدة دراسات 

ة ستة أعكاـ في تايكاف، الكتساب بدراسة عمى مد (Chui, 2007)" تشكم"كثيرة، حيث قاـ 

الطبلب في المستكيات العمرية المختمفة المفاىيـ العممية في شتى المكاضيع في الكيمياء، 

فركز  المركبات العضكية كىذا المكضكع تحديدان يرتبط بمكضكع األلكانات كاأللكينات،: منيا

يف المعمـ كالطالب، البحث عمى تحديد مصادر مفاىيـ الطبلب، كالنظر في التفاعبلت ب

أف االستخداـ غير  فتكصمت الدراسة إلىكالمغة اليكمية، ككيفية العرض في الكتب المدرسية؛ 

قد  المبلئـ لمنماذج، كالرسـك التكضيحية، كتعريفات لممصطمحات الجديدة في الكتب المدرسية

لمفاىيـ في دراستو حكؿ ماىية ا( 1998) الخالدم أثر عمى تعمـ الطمبة، كأيضان تكصؿ

البديمة في مكضكع الركابط الكيميائية لدل طمبة الصؼ الحادم عشر مع طبلب كطالبات 

دكر في تككف مفاىيـ  المقرر اثنتي عشرة مدرسة في محافظتي راـ اهلل كالبيرة، إلى أف لمكتاب
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بديمة، كأيضان أف معظـ المفاىيـ التي شخصت عند الطمبة كانكا معممييـ يحممكىا ذاتيا كقد 

 .تضح لو ذلؾ أثناء مقابمتيـا

تككف التصكرات البديمة عف  مصادرأشار بدراسة حكؿ ( 2008)باإلضافة إلى أف الناشرم 

في المممكة  بعض مفاىيـ الكراثة لدل طبلب الصؼ الثالث المتكسط في محافظة القنفذة

العممية ، كخمص إلى تفاكت مصادر تكٌكف التصكرات البديمة عف المفاىيـ العربية السعكدية

المعمـ حيث يسيـ بنسبة كبيرة في تكٌكنيا، ككذلؾ الكتاب المدرسي، كالبيئة المحيطة، : ىي

إال أنو تكصؿ أيضان بأف كسائؿ اإلعبلـ ليا دكر بارز في تكٌكف ىذه التصكرات البديمة لدل 

 .الطمبة

 ,Bryan)"فبريا"فيما يتعمؽ بالعكامؿ التي أدت إلى نشكء تمؾ المفاىيـ فإف  في سياؽ متصؿ

يرل أف بعض األخطاء المفاىيمية تتشكؿ لدل الطمبة عمى شكؿ أفكار خاطئة   (2007

كتعميمات غير دقيقة، يتـ تدعيميا مف خبلؿ استخداـ المعمـ ألسمكب التعميـ الصـ، 

كاعتماده بشكؿ أساسي عمى األسئمة التي تركز عمى التذكر فقط، إضافةن إلى ما أشار إليو 

 239شارؾ فييا  في دراسة (Morgil & Yourk, 2006)"يؿ، كيكرؾمكرج"الباحثاف 

في  طالبان كطالبة مف الصفكؼ السادس كالسابع كالثامف األساسي في إحدل مدارس أنقرة

تركيا، ككانت أحد أىدافيا البحث في تأثير المرحمة التعميمية عمى فيـ الطمبة لمفاىيـ عممية 

ميـ لمكضكع معيف يعتمد بشكؿ أساسي عمى معينة في الكيمياء؛ فخمصت إلى أف فو

األسمكب الذم يتـ بو تعميميـ ىذا المفيكـ، كالذم ينبغي أف يككف حسيان كليس مجردان، فيذا 

 .بدكره يضمف ديمكمة تعمميـ لذلؾ المفيكـ
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عمى استكشاؼ المفاىيـ الخاطئة مف خبلؿ التفاعؿ  عمؿالمعمـ اؿأف عمى  يتضح مما سبؽ

      "بكسنر"يز عمى استخداـ أسمكب التعمـ ذك المعنى، حيث دعا مع الطمبة، كالترؾ

(Posner, 1982)  الستخداـ الحكار السقراطي لتشخيص تمؾ المفاىيـ، كأشار إلى أف عدـ

اىتماـ المعمـ بفحص مصدر تككف المفيكـ فضبلن عف تشخيصو، يجعؿ المعمـ مصدران 

بأف ىناؾ جكانب مختمفة مف   (Chui, 2007)" تشكم"لتككف المفاىيـ البديمة، ككما يرل 

تعمـ الطمبة في الكيمياء بحاجة إلى تطكير استراتيجيات التدريس الفعاؿ، كأدكات التقييـ 

لمساعدتيـ عمى تعمـ مفاىيـ الكيمياء بشكؿ صحيح، حيث يبيف المحكر الثالث في ىذا 

. في تحقيؽ ذلؾالفصؿ أف االستراتيجيات القائمة عمى نيج التغيير المفاىيمي تساىـ 

م فعال لدى الطمبة يالتغيير المفاىيمي لتحقيق تعل استراتيجيات استخدمت 2:4

 العمومي ف

في التغيير مف الدراسات التجريبية كالنظرية عديد يشير األدب التربكم إلى تكفر اؿ

يضـ الكثير مف األبحاث عف التغيير  الذمالمفاىيمي؛ فعمى سبيؿ المثاؿ الكتاب العالمي 

كيتناكؿ ىذا المقاؿ بعض مف ىذه المجمكعة الكبيرة،  ،(Vosniadou, 2008) فاىيميالـ

كمف األمثمة عمى كالتي تعكس أف لمتغيير المفاىيمي في تعميـ العمـك استراتيجيات متنكعة، 

 ;Ralph, 2006; Mercer, 2008; Sinatra, & Pintrich, 2008):ىذه الدراسات

Kaya & Geban, 2011)   تريجست"ك، "دكيت" ريذؾككما"  (Duit & Treagust, 

أف األبحاث حكؿ التغيير المفاىيمي في العقكد الثبلثة األخيرة كانت كثيرة، كمعظميا (2008

 ,Posner & Strike)" ؾرامست"ك، "بكسنر"كاف يستند إلى النماذج التقميدية الذىنية كنمكذج 
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داث تغيير مفاىيمي كىي ما كيشيراف إلى كجكد جكانب أخرل قد تؤثر عمى إح، (1992

تدعك لو البنائية االجتماعية كالثقافية كالجانب العاطفي كاالجتماعي كاألنتكلكجي، فيبدك أنيا 

 !ليست فقط عممية ذىنية بحتة

، يتضح أف ىناؾ عدة مصادر لنشكء مفاىيـ بديمة في ذكره في المحاكر السابقةمما سمؼ 

المحكر فيأتي ىذا مت بتشخيص تمؾ المفاىيـ، يكجد عدة دراسات اىتكما تعميـ العمكـ، 

عنيت  التيمف مستكل التشخيص إلى مستكل العبلج مع مجمكعة مف الدراسات لينتقؿ 

ـ ملتغيير المفاىيمي في معالجة المفاىيـ البديمة كبالتالي تحقيؽ تعؿؿ اتباستخداـ إستراتجي

 .فعاؿ

ث أفادت أف ىناؾ صعكبة أف الكثير مف األبحا (Hashweh, 1986)" حشكة"حيث أشار

في تغيير المفاىيـ لما في ذلؾ تشبث لدل الطمبة بمعتقداتيـ التي ترتبط بمفاىيـ دينية 

كاجتماعية أحيانان، كلكف قمما ما تبحث الدراسات بأسباب ىذه الصعكبة كذلؾ ألف المفاىيـ 

ما تحاكؿ  البديمة ىي أكثرىا إجرائية تكمف في البلكعي في سمكؾ المتعمـ، كىذا تحديدان 

اإلجابة عميو الدراسة بسؤاليا حكؿ أف عممية التغيير المفاىيمي تعكد ألم محكر حسب 

ذا تـ التكصؿ كالبحث في ذلؾ، سيتضح أسباب صعكبة حدكث تغيير  النظرة المتعددة؟ كا 

 & Duit) "تريجست"ك، "دكيت"مفاىيمي، كربما يتـ الحد مف حجـ الفجكة التي كصفيا 

Treagust, 2008)  المكجكدة بيف ما يحدث فعبلن في الممارسات الصفية كبيف ما يصؿ إليو

 .الباحثكف في دراساتيـ
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النماذج التقميدية في التغيير  (Vosniadou, 2008)" فكسنيادك"إضافةن فقد انتقدت 

المفاىيمي، حيث أنيا عممية أعقد مف أف المفيـك البديؿ يستبدؿ بالجديد، بؿ ىناؾ عكامؿ 

؛ عاطفية كاجتـ اعية تتدخؿ في العممية، كأيضان إنيا أصعب مما نتصكر كتحتاج لزمف كاؼو

 .لممتعمـ المخطط الذىنيفالمفاىيـ البديمة عبارة عف نماذج متداخمة في 

التي  نمكذج التغيير المفاىيمي تنكعت مف حيثبعض الدراسات التي فيما يمي يتـ كراجعة ؿً 

استراتيجيات التغيير المفاىيمي ككيفية تحسينيا تستند إليو، لكف جميعيا اىتمت بالبحث في 

ىذا  تتناكؿبدراسة  (Riordan, 2012)" ريكرداف"قاـ : لتعمـ العمكـ، فعمى سبيؿ المثاؿ

التضارب بيف ما يتمقاه الفرد مف مفاىيـ جديدة كما يممؾ مف مفاىيـ سابقة، كتجيب دراستو 

عمـك ذكم الخبرة التغيير المفاىيمي معممي اؿ ييشجع كيؼ: بشكؿ محدد عف األسئمة التالية

لدل طمبتيـ؟ ككيؼ لطرائؽ تدريسيـ أف تتشابؾ مع الممارسات التعميمية في إحداث تغيير 

مفيكمان بديبلن، كتـ تحديد  194تشخيص  إلىمفاىيمي في تعميـ العمكـ؟ كخمصت نتائجيا 

مختمفة ساىمت في  مف التغييرات المفاىيمية، كأيضان تـ استخراج تسعة أساليب تدريس 57

إحداث تغيير مفاىيمي، حيث تـ استخدامو باألساس لمعالجة المفاىيـ البديمة كما يصؼ 

الباحث، كىذا يقكد إلى أف التغيير المفاىيمي نيج تربكم متبع لمعالجة المفاىيـ البديمة عف 

 .طريؽ عدة استراتيجيات في التدريس

 في دراستيما،  (Kaya & Geban, 2011) "جيباف"ك "كايا" استخدـفي ذات المنحى 

يحتكم النصكص القائـ كالنمكذج التقميدم لمتغيير المفاىيمي، يستند إلى  أسمكب تدريسي

تجاه الكيمياء، فأسيـ ذلؾ ببناء ايجابية عمى التغيير المفاىيمي لجعؿ الطمبة يبنكف تكجيات 
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تساعد الطمبة عمى تكجيات إيجابية لدل الطمبة تجاه الكيمياء، ألف استخداـ النصكص 

، "دكيت"التحاكر أثناء الحصة حكؿ مكضكع الدرس، كىذا يزيد تفاعميـ مع المادة، فكما أفاد 

أف استخداـ أسمكب الحكار يسيـ بأف تتشكؿ  (Duit & Treagust, 2008) "تريجست"ك

إستراتيجية التغيير المفاىيمي في ضكء النظرة المتعددة، كبالتالي يساىـ في حدكث تعمـ 

 .عاؿؼ

 ,Ozmen) "أكزًمف، كىيميا، كجكخاف"كقد تقاطعت الدراسة السابقة مع ما قاـ بو كؿ مف 

Demirciog˘lu, & Demirciog˘lu, 2009)    بدراسة حكؿ أثر استخداـ برنامج

حاسكبي يعتمد عمى الحركات الصكرية كالنصكص، كإستراتيجية تغيير مفاىيمي في فيـ 

لركابط الكيميائية، فكبل الدراستيف تطرقت إلى أف طمبة الصؼ الحادم عشر لمكضكع ا

المفاىيـ في الكيمياء تتسـ بالتجريد، كأنيا تحتاج ألسمكب خارج نطاؽ التقميدية التي تجعؿ 

مراعاة طبيعة  ًلعدـالمعمـ ىك محكر العممية التعميمية، كقد تعزز تككيف المفاىيـ البديمة، 

، تمامان كما (المحسكس، كالرمزم، كالمجرد): كانبالمفاىيـ الكيميائية التي تتصؼ بثبلثة ج

ذلؾ  قاطعبكصؼ تمؾ التمثيبلت الثبلثة لممفاىيـ، كيت (Treagust, 2003)" تريجست"أفاد 

" تشي"كلكجي مف محاكر التغيير المفاىيمي، الذم يصفو الباحث تأيضان مع المحكر األف

(Chi, 2008) الفرد، كمف ناحية أخرل يمثؿ  بأنو ذاؾ الحيز الذم يشغمو المفيكـ في ذىف

جزئية مفاىيمية رئيسية في مكضكع األلكانات ( الركابط الكيميائية)مكضكع الدراسة 

التصميـ التجريبي بإجراء اختبار قبمي كبعدم،  ااعتمد الباحثاف في دراستيـ، كقد كاأللكينات
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ديمة في مكضكع كىذا يصب في إجابة أسئمة مشكمة الدراسة حكؿ تشخيص ماىية المفاىيـ الب

 .األلكانات كاأللكينات، كاستخداـ إستراتيجية التغيير المفاىيمي لتحقيؽ تعمـ فعاؿ في العمكـ

لتدحض اعتماد األبحاث   (Venville, 2003)"فينفيبل"كمف منحى مغاير، تأتي الباحثة 

 في مكضكع التغيير المفاىيمي فقط عمى النماذج التقميدية، فتصؼ عممية بناء المعرفة

كالتغيير المفاىيمي بأنيا تعكد لجكانب أخرل كالجانب األنتكلكجي كالذم يعكس مدل كجكد 

المفاىيـ البديمة أك عدـ كجكدىا، كما إستراتيجية التغيير المفاىيمي المناسبة لتحقؽ فيـ 

أفضؿ لممكضكع، كالجانب اآلخر ىك االجتماعي الذم يفسر التفاعؿ بيف األمكر االجتماعية 

في البيئة الصفية كتمؾ التغييرات المفاىيمية التي تحدث عند الطمبة، كذلؾ  التي تحدث

سنكات ( ست_خمس)بقياميا بدراسة حالة اىتمت بإحداث تغيير مفاىيمي لدل أطفاؿ بعمر 

اجتماعي، كنبعت أىمية دراستيا بأنيا _حكؿ مكضكع الكائنات الحية، مف منظكر أنتكلكجي

 .لمي في غرفة الصؼبينت كيؼ يتعمـ الطمبة مكضكع ع

ا أنو شارككأ (Duit & Treagust, 2008) "تريجست"، ك"دكيت"أكد عمى ذلؾ أيضان 

، األبستمكلكجي محكراؿضمف  باحثيف في التغيير المفاىيمياىتماـ الكثير مف اؿبالرغـ مف 

كلكف ىذا ال يؤكد عمى التغييرات الفعمية التي تحدث عند المتعمميف، كأف ىناؾ باحثكف 

كقد  (Chi, 2008)" تشي"كالباحث ( كلكجيتاألف)كا بجانب آخر كىك الجانب الكجكدم اىتـ

 .م دراستيا لنمكذجوؼ (Venville, 2003) "فينفيبل" استندت

شجعت عمى استخداـ التغيير المفاىيمي باختبلؼ  بحكثأف اؿمف ىذه المراجعة يتضح 

عة المفاىيـ المجردة، فالنماذج استراتيجياتو، لتحقيؽ تعمـ فعاؿ كخاصة في العمـك ذا طبي
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نما قد تككف مصدران  النقمية لممعرفة كطرائؽ التدريس التقميدية ال تساعد عمى تحقيؽ ذلؾ، كا 

 ,Riordan) "ريكرداف"لتككف مفاىيـ بديمة، كىذا األمر ليس بالسيؿ، فكما يظير بدراسة 

لطرائؽ، أثناء تشجيع أف بناء طرائؽ التدريس كحث تفاعبلت عند الطمبة مع ىذه ا  (2012

المعمميف لحدكث تغيير مفاىيمي، يجب أف تككف كؿ ىذه الزكايا تسير في حمقة متكاممة 

 .كليست بشكؿ منفصؿ لتحقؽ غرضيا

 استراتيجيات متنوعة في تدريس موضوع األلكانات واأللكينات 2:5

ت الباحثة ىناؾ عدة دراسات بحثت بكيفية تدريس مكضكع األلكانات كاأللكينات، كقد ركز

حيث  الدراسات التي دمجت التكنكلكجيا بأساليب التدريس المستخدمة،في ىذا المحكر عمى 

استندت الدراسة الحالية في إحداث تغيير مفاىيمي إلى تصميـ استراتيجية تدريس تراعي 

كذلؾ مف خبلؿ استخداـ بعض ( المحسكس، كالرمزم، كالمجرد)الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ 

فيديك التي تحتكم عمى نصكص كصكر حركية تساعد في تقريب المفاىيـ ألذىاف مقاطع اؿ

فقد استخدـ الطمبة كتمثيؿ الرابطة األيكنية كالتشاركية، ككالتركيب البنائي لمماس كالجرافيت، 

 ,Ozmen, Demirciog˘lu, & Demirciog˘lu)       "جكخاف"، ك"ىيميا"، ك"أكزًمف"كؿ مف  

في تدريس مكضكع الرابطة الكيميائية لدل طمبة الصؼ الحادم  حكسبةاستراتيجية ـ  (2009

جزئية مفاىيمية رئيسية في مكضكع ( الركابط الكيميائية)عشر، يمثؿ مكضكع الدراسة 

تدريس لمكضكع األلكانات كاأللكينات،  كإستراتيجيةاأللكانات كاأللكينات، كبناء ىذا البرنامج 

حيث أف األلكانات كاأللكينات ىي مركبات عضكية تتمثؿ  تخرج المادة مف طبيعتيا المجردة،

بركابط كيميائية بيف العناصر، كاستخداـ الحركات الصكرية يساعد الطمبة عمى تخيؿ الركابط 
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إلى استخداـ النصكص  كباإلضافةبنكعييا األحادم في األلكانات، كالثنائي في األلكينات، 

تساعد الطمبة عمى التحاكر أثناء الحصة حكؿ في البرنامج مع الحركة الصكرية، فالنصكص 

                "تريجست"، ك"دكيت"مكضكع الدرس، كىذا يزيد تفاعميـ مع المادة، فكما أفاد 

(Duit, & Treagust, 2008)   أف استخداـ أسمكب الحكار يعتبر المفتاح لبلىتماـ

ان مف مخرجات التعمـ، بالجكانب الثقافية كاالجتماعية عف طريؽ المغة كذلؾ يحسف أيض

. ث تعمـ فعاؿإحداكبالتالي يساىـ في 

في كالية سمكفينيا  (Sket, & Glazar, 2005)" جبلزر"ك "سكيت"في سياؽ متصؿ، قاـ 

بتصميـ خريطة مفاىيمية لطمبة الثانكية بعمر سبعة عشر سنة حكؿ مكضكع التفاعبلت 

مكضكع بشكؿ فعاؿ، كقد تـ بناءىا الكيميائية لممركبات العضكية ككيؼ تساعد في تدريس اؿ

فييا بتحديد الطمب لرقـ التأكسد كمف خبللو يتسمسؿ بالخريطة  بدءكاضمف مراحؿ 

المفاىيمية، كتيدؼ الدراسة إلى تصميـ ىذه الخريطة كالتي تفيد في تعميـ كتعمـ المكضكع 

. ذلؾ متابعة التغير المعرفي الذم يحدث لدل الطمبة كما كصفت الباحثتاف

إيطاليا حكؿ إدماج التعمـ في  بدراسة في ساف سيفريانك (Tifi, 2013)" تيفي"قاـ  كما

المفاىيمية في إحداث تعمـ فعاؿ في مكضكع الكيمياء العضكية عمى طمبة  طالتعاكني بالخرائ

بعمر الستة عشر سنة ما قبؿ الثبلث سنكات مف المرحمة الثانكية، كرؤية الفرؽ بيف ذلؾ 

ؿ العممي التعاكني دكف بناء خرائط مفاىيمية، حيث كاف ىناؾ مجمكعة كبيف استخداـ الجد

مف دراسة الحالة كيتناقشكف بشأنيا، كيككنكف خرائط مفاىيمية تمثؿ تأمبلتيـ حكؿ الحالة، 

دارة معرفتيـ في صنع قرار، كتـ تعمـ  كبذلؾ تـ صقؿ عدة ميارات كالتفكير التأممي كا 
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ـ عمى الحكار المكجو، ككانكا يكتبكف كجيات نظرىـ كالقكاعد استراتيجية التعمـ التعاكني القائ

عبر شبكة االنترنت، كاف ذلؾ عمى مراحؿ كفؽ  "جكجؿ"التي يبنكىا عف طريؽ تطبيقات 

المادة المعطاة في الكيمياء العضكية، كأظيرت النتائج أف ىناؾ اختبلؼ بيف استخداـ 

تساعد عمى إخراج تأمبلت الطمبة كبماذا  األسمكبيف لصالح استخداـ الخرائط المفاىيمية فيي

 .يفكركف حكؿ المكضكع كخمؽ الترابط بيف المفاىيـ

         "باىراـ"ك، "سيدغبكر"، ك"أكبارم"، ك"ساباغاف"كفي منحى مشابو، قاـ 

(Sabbaghan, Akbari, Sedghpour, & Bahram, 2013)    بدراسة مع عينة مف

طمبة الجامعة الذيف اجتازكا المرحمة الثانكية بأثر استخداـ الخرائط المفاىيمية في تعمميـ 

ياء العضكية كخاصة أف في الكيمياء كتدريسيا الفيـ الجزئي كالكمي ميـ جدان ألف الكيـ

المتعمـ يحتاج لفيـ شكؿ الجزمء كما يختمؼ مف خصائص نتيجة لمييكؿ البنائي لمجزمء، 

كأيضان بناء عمى ذلؾ يتكاجد تطبيقات حياتية عديدة، كتفيد الدراسة بأنو يمكف استخداـ نماذج 

مف طمبة ( 205)ية في تصميـ المحتكل كلمتعميـ، كنفذت الدراسة مع عينة الخرائط المفاىيـ

جامعات متنكعة في ايراف، كانت تيدؼ الدراسة إلى أف تكصي بكجكب تعميـ المركبات 

الكيميائية العضكية كما األلكانات بتعميـ الطالب كيؼ يربط المركب كىيكمو البنائي 

ف ذلؾ ميـ في الحياة كفي التطكر التكنكلكجي كخصائصو الكيميائية، مبرريف الباحثيف أ

فالكيمياء تدخؿ في كثير مف التطبيقات، كأظيرت الدراسة أف المحتكل المقرر ال يساعد 

الطالب عمى فيـ العبلقة بكؿ أبعادىا كأف تصميـ نمكذج لمخرائط المفاىيمية يساىـ في حؿ 

 .اإلشكاليةىذه 

http://www.sciencedirect.com.ezprox.bard.edu/science/article/pii/S187704281301985X
http://www.sciencedirect.com.ezprox.bard.edu/science/article/pii/S187704281301985X
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حكؿ فاعمية تدريس الكيمياء العضكية  (2012)جمعة ، كدراسة قاـ بيا كؿ مف بارىاـ كفي

في تحصيؿ طمبة الكيمياء لممرحمة  (Web Quest) "الكيب ككيست"استراتيجية  باستخداـ

طالبان  65، كقد بمغ عدد طمبة القسـ في العراؽ الثالثة في كمية العمـك في جامعة السميمانية

كقيسمكا إلى مجمكعتيف متساكيتيف كطالبة، كاختير منيـ عشكائيان أربعكف طالبان كطالبة، 

كاألخرل ضابطة تدرس " الكيب ككيست" بإستراتيجيةبطريقة القرعة، إحداىما تجريبية تدرس 

بالطريقة التقميدية، كما تـ تقسيـ المجمكعة التجريبية إلى خمس مجمكعات صغيرة بكاقع 

م التعميـ باستخداـ أربعة أفراد في كؿ مجمكعة، كخمصت نتائج الدراسة إلى تفاعؿ الطمبة ؼ

العتمادىا التعمـ بالعمؿ كمف خبلؿ التكنكلكجيا الحديثة " الكيب ككيست"استراتيجية 

كاالنترنت، باإلضافة إلى فاعمية ىذه االستراتيجية في زيادة تحصيؿ الطمبة، كتنمية قدرة 

عرفة مف الطمبة عمى تحميؿ األفكار كالتعبير العممي الدقيؽ، باإلضافة إلى الحصكؿ عمى الـ

 .المقررة، أم أف ىناؾ عدة مصادر متنكعة لمتعمـ مصادر غير الكتب

مما سبؽ يتضح أف الدراسات التي بحثت في كيفية تدريس مكضكع األلكانات كاأللكينات 

لتحقيؽ تعمـ فعاؿ، باستخداـ برامج حاسكبية مبينة باحتكائيا عمى كسائط متعددة مف صكر 

مفاىيمية كتبادليا عف طريؽ شبكات االنترنت كتقنيات متحركة كالنصكص، أك الخرائط اؿ

، يدعـ كيفية بناء ىذه الكحدة التدريبية حيث أف دمج التكنكلكجيا بأساليب التدريس "جكجؿ"

كأيضان استخداـ الخرائط المفاىيمية كجزء مف استراتيجية التدريس كككسيمة لتمثيؿ المحتكل 

، "بيرم"، ك"لكغراف"مع المعمـ، كما أشار تساىـ في تفاعؿ الطمبة مع المحتكل ككذلؾ 

 .(Mulhal, Loughran, & Berry, 2012) "مكلياؿ"ك
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 ممخص مراجعة األدبيات 2:6
تشخيص المفاىيـ البديمة كمكضكع التغيير التي بحثت في  األدبياتيتبيف مف مراجعة 

 فحسب، تشخيص المفاىيـ البديمة عمى أف ىناؾ ضركرة لعدـ اكتفاء األبحاثالمفاىيمي، 

نما ىناؾ أىمية لمبحث في كيفية عبلجيا باستخداـ استراتيجيات التغيير المفاىيمي المبلئمة  كا 

تقتصر الدراسات كخاصة الدراسات التجريبية عمى استخداـ التغيير ال يكفي بأف ، كما 

: ف يتكجب مراعاتيمااف آخراىناؾ جانب، إنما كذىني فقط ابستمكلكجيمف منظكر  المفاىيمي

، كىذا يقترف بضركرة كجكد اىتماـ (العاطفي_االجتماعي)كلكجي كالمؤثر تا الجانب األفكىـ

بكجكب كضع المعرفة العممية   (Ralph, 2006)"رالؼ"أكد كما أكبر لكجكد تعمـ في سياؽ، 

في سياؽ تعميمي ليغني قيمتيا أكثر، كىنا تظير أىمية التعميـ في سياؽ لتحقؽ تعمـ فعاؿ، 

الجانب العاطفي أيضان بؿ يربط  فحسب؛ يفيد بربط التعميـ بسياؽحيث أف ذلؾ ال 

المعرفي، ككذلؾ يساعد في فيـ البيئة المفاىيمية التي تتككف لدل الجانب كاالجتماعي ب

 .المتعمـ، مما يساىـ في إحداث تغيير مفاىيمي
فتاح في ق الـكاعتبارفي تسييؿ عممية التعمـ،  الحكار ىميةأ كما أظيرت مراجعة األدبيات

االىتماـ بالجكانب الثقافية كاالجتماعية عف طريؽ المغة كذلؾ يحسف أيضان مف مخرجات 

إستراتيجية تدريس بيدؼ إحداث تغيير مفاىيمي  لتطكير الحالية دراسةاؿ حيث تسعىالتعمـ، 

 (.كالمؤثركلكجي، تفكاألبستمكلكجي، األ) ةالثبلث المحاكرىذه اإلستراتيجية  ستحثكت
ل ذلؾ، إف استناد معظـ الدراسات إلى النماذج التقميدية االبستمكلكجية في التغيير إضافةن إؿ

بيا ييتـ التي  ف بذلؾ ماىية العمميات التي تحدث أثناء التعميـ كالتعمـ،ليالمفاىيمي، ميـ
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أكثر إلى أىمية التفاعؿ االجتماعي لمفرد مع كؿ  افيستند لذافاؿ مؤثركلكجي كاؿتاألف افالجانب

عممية كعبلكةن عمى ذلؾ إف لو، كليس فقط عمى خبرتو الذاتية في حدكث تعممو، ما حك

كلمراعاة  ،(Vosniadou, 2008) كتحدث تدريجيان  طكيؿ التغيير المفاىيمي تحتاج لكقت

ضركرة اىتماـ األبحاث بدراسة حدكث التغيير المفاىيمي  إلى "دكيت، كتريجست"ذلؾ دعا 

  ,Duit, & Treagust)  (كمؤثر كلكجي،تأفك، لكجيابستمك)مف المنظكرات المتعددة 

 .لتحقيؽ تغيير مفاىيمي أكثر فعالية (2008

البحثية المستخدمة بيف الكمي كالكيفي، كأيضان  اتالمراجعة السابقة تنكع المنيجي كما تظير

استخدـ عمى سبيؿ المثاؿ تنكع مجمكعة المشاركيف كالمراحؿ العمرية لمطمبة بيف الدراسات، ؼ

النظرية المتجذرة حيث قاـ بمقاببلت بعد إجراء حمقات تعميـ    (Riordan, 2012)"يكردافر"

 ،"ىيميا"، ك"أكزًمف"، ك"جيباف"ك ،"كايا" استخدـ كؿ مفيف مصغر صكرت بالفيديك، في ح

 ,Ozmen, Demirciog˘lu, & Demirciog˘lu, 2009; Kaya, & Geban)"جكخاف"ك

ضابطة كتجريبية، كبما  :ففاحتكل كؿ منيا عمى مجمكعتيشبو تجريبية،  تصاميـ   (2011

يتعمؽ بتصاميـ الشبو التجريبية فغمب عمييا استخداـ االختبارات التشخيصية كالقبمية 

استطبلعية دراسة  باستخداـ تحقؽ مف صدقو كثباتو قبؿ التطبيؽ النيائياؿكالبعدية، ك

. إجراءات الدراسة تفصيميان في الفصؿ البلحؽ كسيكضح

كأخيران، مف المراجعة السابقة لؤلدبيات التي اىتمت بالبحث في جزئيات المكضكع حسب 

محاكر الفصؿ، تأتي الدراسة الحالية لسد ثغرة في األدب التربكم بعمميا عمى تشخيص 

المفاىيـ البديمة لدل طمبة الصؼ العاشر في  تعمميـ لمكضكع األلكانات كاأللكينات، 
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النظرة المتعددة لمتغيير : ريس مصممة في ضكء نظريتيف كىماكتقديميا إلستراتيجية تد

المفاىيمي، كالطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية، كباإلضافة إلى أنيا تسعى لفحص فاعمية 

تكظيؼ ىذه االستراتيجية في تحسيف تعمـ الطمبة في مكضكع األلكانات كاأللكينات كخاصة 

يث أف الدراسات التجريبية التي عنيت بالتغيير أف الدراسة مف النكع شبو التجريبي، ح

 & ,Sinatra)المفاىيمي مف النظرة المتعددة في تعميـ العمـك ضئيمة في األدب التربكم، 

Mason, 2008). 
 

 

 

 الفصل الثالث

جراءاتيا  وصف الدراسة وا 

 مقدمة  3:1
لعاشر في الدراسة إلى تشخيص المفاىيـ البديمة التي يممكيا طمبة الصؼ اىذه ىدفت 

حداث التغييرمكضكع األلكانات كاأللكينات،  باستخداـ المكضكع  حكؿ لمطمبة المفاىيمي كا 

استراتيجية تدريس تستند إلى النظرة المتعددة لمتغيير المفاىيمي كاستنادان لمطبيعة الثبلثية 

 ,Johnstone, 1991; Treagust)، (المحسكس، كالرمزم، كالمجرد)لممفاىيـ الكيميائية 

 ان يستعرض ىذا الفصؿ كصؼتطبيؽ مجمكعة مف اإلجراءات؛ ؼ كتـ ذلؾ مف خبلؿ، (2003
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جراءات كأدكات الدراسة إل ان كصؼ ، كما يقدـالدراسةمنيجية الدراسة، ككذلؾ لمجتمع كعينة ؿ

 .تحميميا إحصائيان  آلياتصدقيا كثباتيا، كيبيف مصادر جمع البيانات ك آليات التأكد مفك

ة الدراسمنيجية  3:2

المفاىيـ  يتطمب تشخيصكالذم بالنظر إلى مشكمة الدراسة كأىدافيا كطبيعة تساؤالتيا، 

البديمة لدل طمبة الصؼ العاشر في مكضكع األلكانات كاأللكينات، لذا استندت الباحثة إلى 

لرصد المفاىيـ  (Descriptive Analysis Design)المنيج الكمي الكصفي التحميمي 

              ت الباحثة إلى المنيج الكمي بتصميـ شبو تجريبياستندالبديمة، ككما 

(Quasi-Experimental Design)جابة أسئمتيا حكؿ عبلج  لتحقيؽ أغراض الدراسة كا 

في ضكء تغيير مفاىيمي يراعي الجانب األبستمكلكجي، كاألنتكلكجي، كالمؤثر  المفاىيـ

ضابطة كمجمكعة تجريبية مف  مجمكعةاختيار كذلؾ مف خبلؿ  ،(العاطفي_االجتماعي)

، طمبة الصؼ العاشر، بحيث تمثؿ كؿ مجمكعة صفيف مف صفكؼ العاشر األساسي

 :كتتمخص إجراءاتو بالقياـ بأمريف، كىما

 لدل طمبة الصؼ العاشر حكؿ مكضكع األلكانات كاأللكينات،تشخيص المفاىيـ البديمة : أكالن 

كال بد مف تشخيص المفاىيـ كمف ثـ  يمي، حسب النظرة المتعددة لمتغيير المفاهكعبلجيا 

ذلؾ  تـ قدكبأف التشخيص خطكة استباقية لمعبلج، ( 1998)عبلجيا، فقد أفاد الخالدم 

 .ق الحقان في الفصؿئتشخيصي سيتـ تكضيح كيفية بنا اختباربكاسطة بناء 

باستخداـ  ،لمطمبةمف خبلؿ تدريسو فحص إمكانية عبلج المفاىيـ البديمة في المكضكع : ثانيان 

المحسكس، كالرمزم، )بنيت بمراعاة الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية  استراتيجية تدريس
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 تستحث المحاكر الثبلثة، ككذلؾ (Johnstone, 1991)" جكنستكف"كما كصفيا ( كالمجرد

تحدث فقط عمى مستكل ذىني  ىي عمميةإلمكانية فحص ىؿ  في إحداث التغيير المفاىيمي

لدل الفرد أم مدل معرفتو بتطكر المعرفة ككيفية معالجة المعمكمات  البستكمكلكجيااكتحاكي 

أـ أنيا تحدث عمى مستكل المحكر ، الخاص بو (Schema) المخطط الذىني في ضكء

بأنو ذاؾ الحيز الذم يشغمو المفيكـ في ذىف  (Chi, 2008) "تشي"كصفو  الذمكلكجي تاألف

ييتـ بخصائص  الذم، (االجتماعي-العاطفي)لمؤثر ا المحكر؟ أـ أنو عمى مستكل الفرد

الطمبة كانفعاالتيـ، كبردكد فعميـ مع المعمكمات أثناء معالجتيـ الذىنية ليا، كالتي قد تككف 

 .نتاج تفاعبلتيـ االجتماعية مع محيطيـ أك أقرانيـ

 

الدراسة وعينة  مجتمع  3:3

منطقة ضكاحي القدس لمعاـ يتشكؿ مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ العاشر في 

طالب كطالبة، الذيف يدرسكف مكضكع  2009البالغ عددىـ  2014/2015الدراسي 

. األلكانات كاأللكينات مف كتاب الكيمياء المقرر في المنياج الفمسطيني

مف طمبة الصؼ العاشر في عدة مدارس،  بسيطةقامت الباحثة باختيار عينة عشكائية

لبةن، كذلؾ لتشخيص المفاىيـ لدييـ في مكضكع األلكانات طالبان كطا 251تككنت مف 

تـ اختيار عينة أخرل بشكؿ قصدم لمدرسة حككمية مف مدارس ضكاحي  كما كاأللكينات،

القدس تحتكم عمى أربعة صفكؼ مف طمبة الصؼ العشر األساسي، كككف المشاركيف مف 

تماعية كالثقافية، ككذلؾ فقد تتقارب خصائصيـ االج( ضكاحي القدس)بيئة جغرافية كاحدة 
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ىـ يدرسكف نفس الكتاب المقرر لمادة العمكـ، كأيضان تجييزات المدارس في ىذه المنطقة 

 ,Creswell)م، مما برر اختيار الباحثة لمعينة بشكؿ قصد، متقاربة مف حيث اإلمكانيات

2012).

ابطة مف  نت المجمكعة الضَّ تدريسيف  طالبة مف شعبتيف لمصؼ العاشر، تـ( 69)تككَّ

عدـ  مع مراعاةدكف تدخؿ الباحثة بطريقة التدريس، كلكف  ة مف قبؿ معممتيـعادمبالطريقة اؿ

استخداـ استراتيجية التدريس المعتمدة في الدراسة، بينما تككنت المجمكعة التَّجريبية مف 

باستخداـ االستراتيجية  فطالبة مف شعبتيف في ذات المدرسة، حيث تـ تدريسو( 66)

 .في الدراسة مف قبؿ الباحثة ةمدالمعت

تـ اعتماد طمبة ىذه الصفكؼ باستخداـ طريقة التعييف العشكائي حيث امتاز تكزيع الطمبة في 

حسب مستكل تحصيميـ في الصؼ السابؽ، كيصؼ الجدكؿ  متكافئالصفكؼ األربعة بأنو 

 :عينة الدِّراسة بالتفصيؿ 3.1

 3.1جدول 

 كصؼ عينة الدراسة

 مكان تواجدىا نوع المجموعة دد طمبة الصَّف العاشرع اسم المدرسة
 بنات األموية الثانوية

 
 بنات األموية الثانوية

طالبة في الشعبة األكلى  35)
 (طالبة في الشعبة الثانية 34ك
طالبة في الشعبة األكلى  32)
 (طالبة في الشعبة الثانية 34ك

 ضابطة
 

 تجربيبة

 بيت إجزا
 

 بيت إجزا

ابطة مجمكع ع المجموع  طالبة 69= دد طبلب العينة الضَّ
 طالبة 66= مجمكع عدد طبلب العينة التَّجريبية 
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 أدوات الدراسة ومصادرىا 3:4

 :تـ تصميـ كتطكير األدكات التالية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

االختبار التشخيصي الذي ىدف لتشخيص المفاىيم البديمة التي يحمميا الطمبة حول  :أوالً 

 .أللكيناتاأللكانات وا

 مكضكع األلكانات كاأللكينات لتشخيص المفاىيـ البديمة حكؿ قامت الباحثة ببناء اختبار

 :، كىيةؼمختؿ رئيسية بالرجكع إلى أربعة مصادر

حيث قامت الباحثة بمراجعة مجمكعة مف األدبيات التي اىتمت : األدب التربكم مراجعة (1

فكاف  األلكينات أك في بعض جزئياتو،بتشخيص المفاىيـ البديمة في مكضكع األلكانات ك

ككاف مف  ىناؾ عدة دراسات اعتمدت استخداـ أداة االختبار لتشخيص المفاىيـ البديمة

" دتشمي" كدراسة ،(Bryan, 2007)" برياف"نكع  اختيار مف متعدد كدراسة 

(Schmidt, 1996) ،لبناءالباحثة  استناد يدعـ امـ ،(1998 الخالدم،) دراسة ككذلؾ 

، كاأللكينات األلكانات مكضكع في المفاىيـ لتشخيص مف نكع اختيار مف متعدد باراخت

في  (Schmidt, 1996)" شميدت"مثاؿ عمى ذلؾ أحد بنكد االختبار الذم أجراه 

دراستو؛  بيدؼ الكشؼ عف المفاىيـ البديمة المتعمقة بدرجة الغمياف كعبلقتيا بالتفرعات 

 :يار مف متعدد كما يميفي المركبات العضكية، مف نكع اخت

 :أم مف المركبات التالية تممؾ أقؿ درجة غمياف -

 .بنتاف( ج  . ميثيؿ بيكتاف( ب.  بيكتاف( أ 
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كذلؾ ىناؾ بعض الدراسات التي اعتمدت أسئمة االختيار مف متعدد مع إضافة خيارات 

ختيارات لمبررات اإلجابة المتكقعة لزيادة كضكح كجكد المفيـك البديؿ أـ ال كتفسير ا

 & ,Ozmen, Demirciog˘lu) "جكخاف"، ك"ىيميا"، ك"أكزًمف"الطمبة، كدراسة 

Demirciog˘lu, 2009) ، لذلؾ قامت الباحثة بطمب تبرير الطمبة عمى كؿ بند مختار

عمى مجمكعة مف األسئمة  مؿتآخر يش جزءان أضافت كما في أسئمة االختيار مف متعدد، 

 .ارات الطمبةر اختيمل تفسؿتساعد ع اإلنشائية

قامت الباحثة بتحميؿ كحدة مدخؿ الكيمياء : تحميؿ محتكل كتاب العمـك لمصؼ العاشر (2

مفاىيـ، كمبادئ، كقكانيف، كنظريات، كافتراضات، كفرضيات، )العضكية، كما تشمؿ مف 

 .ذلؾ بالتفصيؿ( 1)كيكضح الممحؽ رقـ  ،(تطبيقات

-Semi) ظمة شبو المفنكع اؿمف عيادية تشخيصية  إجراء مقاببلت (3

Structured) كجدىااستخبلص بعض المفاىيـ البديمة التي  بيدؼمىجهة للمعلمين 

المعممكف أثناء تدريسيـ طمبة الصؼ العاشر مكضكع األلكانات كاأللكينات، كمعرفة 

 ككذلؾ ماىية استراتيجيات، مفاىيميـؿً بعض التفاصيؿ عف تأثير طريقة عرض الكتاب 

 .يسيـ المكضكعالمستخدمة في تدر التدريس

مف المعمميف  مجمكعةمع  خمسة عشر مقابمةقامت الباحثة بإجراء بيذا الصدد، 

اإلشكاالت يدرسكف المكضكع، لكي يسمطكا الضكء عمى بعض  الذيف كالمعممات

مكضكع األلكانات كاأللكينات،  أثناء تدريسطمبتيـ  كاجيتالحظكا أنيا المفاىيمية التي 

المفاىيمية،  اإلشكاالتا لعدة مرات كالحظت كجكد بعض كما قامت الباحثة بتدريسو
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كأنيا تتفاكت باختبلؼ أسمكب تدريس الباحثة لمكحدة في كؿ مرة، كقد استخدمت الباحثة 

ىذه المقاببلت لتحقيؽ جكدة أكبر لبلختبار في صدقو كثباتو، فقد عدلت الباحثة أسئمتو 

 .تفصيميان يكضح ذلؾ ( 3)رقـ بناء عمى إجاباتيـ عمى أسئمة المقاببلت، كالممحؽ 

استخبلص ؼ مكجية لمطمبة، بيد ةشبو المنظـنكع اؿتشخيصية مف  إجراء مقاببلت (4

بعض المفاىيـ البديمة التي تشكمت لدييـ أثناء تعمميـ لمكضكع األلكانات كاأللكينات، 

ككذلؾ معرفة تأثير أسمكب عرض الكتاب كأسمكب المعمـ في عرض المحتكل، كتأثير 

 . الجديدة حكؿ المكضكع السابقة عمى مفاىيميـ معرفتيـ

عشرة طالبان كطالبةن درسكا  ثمانيقامت الباحثة بإجراء مقاببلت مع في ىذا السياؽ، 

تتشكؿ لدل الطمبة عند  التيتنبؤ بعض المفاىيـ البديمة إمكانية اؿالمكضكع، ليساىـ ذلؾ في 

مف ستة عشر  لبةلة الخاصة بالطقد تشكمت المقابكتعمـ مكضكع األلكانات كاأللكينات، 

أربعة منيا سألت عف طبيعة عرض المادة في المنياج، كأسمكب المعمـ في تدريس : سؤاالن 

قكة الرابطة، كعدد التفرعات، : حكؿ مفاىيـ عممية مثؿ تالمكضكع، كالبقية منيا تمحكر

ابطة، كالرابطة كدرجة الغمياف، كالمتشكبلت، كالصيغ البنائية، كالصيغ الجزيئية، كطكؿ الر

 .ىذه األسئمة بالتفصيؿ( 4)، كيكضح الممحؽ رقـ كغيرىا ...، كالمبممركاإلشباعالتشاركية، 

القسـ المكضكعي : يحتكم عمى قسميف، كىما تـ بناء اختبار تشخيصي خبلصة ىذه المراحؿ

أربعة بدائؿ،  عمىكؿ بند فيو يشتمؿ  بندان  32مف  اختيار مف متعدد، يتككف عمى شكؿ

حصكؿ عمى اؿ مف لمتمكف ،بند كؿ بجانب اختياره تبرير الطمب مف كؿ طالب إلىإلضافة با

اإلمكاف، كالقسـ اآلخر يشمؿ ثماني أسئمة إنشائية  قدر التخميف أثر كتجنب أدؽ تشخيص
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تساىـ في تكضيح بعض المفاىيـ بشكؿ تفصيمي مما يساعد في تشخيص المفيـك البديؿ 

 .بنكد االختبار بالتفصيؿ( 5)لحؽ رقـ كمصدره بشكؿ أكبر كيكضح الـ
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 المتعددة النظرة ضوء في مفاىيمي تغيير إحداث عمى قائمة تدريس استراتيجية: ثانياً 

مجمكعة مف الفعاليات كالممارسات  عف بارةقامت الباحثة بتطكير استراتيجية تدريس كىي ع

كب الحكار كالتفاعؿ بيف الصفية التي تساىـ في خمؽ بيئة اجتماعية تعممية مبنية عمى أسؿ

المعمـ كالطمبة، كبيف الطمبة مع بعضيـ البعض، كبالتالي تفاعؿ المتعمـ مع المادة، عف 

مف خبلؿ عرض المفاىيـ بكاسطة عركض الفيديك  الصكرية الحركات استخداـطريؽ 

بكاسطة أكراؽ عمؿ تحتكم عبارات كأسئمة كصكر حكؿ مفاىيـ أساسية  كالنصكصالمتنكعة 

حدل األمثمة مكضح في الممحؽ رقـ  في كؿ مراعاة طبيعة  بذلؾ يتـكأيضان  ،(9)حصة كا 

بطريقة ( المحسكس، كالرمزم، كالمجرد): المفاىيـ الكيميائية التي تتصؼ بثبلثة جكانب

تمؾ ؿ (Johnstone, 1991; Treagust, 2003)" تريجست"، ك"جكف ستكف"تحاكي كصؼ 

كلكجي مف محاكر التغيير تىا تترابط أيضان مع المحكر األفالتمثيبلت الثبلثة لممفاىيـ، حيث أف

يمثؿ باستخداـ خاصية  ظاىرة أك  (Macro)المحسكس : ، فالمستكل األكؿالمفاىيمي

التمثيمي : أما المستكل الثاني، كصؼ عاـ أك الصيغة الكيميائية البنائية لممركب، أك صكرتو

اصر الكيميائية أك الصيغة الكيميائية يمثؿ باستخداـ رمكز العف (Symbolic)أك الرمزم 

يمثؿ بتفسير الصكر الظاىرة  (Micro)المجرد : الجزيئية لممركب، كالمستكل الثالث

لمخصائص أك تفسير ما كراء الصيغة الجزيئية كالبنائية لممركب الكيميائي مف كيفية تككف 

 :الركابط كنكعيا، فعمى سبيؿ المثاؿ
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صيغتو البنائية أك صكرتو، أك كصؼ خاصية  كصؼ الميثاف بأنو غاز، أك عرض  -

 .المستكل المحسكس: سيمسيكس 164-فيزيائية لمميثاف بأف درجة غميانو 

 .المستكل الرمزم: CH4كعرض صيغتو الجزيئية ( لفظ)الميثاف كمسمى   -

تفسير كيفية تككف الركابط التساىمية بيف الكربكف كالييدركجيف في غاز الميثاف، كسبب  -

ط، كالتمييز بيف صيغتو الجزيئية كالبنائية، أك تفسير سبب كجكد الميثاف في تككف الركاب

 .المستكل المجرد: الحالة الغازية كربطيا مع درجة غميانو كقصر سمسمتو الكربكنية

 المادة تخرج كاأللكينات، األلكانات مكضكع تدريسؿ تيجيةاسترق االىذ بناءك في ضكء ذلؾ،

 بركابط تتمثؿ عضكية مركبات ىي كاأللكينات األلكانات أف حيث المجردة، طبيعتيا مف

 الركابط تخيؿ عمى الطمبة يساعد الصكرية الحركات كاستخداـ العناصر، بيف كيميائية

 النصكص استخداـ إلى ضافةكباإل األلكينات، في كالثنائي األلكانات، في األحادم بنكعييا

طمبة عمى التحاكر أثناء الحصة حكؿ فالنصكص تساعد اؿ الصكرية، الحركة مع البرنامج في

" تريجست"، ك"دكيت" كىذا يتساكؽ مع ادعاءمكضكع الدرس، كىذا يزيد تفاعميـ مع المادة، 

(Duit & Treagust, 2008) إستراتيجية تشكيؿ ىـ باف استخداـ أسمكب الحكار يسبأ

 معالجةؿ مبلئمة مدخؿ األكثريعتبر اؿحيث أنو التغيير المفاىيمي في ضكء النظرة المتعددة، 

الجكانب الثقافية كاالجتماعية عف طريؽ المغة كذلؾ يحسف أيضان مف مخرجات التعمـ، 

 .يتضمف التغيير المفاىيمي المنشكد كبالتالي يساىـ في حدكث تعمـ فعاؿ

 المعمـ بدكره تطكيرلذلؾ عمى ، مفيـك األلكانات كاأللكينات مفيـك يحتاج إلى خياؿ كاسع

تباعمثؿ ميارة المبلحظة كاالستنتاج  ل الطمبةلد الميارات العميا أسمكب حؿ المشكبلت  كا 
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استند تصميـ كذلؾ باستخداـ الكسائؿ التعميمية البلزمة لذلؾ، كعمى ىذا األساس 

االستراتيجية عمى استخداـ الحركات الصكرية كالصكر التكضيحية في عرض المحتكل، فعمى 

ئية كالجزيئية لؤللكاف أك األلكيف يحتاج لصكر سبيؿ المثاؿ تدريس مفيـك الصيغة البنا

تكضح الفرؽ بيف النكعيف مف الصيغ، كخاصة أف مفيـك التشكؿ كرسـ المتشكبلت يقـك 

، أما C2H6( ألكاف)تعمميا عمى فيـ ىذا الفرؽ، حيث أف الصيغة الجزيئية مثبلن لئليثاف 

ئية لكؿ منيما مكضحة في ، بينما الصيغة البناC2H4( ألكيف)الصيغة الجزيئية لبليثيف 

، ككذلؾ تكضيح المفيكميف بكتابة الرمكز كالصيغ كتمثيؿ الركابط بيف ذرتي (3:1)الشكؿ 

الكربكف كالييدركجيف بالصكر يساىـ في التجسير بيف المستكيات الثبلثة لتمثيؿ المفيـك 

 (.المحسكس، كالرمزم، كالمجرد)الكيميائي 

                                                         

 

 

 

 
        

 (3:1)الشكؿ 

 (ألكين)، والصيغة البنائية لثيثين (ألكان)الصيغة البنائية لإليثان 

ىناؾ مجمكعة متنكعة مف مصادر التعمـ التي يمكف استخداميا في تدريس مكضكع 

لعممية األلكانات كاأللكينات، كما يظير في األنشطة كفي طرائؽ التدريس، كالعركض ا

كالتجارب، كاستخداـ النماذج كاألدكات، عركض الفيديك، العركض التكضيحية كالصكر 
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الحركية، أكراؽ العمؿ كالنصكص كالقصص المختمفة التي تراعي سياقات متنكعة، لتمكيف 

المتعمميف مف التفاعؿ مع بعضيـ البعض، ككذلؾ استخداـ الخرائط المفاىيمية لمتابعة 

( 8)المتعمميف في تعمـ مكضكع األلكانات كاأللكينات، كيكضح الممحؽ التطكر الذىني لدل 

آليات استخداـ كتكظيؼ ىذه الميمات ككسائؿ اإليضاح مف خبلؿ تكضيح كتفصيؿ سير 

 .الحصص مقسمة عمى مجمكعة المكاضيع التي يتعمميا طمبة الصؼ العاشر في ىذه الكحدة

بيف الطمبة مف خبلؿ القياـ بميمات  استندت استراتيجية التدريس عمى خمؽ حكار عميؽ

تعاكنية كتفاعميـ أثناء ذلؾ، لذلؾ قامت الباحثة باعتماد طريقة تساعد في تقييـ فاعمية ىذا 

الحكار في إحداث التغيير المفاىيمي مف النظرة المتعددة، كتمثمت الطريقة بكتابة الطمبة 

إف كاف ىناؾ أم مفاىيـ تأمبلت عف كؿ حصة، كتحميؿ الباحثة ليذه التأمبلت سيظير 

بديمة قد تككنت أك تـ معالجتيا أثناء التدريس، حيث يكضح الشكؿ التالي إحدل طرؽ كتابة 

 :التأمبلت

مثحظات 
 إضافية

الوسيمة التي ساعدت في 
 إيصال المفيوم

كيف أصبح المفيوم لديك 
 بعد الشرح؟

كيف كنت تنظرين لممفيوم 
 قبل الشرح؟

    
   

 
 

 

 3.2الشكؿ 

 وضيح لطريقة كيفية كتابة تأمثت الطالبات حول تعممين لموضوع األلكانات واأللكيناتت
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 (Semi-Structured)شبو المنظمة نوعمن ال مقابثت تشخيصية: ثالثاً 

قامت الباحثة بمجمكعة مف المقاببلت التشخيصية مع عينة مف طالبات المجمكعة التجريبية 

تراتيجية التدريس المصممة في ضكء النظرة المتعددة المكاتي درسف المكضكع باستخداـ اس

الذم يحدث لدل الطمبة ، لمحاكلة فيـ طبيعة عممية التغيير المفاىيميلمتغيير المفاىيمي؛ 

 فقد، (العاطفي_االجتماعي)المؤثر كلكجي، كت، كاألفاألبستمكلكجي: في ضكء المحاكر الثبلثة

ببيانات لفظية كغير  باإلثراءالمقاببلت، عف أسئمة ( الطمبة)إجابات المشاركيف  ساىمت

، ألف المقابمة التشخيصي فقط مف خبلؿ االختباراستكشافيا  الباحثة ستطيعتلفظية ال 

كىذا يصب في المنحى المؤثر ، مبلحظة التعبيرات الجسدية كنبرة الصكت ليا أتاحت

، لتغيير المفاىيميالذم يشكؿ المحكر الثالث في النظرية المتعددة ؿ (العاطفي_االجتماعي)

كؿ بند في االختبار، ساىـ في فحص لئلجابة عمى ار تبإلى كتابة مبرر لبلخ باإلضافة

ىذه الخطكة في تقريب الرؤية عمى  قد ساىمت، كبالتالي طالبالمفيـك لدل اؿ شكؿكيفية ت

إلى أم  ، كتحديدان تغيير مفاىيمي فيوالمحكر الذم ساىمت االستراتيجية بإحداث  ماىية

 .يبيف المقابمة بالتفصيؿ( 10)كالممحؽ رقـ  ،تـ تصنيفو كر مف الثبلثةمح

 إجراءات جمع البيانات 3:4:1

 :لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، قامت الباحثة بعدة إجراءات لجمع بيانات الدراسة تمثمت باآلتية

، باختبار تشخيصي فلمبحث كتتمثبل تيفمناسب تيف رئيسيتيفتطكير أداتصميـ ك (1

ستراتيجية  .إلحداث تغيير مفاىيمي تدريس كا 
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عمى محكميف كالقياـ بدراسة  عرض األدكات كعمى رأسيا االختبار التشخيصي (2

 .الصدؽاستطبلعية لمتأكد مف 

طالبة مف طالبات الصَّؼ العاشر  34تألفت مف  استطبلعية عينة عمى الدِّراسة تطبيؽ (3

قبؿ كبعد تعمميف لمكضكع بنات الراـ الثانكية، بما في ذلؾ تطبيؽ االختبار  مدرسة في

 .األلكانات كاأللكينات لمتأكد مف صدؽ االختبار

تطبيؽ االختبار التشخيصي عمى العينة االستطبلعية بعد تعمميف مكضكع األلكانات  (4

عادة تطبيقو بعد حكالي ثبلثة أسابيع لمتأكد مف ثبات االختبار  .كاأللكينات، كا 

بةن مف صفكؼ العاشر األساسي في طالبان كطاؿ 251تطبيؽ االختبار عمى مجمكع  (5

مدارس ضكاحي القدس بعد دراستيف لمكضكع األلكانات كاأللكينات، لتشخيص مجمكعة 

 .المفاىيـ البديمة التي تككنت لدييـ

نفت شعب الصؼ  (6 اختارت الباحثة مدرسة بنات األمكية الثانكية بشكؿ قصدم، كصي

 .العاشر إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية

 النيائية لمفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي الباتعبلمات الط ت الباحثةأخذ (7

بيف المجمكعتيف الضابطة  ، لتككف مرجع لممقارنةكيمياءفي مادة اؿ، 2015/2014

 .لفحص تكافؤىما في مادة الكيمياء عامةن  كالتجريبية

قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار التشخيصي قبؿ البدء في تدريس مكضكع األلكانات  (8

 .نات لفحص تكافؤ المجمكعتيف في المكضكع بشكؿ محددكاأللكي
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باستخداـ  قامت الباحثة بنفسيا بتطبيؽ الدِّراسة كتدريس مكضكع األلكانات كاأللكينات (9

 عةلممجمكاستراتيجية التدريس المبنية في ضكء التغيير المفاىيمي مف النظرة المتعددة 

ابطة مف قبؿ معممتيـ، كقد  ةمجمكعالطريقة التقميدية لؿ متاستخدفي حيف  التَّجريبية، الضَّ

استغرؽ تطبيؽ الدِّراسة عمى العينة التَّجريبية أربعة عشر حصة، كىذا الزمف يعتبر مناسبان 

لتدريس المكضكع كفؽ إجابات المعمميف كالمعممات عف عدد الحصص البلزمة لتدريس 

ؿ الحصص البلزمة الكحدة أثناء مقابمتيـ، كذلؾ  قبؿ تطبيؽ الدِّراسة، حيث أف معد

 .حصة( خمسة عشر_ اثنتا عشرة)حسب رأم المعمميف كالمعممات 

بعد االنتياء مف تدريس المكضكع عمى المجمكعتيف  اختبار المفاىيـ البديمة تطبيؽ (10

ابطة كالتَّجريبية  .أم لمصفكؼ األربعة الضَّ

 :كىما عينة الدراسة عمى مرحمتيف عمىاالختبار  طبيؽت (11

قبمية البديمة التي يحمميا طالبات الصؼ العاشر شخيص المفاىيـ اؿلت :األكلىالمرحمة 

 .كقد  تؤثر عمى فعالية تعمميـ المكضكع

 ةلفحص مدل إمكانية إحداث تغيير مفاىيمي باستخداـ استراتيجي: الثانيةالمرحمة 

لى أم محكر يعكد ىذا التغيير كفؽ النظرية المتعددة، كتطمب ذلؾ  التدريس المصممة، كا 

، كفي ىذا النكع مف تيف إحداىا ضابطة كاألخرل تجريبيةشبو تجريبي لمجمكع تصميـ

. (Creswell, 2012) ،المجمكعتيف كمقارنة أدائيما التصميـ تنفذ أدكات الدراسة مع

إجراء مقاببلت مع مجمكعة مف الطمبة المشاركيف أصبلن في االختبار التشخيصي،  (12

 .الختبار الكميةالبيانات النكعية منيا مع نتائج ا تكامؿؿ
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 أدوات الدراسة وثبات صدق  3:5

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، اتسمت منيجية الدراسة بالطابع الكمي بتصميـ شبو تجريبي

كالحصكؿ عمى نتائج صادقة كثابتة، قامت الباحثة بتحكيـ أدكات الدراسة كفحص صدقيا 

التي أعدت لقياسيا، كأما قياس األداة لمسمة مدل كثباتيا، حيث أف صدؽ األداة يشير إلى 

عمييـ مدل التكافؽ بيف إجابات المشاركيف عند إعادة تطبيؽ ذات األداة يشير إلى  ثباتيا

(Bryman, 2008)، كتـ ذلؾ مف خبلؿ قياـ الباحثة بعدة خطكات مكضحة في اآلتية: 

 االختبارصدق  3:5:1

كالقياـ بدراسة  ،خبراءاؿمحكميف مجمكعة مف اؿعمى قامت الباحثة بعرض االختبار 

كلكف تختمؼ ، استطبلعية بتطبيؽ االختبار مع مجمكعة مف المشاركيف مف مجتمع الدراسة

 :عف عينة الدراسة ذاتيا كمراحؿ ذلؾ كما يأتي

صياغة بنكد االختبار في صكرتيا األكلية بناءن عمى مراجعة األدبيات، كتحميؿ محتكل  (أ

م العمـك في مديرية التربية كالتعميـ كبعض كبعد تحكيمو مف بعض مشرؼ الكتاب المقرر،

حيث  ،الطمبةكبعد تفريغ بيانات المقاببلت مع عدد مف المعمميف كمعممي الصؼ العاشر، 

كبناءن عمى  ذلؾ أشاركا إلى بعض المفاىيـ التي يمكف أف يسأؿ عنيا باالختبار، قد 

ضافة أسئمة أخرل في ضكء ذؿ قامت الباحثة بتعديؿ كمف ىذه الفقرات  ؾ،بعض األسئمة كا 

 :المعدلة

 :م عف األسئمة التالية بما يخص مركب البيكتيف/أجيب :قبل التعديل
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تتأكد من كي ل، أنبوب اختبار كتب عميو بيوتين أحد مختبرات الكيمياء فوجدتإن دخمت 

: أي التفاعثت الكيميائية اآلتية تحدث محتوى األنبوب

         C4H8 + Br2                         C4H8Br2( المكف عديـ( )أ   

       C4H8 + Br2                         C4H8Br2( برتقالي المكف) (ب  

    C4H10Br2                        C4H10 + Br2(     عديـ المكف) (ج  

 C4H10 + Cl2                        C4H10Cl2(    برتقالي المكف( )د  

 :يوتين في تفاعثت اإلضافةمن خصائص الب

 .يعتبر البيكتيف إحدل المكاد المتفاعمة كيخرج في النكاتج كذلؾ ( أ

 .أثناء تفاعؿ البيكتيف تكسر رابطة بام في الرابطة الثنائية ( ب

 .في الرابطة الثنائية( سيجما، كبام)أثناء تفاعؿ البيكتيف تكسر كبل الرابطتيف   ( ج

 .في تفاعبلت اإلضافة ألنو مركب مشبع ال يمتاز البيكتيف بقدرتو عمى المشاركة ( د

 :في تفاعل اإلضافة اآلتي: بعد التعديل

 C4H8 + Br2                         C4H8Br2( عديـ المكف)

 .أثناء تفاعؿ البيكتيف تحدث اإلضافة لمبيكتيف دكف كسر لمركابط ( أ

 .أثناء تفاعؿ البيكتيف تكسر رابطة بام في الرابطة الثنائية ( ب

 .في الرابطة الثنائية( سيجما، كبام)عؿ البيكتيف تكسر كبل الرابطتيف أثناء تفا ( ج

 .أثناء تفاعؿ البيكتيف تكسر رابطة سيجما في الرابطة الثنائية (د

 :من خصائص البيوتين في تفاعثت اإلضافة
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 .يعتبر البيكتيف إحدل المكاد المتفاعمة كيخرج في النكاتج كذلؾ ( أ

 .ناتجة فقطيعتبر البيكتيف إحدل المكاد اؿ  ( ب

 .يعتبر البيكتيف إحدل المكاد المتفاعمة فقط( ج

 .يعتبر البيكتيف عامؿ مساعد كال يستيمؾ في التفاعؿ( د

 قلبناء بنكد ختباراالقامت الباحثة بتعديؿ  بناءن عمى تطبيؽ الدراسة عمى عينة استطبلعية

 :، كمف الفقرات التي تـ تعديميابشكميا النيائي

 :ن اآلتية ال يعد مركبًا مشبعاً واحد م :قبل التعديل

 C5H14( د              C5H12( ج                       C5H11( ب                      C5H10( أ

 :مركبًا مشبعاً  يعتبرواحد من اآلتية : بعد التعديل

 C5H14( د              C5H12( ج                     C5H11( ب                     C5H10( أ

يتضح في البند السابؽ بأف التعديؿ كاف في صياغة السؤاؿ فقط مع بقاء البدائؿ كما ىي، 

كيعزل سبب ذلؾ، إلى مبلحظة الباحثة في تحميؿ إجابات العينة االستطبلعية أف البديؿ 

الثاني كالبديؿ الرابع ظيركا كاحتماالت لكجكد مفيكـ بديؿ، كظير ذلؾ في تكرار اختيار 

ىما ككذلؾ في تحميؿ تبريراتيف النصية عمى ىذا البند، بالرغـ مف اعتبار الباحثة الطالبات ؿ

ىذيف البديميف عبارة عف ممكىات خاطئة أثناء بناء االختبار، فقامت بتعديؿ صياغة السؤاؿ 

فقط بحيث ترصد بشكؿ أدؽ احتماؿ كجكد أكثر مف مفيـك بديؿ في ذات الفكرة العممية التي 

 .يفحصيا السؤاؿ

 :أيضًا ىناك بعض الفقرات قد أضيفت بعد تطبيق العينة االستطثعية، ومنياو
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 :يصنف عنصر الكربون بأنو -

 عنصر نبيؿ( عنصر ال فمزم    د( عنصر شبو فمز       ج( عنصر فمزم      ب ( أ

 كضحي المتشكبلت؟ تككف أثناء لمركابط كسر يحدث ىؿ :التشكل مفيوم عمى اعتماداً  -

 إجابتؾ

، كعرضو عمى مشرفيف مف مشرفي تحميؿ محتكل المادة المقررة بالكتابلباحثة بقامت ا( ب

العمـك أحدىـ في مديرية ضكاحي القدس، كاآلخر في مديرية راـ اهلل كالبيرة، مما يعطي 

 .لمحتكل الكحدة ، فذلؾ يضفي ضماف الشمكؿ كالتكازفمحتكلصدؽ اؿ عفصكرة 

استراتيجية التدريس المصممة صدق  3:5:2

 :مت الباحثة بفحص صدؽ استراتيجية التدريس المصممة مف خبلؿ إجراءيف، كىماقا

كعددىـ معمـ كثبلث معممات مف ذكم  عمكـ عمى معممي الميمات التعميمية عرض( 1

، عمـك في مديرية التربية كالتعميـاؿ ف مف مشرفي، كمشرفيالخبرة في تدريس المكضكع

ككذلؾ ثبلثة  ،م مديرية راـ اهلل كالبيرةأحدىـ في مديرية ضكاحي القدس، كاآلخر ؼ

 أساتذة مف الجامعة يحممكف درجة الدكتكراة في التربية كتخصصيـ األساسي الكيمياء،

عديميا كفؽ ، كقامت الباحثة بتا رأييـ كمبلحظاتيـ عمى االستراتيجيةكقد قدمك

 .المحتكل لفحص صدؽآلية مبلئمة  عتبركىذه الخطكة تمبلحظاتيـ، 

االستراتيجية عمى عينة استطبلعية، حيث استغرؽ ذلؾ ثبلثة عشر حصة غير تطبيؽ ( 2

الحصص المخصصة لتطبيؽ االختبار، كقد أعطى ىذا التطبيؽ الباحثة فكرة عف مدل 

مبلئمة تقسيـ الحصص المقترح، كالتكقيت لكؿ ميمة، كمدل جدكل أكراؽ العمؿ 
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مفاىيمي في تدريس  كالعركض الصكرية كالحركية المستخدمة في إحداث تغيير

المكضكع، كقد اعتمدت الباحثة في ذلؾ أسمكب مكاجية الطمبة بمفاىيميـ البديمة عف 

طريؽ الحكار كطرح األسئمة كاألمثمة كالعمؿ في مجمكعات، باإلضافة إلى أف التطبيؽ 

مع عينة استطبلعية أظير بعض المفاىيـ البديمة التي تـ أخذىا بعيف االعتبار في 

 :فعمي تبعان لمدراسة االستطبلعية، كمف ىذه المفاىيـ البديمةالتطبيؽ اؿ

 .المبس حكؿ ماىية الكربكف أنو فمز أـ ال فمز أـ شبو فمز( أ

 .أف األلكيف متشكؿ لؤللكاف( ب

 .أف رسـ متشكبلت لممركب الييدرككربكني ىك عبارة عف عممية كسر لمركابط( ج

ساىـ في عبلج ىذه المفاىيـ البديمة كفي ىذا الصدد، قامت الباحثة بتصميـ ميمات ت

عادة مقاببلت مع بعض المعمميف كالمعممات لفحص  اإلضافية، كالعكدة لمراجعة األدبيات، كا 

العمؿ عمى : إمكانية اعتبار ىذه المفاىيـ بأنيا بديمة، كمف األمثمة عمى تعديؿ الميمات

اف، كذلؾ بجعؿ الطمبة استخداـ نماذج الذرات في تصحيح مفيـك أف األلكيف متشكؿ لؤللؾ

يرسمكف المتشكبلت الممكنة أللكاف ما، كستظير بعض الرسكمات فييا ألكيف عمى أنو 

متشكؿ، بعد ذلؾ يطمب منيـ تشكيؿ ما رسمكا باستخداـ النماذج، فسكؼ يستنتجكا أف ال 

ليذا  ظيكر لؤللكيف أك لمرابطة الثنائية أثناء التشكيؿ، كىذا النيج قد يساىـ في إحداث تغيير

 .المفيكـ

 

 ةصدق المقابل  3:5:3
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بالمقابمة كمعاكدة سؤاؿ كؿ منيـ ىؿ عند قياميا  جابات المشاركيفإل الباحثة تسجيؿيعتبر 

 (صدؽ المجيبيف)، كيسمى بػً ألداةاصدؽ ؿ ان يكافؽ عمى ما تـ تدكينو أـ ال، مؤشر

(Respondents Validation) (Bryman, 2008) .

االختبار ثبات  3:5:4

عادة تطبيقو ؾناق كالتجزئة  ،طرؽ عممية مختمفة لقياس الثبات كمنيا إجراء االختبار كا 

عداده، النصفية  ,Bryman)ا كالصكر المتكافئة، كلكؿ منيا خصائص في تطبيقيا كا 

عادة تطبيقو  لقياس الثبات، ك(2008 -Test/Re)قامت الباحثة بتطبيؽ طريقة االختبار كا 

test)ية كمقارنة أداء الطالبات في االختبار كأداءىف في إعادتو بعد عمى العينة االستطبلع

ما يقارب ثبلثة أسابيع، كأعيدت ىذه الخطكة مع طالبات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة 

عادتو، كحساب معامؿ الثبات  التجريبية كتـ أيضان مقارنة أداءىف في االختبار البعدم كا 

، 0.878معامؿ الثبات لممجمكعة االستطبلعية في كمتا الخطكتيف، فكانت قيمة ( بيرسكف)

، بالتالي ظير 0.864( التجريبية/ المجمكعة الضابطة)ككانت قيمتو لمجمكعة التطبيؽ 

 .معامؿ الثبات بقيـ جيدة، كتدؿ عمى ثبات األداة

 التثميث في أدوات الدراسة 3:5:5

ـ عدة مصادر لجمع تعتبر خاصية التثميث مؤشر لمصدؽ كالثبات معان، كتشير إلى استخدا

مثؿ استخداـ أكثر مف أداة، أك أكثر مف نظرية، أك أكثر مف باحث، بغرض جمع : البيانات

، كقد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة أداة (Creswell, 2012)بيانات ذات مكثكقية أكبر 

التشخيص بشكؿ رئيسي لرصد المفاىيـ البديمة في مكضكع األلكانات كاأللكينات، كما 
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المجمكعة )ستخدـ االختبار كأداة لرصد حدكث التغيير المفاىيمي لدل مجمكعات التطبيؽ ا

، ككذلؾ تصميـ استراتيجية تدريس إلحداث تغيير مفاىيمي في مفاىيـ (التجريبية/ الضابطة

مكضكع األلكانات كاأللكينات، كما قامت الباحثة بمقاببلت مع مجمكعة مف الطمبة مف عينة 

ؿ تأمبلت المجمكعة التجريبية عمى  كؿ حصة، لجمع بيانات داعمة لمبيانات الدراسة، كتحمي

 .األساسية الظاىرة في نتائج االختبار؛ بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة

 استراتيجيات تحميل البيانات  3:6

قامت الباحثة بإتباع استراتيجيات مبلئمة لتحميؿ البيانات الكمية كمعالجتيا إحصائيان 

مقاييس إحصائية مناسبة مثؿ مقاييس النزعة المركزية كالتشتت لمتمكف مف مقارنة  باستخداـ

، كما اتبعت الباحثة استراتيجيات (Field, 2009) أداء المجمكعة الضابطة كالتجريبية

ضمف  تناسب تحميؿ البيانات الكيفية في المقاببلت كالتأمبلت كالجزء اإلنشائي في االختبار

مف ترميز لئلجابات كتفريغيا في ، (Thematic Analysis)نكع  استراتيجية تحميؿ مف

كفيما يمي تكصيؼ ، (Silverman, 2011)بمايتو فقمعأهد ف لدر سةوأسئلتهاأنماط 

: مفصؿ لبلستراتيجيات التي استخدمت لتحميؿ بيانات الدراسة األساسية

 مقاييس النزعة المركزية والتشتت 3:6:1

لئلجابة الصحيحة،  1بترميز رقـ  عف االختبارالطالبات جابات إ قامت الباحثة بتصحيح

ألم إجابة أخرل غير الصحيحة، كحساب عبلمات لكؿ طالبة، كثـ حساب كؿ مف  0كرقـ 

األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات كؿ مف االختبار القبمي كالبعدم لتنفيذ 

 .(Field, 2009)، استراتيجية التدريس المصممة
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كفيما يتعمؽ بحساب عدد الطمبة الذيف يحممكف المفيـك البديؿ مقابؿ الذيف يحممكف المفيـك 

الصحيح، كحساب النسب المئكية لكؿ مفيكـ، فقد اعتمدت الباحثة الترميز األبجدم لبدائؿ 

أ، ب، ج، : )كؿ بند في االختبار، حيث أف كؿ بند احتكل عمى أربع بدائؿ بالترميز التالي

التكالي، كقد حٌددت الباحثة اإلجابة الصحيحة، كالخاطئة كالمفاىيـ البديمة في كؿ عمى ( د

عند تفريغ البند األكؿ في : ، كمثاؿ عمى ذلؾ(6)بند في االختبار، كيكضح ذلؾ الممحؽ رقـ 

 :عنصر الكربكف عبارة عف: االختبار

 (مفيكـ بديؿ)عنصر شبو فمز ( ب  (       مفيكـ بديؿ)عنصر فمز  ( أ

 (ممكه خاطئ)عنصر نبيؿ ( د (   مفيـك صحيح)نصر ال فمز ع( ج

عند حساب النسبة لكؿ بديؿ في إجابات الطمبة، تظير القيـ التكرارية ليا حسب الترميز 

، ىذا يعني أف المفيـك 251طالبان مف  80( ب)األبجدم، فإذا كانت القيمة التكرارية لمبديؿ 

 .طالبان في العينة المختارة 80البديؿ بأف عنصر الكربكف شبو فمز لدل 

 تصاميم التباين 3:6:2

 ،Independent Sample T-Test)) المستقمة لمعينات( ت)اختبارقامت الباحثة بإجراء 

لحساب مستكل الداللة اإلحصائية كفحص إمكانية رفض الفرضية الصفرية، لرصد الفركؽ 

طريقة التدريس المستخدمة  اإلحصائية ما بيف المجمكعة الضابطة كالتجريبية تعزل لمتغير

 .عمى سمة التغيير المفاىيمي

 تحميل المقابثت 3:6:3
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تـ الحصكؿ عمييا مف إجابات المشاركيف عمى متحميؿ البيانات الكيفية التي قامت الباحثة ب

كفؽ محاكر استخمصتيا مف أىداؼ  ترميزىامف ثـ ك بشكؿ كامؿ، تفريغيابأسئمة المقابمة، 

أخيران قامت ك ا، كفي ضكء النظرية التي تستند ليا أىداؼ الدراسة،الدراسة، كمف أسئمتو

استنادان إلى التعريؼ المحدد لكؿ محكر في ضكء الخمفية  إيجاد أنماط لتمؾ اإلجاباتالباحثة ب

النظرية لمدراسة بيدؼ المساىمة باإلجابة عف أسئمة الدراسة، كمعرفة ماىية أصكؿ حدكث 

 .(Creswell, 2012)النظرة المتعددة  عممية التغيير المفاىيمي كفؽ

 الفصلممخص  3:7

كمجتمعيا المتمثؿ في طمبة الصؼ  استعرض الفصؿ منيجية الدراسة بتصميميا شبو التجريبي،

كالعينة العشكائية لطمبة العاشر في مدارس مختمفة لرصد  2014/2015العاشر لمعاـ الدراسي 

كاأللكينات، كأيضان العينة القصدية لطالبات العاشر المفاىيـ البديمة لدييـ في مكضكع األلكانات 

المكاتي مثمف المجمكعة الضابطة كالتجريبية بيدؼ تشخيص المفاىيـ البديمة لدييـ كتطبيؽ 

حيث قامت الباحثة ببناء كتطكير أدكات كمية  استراتيجية التدريس إلحداث تغيير مفاىيمي،

بيف الفصؿ إجراءات بناء األدكات كالتحقؽ مف ، كعمى أسئمة الدراسة اإلجابةككيفية، تصب في 

صدقيا كثباتيا، ككذلؾ آليات تطبيؽ الدراسة، كتكضيح كيفية جمع البيانات كبياف استراتيجيات 

يبيف الفصؿ البلحؽ فاعمية استخداـ استراتيجية تحميميا لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة، كما 

لى أم محكر يميؿ أكثر مف المحاكر التدريس المصممة في إحداث التغيير المفاىيمي، كا  

 ,Duit, & Treagust)كفؽ النظرية المتعددة،( ابستمكلكجي، كأنتكلكجي، كمؤثر): الثبلثة

، حيث استخدمت االختبار التشخيصي لممفاىيـ البديمة ككذلؾ إعادتو بعد تعميـ (2008
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ككذلؾ قياـ الباحثة ، سالمكضكع لقياس الفرؽ في المفاىيـ كتغييرىا باستخداـ استراتيجية التدرم

 .لمحصكؿ عمى بيانات مساندة لنتائج االختبار مع بعض الطمبة مف عينة الدراسة بمقاببلت
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الفصل الرابع 

نتائج الدراسة 

 مقدمة 4.1

المفاىيـ البديمة التي يحمميا طمبة الصؼ العاشر في  ىدفت ىذه الدراسة إلى تشخيص

لى فحص فاعمية استراتيجية تدريس في إحداث ىدفت إ، كما مكضكع األلكانات كاأللكينات

في ضكء النظرة المتعددة  االستراتيجية كقد صممت .تغيير مفاىيمي في ىذا المكضكع

 (المحسكس، كالرمزم، كالمجرد) لمتغيير المفاىيمي مع مراعاة الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ

خرل ضابطة درست كاستخدمت كطريقة تدريس لمجمكعة تجريبية كمقارنتيا مع مجمكعة أ

كأخيران رصد استناد حدكث التغيير المفاىيمي ألم محكر مف محاكر بالطريقة العادية، 

(. ، كالمؤثركاألنتكلكجياألبستمكلكجي، )التغيير المفاىيمي الثبلثة 

تطبيؽ قامت بك، لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، اختارت الباحثة النيج الكمي بتصميـ شبو تجريبي

كاأللكينات، كبعد انتياء فترة التدريس، طبقت  األلكاناتتدريس مكضكع الميمات كاألنشطة ؿ

كؿ مف  لدلالباحثة اختبار تشخيصي قامت بتصميمو ليقيس المفاىيـ المكتسبة كالبديمة 

باإلضافة إلى قياـ الباحثة بمجمكعة مف المقاببلت  المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية،

التجريبية عف كؿ حصة لبياف ماىية المحكر كالحصكؿ عمى تأمبلت طالبات المجمكعة 

كعمى ضكء النتائج كتحميميا يتـ في ىذا الفصؿ إجابة المؤثر في عممية التغيير المفاىيمي، 

: أسئمة الدراسة اآلتية
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 المفاىيـ البديمة التي يحمميا طمبة الصؼ العاشر حكؿ مكضكع األلكانات كاأللكينات؟ ما (1

ية التدريس المصممة في ضكء النظرة المتعددة في ما مدل فاعمية استخداـ استراتيج (2

 ؟إحداث تغيير مفاىيمي في مكضكع األلكانات كاأللكينات لدل طمبة الصؼ العاشر

: إلى أم مدل ترتكز عممية التغيير المفاىيمي بشكؿ أكبر ضمف محاكرىا الثبلث (3

 ؟(، المؤثركلكجيتاألف األبستمكلكجي،)

بثقت عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة، كالتي كما تـ فحص فرضية الدراسة التي اف

: عمى النحك اآلتيصيغت 

بحدكث تغيير  تفيد α  0.05 ≥الداللةال تكجد فركؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل 

مفاىيمي جكؿ مكضكع األلكانات كاأللكينات لدل طمبة الصؼ العاشر عائدة لمتغير طريقة 

(. الطريقة التقميدية /النظرة المتعددة استراتيجية)التدريس 

في موضوع األلكانات  التي يحمميا طمبة الصف العاشر المفاىيم البديمة 4:2

واأللكينات 

ما ىي المفاىيـ البديمة التي يحمميا طمبة الصؼ العاشر حكؿ الدراسة األكؿ؛  لئلجابة سؤاؿ

لى الرجكع قامت الباحثة بتصميـ اختبار تشخيصي بناءن ع؟، مكضكع األلكانات كاأللكينات

: إلى عدة مصادر

مراجعة األدب التربكم فقد رصدت مجمكعة مف المفاىيـ البديمة في مكضكع األلكانات : أكالن 

كاأللكينات مف خبلؿ االستعانة بمجمكعة مف الدراسات التجريبية كالكيفية التي اىتمت بتحديد 
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 ختيارمنمتعددلتشخيص،و ستخدمأغلبها الختبار تمننوعالمفاىيـ البديمة لدل الطمبة

 .(Bryan, 2007; Kaya, & Geban, 2011) : لمفاهيم لبديلة،ومنها

القياـ بمجمكعة مف المقاببلت مع مشرفي العمـك كالكيمياء، كبعض مف معممي  :ثانيان 

، كقد سمطكا كمعممات كيمياء الصؼ العاشر، كأيضان مع طمبة أنيكا مرحمة الصؼ العاشر

مف اإلشكاالت المفاىيمية التي تتشكؿ في مكضكع األلكانات الضكء عمى مجمكعة 

كاأللكينات، كمف المفاىيـ البديمة التي تقاطع كجكدىا في كؿ المقاببلت سكاء مشرفيف أك 

اإلشكاالت المتعمقة برسـ المتشكبلت، كبتفاعبلت اإلضافة في : معمميف أك طبلب، ىي

 .األلكينات

كحدة األلكانات كاأللكينات في الكتاب، فمثبلن يعد الكتاب  قامت الباحثة بتحميؿ محتكل :ثالثان 

مصدران لبعض المفاىيـ البديمة في عدة مكاضع، سكاء في طريقة عرضو لممحتكل أك في 

يعرض الكتاب صكرة تكضيحية لكؿ مف شكؿ ترتيب ذرات حيث صياغة المفاىيـ العممية، 

عد الثالث في الصكرة يخمؽ لبس في الكربكف في الماس كالجرافيت، فعدـ مراعاة إظيار الب

 .فيـ الفرؽ بيف تركيب الماس كالجرافيت

قامت الباحثة بتطبيؽ الدراسة عمى عينة استطبلعية لمتحقؽ مف صدؽ كثبات : رابعان 

األدكات، كأظير ىذا التطبيؽ بعض المفاىيـ البديمة اإلضافية التي لـ ترصيا الباحثة في 

قامت الباحثة بتطكير االختبار ككذلؾ الميمات كاألنشطة  المصادر السابقة، كبناء عمى دلؾ

اعتقاد الطمبة أف األلكيف عبارة : لمراعاة المفاىيـ البديمة الكاردة، كمف ىذه المفاىيـ البديمة
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عف متشكؿ لؤللكاف، كينتج ذلؾ عندما يدرس الطالب األلكانات كمف ثـ األلكينات فيبدأ 

 .بالخمط فيما بينيما

مجمكعة المفاىيـ البديمة التي رصدتيا الدراسة في مكضكع األلكانات  4.1يظير الجدكؿ 

، أك مف خبلؿ تطبيؽ المقرر كتاباؿكاأللكينات كمصادرىا مف أدب تربكم، أك مقاببلت، أك 

 .الدراسة

 4.1جدول 
المفاىيـ البديمة لدل طمبة الصؼ العاشر في مكضكع األلكانات كاأللكينات التي رصدتيا 

 ادرىاالدراسة كمص

 مصدر رصد المفيوم البديل المفيوم البديل الرقم
مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة،  .عنصر الكربكف عنصر فمزم 1

 دراسة استطبلعية
مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة،  .عنصر الكربكف عنصر شبو فمزم 2

 دراسة استطبلعية
 مقاببلت معمميف، تطبيؽ، دراسة استطبلعية .عنصر تمثؿ عدده الذرمالكتركنات التكافؤ لؿ 3
عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع  4

 .الخصائص الفيزيائية مثؿ صبلبة األلماس
مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ، دراسة 

 استطبلعية، الكتاب المقرر

مع  عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب 5
عدـ تمييز سبب : اختبلؼ الخصائص الفيزيائية، مثؿ

 .قدرة الجرافيت عمى تكصيؿ التيار الكيربائي

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية، الكتاب المقرر

لدراسة، مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ ا .الكربكف يككف أربع ركابط أيكنية مع الييدركجيف 6
 دراسة استطبلعية

الخمط بيف الفمزات كالبلفمزات في تككيف الركابط بينيا  7
حيث ال يميز الطمبة أف نكع العنصر يحدد نكع [

 .]الرابطة التي يككنيا سكاء أيكنية أك تشاركية
 
 

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية
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 ر المفيـك البديؿمصد المفيـك البديؿ الرقم
 األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، دراسة استطبلعية .اليالكجينات ال تككف ركابط إال مع الفمزات القمكية 8
عنصر الييميـك مف اليالكجينات، كيقع في المجمكعة  9

 .السابعة، فيسعى لتككيف ركابط تساىمية
 تطبيؽ الدراسة، دراسة استطبلعية

مفيـك المركب العضكم، فغاز عدـ تمييز الطمبة ؿ 10
 .ثاني أكسيد الكربكف مركب عضكم

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب العضكم، فمركب  11
 .الماء عبارة عف مركب عضكم

 مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة

المركب العضكم مف المركب غير  الخمط في تمييز 12
العضكم، باعتبار مركب األمكنيا عضكيان ألنو يحتكم 

 .النيتركجيف

 مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب الييدرككربكني بأنو  13
 .يتككف مف كربكف كىيدركجيف فقط

 مقاببلت معمميف

ابطة كقكتيا في الرابطة العبلقة بيف طكؿ الر 14
 .التساىمية األحادية ىي عبلقة طردية

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ، دراسة 
 استطبلعية

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة  15
 .التساىمية الثنائية ىي عبلقة طردية

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ، دراسة 
 استطبلعية

( األلكاف)مييز الطمبة بيف المركب المشبع عدـ ت 16
، مف خبلؿ الصيغة (األلكيف)كالمركب غير المشبع 

 .الجزيئية

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ، دراسة 
 استطبلعية

اعتبار الطمبة المركب المشبع ىك المركب الذم  17
يحتكم عمى العدد األكبر مف الييدركجيف بغض 

 .ل لمركابط التي يمكف تككينياالنظر عف الحد األقص

 تطبيؽ الدراسة
 

 التمييز بيف الصيغة الجزيئية كالصيغة البنائيةعدـ  18
 .لممركب الكيميائي

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

عدد متشكبلت األلكاف يمثؿ عدد ذرات الكربكف  19
 .المككنة لؤللكاف

األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، مقاببلت معمميف، 
 دراسة استطبلعية

 
 مصدر المفيـك البديؿ المفيـك البديؿ الرقم



83 
 

 

عدـ مراعاة تغير طكؿ السمسمة عند رسـ متشكبلت  20
 .األلكاف العتبار الصيغة البنائية متشكبلن مختمفان 

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

اعتبار الصيغة البنائية األساسية لؤللكاف مف عدـ  21
 .إحدل متشكبلتو

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

عدد متشكبلت األلكيف يمثؿ عدد ذرات الكربكف  22
 .المككنة لؤللكيف

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

كبلت األلكيف يساكم عدد ذرات الكربكف عدد متش 23
 .بفرؽ كاحد صحيح

 تطبيؽ الدراسة

 تطبيؽ الدراسة .عدـ امتبلؾ األلكينات متشكبلت كما في األلكانات 24
عدـ مراعاة الطرؼ األقرب لمرابطة الثنائية أثناء  25

 .األلكيناتتغيير مكقعيا في رسـ متشكبلت 
ؽ الدراسة، مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبي

 دراسة استطبلعية
مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة،  .تمتمؾ األلكانات المختمفة نفس الخصائص الفيزيائية 26

 دراسة استطبلعية
مف خصائص األلكانات المشبعة أنيا مركبات نشيطة  27

 .كيميائيان 
مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 

 تطبلعيةدراسة اس
تفاعؿ اإلضافة مف نكع البممرة يحدث بيف مجمكعة  28

 .مف األلكانات
 تطبيؽ الدراسة

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة،  .يتككف مف تفاعؿ البممرة المكنمر ككحدة بناءه البكلمر 29
 دراسة استطبلعية

م تعتبر األلكينات مركبات نشيطة كيميائيان ألنيا تحتك 30
 .عمى رابطة ثنائية قكية

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

يعتبر األلكيف مادة متفاعمة كمادة ناتجة في تفاعبلتو  31
 .الكيميائية

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

ر ال يؤثر ازدياد عدد ذرات الكربكف مف ألكاف آلخ 32
عمى قكل الترابط كبالتالي ال يؤثر عمى الحالة 

 .الفيزيائية لؤللكاف

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

العبلقة بيف درجات غمياف األلكانات أك األلكينات مع  33
 .طكؿ السمسة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

، تطبيؽ الدراسة، مقاببلت معمميف، األدب التربكم
 دراسة استطبلعية
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العبلقة بيف درجات انصيار األلكانات أك األلكينات  34
 .مع طكؿ السمسمة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

درجة )لفيزيائية أللكاف مثؿ العبلقة بيف الخصائص ا 35
 .مع عدد التفرعات ىي عبلقة طردية( الغمياف

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

العبلقة بيف عدد ذرات الكربكف كقكل الترابط بيف  36
 .الجزيئات في األلكانات ىي عبلقة عكسية

لدراسة، مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ ا
 دراسة استطبلعية

سبب ازدياد درجة غمياف أك درجة انصيار األلكانات  37
ذات السبلسؿ غير المتفرعة ىك زيادة عدد ذرات 

 .الكربكف فقط

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

عدـ التمييز بيف عدد الركابط في األلكاف كقكل  38
 (.قكل لندف)ئات األلكاف الترابط بيف جزم

 تطبيؽ الدراسة

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة،  .جميع مككنات عممية فصؿ النفط عبارة عف ألكانات 39
 دراسة استطبلعية

 في األلكانات فصؿ يتـ التجزيئي التقطير عممية في 40
قي درجة الغمياف  االختبلؼ عمى باالعتماد النفط

 .فقط

ت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، مقاببل
 دراسة استطبلعية

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر كبل الرابطتيف  41
 .في الرابطة الثنائية( سيجما، كبام)

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية، الكتاب المقرر

سيجما في  في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر رابطة 42
 .الرابطة الثنائية

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ، دراسة 
 استطبلعية

التفاعؿ الكيميائي بمفيكمو العاـ ليس كسر لمركابط  43
 .الكيميائية لتككيف ركابط جديدة

 تطبيؽ الدراسة، مقاببلت معمميف

عدـ التمييز الطمبة بيف األلكاف كاأللكيف مف خبلؿ  44
 .ف رسـ المركبالمسمى دك

 تطبيؽ الدراسة

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف أم  45
 .ذرة كربكف كأم ذرة ىيدركجيف

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف جميع  46
 .ذرات الكربكف المككنة لو

 
 

 راسة استطبلعية، تطبيؽ الدراسةد
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تمتاز األلكينات بقدرتيا عمى المشاركة في تفاعبلت  47
 .اإلضافة ألنيا مركبات مشبعة

 دراسة استطبلعية، تطبيؽ الدراسة

الدراسة،  مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ .األلكانات مركبات ذائبة في الماء 48
 دراسة استطبلعية

نكعية قكل الترابط بيف جزيئات األلكاف، ال تؤثر عمى  49
 .ذائبية األلكانات

مقاببلت معمميف، األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة، 
 دراسة استطبلعية

الخمط بيف الخصائص الفيزيائية كالكيميائية، عند  50
 .تفسير سمكؾ المركب الييدرككربكني

 ، تطبيؽ الدراسةاألدب التربكم

متشكبلت ألكاف أك ألكيف ما لو نفس الخصائص  51
 الفيزيائية

األدب التربكم، مقاببلت معمميف، مقاببلت طبلب، 
 الدراسة االستطبلعية، تطبيؽ الدراسة

الرابطة الكيميائية بيف ذرتي الكربكف كالييدركجيف  52
 تمثؿ إلكتركنان كاحدان فقط كليس زكجان مف االلكتركنات

األدب التربكم، مقاببلت معمميف، مقاببلت طبلب، 
 دراسة استطبلعية، تطبيؽ الدراسة

في تفاعبلت اإلضافة عمى األلكينات ال يميز الطمبة  53
مكقع إضافة المتفاعؿ بأنو يجب أف يككف مكاف كسر 

 .الرابطة الثنائية

 األدب التربكم، مقاببلت طبلب، تطبيؽ الدراسة

يعتقد الطمبة أف الركابط تكسر  عند رسـ المتشكبلت 54
 .في المركب الييدرككربكني

األدب التربكم، مقاببلت معمميف، مقاببلت طبلب، 
 تطبيؽ الدراسة

قكل لندف التي تزداد بازدياد طكؿ السمسمة الكربكنية  55
كبالتالي تزيد مف درجة الغمياف  لممركب 

 .الييدرككربكني

 األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة

 كىيدركجيف كربكف يحتكم عضكم تبار أم مركباع 56
 .ألكيف أك ألكاف أنو عمى

 تطبيؽ الدراسة

الخمط بيف عبلقة طكؿ الرابطة التساىمية األحادية  57
 .في األلكانات كقكتيا مع خمكؿ األلكانات كيميائيان 

 األدب التربكم، تطبيؽ الدراسة

 

في  احثة بتطبيؽ االختبار التشخيصيفي سياؽ متصؿ؛ لئلجابة عمى السؤاؿ األكؿ قامت الب

طالب كطالبة،  251كقد بمغ عدد الطمبة تسع مدارس حككمية في منطقة ضكاحي القدس، 
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جابتيـ عمى إالتالي مدل شيكع المفاىيـ البديمة لدل طمبة المدارس إثر  4.2يظير جدكؿ 

 .االختبار التشخيصيالقسـ المكضكعي مف بنكد 

 4.2جدول 
 ـ البديمة لدل طمبة الصؼ العاشر في مكضكع األلكانات كاأللكيناتجدكؿ يبيف المفاىي

عدد الطمبة  المفيوم البديل الرقم
الذين يحممون 
 المفيوم البديل

نسبة وجود 
المفيوم البديل 

 %لدى الطمبة 
 44.6 112 .عنصر الكربكف عنصر فمزم 1
 35.9 90 .عنصر الكربكف عنصر شبو فمزم 2
 53 133 .لعنصر تمثؿ عدده الذرمالكتركنات التكافؤ ؿ 3
عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع الخصائص  4

 .الفيزيائية مثؿ صبلبة األلماس
69 27.5 

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع اختبلؼ  5
عدـ تمييز سبب قدرة الجرافيت : الخصائص الفيزيائية، مثؿ

 .عمى تكصيؿ التيار الكيربائي

153 61 

 67.3 169 .الكربكف يككف أربع ركابط أيكنية مع الييدركجيف 6
حيث [الخمط بيف الفمزات كالبلفمزات في تككيف الركابط بينيا  7

ال يميز الطمبة أف نكع العنصر يحدد نكع الرابطة التي يككنيا 
 .]سكاء أيكنية أك تشاركية

136 54.2 

 39.4 99 .لزات القمكيةاليالكجينات ال تككف ركابط إال مع الؼ 8
عنصر الييميـك مف اليالكجينات، كيقع في المجمكعة السابعة،  9

 .فيسعى لتككيف ركابط تساىمية
67 29.7 

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب العضكم، فغاز ثاني أكسيد  10
 .الكربكف مركب عضكم

 
 

78 31.1 
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عدد الطمبة  المفيوم البديل الرقم
الذين يحممون 

 وم البديلالمفو

نسبة وجود 
المفيوم البديل 

 %لدى الطمبة 
عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب العضكم، فمركب الماء  11

 .عبارة عف مركب عضكم
45 17.9 

الخمط في تمييز المركب العضكم مف المركب غير العضكم،  12
 .باعتبار مركب األمكنيا عضكيان ألنو يحتكم النيتركجيف

40 15.9 

ييز الطمبة لمفيـك المركب الييدرككربكني بأنو يتككف عدـ تـ 13
 .مف كربكف كىيدركجيف فقط

82 32.7 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة التساىمية  14
 .األحادية ىي عبلقة طردية

131 52.2 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة التساىمية الثنائية  15
 .ىي عبلقة طردية

97 38.6 

كالمركب ( األلكاف)عدـ تمييز الطمبة بيف المركب المشبع  16
 .، مف خبلؿ الصيغة الجزيئية(األلكيف)غير المشبع 

91 36.3 

اعتبار الطمبة المركب المشبع ىك المركب الذم يحتكم عمى  17
العدد األكبر مف الييدركجيف بغض النظر عف الحد األقصى 

 .لمركابط التي يمكف تككينيا

31 12.4 

لممركب  التمييز بيف الصيغة الجزيئية كالصيغة البنائيةعدـ  18
 .الكيميائي

65 25.9 

عدد متشكبلت األلكاف يمثؿ عدد ذرات الكربكف المككنة  19
 .لؤللكاف

76 30.3 

عدـ مراعاة تغير طكؿ السمسمة عند رسـ متشكبلت األلكاف  20
 .العتبار الصيغة البنائية متشكبلن مختمفان 

57 22.7 

عدـ اعتبار الصيغة البنائية األساسية لؤللكاف مف إحدل  21
 .متشكبلتو

37 14.7 

نسبة وجود عدد الطمبة  المفيوم البديل الرقم
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الذين يحممون 
 المفيوم البديل

المفيوم البديل 
 %لدى الطمبة 

عدد متشكبلت األلكيف يمثؿ عدد ذرات الكربكف المككنة  22
 .لؤللكيف

87 34.7 

متشكبلت األلكيف يساكم عدد ذرات الكربكف بفرؽ كاحد عدد  23
 .صحيح

21 8.4 

 35.9 90 .عدـ امتبلؾ األلكينات متشكبلت كما في األلكانات 24
عدـ مراعاة الطرؼ األقرب لمرابطة الثنائية أثناء تغيير مكقعيا  25

 .األلكيناتفي رسـ متشكبلت 
69 27.5 

 39.8 100 .ائص الفيزيائيةتمتمؾ األلكانات المختمفة نفس الخص 26
مف خصائص األلكانات المشبعة أنيا مركبات نشيطة  27

 .كيميائيان 
123 49 

تفاعؿ اإلضافة مف نكع البممرة يحدث بيف مجمكعة مف  28
 .األلكانات

32 12.7 

 42.6 107 .يتككف مف تفاعؿ البممرة المكنمر ككحدة بناءه البكلمر 29

شيطة كيميائيان ألنيا تحتكم عمى تعتبر األلكينات مركبات ف 30
 .رابطة ثنائية قكية

147 58.6 

يعتبر األلكيف مادة متفاعمة كمادة ناتجة في تفاعبلتو  31
 .الكيميائية

137 54.6 

ازدياد عدد ذرات الكربكف مف ألكاف آلخر ال يؤثر عمى قكل  32
 .الترابط كبالتالي ال يؤثر عمى الحالة الفيزيائية لؤللكاف

28 11.2 

العبلقة بيف درجات غمياف األلكانات أك األلكينات مع طكؿ  33
 .السمسة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

89 35.5 

العبلقة بيف درجات انصيار األلكانات أك األلكينات مع طكؿ  34
 .السمسمة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

82 32.7 

نسبة وجود عدد الطمبة  المفيوم البديل الرقم
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الذين يحممون 
 لبديلالمفيوم ا

المفيوم البديل 
 %لدى الطمبة 

( درجة الغمياف)العبلقة بيف الخصائص الفيزيائية لؤللكاف مثؿ  35
 .مع عدد التفرعات ىي عبلقة طردية

85 33.9 

العبلقة بيف عدد ذرات الكربكف كقكل الترابط بيف الجزيئات في  36
 .األلكانات ىي عبلقة عكسية

48 19.1 

درجة غمياف أك درجة انصيار األلكانات ذات  سبب ازدياد 37
 .السبلسؿ غير المتفرعة ىك زيادة عدد ذرات الكربكف فقط

74 29.5 

عدـ التمييز بيف عدد الركابط في األلكاف كقكل الترابط بيف  38
 (.قكل لندف)جزيئات األلكاف 

55 21.9 

 43 108 .جميع مككنات عممية فصؿ النفط عبارة عف ألكانات 39
 النفط في األلكانات فصؿ يتـ التجزيئي التقطير عممية في 40

 .قي درجة الغمياف فقط االختبلؼ عمى باالعتماد
144 57.4 

سيجما، )في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر كبل الرابطتيف  41
 .في الرابطة الثنائية( كبام

97 38.6 

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر رابطة سيجما في الرابطة  42
 .لثنائيةا

31 12.4 

التفاعؿ الكيميائي بمفيكمو العاـ ليس كسر لمركابط الكيميائية  43
 .لتككيف ركابط جديدة

44 17.5 

عدـ التمييز الطمبة بيف األلكاف كاأللكيف مف خبلؿ المسمى  44
 .دكف رسـ المركب

68 27.1 

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف أم ذرة كربكف  45
 .أم ذرة ىيدركجيفك

91 36.3 

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف جميع ذرات  46
 .الكربكف المككنة لو

 

45 17.9 

نسبة وجود عدد الطمبة  المفيوم البديل الرقم
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الذين يحممون 
 المفيوم البديل

المفيوم البديل 
 %لدى الطمبة 

م تفاعبلت اإلضافة تمتاز األلكينات بقدرتيا عمى المشاركة ؼ 47
 .ألنيا مركبات مشبعة

91 36.3 

 23.5 59 .األلكانات مركبات ذائبة في الماء 48
نكعية قكل الترابط بيف جزيئات األلكاف، ال تؤثر عمى ذائبية  49

 .األلكانات
37 14.7 

الخمط بيف الخصائص الفيزيائية كالكيميائية، عند تفسير سمكؾ  50
 .المركب الييدرككربكني

120 47.8 

 

يظير مف البيانات السابقة أف طمبة الصؼ العاشر يحممكف مجمكعة مف المفاىيـ البديمة في 

مكضكع األلكانات كاأللكينات بنسب متفاكتة، ككانت مف أكثر المفاىيـ البديمة شيكعان ىي ما 

، كعدـ تمييز سبب قدرة %67.3تخص الرابطة التشاركية بيف الكربكف كالييدركجيف بنسبة 

، كالمبس في فيـ خصائص الرابطة التشاركية مف %61كصيؿ الجرافيت لمكيرباء بنسبة ت

عمى التكالي، كبما %38.6، %52.2نكعي األحادية كالثنائية في األلكاف كاأللكيف  بنسبة 

يتعمؽ بإشباع المركب الييدرككربكني كتأثير ذلؾ عمى النشاط الكيميائي لؤللكاف بنسبة 

 %.38.6، %54.6إلضافة في األلكينات كخصائصيا بنسبة ، كخاصة تفاعبلت ا49%

اعتبار تفاعؿ : كما يظير الجدكؿ نسب لبعض المفاىيـ البديمة بقيـ منخفضة نسبيان، مثؿ

اإلضافة مف نكع البممرة أنو يحدث بيف مجمكعة مف األلكانات، ككذلؾ اعتبار عدـ كجكد 

لي، باإلضافة إلى مفاىيـ بديمة عمى التكا% 8.4، %12.7ظاىرة تشكؿ لؤللكينات بنسبة 

التفاعؿ الكيميائي بمفيكمو العاـ ليس كسر : تتعمؽ بتفاعؿ اإلضافة في األلكينات، مثؿ
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لمركابط الكيميائية لتككيف ركابط جديدة، كما في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر رابطة سيجما 

احثة مف تحميؿ عمى التكالي، فاتضح لمب% 12.4، %17.5في الرابطة الثنائية بنسبة 

بيانات االختبار أف ىناؾ بعض اإلشكاالت المفاىيمية في محاكر أخرل غير التي رصدتيا 

في مصادر المفاىيـ البديمة عند بناء االختبار، أم أف ىناؾ بعض المفاىيـ البديمة ظيرت 

أثناء التطبيؽ كالتحميؿ، كيبيف الفصؿ الخامس تفسيران ألسباب ظيكر ىذه اإلشكاالت 

 .اىيمية في إجابات الطمبةالمؼ

كما ظيرت بعض المفاىيـ البديمة بنسب قميمة في بعض بنكد االختبار، التي احتكت عمى 

أكثر مف مفيـك بديؿ في بدائؿ فقرة االختبار التي تقيس تمؾ المفاىيـ، فتكزعت النسبة 

لرابطة المفيـك البديؿ أف ا: المئكية عمى أكثر مف بديؿ في نفس البند، كمثاؿ عمى ذلؾ

التساىمية الثنائية في األلكيف تككف بيف جميع ذرات الكربكف المككنة لو ككاف بنسبة 

في االختبار، كالذم احتكل  25حيث كاف ىذا المفيـك البديؿ أحد خيارات البند % 17.9

أيضان عمى مفيكـ بديؿ آخر في خياراتو، كىك أف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف تككف 

؛ لذلؾ تكزعت النسبة بيف مفيكميف %36.3م ذرة كربكف كأم ذرة ىيدركجيف بنسبة بيف أ

 .بديميف في نفس البند مما يقمؿ مف قيمة نسبة كؿ مفيكـ عمى حدا
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كتظير النتائج بيانيان بالشكؿ اآلتي، مع بياف األعداد الفردية فقط في المحكر األفقي لتجنب 

 :االكتظاظ في الرسـ البياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1الشكؿ 
 المفاىيم البديمة التي يحمميا طمبة الصف العاشر في المدارس المختارة

 
 مفاىيم بديمة إضافية أفرزتيا الدراسة في موضوع األلكانات واأللكينات 4:2:1

مف األسئمة اإلنشائية، كمجمكعة التبريرات النصية عمى  ان تضمف االختبار التشخيصي جزء

مف متعدد، كقد ساىمت ىذه البيانات الكيفية في إعطاء مؤشرات ختيار االكؿ بند مف بنكد 

تكضيحية لكجكد بعض المفاىيـ البديمة، كمف جية أخرل أظيرت مفاىيـ بديمة إضافية عف 

عف طريقة تشكؿ  كشفتالجزء المكضكعي، ألف تفسير الطالب كتبريره لئلجابات المحددة 

فقامت الباحثة بتفريغ إجابات اإلجابة،المفيـك أك مصدر تعممو بالطريقة التي ظيرت في 
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األنماط الناتجة، فاستخمصت الباحثة ( 11)الطمبة عمى ىذا الجزء حيث يكضح الممحؽ رقـ 

 :منيا عدة مفاىيـ بديمة يمكف إجماليا فيما يمي

تعريؼ ظاىرة التشكؿ : مفيكـ ظاىرة التشكؿ؛ حيث يطرح ىذا المفيكـ في محكريف، األكؿ

ىك كيفية : صيغ بنائية مختمفة لنفس الصيغة الجزيئية، أما المحكر اآلخر بأنيا ظاىرة كجكد

رسـ ىذه الصيغ البنائية المختمفة، كتسمى كؿ صيغة بنائية لنفس الصيغة الجزيئية بػً 

 (.الميتىشىًكؿ)

ال يميز بعض الطمبة أف المركب الكيميائي يمكف : فيما يتعمؽ بالمحكر األكؿ لمفيـك التشكؿ

ثر مف صيغة كيميائية، لذلؾ يعتقدكف أف المركب الكيميائي يمثؿ بصيغة كاحدة تمثيمو بأؾ

فقط كفي األغمب تككف ىذه الصيغة ىي الصيغة الجزيئية، كما أف بعض الطمبة في األساس 

ال يميزكف بيف مفيكمي الصيغة الجزيئية كالصيغة البنائية، كقد تقاطع ما سبؽ مع البنكد 

فيـ الطمبة لظاىرة التشكؿ ككاف كجكد المفيـك البديؿ بنسبة المكضكعية التي قاست مدل 

25.9.% 

رصدت الباحثة إجابات الطمبة في رسـ : أما بما يخص المحكر الثاني لمفيـك التشكؿ

يراعي  ال الميتشكؿ رسـ عند: متشكبلت بعض األلكانات؛ فظير بعض المفاىيـ البديمة، كىي

 يبقى الكربكف أف مراعاتيـ يئية، كأيضان عدـالجز الصيغة نفس عمى بعض الطمبة الحفاظ

 العتبار السمسمة طكؿ تغير مراعاة المتشكؿ، ككذلؾ عدـ رسـ أثناء ركابط بأربع مرتبط

، %22.7مختمؼ، كقد تقاطعت األخيرة مع القيـ التكرارية ككانت بنسبة  متشكؿ الصيغة
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كمف ثـ رسميا ذاتيا عمكديان  رسـ السمسمة أفقيان : ككانت إحدل األنماط البارزة ليذا اإلشكاؿ

 .دكف التغيير في ترتيب الذرات، كاعتبارىما متشكميف مختمفيف

في نفس السياؽ تمكنت الباحثة مف تحديد بعض المفاىيـ البديمة في رسـ متشكبلت 

 :األلكينات، كالتي يمكف كصفيا كما يمي

 في مكقع غييرت كليس الكربكف ذرات في مكقع األلكيف عبارة عف تغيير في التشكؿ (1

 .الثنائية الرابطة

 .األلكيف رسـ عند الثنائية الرابطة لكجكد تمييز ال (2

التشكؿ، كتقاطع ىذا  في مكقعيا تغيير أثناء الثنائية لمرابطة األقرب الطرؼ مراعاة عدـ (3

 %.35.9البند مع القيـ التكرارية بنسبة 

 .المتشكؿ رسـ أثناء ركابط بأربع مرتبطان  يبقى الكربكف أف مراعاة عدـ (4

 .األلكيف متشكبلت الكربكف في ذرات كؿ بيف الثنائية الرابطة ترسـ (5

كفيما يخص تمثيؿ الرابطة بيف الكربكف كالييدركجيف بالرسـ، فكاف ىناؾ لبس كبير في 

ماىية الرابطة ىؿ ىي رابطة أيكنية أك رابطة تشاركية، حيث يعتقد معظـ الطمبة أف أيكف 

أيكنية مع أيكف الييدركجيف المكجب، كأيضان يعتقد بعضيـ أف  الكربكف السالب يككف رابطة

الرابطة مف نكع التشاركية كلكنيا تككف بيف أيكني الكربكف كالييدركجيف كقد تقاطع ذلؾ مع 

، كما ظير إضافيان في تمثيؿ الرابطة ىك اعتقاد أغمبية الطمبة %67.3القيـ التكرارية بنسبة 

كليس زكجان مف االلكتركنات، فيما يعتقد البعض اآلخر أف  أف الرابطة تمثؿ بإلكتركف كاحد
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عدد االلكتركنات الممثمة بالرسـ تكافؤ عدد الركابط، أم أف إذا تـ التمثيؿ بإلكتركف كاحد 

 .فنكع الرابط أحادية، كأما إذا مثمت الرابطة بإلكتركنيف فنكع الرابطة ثنائية

د كجدت  الدراسة أف أغمبية الطمبة في سياؽ آخر كاعتمادان عمى مفيكـ التشكؿ، ؼ ؽ

األلكيف متشكؿ ": يعتقدكف أف األلكيف يعتبر متشكبلن لؤللكاف، كمف أنماط إجابات الطمبة

األلكيف متشكؿ لؤللكاف "، كأفاد بعض آخر بأف "لؤللكاف، ألف ليما نفس الصيغة الجزيئية

ف مفيكميف أساسيف في ، فظير ىنا الخمط بي"ألف كبلىما يحتكم عمى الكربكف كالييدركجيف

ظاىرة التشكؿ في األلكاف كاأللكيف، كتفاعؿ اإلضافة الذم يحكؿ األلكيف غير : الكحدة، كىما

 .المشبع إلى األلكاف المشبع

كما يعتبر معظـ الطمبة عممية التشكؿ عبارة عف كسر لمركابط، كالبعض منيـ يعتبر التشكؿ 

يمي يعتبر الطمبة كسر الركابط في في األلكينات فقط ىك كسر لمركابط، كبشكؿ تفص

تفاعبلت اإلضافة في األلكينات ىي عممية تشكؿ، فكانت إحدل األنماط المتكررة في 

نعـ، ألف كؿ متشكؿ يختمؼ ": إجابات الطمبة حكؿ حدكث كسر لمركابط أثناء رسـ المتشكؿ

إلى المتشكؿ عف اآلخر فإذا أردنا التحكيؿ مف متشكؿ إلى آخر، يتـ كسر الركابط لتحكيمو 

التشكؿ " :كقد كردت إجابة أخرل، "الذم يحتكم عمى ركابط مختمفة عف المتشكؿ اآلخر

كفيما يتعمؽ بأف كسر الركابط " عبارة عف كسر ركابط ألف الذرات تنتقؿ مف مكاف إلى آخر

يحدث فقط في األلكينات كذلؾ يعكد لمخمط الخاطئ بيف التشكؿ كتفاعؿ اإلضافة، فكانت 

يحدث كسر ركابط أثناء التشكؿ فقط في األلكينات، فالرابطة الثنائية تكسر ": اباتإحدل اإلج

 ."عند إضافة البرـك كيتحكؿ األلكيف لمتشكؿ آخر



96 
 

 

أثر إستراتيجية التدريس في إحداث تغيير مفاىيمي لدى طمبة الصف  4.3

 العاشر حول موضوع األلكانات واأللكينات

ا فاعمية استخداـ إستراتيجية التدريس المصممة بناءن عمى لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني؛ ـ

الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية، بإحداث تغيير مفاىيمي في مكضكع األلكانات 

 ؟كاأللكينات لدل طمبة الصؼ العاشر

: عمى النحك اآلتيكالذم تمخض منو فرضية الدراسة الصفرية التي صيغت 

بحدكث تغيير  تفيد 0.05α ≥ الداللة ية عند مستكل ال تكجد فركؽ ذك داللة إحصائ

كؿ مكضكع األلكانات كاأللكينات لدل طمبة الصؼ العاشر عائدة لمتغير طريقة حمفاىيمي 

(. الطريقة التقميدية /النظرة المتعددة إستراتيجية)التدريس 

اليا بما قامت الباحثة بعدة خطكات إلجابة السؤاؿ كفحص الفرضية المنبثقة منو، يمكف إجـ

 :يمي

اختيار عدد مف طالبات الصؼ العاشر كتقسيميـ لمجمكعتيف، المجمكعة األكلى  (1

 .طالبة 69طالبة، كالمجمكعة الثانية الضابطة بعدد  66التجريبية بعدد 

فحص تكافؤ المجمكعتيف مف حيث تقارب مستكل تحصيميف في مادة الكيمياء بشكؿ  (2

 :4.3الدراسي األكؿ، كيبيف ذلؾ جدكؿ  عاـ، مف خبلؿ مقارنة معدالتيف في الفصؿ
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 4.3جدول 

 تكافؤ المجمكعتاف الضابطة كالتجريبية حسب عبلمات الطالبات في الفصؿ األكؿ في مادة الكيمياء

الوسط  عدد الطالبات المجموعة
 100/الحسابي

 االنحراف المعياري

 26.1 62.0 66 التجريبية
 23.2 64.1 69 الضابطة

 
كعتيف مف حيث تقارب مستكل المفاىيـ لدييـ في مكضكع األلكانات فحص تكافؤ المجـ (3

كاأللكينات بشكؿ خاص، مف خبلؿ تطبيؽ االختبار التشخيصي بشكؿ قبمي، كيبيف 

القيـ التكرارية إلجابات كؿ مف طالبات المجمكعة التجريبية ( 12)الممحؽ رقـ 

إجابات االمتحاف القبمي، كالمجمكعة الضابطة في االختبار القبمي، كبناءن عمى تصحيح 

قد حصمت كؿ طالبة عمى عبلمة نيائية فتـ حساب معدؿ طالبات كؿ مف المجمكعة 

 :4.4التجريبية كالضابطة في االختبار القبمي، كيبيف ذلؾ جدكؿ 

 4.4جدول 
 تكافؤ المجمكعة الضابطة كالتجريبية حسب نتائج االختبار القبمي في مكضكع األلكانات كاأللكينات

 االنحراف المعياري 32/الوسط الحسابي عدد الطالبات موعةالمج
 2.51 6.97 69 الضابطة
 2.64 6.96 66 التجريبية
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يظير مف الجدكؿ السابؽ تقارب األكساط الحسابية لكمتا المجكعتيف، لذلؾ اعتبرت 

الباحثة أف المجمكعتيف متكافئتاف في مكضكع األلكانات كاأللكينات، بالتالي أم فركؽ 

 .ائية تظير في االختبار البعدم تعزل ألثر إستراتيجية التدريس المستخدمةإحص

قامت الباحثة بتدريس المجمكعة التجريبية بإستراتيجية التدريس المصممة إلحداث تغيير  (4

مفاىيمي في مكضكع األلكانات كاأللكينات، حيث درست المجكعة التجريبية بالطريقة 

ة، كبعد انتياء تطبيؽ الحصص المخطط ليا، طبؽ التقميدية مف قبؿ معممتيـ األساسي

 :االختبار التشخيصي بشكؿ بعدم، كظير أثر إستراتيجية التدريس في بعديف، كىما

مقارنة أداء كؿ مف المجمكعة التجريبية كالضابطة في االختبار القبمي مع أداءىا في  ( أ

ء كؿ مقارنة أدا( 14)، كالممحؽ (13)االختبار البعدم، حيث يكضح الممحؽ 

مجمكعة في االختباريف عمى حدا، كأفادت المقارنة بحساب األكساط الحسابية في كبل 

االختباريف لكؿ مجمكعة لرصد التغيير المفاىيمي الحاصؿ في كؿ مجمكعة كلصالح 

أم مجمكعة، كينتج مف مقارنة األداء القبمي كالبعدم في كؿ مجمكعة، بعد تصحيح 

 :االختبار الجدكؿ اآلتي
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 4.5جدول 
 الفركؽ بيف األكساط الحسابية لممجمكعة التجريبية كالضابطة في االختباريف القبمي كالبعدم

الوسط الحسابي  مجموعة/ عدد الطالبات االختبار/ المجموعة
/32 

الوسط الحسابي 
/100 

 االنحراف المعياري

 2.51 21.8 6.97 69 قبمي/ضابطة
 3.62 32.5 10.4 69 بعدي/ضابطة
 2.64 21.8 6.96 66 يقبل/تجريبية
 4.51 83.8 26.8 66 بعدي/تجريبية

 

إلى  6.96يظير الجدكؿ السابؽ أف الكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية ارتفع مف قيمة 

أم أف االستراتيجية أحدثت تغيير مفاىيمي كبير باتجاه المفاىيـ الصحيحة، ، 26.8قيمة 

فقط، أم  10.4إلى قيمة  6.97ف قيمة بينما الكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة ارتفع ـ

أف الطريقة التي درست فييا المجمكعة أحدثت تغيير مفاىيمي بمقدار الفرؽ بيف الكسطيف 

 .كيعتبر قميؿ إلى حدو ما

لرصد أثر االستراتيجية كفحص الفرضية الصفرية، قارنت الباحثة األداء : البعد الثاني ( ب

ابطة مع بعضيما البعض، حيث يظير البعدم لكؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالض

التغيير المفاىيمي الحاصؿ لدل طالبات المجمكعة الضابطة، بينما ( 15)الممحؽ رقـ 

اآلتي التغيير المفاىيمي الحاصؿ لدل طالبات المجمكعة التجريبية  4.6يبيف جدكؿ 

 :بفعؿ استراتيجية التدريس المصممة في ضكء النظرة المتعددة
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 4.6جدول 
 المفاىيمي لدل طالبات المجمكعة التجريبية حسب نتائج اختبار المفاىيـ البديمة البعدم التغيير

عدد الطالبات المفيوم البديل الرقم 
المواتي تحمل 
 المفيوم البديل

( تجريبية)
 

نسبة وجود 
المفيوم البديل لدى 

% الطالبات 
( تجريبية)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

الصحيح 
( تجريبية)

نسبة وجود 
المفيوم الصحيح 

% لدى الطالبات 
( تجريبية)

 93.9 62 1.5 1 .عنصر الكربكف عنصر فمزم 1
 93.9 62 4.5 3 .عنصر الكربكف عنصر شبو فمزم 2
 89.4 59 9.1 6 .الكتركنات التكافؤ لمعنصر تمثؿ عدده الذرم 3

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع  4
 .ئية مثؿ صبلبة األلماسالخصائص الفيزيا

0 0 64 97 

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع  5
عدـ تمييز : اختبلؼ الخصائص الفيزيائية، مثؿ

 .سبب قدرة الجرافيت عمى تكصيؿ التيار الكيربائي

2 3 60 90.9 

 84.8 56 15.2 8 .الكربكف يككف أربع ركابط أيكنية مع الييدركجيف 6

الفمزات كالبلفمزات في تككيف الركابط الخمط بيف  7
حيث ال يميز الطمبة أف نكع العنصر يحدد [بينيا 

 .]نكع الرابطة التي يككنيا سكاء أيكنية أك تشاركية

12 18.2 48 72.7 

 89.4 59 3 2 .اليالكجينات ال تككف ركابط إال مع الفمزات القمكية 8

عنصر الييميـك مف اليالكجينات، كيقع في  9
 .مكعة السابعة، فيسعى لتككيف ركابط تساىميةالمج

4 6.1 59 89.4 

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب العضكم، فغاز  10
 .ثاني أكسيد الكربكف مركب عضكم

 
 

3 4.5 48 72.7 
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عدد الطالبات المفيوم البديل الرقم 
المواتي تحمل 
 المفيوم البديل

( تجريبية)
 

نسبة وجود 
المفيوم البديل 

% لطالبات لدى ا
( تجريبية)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

الصحيح 
( تجريبية)

نسبة وجود 
المفيوم الصحيح 

% لدى الطالبات 
( تجريبية)

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب العضكم،  11
 .فمركب الماء عبارة عف مركب عضكم

8 12.1 48 72.7 

الخمط في تمييز المركب العضكم مف المركب  12
ر العضكم، باعتبار مركب األمكنيا عضكيان غي

 .ألنو يحتكم النيتركجيف

7 10.6 48 72.7 

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب الييدرككربكني  13
 .بأنو يتككف مف كربكف كىيدركجيف فقط

8 12.1 58 87.9 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة  14
 .التساىمية األحادية ىي عبلقة طردية

6 9.1 53 80.3 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة  15
 .التساىمية الثنائية ىي عبلقة طردية

2 3 60 90.9 

( األلكاف)عدـ تمييز الطمبة بيف المركب المشبع  16
، مف خبلؿ (األلكيف)كالمركب غير المشبع 

 .الصيغة الجزيئية

1 1.5 58 87.9 

ع ىك المركب الذم اعتبار الطمبة المركب المشب 17
يحتكم عمى العدد األكبر مف الييدركجيف بغض 

النظر عف الحد األقصى لمركابط التي يمكف 
 .تككينيا

0 0 53 80.3 

 التمييز بيف الصيغة الجزيئية كالصيغة البنائيةعدـ  18
 .لممركب الكيميائي

2 3 61 92.4 

عدد متشكبلت األلكاف يمثؿ عدد ذرات الكربكف  19
 .أللكافالمككنة ؿ

8 12.1 50 75.8 

عدـ مراعاة تغير طكؿ السمسمة عند رسـ متشكبلت  20
 .األلكاف العتبار الصيغة البنائية متشكبلن مختمفان 

5 7.6 50 75.8 

 75.8 50 4.5 3عدـ اعتبار الصيغة البنائية األساسية لؤللكاف مف  21
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 .إحدل متشكبلتو
بكف عدد متشكبلت األلكيف يمثؿ عدد ذرات الكر 22

 .المككنة لؤللكيف
8 12.1 43 65.2 

عدد الطالبات المفيوم البديل الرقم 
المواتي تحمل 
 المفيوم البديل

( تجريبية)
 

نسبة وجود 
المفيوم البديل 
% لدى الطالبات 

( تجريبية)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

الصحيح 
( تجريبية)

نسبة وجود 
المفيوم الصحيح 

% لدى الطالبات 
( بيةتجري)

عدد متشكبلت األلكيف يساكم عدد ذرات الكربكف  23
 .بفرؽ كاحد صحيح

0 0 43 65.2 

عدـ امتبلؾ األلكينات متشكبلت كما في  24
 .األلكانات

7 10.6 47 71.2 

عدـ مراعاة الطرؼ األقرب لمرابطة الثنائية أثناء  25
 .األلكيناتتغيير مكقعيا في رسـ متشكبلت 

7 10.6 47 71.2 

متمؾ األلكانات المختمفة نفس الخصائص ت 26
 .الفيزيائية

0 0 58 87.9 

مف خصائص األلكانات المشبعة أنيا مركبات  27
 .نشيطة كيميائيان 

12 18.2 54 81.8 

تفاعؿ اإلضافة مف نكع البممرة يحدث بيف مجمكعة  28
 .مف األلكانات

2 3 61 92.4 

ق يتككف مف تفاعؿ البممرة المكنمر ككحدة بناء 29
 .البكلمر

1 1.5 61 92.4 

تعتبر األلكينات مركبات نشيطة كيميائيان ألنيا  30
 .تحتكم عمى رابطة ثنائية قكية

10 15.2 46 69.7 

يعتبر األلكيف مادة متفاعمة كمادة ناتجة في  31
 .تفاعبلتو الكيميائية

9 13.6 49 74.2 

ازدياد عدد ذرات الكربكف مف ألكاف آلخر ال يؤثر  32
كل الترابط كبالتالي ال يؤثر عمى الحالة عمى ؽ

 .الفيزيائية لؤللكاف

1 1.5 58 87.9 

العبلقة بيف درجات غمياف األلكانات أك األلكينات  33
 .مع طكؿ السمسة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

6 9.1 56 84.4 

العبلقة بيف درجات انصيار األلكانات أك  34
م عبلقة األلكينات مع طكؿ السمسمة الكربكنية ق

 .عكسية

3 4.5 56 84.4 
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العبلقة بيف الخصائص الفيزيائية لؤللكاف مثؿ  35
مع عدد التفرعات ىي عبلقة ( درجة الغمياف)

 .طردية

8 12.1 53 80.3 

عدد الطالبات المفيوم البديل الرقم 
المواتي تحمل 
 المفيوم البديل

( تجريبية)

نسبة وجود المفيوم 
البديل لدى الطالبات 

 %
( بيةتجري)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم الصحيح 

( تجريبية)

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

% الطالبات 
( تجريبية)

العبلقة بيف عدد ذرات الكربكف كقكل الترابط بيف  36
 .الجزيئات في األلكانات ىي عبلقة عكسية

5 7.6 53 80.3 

سبب ازدياد درجة غمياف أك درجة انصيار  37
ات ذات السبلسؿ غير المتفرعة ىك زيادة األلكاف

 .عدد ذرات الكربكف فقط

3 4.5 56 84.8 

عدـ التمييز بيف عدد الركابط في األلكاف كقكل  38
 (.قكل لندف)الترابط بيف جزيئات األلكاف 

6 9.1 56 84.8 

جميع مككنات عممية فصؿ النفط عبارة عف  39
 .ألكانات

2 3 57 86.4 

 األلكانات فصؿ يتـ التجزيئي التقطير عممية في 40
قي درجة  االختبلؼ عمى باالعتماد النفط في

 .الغمياف فقط

3 4.5 61 92.4 

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر كبل الرابطتيف  41
 .في الرابطة الثنائية( سيجما، كبام)

2 3 61 92.4 

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر رابطة سيجما في  42
 .الرابطة الثنائية

2 3 61 92.4 

التفاعؿ الكيميائي بمفيكمو العاـ ليس كسر لمركابط  43
 .الكيميائية لتككيف ركابط جديدة

1 1.5 61 92.4 

عدـ التمييز الطمبة بيف األلكاف كاأللكيف مف خبلؿ  44
 .المسمى دكف رسـ المركب

7 10.6 58 87.9 

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف أم  45
 .ة كربكف كأم ذرة ىيدركجيفذر

9 13.6 51 77.3 

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف  46
 .جميع ذرات الكربكف المككنة لو

5 7.6 51 77.3 

تمتاز األلكينات بقدرتيا عمى المشاركة في  47
 .تفاعبلت اإلضافة ألنيا مركبات مشبعة

5 9.1 55 83.3 

 75.8 50 4.5 3 .في الماء األلكانات مركبات ذائبة 48
 75.8 50 3 2نكعية قكل الترابط بيف جزيئات األلكاف، ال تؤثر  49
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 .عمى ذائبية األلكانات
الخمط بيف الخصائص الفيزيائية كالكيميائية، عند  50

 .تفسير سمكؾ المركب الييدرككربكني
11 16.7 50 75.8 

 :كتظير النتائج بيانيان بالشكؿ اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2الشكؿ 

 التغيير المفاىيمي الحاصل لدى طالبات المجموعة التجريبية في ضوء النظرة المتعددة

قامت الباحثة بمقارنة أداء المجمكعة التجريبية مع أداء المجمكعة الضابطة في االختبار 

البعدم، لفحص فرضية الدراسة، كيظير الجدكؿ اآلتي ىذه المقارنة في نسبة التغيير 

 :الحاصؿ باتجاه المفيـك الصحيح في كبل المجمكعتيف المفاىيمي

حيح
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 4.7جدول 
 مقارنة المفاىيـ لدل طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في االختبار البعدم

نسبة كجكد المفيـك  المفيـك البديؿ الرقـ
البديؿ لدل 
 %الطالبات 

 (بعدم/تجريبية)

نسبة كجكد المفيـك 
البديؿ لدل الطالبات 

% 
 (بعدم/ضابطة)

نسبة كجكد المفيـك 
الصحيح لدل 

 %الطالبات 
 (بعدم/تجريبية)

نسبة كجكد المفيـك 
الصحيح لدل 

 %الطالبات 
 (بعدم/ضابطة)

 23.2 93.9 31.9 1.5 .عنصر الكربكف عنصر فمزم 1
 23.2 93.9 40.6 4.5 .عنصر الكربكف عنصر شبو فمزم 2
 50.7 89.4 39.1 9.1 .الكتركنات التكافؤ لمعنصر تمثؿ عدده الذرم 3
عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب  4

 .مع الخصائص الفيزيائية مثؿ صبلبة األلماس
0 34.8 97 59.4 

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب  5
عدـ : مع اختبلؼ الخصائص الفيزيائية، مثؿ

تمييز سبب قدرة الجرافيت عمى تكصيؿ التيار 
 .الكيربائي

3 59.4 90.9 33.3 

الكربكف يككف أربع ركابط أيكنية مع  6
 .الييدركجيف

15.2 59.4 84.8 40.6 

الخمط بيف الفمزات كالبلفمزات في تككيف الركابط  7
حيث ال يميز الطمبة أف نكع العنصر [بينيا 

يحدد نكع الرابطة التي يككنيا سكاء أيكنية أك 
 .]تشاركية

18.2 68.1 72.7 20.3 

ات ال تككف ركابط إال مع الفمزات اليالكجيف 8
 .القمكية

3 27.5 89.4 33.3 

عنصر الييميـك مف اليالكجينات، كيقع في  9
المجمكعة السابعة، فيسعى لتككيف ركابط 

 .تساىمية

6.1 37.7 89.4 33.3 

 18.8 72.7 58 4.5عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب العضكم،  10
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 .فغاز ثاني أكسيد الكربكف مركب عضكم
 

نسبة وجود المفيوم  المفيوم البديل الرقـ
البديل لدى الطالبات 

% 
 (بعدي/تجريبية)

نسبة وجود 
المفيوم البديل 
 %لدى الطالبات 

 (بعدي/ضابطة)

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

 %الطالبات 
 (بعدي/تجريبية)

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

 %الطالبات 
 (بعدي/ضابطة)

الطمبة لمفيكـ المركب العضكم، عدـ تمييز  11
 .فمركب الماء عبارة عف مركب عضكم

12.1 17.4 72.7 18.8 

الخمط في تمييز المركب العضكم مف المركب  12
غير العضكم، باعتبار مركب األمكنيا عضكيان 

 .ألنو يحتكم النيتركجيف

10.6 5.8 72.7 18.8 

عدـ تمييز الطمبة لمفيكـ المركب الييدرككربكني  13
 .بأنو يتككف مف كربكف كىيدركجيف فقط

12.1 27.5 87.9 72.5 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة  14
 .التساىمية األحادية ىي عبلقة طردية

9.1 58 80.3 13 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة  15
 .التساىمية الثنائية ىي عبلقة طردية

3 43.5 90.9 14.5 

( األلكاف)تمييز الطمبة بيف المركب المشبع  عدـ 16
، مف خبلؿ (األلكيف)كالمركب غير المشبع 

 .الصيغة الجزيئية

1.5 50.7 87.9 33.3 

اعتبار الطمبة المركب المشبع ىك المركب الذم  17
يحتكم عمى العدد األكبر مف الييدركجيف بغض 

النظر عف الحد األقصى لمركابط التي يمكف 
 .تككينيا

0 10.1 80.3 33.3 

 التمييز بيف الصيغة الجزيئية كالصيغة البنائيةعدـ  18
 .لممركب الكيميائي

3 17.4 92.4 71 

عدد متشكبلت األلكاف يمثؿ عدد ذرات الكربكف  19
 .المككنة لؤللكاف

12.1 43.5 75.8 18.8 

عدـ مراعاة تغير طكؿ السمسمة عند رسـ  20
نائية متشكبلن متشكبلت األلكاف العتبار الصيغة الب

 .مختمفان 

7.6 15.9 75.8 18.8 
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عدـ اعتبار الصيغة البنائية األساسية لؤللكاف مف  21
 .إحدل متشكبلتو

4.5 21.7 75.8 18.8 

نسبة وجود المفيوم  المفيوم البديل الرقـ
البديل لدى الطالبات 

% 
 (بعدي/تجريبية)

نسبة وجود المفيوم 
البديل لدى 

 %الطالبات 
 (بعدي/ضابطة)

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى الطالبات 

% 
 (بعدي/تجريبية)

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى الطالبات 

% 
 (بعدي/ضابطة)

عدد متشكبلت األلكيف يمثؿ عدد ذرات الكربكف  22
 .المككنة لؤللكيف

12.1 33.3 65.2 15.9 

عدد متشكبلت األلكيف يساكم عدد ذرات الكربكف  23
 .بفرؽ كاحد صحيح

0 20.3 65.2 15.9 

 17.4 71.2 33.3 10.6 .عدـ امتبلؾ األلكينات متشكبلت كما في األلكانات 24
عدـ مراعاة الطرؼ األقرب لمرابطة الثنائية أثناء  25

 .األلكيناتتغيير مكقعيا في رسـ متشكبلت 
10.6 39.1 71.2 17.4 

 27.5 87.9 44.9 0 .تمتمؾ األلكانات المختمفة نفس الخصائص الفيزيائية 26
مف خصائص األلكانات المشبعة أنيا مركبات  27

 .نشيطة كيميائيان 
18.2 63.8 81.8 36.2 

تفاعؿ اإلضافة مف نكع البممرة يحدث بيف مجمكعة  28
 .مف األلكانات

3 13 92.4 31.9 

يتككف مف تفاعؿ البممرة المكنمر ككحدة بناءه  29
 .البكلمر

1.5 50.7 92.4 31.9 

لكينات مركبات نشيطة كيميائيان ألنيا تحتكم تعتبر األ 30
 .عمى رابطة ثنائية قكية

15.2 76.8 69.7 10.1 

يعتبر األلكيف مادة متفاعمة كمادة ناتجة في تفاعبلتو  31
 .الكيميائية

13.6 52.2 74.2 15.9 

ازدياد عدد ذرات الكربكف مف ألكاف آلخر ال يؤثر  32
عمى الحالة عمى قكل الترابط كبالتالي ال يؤثر 

 .الفيزيائية لؤللكاف

1.5 7.2 87.9 27.5 

العبلقة بيف درجات غمياف األلكانات أك األلكينات مع  33
 .طكؿ السمسة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

9.1 37.7 84.4 47.8 

العبلقة بيف درجات انصيار األلكانات أك األلكينات  34
 .مع طكؿ السمسمة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

 
 

4.5 50.7 84.4 37.7 
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نسبة وجود المفيوم  المفيوم البديل الرقـ
البديل لدى الطالبات 

% 
 (بعدي/تجريبية)

نسبة وجود 
المفيوم البديل 
 %لدى الطالبات 

 (بعدي/ضابطة)

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

 %الطالبات 
 (بعدي/تجريبية)

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

 %الطالبات 
 (بعدي/ضابطة)

العبلقة بيف الخصائص الفيزيائية لممركب  35
مع عدد ( درجة الغمياف)الييدرككربكني مثؿ 

 .التفرعات ىي عبلقة طردية

12.1 50.7 80.3 27.5 

العبلقة بيف عدد ذرات الكربكف كقكل الترابط بيف  36
 .الجزيئات في األلكانات ىي عبلقة عكسية

7.6 17.4 80.3 27.5 

لياف أك درجة انصيار سبب ازدياد درجة غ 37
األلكانات ذات السبلسؿ غير المتفرعة ىك زيادة 

 .عدد ذرات الكربكف فقط

4.5 37.7 84.8 46.6 

عدـ التمييز بيف عدد الركابط في األلكاف كقكل  38
 (.قكل لندف)الترابط بيف جزيئات األلكاف 

9.1 11.6 84.8 46.6 

جميع مككنات عممية فصؿ النفط عبارة عف  39
 .ناتألكا

3 72.5 86.4 23.2 

 األلكانات فصؿ يتـ التجزيئي التقطير عممية في 40
قي درجة  االختبلؼ عمى باالعتماد النفط في

 .الغمياف فقط

4.5 52.2 92.4 24.6 

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر كبل الرابطتيف  41
 .في الرابطة الثنائية( سيجما، كبام)

3 42 92.4 33.3 

ضافة لؤللكيف تكسر رابطة سيجما في تفاعؿ اإل 42
 .في الرابطة الثنائية

3 10.1 92.4 33.3 

التفاعؿ الكيميائي بمفيكمو العاـ ليس كسر لمركابط  43
 .الكيميائية لتككيف ركابط جديدة

1.5 14.5 92.4 33.3 

عدـ التمييز الطمبة بيف األلكاف كاأللكيف مف خبلؿ  44
 .المسمى دكف رسـ المركب

10.6 20.3 87.9 27.5 

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف  45
 .أم ذرة كربكف كأم ذرة ىيدركجيف

13.6 43.5 77.3 21.7 
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تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف  46
 .جميع ذرات الكربكف المككنة لو

7.6 17.4 77.3 21.7 

نسبة وجود المفيوم  المفيوم البديل الرقـ
ل لدى الطالبات البدي

% 
 (بعدي/تجريبية)

نسبة وجود 
المفيوم البديل 
 %لدى الطالبات 

 (بعدي/ضابطة)

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

 %الطالبات 
 (بعدي/تجريبية)

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

 %الطالبات 
 (بعدي/ضابطة)

تمتاز األلكينات بقدرتيا عمى المشاركة في  47
 .ىا مركبات مشبعةتفاعبلت اإلضافة ألف

9.1 39.1 83.3 56.5 

 11.6 75.8 42 4.5 .األلكانات مركبات ذائبة في الماء 48
نكعية قكل الترابط بيف جزيئات األلكاف، ال تؤثر  49

 .عمى ذائبية األلكانات
3 11.6 75.8 11.6 

الخمط بيف الخصائص الفيزيائية كالكيميائية،  50
 .بكنيعند تفسير سمكؾ المركب الييدرككر

16.7 34.8 75.8 11.6 

 

 :كتظير النتائج بيانيان بالشكؿ اآلتي
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 4.3الشكؿ 

 مقارنة التغيير المفاىيمي الحاصل باتجاه المفيوم الصحيح لدى طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية
الفركؽ بيف نسب التغيير المفاىيمي الحاصؿ باتجاه المفيـك العممي  4.7يبيف الجدكؿ 

الصحيح لكؿ مف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، كعند قياـ الباحثة 

 Independentت لمعينات المستقمة -بالتحميؿ اإلحصائي ليذه النسب باستخداـ اختبار

Sample T-Test، ظير أف ىناؾ داللة إحصائية كاضحة لمفركؽ في النسب السابقة

ست باستخداـ إستراتيجية التدريس في ضكء النظرة لصالح المجمكعة التجريبية التي در

: الذم بيف نتائج ىذا التحميؿ 4.8المتعددة لمتغيير المفاىيمي كما يكضح الجدكؿ 

 4.8جدول 
 اختبار ت لمعينات المستقمة عمى سمة التغيير المفاىيمي

/ المجموعة
 االختبار

الوسط  مجموعة/ عدد الطالبات
 32/الحسابي 

الوسط الحسابي 
/100 

االنحراف 
 المعياري

α 

 اد اة 

  إلحصائية
 0.00 3.62 32.5 10.4 69 بعدي/ضابطة

 4.51 83.8 26.8 66 بعدي/تجريبية 
 

كبالتالي يظير حدكث التغيير المفاىيمي لدل المجمكعة  α≤ 0.05أف  4.8يظير جدكؿ 

بقيمة تقارب التجريبية يعزل ذلؾ لمتغير طريقة التدريس، لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

الصفر لصالح المجمكعة التجريبية، تدؿ عمى كجكد فرؽ في درجة التغيير المفاىيمي 

الحاصؿ لدل طالبات المجمكعة التجريبية، لذلؾ رفضت الباحثة الفرضية الصفرية، كيظير 

اف أغمب طالبات المجمكعة التجريبية حدث لدييف تغيير باتجاه المفيـك  4.7جدكؿ 
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االختبلؼ  4.7لمفاىيـ البديمة التي تـ تحديدىا سابقان، كما يظير جدكؿ الصحيح في معظـ ا

في درجة التغيير المفاىيمي الحاصؿ لممجمكعة التجريبية مقارنة بالمجمكعة الضابطة في 

كؿ مفيـك بديؿ عمى حدا، كيظير الجدكؿ فركؽ كبيرة في التغيير المفاىيمي في معظـ مف 

فركؽ قميمة في بعض المفاىيـ البديمة، كيمكف عرض الفركؽ المفاىيـ البديمة، كأيضان يظير 

في أكثر المفاىيـ البديمة التي حدث ليا تغيير مفاىيمي كبير، ككذلؾ بعض المفاىيـ البديمة 

 :التي حصؿ ليا تغيير مفاىيمي قميؿ نسبيان، كليخص ذلؾ كما يمي

عنصر الكربكف عنصر فمزم، حيث حدث تغيير مفاىيمي بنسبة : المفيـك البديؿ األكؿ (1

فقط لممجمكعة الضابطة، ككذلؾ % 23.3لدل المجمكعة التجريبية مقابؿ % 93.9

األمر بما يخص المفيـك البديؿ الثاني أف الكربكف شبو فمز، فقد حدث تغيير مفاىيمي 

فقط لممجمكعة الضابطة، % 23.3مقابؿ لدل المجمكعة التجريبية % 93.9بنسبة 

حيث يحدثاف ىذاف المفيكماف نتيجة الخمط الخاطئ بيف خصائص الفمزات كالبلفمزات 

 .ككذلؾ مفيـك عنصر الكربكف إف كاف يفقد أك يكسب أك يشارؾ

في ( سيجما، كبام)في تفاعؿ اإلضافة تكسر كمتا الرابطتيف : المفيـك الكاحد كاألربعكف (2

لدل المجمكعة التجريبية مقابؿ  92.4حدث تغيير مفاىيمي بنسبة األلكيف، حيث 

فقط لممجمكعة الضابطة، حيث إف ىذا المفيـك يتعزز عف طريؽ عرض % 33.3

الكتاب المقرر لممعادالت فيك ال يكضح عند حدكث تفاعؿ اإلضافة أف الرابطة بام 

مكف تفاعؿ ما أف الطمبة يفو" بيف أحد المعمميففقط ما يكسر، كفي سياؽ متصؿ، 

تعميـ فكرة التفاعؿ عمى بقية المركبات األخرل  يستطيعكفيعطى ليـ كمثاؿ، كلكف ال 
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كيظير ىنا مفيكـ بديؿ آخر بأف تفاعؿ اإلضافة يحدث  ،"مف نفس مجمكعة األلكينات

في تفاعؿ إضافة البركـ إلى البيكتيف فإف ؛ دكف كسر ألم رابطة، فعمى سبيؿ المثاؿ

قالي يتغير كيصبح المحمكؿ عديـ المكف، فكانت إحدل إجابات الطمبة لكف البرـك البرت

فيتضح أف بعض الطمبة  ،"ال يحدث كسر لمرابطة، ألف المكف قد تغير" :في ىذا السياؽ

لدل %  14.5لدييـ إشكاؿ مفاىيمي حكؿ مفيـك التفاعؿ الكيميائي، ككاف بنسبة 

 .المجمكعة الضابطة

لربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع اختبلؼ عدـ ا: المفيـك البديؿ الخامس (3

عدـ تمييز سبب قدرة الجرافيت عمى تكصيؿ التيار : الخصائص الفيزيائية، مثؿ

لدل المجمكعة التجريبية مقابؿ % 90.9الكيربائي، فحدث تغيير مفاىيمي بنسبة 

م لممجمكعة الضابطة، فيذا المفيـك يحتاج لتمثيؿ ترتيب ذرات الكربكف ؼ% 33.3

ثبلثة أبعاد، ليظير كيفية تأثير طريقة ترتيب الذرات عمى خاصية التكصيؿ الكيربائي، 

كالكتاب يعرض الصكرة في مستكل كاحد فقط، مما يعزز عدـ تمييز الربط بيف ترتيب 

 .الذرات في المركب كخصائصو الفيزيائية

ثنائية مع قكتيا عبلقة طكؿ الرابطة التساىمية اؿ: المفيكماف الرابع عشر كالخامس عشر (4

لممجمكعة % 14.5مقابؿ % 90.9عبلقة طردية، فقد حدث تغيير مفاىيمي بنسبة 

الضابطة، ككذلؾ المفيـك اآلخر عبلقة طكؿ الرابطة التساىمية األحادية مع قكتيا 

لدل المجمكعة التجريبية % 80.3عبلقة طردية، حيث حدث تغيير مفاىيمي بنسبة 

ىذاف المفيكماف يحتاجاف إلى التمثيؿ الحسي  لممجمكعة الضابطة،% 13مقابؿ 
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كالمفظي ألف العبلقات الطردية كالعكسية في المستكل المجرد كيتكجب تقريبيا إلى 

أف الطمبة يعرفكف " في ىذا السياؽ فقد نكىت إحدل المعمماتالمستكل المحسكس، 

حكؿ  بسؿمفيـك عبلقة طردية كعكسية كلكف ال يستطيعكف تفسيرىا، كبالتالي لدييـ 

المتغيرات أك الخصائص الفيزيائية عبلقة  مفيـك العبلقة، فمذلؾ ال يستطيعكف تمييز

باإلضافة إلى صعكبة فيـ العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا ألنو يبنى ، "تمامان  ببعضيا

 .عمى مفيكـ الرابطة كتمثيميا كقد يككف األخير مفيكمان بديبلن أيضان 

مييز بيف األلكيف غير المشبع األلكاف المشبع عف طريؽ عدـ الت: المفيـك السادس عشر (5

لدل المجمكعة % 87.9الصيغة الجزيئية لممركب، كقد حدث تغيير مفاىيمي بنسبة 

لممجمكعة الضابطة، يتعمؽ ىذا المفيـك بمدل فيـ الطمبة % 33.3التجريبية مقابؿ 

المركب تممؾ حد لمفيـك الصيغة الجزيئية، ككذلؾ فيـ أف كؿ ذرة مكجكدة في تككيف 

أقصى مف الركابط يمكف تككينو، كمفيـك اإلشباع كعدمو يتعمؽ بنكعية الركابط المكجكدة 

 .في المركب

األلكانات المختمفة ليا نفس الخصائص الفيزيائية، حيث : المفيـك السادس كالعشركف (6

% 27.5لدل المجمكعة التجريبية مقابؿ % 87.9حدث تغيير مفاىيمي بنسبة 

الضابطة، يتصؿ ىذا المفيـك بمفيـك الخصائص الفيزيائية كأنيا تتعمؽ بكيفية لممجمكعة 

ترتيب الذرات في المركب كنكعية قكل الترابط كتعكس شكؿ الجزمء، كبالتالي تختمؼ 

مف ألكاف آلخر ألف عدد ذرات الكربكف كالييدركجيف تختمؼ مف ألكاف آلخر كبالتالي 



114 
 

 

الفيزيائية، كيحتاج ىذا المفيـك إلى استخداـ قكل الترابط تختمؼ، فتختمؼ الخصائص 

 .قيـ عددية لبعض الخصائص لتكضيح الفركؽ باألرقاـ لعدة ألكانات

يعكس مفيكـ ظاىرة التشكؿ، بأنيا صيغ بنائية مختمفة لنفس : المفيـك الثامف عشر (7

لدل المجمكعة التجريبية مقابؿ % 92.4الصيغة الجزيئية، فحدث تغيير مفاىيمي بنسبة 

لممجمكعة الضابطة، فمـ يكف ىناؾ فرؽ كبير بيف المجمكعتيف بالنسبة ليذا % 71

نما عمى  المفيكـ، حيث أف اإلشكالية في ظاىرة التشكؿ ليست عمى مستكل المفيكـ كا 

مستكل رسـ المتشكبلت التي تحتاج إلى عدة تمثيبلت حسية كنماذج عممية لمحد مت 

عادة ترتيب الذرا  .تتجريد تمثيؿ الركابط كا 

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب الييدرككربكني بأنو يتككف مف : المفيـك الثالث عشر (8

لدل المجمكعة % 87.9كربكف كىيدركجيف فقط، فقد حدث تغيير مفاىيمي بنسبة 

لممجمكعة الضابطة، معظـ الطمبة يميزكف ىذا المفيـك ألنيـ % 72.5التجريبية مقابؿ 

أنيا مف أساس الكربكف " الييدرككربكني"أصؿ الكممة في فيمو، فيرجعكا  لفظه يربطكف

 .كالييدركجيف فقط

يظير مف النتائج المتعمقة بالمفاىيـ البديمة التي ذكرت سابقان، أف ىناؾ إمكانية لمتعامؿ مع 

كؿ مفيكـ بديؿ بشكؿ منفصؿ، كلكف أيضان يمكف النظر ليا عمى أنيا شبكة متصمة بعضيا 

ما عمى مفيكـ بديؿ فيتككف مفيـك بديؿ آخر، مثؿ مفيـك  البعض كيمكف أف يبنى مفيكـ

الرابطة التشاركية األحادية بيف الكربكف كالييدركجيف في األلكانات، كالرابطة الثنائية بيف 

الكربكف ككربكف آخر في األلكينات، فيناؾ لبس في ىذه المفاىيـ نتيجة اعتمادىا عمى كؿ 
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مف االلكتركنات لمرابطة الكاحدة، كمفيـك بأف عنصر  مفيـك الرابطة ككيفية تمثيميا بزكجمف 

الكربكف ال فمز يميؿ لممشاركة بإلكتركناتو كيكٌكف الرابطة التشاركية، لذلؾ ينتج لبس في 

مفاىيـ الرابطة التشاركية المتعمقة بخصائص الكربكف، إذا كاف ىناؾ إشكاؿ مفاىيمي في 

تشابؾ بعض المفاىيـ البديمة كتشكؿ األطر ككف عنصر الكربكف ال فمز، كسيتـ تناكؿ تفسير 

 .المفاىيمية في الفصؿ الخامس مف الدراسة

( والمؤثر ي،وجودالو ي،معرفال)محاور التغيير المفاىيمي من النظرة المتعددة  4:4

 وانعكاسيا في موضوع األلكانات واأللكينات

ىيمي بشكؿ أكبر ضمف إلى أم مدل ترتكز عممية التغيير المفالئلجابة عف السؤاؿ الثالث؛ 

 ؟(، المؤثركلكجيتاألف األبستمكلكجي،: )محاكرىا الثبلث

قامت الباحثة بمجمكعة مف المقاببلت مع ثمانية عشر طالبة مف المجمكعة التجريبية بعد 

االنتياء مف تدريس الكحدة كتطبيؽ االختبار البعدم، ككذلؾ قامت بتحميؿ تأمبلت الطالبات 

صة، لرصد تأثير المحاكر الثبلثة في إحداث التغيير ح 15عمى كؿ حصة مف أصؿ 

المفاىيمي عف طريؽ تأثير الميمات كاألنشطة المصممة بناءن عمى مراعاتيا المحاكر الثبلثة 

، كقد رصدت الباحثة مف تعبيرات (المحسكس، كالرمزم، كالمجرد)كطبيعة المفاىيـ الثبلثية 

كؿ محكر مف المحاكر الثبلثة، كالتي يمكف الطالبات في إجاباتيـ كتأمبلتيـ مدل انعكاس 

 :إيجازىا فيما يمي
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 لمتغيير المفاىيمي( األبستمولوجي)المحور المعرفي  4:4:1

بماىية المعرفة السابقة في ذىف الطالب تساىـ في ( األبستمكلكجي)يعنى المحكر المعرفي 

تمكلكجية عمى ضركرة بناء كتعمـ المفيـك الجديد، كتؤكد نماذج التغيير المفاىيمي االبس

امتبلؾ المعمـ استراتيجيات تساعد في الكشؼ عف المفاىيـ البديمة الكامنة في المعرفة 

 ,Hewson)فعالية أثناء تدريس المادة الجديدة السابقة لدل الطالب لتحقؽ تعمـ أكثر 

1992; Posner & Strike, 1992)، أجمع مشرفك الكيمياء كمعممي كمعممات  حيث

مادة جديدة عمى طمبة  ىي مادة األلكانات كاأللكينات ر ككذلؾ الطمبة بأفالصؼ العاش

، فأشار أحد تستند في جزئياتيا إلى معارؼ سابقة عند الطمبةكلكنيا  الصؼ العاشر،

 ليـ فكيؼ الركابط، كأنكاع العنصر ذرية فيـ في كبيرة مشكمة يكاجيكف الطمبة أف": المعمميف

 ىناؾ أف بالرغـ" :آخر معمـ ذكر ، بينما"الييدرككربكنية العضكية المركبات يفيمكا أف

 إال الركابط، كأنكاع لمعناصر االلكتركني التكزيع حكؿ السابقة بمعرفتيـ الطمبة لدل إشكالية

استراتيجية التدريس صممت الباحثة لذلؾ ، "تقبميا عميو يفرض كالطالب جديدة تبقى المادة أف

ر أثر فعالية الميمات كاألنشطة في النتائج، حيث ، كظوالسابقةرفة المع بحيث تراعي

اعتمدت في طرحيا عمى األسئمة كالحكار ليتمكف الطالب مف مكاجية مفاىيمو البديمة 

كلمعكدة إلى التكازف ال بد مف تصحيح المفيـك الخاطئ كدمجو كحدكث حالة عدـ االتزاف، 

 .(Piaget, 1964)بطريقة صحيحة مع المفيـك الجديد، 

: ثير المحكر األبستمكلكجي في تأمبلت الطالبات مف خبلؿ ربط خصائص الكربكفظير تأ

تكاجده في الطبيعة، كأشكالو، كمكقعو في الجدكؿ الدكرم، الكتركنات التكافؤ، بككنو العنصر 
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، باإلضافة إلى (األلكانات كاأللكينات: )األساسي في تككيف المركبات الييدرككربكنية مثؿ

ؿ التي ساىمت في طرح أسئمة تثير الكشؼ عف مفاىيـ الطالبات السابقة استخداـ أكراؽ العـ

كخاصة في أكؿ حصتيف مف التطبيؽ، فمثبلن كاف مف الكاضح الخمط بيف العدد الذرم كالعدد 

الكتمي الستنتاج عدد الكتركنات التكافؤ لمكربكف، كىذه المعرفة السابقة يبنى عمييا خصائص 

لؾ أربع الكتركنات تكافؤ كبالتالي يككف أربع ركابط تشاركية، الكربكف الكيميائية ككنو يـ

الكربكف فمز فيك يستخدـ في البطاريات كبالتالي ىك يفقد : "فكانت إحدل إجابات الطالبات

كنت أعتقد أف الكربكف عنصر فمزم، كأنو ": ، كأفادت طالبة أخرل في تأمؿ ليا"الكتركناتو

مت أف نكع العنصر يرتبط بككف العنصر يفقد أك يشارؾ كيككف ركابط أيكنية، كاآلف فو

 ."يشارؾ أك يكسب

كفي منحى مماثؿ، ظير مثاؿ آخر يتعمؽ بالمعرفة السابقة كىك أف المادة المكجكدة في أقبلـ 

الرصاص، ىي عبارة عف كربكف متبمكر مف نكع الجرافيت، كقد ظير ذلؾ في كبل مف 

ىـ معمكمة جديدة كغريبة، كساىـ كؿ مف أكراؽ التأمبلت كالمقاببلت فقد شكؿ ذلؾ بالنسبة ؿ

العمؿ كالصكر الحركية في عرض فيديك في إحداث التغيير المفاىيمي، فأفادت إحدل 

أكثر مفيـك خاطئ أتذكره في تعمـ ىذه المادة كقد تصحح لدم ىك ": الطالبات في المقاببلت

م ليست مادة الرصاص، أف المادة المكجكدة في قمـ الرصاص الذم نستخدمو طكاؿ الكقت ق

لـ ": ، كفي نفس السياؽ أشارت إحدل الطالبات في تأمؿ ليا("الجرافيت)بؿ عنصر الكربكف 

أكف أعرؼ أف مادة الرصاص سامة كلـ أكف أعرؼ أف قمـ الرصاص ال يحتكم الرصاص 

نما مادة الجرافيت اليشة  ."أساسان، كا 
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معرفة السابقة في تعمـ المفاىيـ الخاصة بينت التأمبلت كالمقاببلت اعتماد الطالبات عمى اؿ

باأللكانات كاأللكينات، كلكف أشارت معظـ الطالبات أنيف يفضمف تمقي المعمكمة الجديدة 

دكف ربطيا بأم شيء سابؽ، كلكف أسمكب الحكار يشجع عمى ربط المعارؼ السابقة 

الخاطئة، مما كمحاكلة دمجيا مع المفاىيـ الجديدة، ككذلؾ يساىـ في تصحيح معمكماتيف 

يسيؿ تعمـ المفيكـ الجديد كيصبح أكثر فيمان، كمع ذلؾ أظيرت إجابات الطالبات في 

المقاببلت كالتأمبلت أف المحكر األقؿ تأثيران في إحداث التغيير المفاىيمي كاف المحكر 

األبستمكلكجي، ألنو لـ يظير ربط الطالبات المفاىيـ الجديدة بمعارفيـ السابقة بشكؿ كبير، 

تكجيو الباحثة في إحدل : إال إذا تمحكر الحكار كالنقاش حكؿ إثارة مفاىيـ سابقة لدييف، مثؿ

حصص الحكار حكؿ إخراج أكبر عدد ممكف مف تعبيرات الطالبات حكؿ مفيكمي الرابطة 

كالتفاعؿ بعد مبلحظة المبس الكبير بينيما، كمف ىذه التعبيرات أف التفاعؿ اندماج، ارتباط، 

فاعؿ ىك الرابطة الكيميائية بحد ذاتيا، فعند إثارة المعرفة السابقة حكؿ ىذيف اتحاد، الت

المفيكميف كاف ىناؾ خمط بينيما، فالحكار أك سير الحصص التفاعمي كاف يساىـ في 

التشجيع عمى ربط المعرفة السابقة كمكاءمتيا مع المعرفة الجديدة، إال أف الطالبات لـ يككنكا 

 .يميمكف ليذا الربط

 المحور األنتولوجي لمتغيير المفاىيمي 4:4:2

مدل تجريد المفيـك الكيميائي، كالحيز الذم : يعنى المحكر األنتكلكجي بعدة عكامؿ، كىي

يشغمو المفيكـ في ذىف الفرد أم ما ىك مكجكد مسبقان في ذىنو عند تعمـ معرفة جديدة، 

، (Chi, 2008)المفيـك الجديد ككذلؾ يتعمؽ ًباألثر النفسي كالمعرفي لممفيكـ السابؽ عمى 
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كبما أف مادة األلكانات كاأللكينات جديدة كتعتمد عمى معارؼ سابقة، قامت الباحثة بمراعاة 

المحكر الكجكدم في بناء االستراتيجية، كبناء عمى ذلؾ بنيت الميمات كاألنشطة في ضكء 

أف المفيـك  (Treagust, 2003) "تريجست" شارحيث أ طبيعة المفاىيـ الكيميائية الثبلثية،

كلتحقيؽ تعمـ أكثر ، (المحسكس، كالرمزم، كالمجرد) مستكيات الكيميائي يمكف تمثيمو بثبلثة

كيقـك بالتجسير  الثبلث فعالية يجب أف يتدرج المعمـ في عرض المفيـك عبر المستكيات

 .بينيا

بير، فتنكع أظيرت التأمبلت أثر تنكع تمثيبلت المفيـك كفؽ المستكيات الثبلثة بشكؿ ؾ

استخداـ التمثيبلت كاالنتقاؿ مف المحسكس إلى المجرد، لتسييؿ التصكر كالتخيؿ عمى 

 الكاقع، مف قريبة كسائؿ ألني أستخدـ"الطالبات، فقد أفاد أحد المعمميف في ىذا المنحى 

ة ، كاستندت استراتيجية التدريس استخداـ التمثيبلت المتنكع"بديمة بمفاىيـ الطمبة كقكع أتجنب

خاصة في كؿ مف مفاىيـ الرابطة التشاركية بيف الكربكف كالييدركجيف، كرسـ المتشكبلت في 

كؿ مف األلكانات كاأللكينات، كالتمييز بيف الصيغة الجزيئية كالصيغة البنائية، ككذلؾ 

تفاعبلت اإلضافة في األلكيف ككيفية كسر الرابطة الثنائية لحدكث التفاعؿ، فعمى سبيؿ 

لدل الطالبات خمط كبير بيف الرابطة األيكنية كالرابطة التشاركية، كعدـ تمييز المثاؿ كاف 

فيما إذا كاف الكربكف فمز أك ال فمز أك شبو فمز، كال يكجد تمييز كذلؾ بيف عنصر يكسب أك 

يشارؾ أك يفقد كما عبلقة ىذه الخصائص بنكع الرابطة الذم يككنيا الكربكف، كلكف عرض 

اـ الصكر الحركية عبر مقاطع الفيديك الذم بيف الفركؽ بيف الرابطة ىذه المفاىيـ باستخد



120 
 

 

األيكنية، كالتساىمية تركت أثران كبيران في ذىف الطالبات إلحداث تغيير مفاىيمي نحك المفيكـ 

 .العممي الصحيح

في مثاؿ آخر، يتعمؽ بمفيـك رسـ المتشكبلت حيث يحتاج ىذا المفيكـ الستخداـ التمثيبلت 

لذىف الطالب كيفية تغيير ترتيب الذرات في المركب لمحصكؿ عمى صيغ بنائية  التي تقرب

مختمفة، فقد أظيرت التأمبلت كأيضان المقاببلت بإجماع كامؿ أف تمثيؿ مفيكـ التشكؿ كرسـ 

المتشكبلت عف طريؽ لعب األدكار كاف مف أفضؿ الطرؽ التي ساعدت في إيصاؿ المفيكـ، 

لمركب كالركابط بأنفسيف أماـ بعضيـ البعض، كبعد ذلؾ حيث قامت الطالبات بتمثيؿ ا

تثبيت المفيـك باستخداـ نماذج الذرات بالتكازم مع رسـ كؿ نمكذج يتـ تركيبو عمى الكرؽ 

كالمقارنة بيف األلكانات المختمفة، كبذلؾ سيؿ عمى الطالبات تعمـ أف التشكؿ ليس كسر 

نما ىي فقط عممية إعادة ت رتيب الذرات مع اختبلؼ طكؿ السمسمة ركابط أك تككينيا، كا 

 :الكربكنية كالحفاظ عمى نفس الصيغة الجزيئية، في ىذا السياؽ ذكرت إحدل الطالبات

إف طريقة تمثيؿ الركابط كالصيغة البنائية لكؿ مف األلكاف كاأللكيف جعمتني أفيـ الفرؽ بيف األلكاف "

ني تمثيؿ المركب بنماذج الذرات بعد تمثيمو كاأللكيف، كما ىك مفيـك الصيغة البنائية، ككذلؾ ساعد

مساكنا بأيدم بعض كالتحرؾ كالتنقؿ بيف بعض في فيـ مفيـك التشكؿ كالقدرة  باستخداـ أجسامنا كا 

 ".عمى رسـ المتشكبلت بسيكلة أكبر

أجمعت الطالبات في المقاببلت ككذلؾ في تأمبلتيف عمى األثر االيجابي لمتجسير بيف 

جاباتيـ أف المحكر الكجكدم ىك األكثر تأثيران في  المستكيات الثبلثة، كأظيرت تعميقاتيـ كا 

 .إحداث التغيير المفاىيمي لدييـ

 لمتغيير المفاىيمي( االجتماعي_ العاطفي )المحور المؤثر  4:4:3
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يعنى المحكر المؤثر بخصائص المتعمميف كخمفياتيـ الثقافية كاالجتماعية، كأثر المغة 

 ,Sinatra, & Pintrich)مفاىيـ أف تككف قريبة ألذىاف الطمبة المستخدمة في طرح اؿ

، كخاصة في مكضكع األلكانات كاأللكينات بما أنو يحتكم عمى مجمكعة كبيرة مف (2008

المفاىيـ العممية كالجديدة بالنسبة لمطالبات، بالتالي فيـ كؿ مصطمح يمثؿ أىمية في طرح 

ل خمؽ التفاعؿ االجتماعي بيف الطالبات عف طريؽ المفيـك الجديد، فاستندت االستراتيجية إؿ

تقسيميف في مجمكعات طكاؿ فترة التطبيؽ، ككانت المشاركة بيف الطالبات أثناء اإلجابة 

عمى أكراؽ العمؿ كالقياـ بالميمات التعميمية، ككذلؾ قدمت الطالبات مف خبلؿ العمؿ في 

مجمكعة مف الخرائط المفاىيـ التي المجمكعات في نياية فترة التطبيؽ بعد دراسة الكحدة، 

تشمؿ أىـ المفاىيـ العممية التي تـ اكتسابيا خبلؿ تعمـ المكضكع مع بياف العبلقة بيف 

 سكاء المتبع المعمـ تقكيـ أسمكب أف" المعممات إحدل المفاىيـ، كفي سياؽ متصؿ أشارت

 تقكيمي أسمكب استخدـ إذا بديمة مفاىيـ لتككيف مصدران  المعمـ يجعؿ التككيني، أك الختامي

، فكانت الخرائط "الفيـ عمى دليؿ ذلؾ  كليس حفظو ما يعيد فقط الطالب يجعؿ صـ

الفرؽ بيف الرابطة التشاركية كاأليكنية، الفرؽ : المفاىيمية تعكس فيـ كبير لعدة مفاىيـ أىميا

ة، ككاف بيف األلكاف كاأللكيف مف حيث التسمية كالتشكؿ كالخصائص الفيزيائية كالكيميائي

الفرؽ كاضحان بيف المفاىيـ المعركضة في إجابات الطالبات في أكؿ كؿ حصة في مرحمة 

مكاجية المفاىيـ البديمة كتطكرىا بشكؿ فعاؿ في الخرائط المفاىيمية التي كتبتيا كؿ 

 .مجمكعة، كيظير ذلؾ مدل التغيير المفاىيمي الحاصؿ لدل طالبات المجمكعة التجريبية
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الطالبات أيضان أىمية استخداـ المغة الكاضحة في صياغة المفيكـ أظيرت مقاببلت 

في عرض مفيـك الرابطة التساىمية أنيا عبارة عف زكج " زكج"الكيميائي، مثؿ تكضيح كممة 

مف االلكتركنات حيث أف عدـ كضكح معنى كممة زكج أنيا عبارة عف اثنيف يخمؽ مفيكمان 

تفاعؿ البممرة عبارة عف تفاعؿ جزيئات صغيرة : ربديبلن حكؿ تمثيؿ الرابطة، كفي مثاؿ آخ

تسمى مكنمر إلنتاج جزمء أكبر يسمى مبممر أك بكلمر، فتكضيح أصؿ الكممات لكممة 

مكنمر ككممة بكلمر يساىـ فييـ المفاىيـ كبالتالي فيـ التفاعؿ بشكؿ أفضؿ، كقد ظير ذلؾ 

دت الطالبات أف تكضيح أصؿ في إجابات الطالبات عف تفاعؿ البممرة كتكضيحو، كأيضان أفا

أسماء األلكانات كاأللكينات كتقسيميا إلى المقطع الخاص باألرقاـ البلتينية كانتياء األلكاف 

، ساىـ في التفريؽ بيف األلكاف كاأللكيف كأصبح المسمى (يف)، كاأللكيف بمقطع (اف)بمقطع 

كم عمى ذرتي كربكف يسمى ليس مجردان، ألنو بات كاضحان أف األلكيف الثاني مثبلن الذم يحت

بالمغة البلتينية كالياء كالنكف تعكد إلى أنو ألكيف، ( 2)تعني رقـ " ايث"ايثيف حيث أف 

األلكاف كاأللكيف " في سياؽ تسمية األلكانات كاأللكينات بأف فأشارت إحدل المعممات

عقكؿ أف ىناؾ فراغ في % 100كمسميات غير مألكفة ألذىاف الطمبة، كتقكؿ أنا متأكدة 

مما يبرز أىمية استخداـ المغة في تكضيح أصكؿ  ،"الطمبة حكؿ ماىية األلكاف كاأللكيف

 .التسمية في األلكانات كاأللكينات

كبما يتعمؽ بالجانب المؤثر العاطفي فقد بينت تأمبلت الطمبة الكثير مف التعبيرات التي تفيد 

ىيـ الخاطئة التي صححت مف خبلؿ بنشكء تكجيات إيجابية تجاه الكيمياء كتجاه تعديؿ المفا

ظاىران في التأمبلت حكليا كمف ثـ الكصكؿ إلى المفيـك الصحيح، ككاف الحكار كالنقاش 
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لمعظـ الطالبات تكجو إيجابي نحك العمؿ في مجمكعات كالتفاعؿ بيف كالمقاببلت أف 

ر أكث بؿ يممففضؿ العمؿ في مجمكعات ت، كلكف البعض اآلخر مف الطالبات لـ فبعضو

 المعمماتإحدل  ذكرتقد ة، كفي منحى مشابو، إلى تمقي المعمكمات بشكؿ جاىز مف المعمـ

ف الطالب الذم يناقش كيسأؿ كيستكقؼ المعمـ أماـ المفاىيـ التي يتعرض ليا، ىك الكحيد أ"

فالحكار كالنقاش الذم يحدث بيف المعمـ كالطالب يكفؿ  مف يقمؿ فرصة تككف مفاىيـ بديمة،

 ".يفكر بو الطالب كبالتالي سيظير إف ىناؾ مفيـك بديؿ لديوالكشؼ عما 

ممخص الفصل  4:5

رصدت الباحثة مجمكعة مف البيانات التي جمعتيا مف أدكات الدراسة، المتعمقة بتشخيص 

المفاىيـ البديمة التي يحمميا طمبة الصؼ العاشر، كفعالية استراتيجية التدريس المصممة في 

إحداث التغيير المفاىيمي، كقامت بتفريغيا كتحميميا لئلجابة عف  ضكء النظرة المتعددة في

أسئمة الدراسة، فكانت أىـ النتائج كجكد مجمكعة مف المفاىيـ البديمة لدل طمبة الصؼ 

العاشر، ككذلؾ ظير أثر استراتيجية التدريس المصممة إلحداث تغيير مفاىيمي في 

دؼ بفركؽ إحصائية كبيرة لصالح المجمكعة المكضكع، ككانت االستراتيجية فعالة كحققت الو

 .التجريبية

جابات الطالبات أف لممحاكر الثبلثة في التغيير  ظير أيضان مف تحميؿ المقاببلت كالنتائج كا 

المفاىيمي أثرت عمى حدكثو بدرجة معينة، حيث تكسط تأثير الجانب المؤثر في إحداث 

لجانب األكثر تأثيران ىك األنتكلكجي، ثـ التغيير المفاىيمي بيف المحكريف اآلخريف، فكاف ا

المؤثر، كأخيران األبستمكلكجي، كقد رصدت الباحثة اختبلؼ درجة التأثير بيف المحاكر الثبلثة 
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مف خبلؿ تحديد بعض المفاتيح الدالة عمى كؿ محكر في التبريرات النصية لمطالبات في 

النظرم لممحاكر الثبلثة،  فعمى االختبار، كفي تحميؿ مقاببلتيف كتأمبلتيف كفؽ التعريؼ 

سبيؿ المثاؿ العبارات التي تحتكم عمى الفرؽ بيف المفيـك السابؽ كالمفيـك الجديد، أك كيفية 

ربط معمكمة سابقة عف الكربكف كخصائصو أك عف الرابطة الكيميائية كأنكاعيا، قد صنفت 

عمى طرح الطالبات ضمف تأثير المحكر األبستمكلكجي، أما ظيكر العبارات التي تحتكم 

، فقد صنفت ضمف (المحسكس، الرمزم، المجرد)لممفيـك أك تفسيره ضمف المستكيات الثبلثة 

ذكرىف لتفصيؿ المستكيات مثؿ كتابتيف عف مفيكمي : تأثير المحكر األنتكلكجي، مثؿ

الصيغة الجزيئية كالصيغة البنائية ككيؼ كضحف استخداـ الرمكز لتمثيؿ الصيغة الجزيئية 

، كاإلثناء عمى استخداـ أسمكب (المجرد)، كتعريؼ الصيغة البنائية كخصائصيا (رمزماؿ)

، أما العبارات التي (المحسكس)لعب األدكار فيما بينيف لتمثيؿ الركابط داخؿ الصيغة البنائية 

تدؿ عمى اىتماـ الطالبات بحيثيات استراتيجية التدريس المستخدمة أك استمتاع الطالبات 

مكعات التفاعمية أك استخداـ أسمكب طرح األسئمة كالحكار حكؿ المفاىيـ، أك بأسمكب المج

عبارات أظيرت تأثير المغة في فيـ المفيـك فتـ تصنيفيا ضمف المحكر المؤثر 

؛ كبالتالي تؤكد النتائج أف التغيير المفاىيمي الحاصؿ لدل طالبات (العاطفي_االجتماعي)

جية التدريس المصممة في ضكء النظرة المتعددة يعكد المجمكعة التجريبية عف طريؽ استراتي

لتأثيرات المحاكر الثبلثة كلكف بدرجات متفاكتة األثر، كسيبيف الفصؿ الخامس تفسيرات ليذه 

 .النتائج كبعض التكصيات المتعمقة بيا
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مقدمة 5:1
مفاىيـ البديمة لدل طمبة الصؼ العاشر في مكضكع األلكانات ىدفت الدراسة إلى تشخيص اؿ

النظرة المتعددة لمتغيير كاأللكينات، كعبلجيا باستخداـ استراتيجية تدريس تستند إلى 
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، فصممت في ضكء اإلطار المفاىيمي في ضكء مراعاة الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية

 :أسئمة الدراسة اآلتيةالنظرم لمدراسة، كقد انبثؽ عف ىذا اليدؼ 

 المفاىيـ البديمة التي يحمميا طمبة الصؼ العاشر حكؿ مكضكع األلكانات كاأللكينات؟ ما (1

ما فاعمية استخداـ استراتيجية تدريس مصممة بناءن عمى النظرة المتعددة لمتغيير  (2

ىيمي المفاىيمي في ضكء مراعاة الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية، بإحداث تغيير مفا

 ؟في مكضكع األلكانات كاأللكينات لدل طمبة الصؼ العاشر

: إلى أم مدل ترتكز عممية التغيير المفاىيمي بشكؿ أكبر ضمف محاكرىا الثبلث (3

 ؟(، المؤثركلكجيتاألف األبستمكلكجي،)

كلئلجابة عف أسئمة الدراسة كتحقيؽ أىدافيا، قامت الباحثة بمراجعة األدب التربكم، كالقياـ 

ت مع مجمكعة مف مشرفي العمـك كمعممي الكيمياء كبعض طمبة الصؼ العاشر، بمقاببل

طالبة؛ لرصد قائمة بالمفاىيـ  30كتحميؿ محتكل الكتاب، كالقياـ بدراسة استطبلعية مع 

البديمة التي يمكف تككنيا في تعمـ مكضكع األلكانات كاأللكينات كساعدت ىذه القائمة في 

ار يقيس المفاىيـ البديمة كتصميـ مجمكعة مف الميمات بناء أدكات الدراسة مف اختب

كاألنشطة تعالج كؿ مفيكـ بديؿ، كىناؾ مجمكعة مف المفاىيـ البديمة ظيرت خبلؿ تطبيؽ 

في الفصؿ السابؽ التي ظيرت في نتائج االختبار التشخيصي  4.1الدراسة، يكضحيا جدكؿ 

سة كمقارنة المفاىيـ ما بيف في تسع مدارس في ضكاحي القدس، ككذلؾ في تطبيؽ الدرا

 :مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة، كمنيا
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 & Duit) صممت استراتيجية التدريس في ضكء النظرية المتعددة إلحداث تغيير المفاىيمي

Treagust, 2008)،  كاعتمدت الباحثة خطكات التغيير المفاىيمي مف مكاجية المفيـك

ؿ في مجمكعات بمساندة أكراؽ العمؿ، كمف ثـ البديؿ عف طريؽ الحكار كطرح األسئمة كالعـ

 .عرض المفيـك الصحيح كتعزيزه مف خبلؿ التمثيبلت المتنكعة

بعد تنفيذ الميمات المختمفة تـ تطبيؽ االختبار البعدم، كالقياـ بمجمكعة مف المقاببلت 

ة كتحميؿ تأمبلت الطالبات لرصد مدل التغيير المفاىيمي الحاصؿ لدل المجمكعة التجريبي

كفي أم محكر مف المحاكر الثبلثة، كأيضان مقارنتيا بالمجمكعة الضابطة، كقد حممت الباحثة 

 :النتائج في الفصؿ السابؽ كسيناقشيا الفصؿ الحالي بثبلثة محاكر كما اآلتي

 .المفاىيـ البديمة في مكضكع األلكانات كاأللكينات: أكالن 

 .ـ البديمةالتغيير المفاىيمي الحاصؿ عمى المفاىي: ثانيان 

 .محاكر التغيير المفاىيمي مف النظرة المتعددة: ثالثان 

 

المفاىيم البديمة التي يحمميا طمبة الصف العاشر في موضوع األلكانات  5:2

 واأللكينات

كمدخؿ في الكيمياء  الصؼ العاشر،مادة األلكانات كاأللكينات مادة جديدة عمى طمبة 

بشكؿ مباشر، بأف  تى يميد ليا في صفكؼ سابقةالعضكية ال يتـ تدريسيا مف قبؿ كال ح

عمى مفاىيـ عممية قد تترابط مع بعضيا البعض، كقد تتشابؾ مع معارؼ المكضكع يحتكم 

فعمى المعمـ أف يراعي المعارؼ السابقة التي  سابقة لمطالب أك مع الكاقع البيئي مف حكلو،



128 
 

 

ة قبميلمثاؿ أىمية المعرفة اؿ، فتظير عمى سبيؿ ايتناكليا المنياج عبر الصفكؼ السابقة

بضركرة معرفة المتعمـ عف العناصر الكيميائية؛ كبالتحديد عنصر الكربكف حيث يقـك كؿ 

المكضكع عميو كعمى خصائصو في تككيف ركابط كيميائية، كأيضان يتـ التطرؽ إلى نكع 

لممركبات الركابط الكيميائية، كما يحدد ذلؾ مف ماىية لمخصائص الفيزيائية كالكيميائية 

. العضكية، كاستخبلص عبلقات طردية أك عكسية بيف تمؾ الخصائص

قامت الباحثة ببناء اختبار يشخص المفاىيـ البديمة لدل طمبة الصؼ العاشر كتطبيقو عمى 

مجمكعة مف المدارس، كأظيرت النتائج أف ىناؾ شيكع لمجمكعة المفاىيـ التي رصدتيا 

 :التي تـ الحصكؿ عمييا كما يميالدراسة، كيمكف تفسير ىذه النتائج 

تعتبر األلكانات كاأللكينات مركبات عضكية ىيدرككربكنية، يككف عنصر الكربكف  (1

الحجر األساس في تركيبيا، كبما يتعمؽ في ىذا المحكر ىناؾ مجمكعة مف المفاىيـ 

البديمة قد تظير مثؿ اعتبار الكربكف عنصر فمزم ألف لو بعض خصائص الفمزات فيك 

لكيرباء لكجكده في البطاريات أك أف لو بريؽ كلمعاف، كالبعض اآلخر يعتبر يكصؿ ا

الكربكف شبو فمز ألنو يقع في المجمكعة الرابعة كيحمؿ بعض صفات الفمزات كشكمو 

كبعض صفات البلفمزات كعدـ تكصيمو لمكيرباء، كقد تتشابؾ ىذه المفاىيـ البديمة مع 

يميزكف بيف الخصائص الفيزيائية  مفيكـ بديؿ آخر كىك أف معظـ الطمبة ال

، (Nakhleh, 1992)" نخمو"كتكافؽ ذلؾ مع دراسة  كالخصائص الكيميائية لمعنصر

كيترتب عمى ذلؾ عدـ تمييز الطمبة لمفيـك الرابطة، كنكع الرابطة التي يككنيا العنصر 

فؽ ذلؾ مع إذا كانت تشاركية أـ أيكنية، فيناؾ خمط بيف الرابطة األيكنية كالتشاركية كتكا
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 & Tan)" أكزمف"؛ "تريجست"، ك"سكانكم"، ك"ككمفا"؛ "تريجست"، ك"تاف"دراسة كؿ مف 

Treagust, 1999; Kumpha, Suwannoi, & Treagust, 2014; Ozmen, 

كظير عدـ تمييز الطمبة في ىذه الدراسة لمرابطة األيكنية كالتشاركية في  ،(2008

يـك كالكمكر ىي رابطة تشاركية كما ظير في اعتقاد معظـ الطمبة بأف الرابطة الصكد

 & ,Kumpha, Suwannoi) "تريجست"، ك"سكانكم"، ك"ككمفا"نتائج دراسة 

Treagust, 2014)  كما ظير إشكالية مفاىيمية فيما إذا كاف الكربكف يككف رابطة ،

تشاركية أـ أيكنية، فإذا تمثؿ لدل الطالب أف الكربكف ال فمزم يكجد في المجمكعة 

رابعة مف الجدكؿ الدكرم، يبنى عمى ىذا المفيـك أف الكربكف يممؾ أربعة الكتركنات اؿ

 .تكافؤ كيمكنو تككيف أربع ركابط تشاركية مع مجمكعة مف العناصر األخرل

كما يظير في ىذا المنحى مفاىيـ بديمة في تمثيؿ الرابطة الثنائية في األلكيف، فأغمب 

ية تككف بيف أم ذرة كربكف كأم ذرة ىيدركجيف، كنسبة الطمبة يعتقدكف أف الرابطة الثنائ

أخرل منيـ يعتقدكف أف الرابطة الثنائية تككف بيف كؿ ذرات الكربكف المككنة لؤللكيف، 

كيعكد تفسير ذلؾ إلى الفيـ الخاطئ لمفيـك الرابطة التشاركية كأف الييدركجيف ال يحتاج 

ا يستطيع الكربكف تككيف أربع ركابط إال لرابطة كاحدة ليصؿ إلى حالة االستقرار بينـ

لكي يصؿ إلى حالة االستقرار، كتكافؽ كجكد ىذه اإلشكاالت في مفيكمي الرابطة كحالة 

، كبسبب كجكد ىذه اإلشكاالت ظيرت (Nakhleh, 1992)" نخمو"االستقرار مع دراسة 

نات مفاىيـ بديمة في تمثيؿ الركابط في األلكينات، مما يجعؿ بناء مفاىيـ األلكا

كاأللكينات كتنظيميا في ذىف المتعمـ يعتمد عمى تشابكيا مع بعضيا البعض، كقد 
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يؤدم بناء المفيـك الجديد عمى مفيـك سابؽ بديؿ إلى تشكؿ شبكة متداخمة مف المفاىيـ 

 .البديمة في المكضكع

 مما سبؽ يمكف االستنتاج أف المعرفة السابقة عامؿ ميـ يؤثر عمى تعمـ المعرفة الجديدة

 إف كانت مكجكدة بشكؿ عممي صحيح يسيؿ عمى الطالب دمجيا مع المعرفة الجديدة

(Sirhan, 2007) ، كقد يعكد ظيكر إشكاالت في المعرفة السابقة كبالتالي كجكد تأثير

فمعظـ  األساسية، المرحمة في التدريس جدية عمى فعالية تعميـ المادة الجديدة؛ إلى عدـ

رس الحككمية يدرسكف المرحمة األساسية مع معمـ بينما الطمبة كخاصة في قطاع المدا

يدرسكف المرحمة الثانكية مع معمـ آخر، كىنا تظير نكع مف االتكاؿ أك عدـ االىتماـ 

بمدل جكدة مخرجات التعمـ في المرحمة األساسية، فمف سييتـ في ذلؾ معمـ المرحمة 

باإلضافة إلى . المعمـ أداء ؿحك بالمتابعة مسؤكلية كال جدية يكجد ال الثانكية، ككذلؾ

إصرار بعض المعمميف عمى أف المادة الجديدة بالنسبة ليـ أسيؿ في التدريس ألنيـ 

يستطيعكف تمقينيا بحرية أكبر يقكد إلى أف المعمـ قد يككف مصدران لممفاىيـ البديمة، بينما 

م دمج المعرفة يحد استخدامو الستراتيجيات تيتـ بالمعرفة السابقة لدل الطمبة كتساىـ ؼ

الجديدة مف احتمالية اعتباره بيئة لتككف المفاىيـ البديمة ألف تراكـ بناء المفاىيـ عمى 

 .(Hashweh, 1986)مفاىيـ سابقة بديمة يجعؿ عبلجيا أصعب 

يتكاجد الكربكف في الطبيعة بعدة أشكاؿ منيا الشكؿ المتبمكر كاأللماس كالجرافيت، رغـ  (2

بيف شكؿ المركب أك كيفية ترتيب الذرات داخمو مع تأثير  أف معظـ الطمبة ال يربطكف

ذلؾ عمى خصائصو الفيزيائية، إال أف األغمبية الكبرل مف الطمبة استطاعكا تمييز أف 
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األلماس يستخدـ في قص الزجاج نتيجة لصبلبة الكربكف في األلماس كقكل الترابط 

قص الزجاج لصبلبتو شائع في القكية بيف ذراتو، كيعكد ذلؾ إلى أف استخداـ األلماس ب

الكاقع البيئي ليـ ككمما كانت العمـك قريبة مف كاقعيـ سيؿ فيميا، كفي منحى مغاير 

معظـ الطمبة لـ يستطيعكا تمييز سبب قدرة الجرافيت عمى التكصيؿ الكيربائي رغـ أف 

المككف لكبل األلماس كالجرافيت ىك عنصر الكربكف، فالطمبة ال يربطكف إذا اختمؼ 

، "تاف"ترتيب الكربكف في الجرافيت يصبح مكصبلن لمكيرباء، كاتفقت النتائج مع دراسة 

 ;Tan & Treagust, 1999)" تريجست"، ك"سكانكم"، ك"ككمفا"؛ "تريجست"ك

Kumpha, Suwannoi, & Treagust, 2014)،  باإلضافة إلى أف بعض الطمبة

 .يخمطكف بيف األلماس كالجرافيت كخصائصيما

ب الطمبة أف اليالكجينات عناصر المجمكعة السابعة ال تككف إال ركابط مع يعتقد أغؿ (3

، (Ozmen, 2008)" أكزمف"عناصر المجمكعة األكلى كتكافقت النتائج مع دراسة 

كلكف في تفاعبلت األلكينات يضاؼ البرـك أك الكمكر ليككف رابطة أحادية تشاركية مع 

ط الطمبة لفظ المفيكـ بمعناه، فقد كانت الكربكف، كلكف ظير ىنا مفيـك آخر نتيجة رب

إحدل خيارات بند السؤاؿ الذم يقيس ىذا المفيـك البديؿ عنصر الييميكـ، ككانت نسبة 

فمز _الصكديـك )اإلجابات األكبر لعنصر الييميـك كليس لخيار المفيـك البديؿ 

تقارب المفظيف ، فقد اعتبر معظـ الطمبة أف الييميـك مف اليالكجينات ؿ(المجمكعة األكلى

كىذا يعكس ضعؼ المعرفة السابقة لدل الطمبة في ككنيـ ال يميزكف عناصر 

" تشكم"المجمكعات المختمفة كبالتالي تقؿ إمكانية الربط مع مفيـك الرابطة فقد خمص 
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(Chui, 2007)  في دراسة لتحديد أسباب نشكء المفاىيـ البديمة في الكيمياء ككاف

 .الئـ لمغةإحداىا االستخداـ الغير ـ

ىناؾ فيـ غير كاضح لمفيـك المركبات العضكية حيث يعتبر أغمب الطمبة غاز ثاني  (4

أكسيد الكربكف مركبان عضكيان، ككذلؾ الماء أك األمكنيا، ألنيـ يربطكف كممة العضكية 

بالعمميات األيضية كأىميا عممية البناء الضكئي، أم أنيـ يستخدمكف األقرب لما ىك 

 .مكجكد في ذىنيـ

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب الييدرككربكني بأنو يتككف مف كربكف كىيدركجيف  (5

، فيرجعكا أصؿ لفظو في فيمو يربطكففقط، معظـ الطمبة يميزكف ىذا المفيـك ألنيـ 

يتضح أف الطمبة في أنيا مف أساس الكربكف كالييدركجيف فقط، " الييدرككربكني"الكممة 

ربط المعمكمات كفؽ ما ىك مكجكد في ذىف المتعمـ، أك ما بناء مستمر لمعرفتيـ، كلكف 

ىك قريب لكاقعو البيئي، ليس دائمان يككف سميمان ففي حالة اليالكجينات كالييميكـ ربط لفظ 

الكممة لفيميا أدل إلى تككف مفيكـ بديؿ، لذلؾ الخمفية المعرفية لمطالب إحدل مصادر 

 (.2006الناشرم، )نشكء المفاىيـ البديمة 

دـ قدرة الطمبة عمى الربط بيف المركب المشبع كما األلكاف مع خمكلو الكيميائي، أك ع (6

عدـ الربط أف األلكيف غير المشبع أنشط كيميائيان، ذلؾ ألنو ال يكجد فيـ دقيؽ لمعنى 

، "ستشانؾ"؛ "برياف" دراسة نتائج مع ذلؾ في تكافقتالخصائص الكيميائية، 

بشكؿ خاص في  يظيرؼ  (Bryan, 2007; Schank, & Kozma, 2001)"ككزما"ك

تفاعؿ اإلضافة في األلكينات، بأف معظـ الطمبة ال يميزكف مفيـك التفاعؿ الكيميائي 
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، نقص في فيـ مفيـك التفاعؿكىذا يدؿ عمى بأنو كسر ركابط كتككيف ركابط جديدة، 

أدل إلى  ىناؾ خمط بيف تعريؼ التفاعؿ الكيميائي كأيضان مفيكـ الرابطة، كىذا كأيضان 

خمط معظـ الطمبة بيف ظاىرة التشكؿ عمى أنيا كسر لمركابط، كبالتالي ىي تفاعؿ 

 .كيميائي يحكؿ فيو األلكيف إلى ألكاف بكسر الرابطة الثنائية

كفي سياؽ متصؿ حكؿ عبلقة حالة اإلشباع بسير المركب الكيميائي، فالطمبة يتعممكف 

ف يختمط عمييـ األمر في تفسير سبب أف األلكيف غير المشبع نشيط كيميائيان كلؾ

النشاط الكيميائي بالرغـ مف أف الرابطة الثنائية قكية إال أف سبب نشاطيا يعكد 

الرابطة بام في الرابطة الثنائية فأظيرت النتائج أف المتبلكيا مصدر لبللكتركنات كىي 

 "برياف" راسةاألغمبية الساحقة مف الطمبة يحممكف ىذا المفيـك البديؿ كما أيدت ذلؾ د

(Bryan, 2007). 

يعتبر النفط مف المصادر األساسية لؤللكانات، كلكف معظـ الطمبة ال يميزكف ذلؾ  (7

ليـ كيتشبثكف بمعتقداتيـ  مبلئمةن كبعضيـ ال يتقبمكنو، فالطمبة يفضمكف ما ىك أكثر 

(Hashweh, 1986) كيميمكف أكثر لربط النفط بأنو ناتج مف تحمؿ الكائنات الحية ،

كلكف عندما يدرسكف األلكانات مف نكع المركبات ، التالي يحتكم عمى الكربكفكب

العضكية ال يربطكف إمكانية احتكاء النفط عمى ألكانات، كعند دراسة عممية تكرير النفط 

، في الكتاب المقرر يرد ليـ مفيكمان بأف جميع مككنات النفط ىي عبارة عف ألكانات

: كيمياء العضكية في كتاب الكيمياء لمصؼ العاشرحيث كرد النص اآلتي في كحدة اؿ

تعتبر األلكانات مركبات غير ذائبة في الماء كتستخدـ مذيبان جيدان لكثير مف المكاد، "
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فمثبلن يستخدـ الكيركسيف أك الجازكليف إلزالة بقايا الدىانات عف األشياء، فينا الصياغة 

ات المراد تدريسيا مف خبلؿ الكحدة، تفيد أف الكيركسيف كالجازكليف ىي عبارة عف ألكاف

ىي تعتبر مف مككنات النفط كىي عبارة عف مركبات ىيدرككربكنية كلكنيا ليست 

كمف الجدير بالذكر أف بعض المعمميف كالمعممات يكردكف ىذا ألكانات غير حمقية، 

مما سبؽ يتضح أف الكتاب كالمعمـ يشكبلف مصادر لممفاىيـ البديمة، ، المفيـك لمطمبة

 الطمبة، لدل شخصت التي المفاىيـ معظـ أف دراستو في( 1998)الخالدم فقد أشار 

 .معممييـ يحممكىا

بما يتعمؽ بالخصائص الفيزيائية لؤللكانات، كمف األمثمة عمى الخصائص الفيزيائية التي  (8

يتعمميا الطالب في ىذا المكضكع كدرجة الغمياف كدرجة االنصيار كالذائبية، كفي ىذا 

عبلقة عدد التفرعات في مركب : ىناؾ مجمكعة مف المفاىيـ البديمة، مثؿالسياؽ 

كذلؾ بسبب مفيـك العبلقة ذاتيا باإلضافة إلى عدـ  ىيدرككربكني ما مع درجة غميانو

تمييزىـ مفيـك درجة الغمياف جيدا بشكؿ خاص كعدـ ترسخ مفيـك الخصائص الفيزيائية 

 .(Nakhleh, 1992)" نخمو"ذلؾ مع دراسة  كتكافؽ كالكيميائية لدل الطمبة بشكؿ عاـ

يزيد األلكانات ف زيادة عدد التفرعات في أالطمبة يعتقدكف بغالبية أف  باإلضافة إلى

 كمكتظان  درجة الغمياف كقد فسركا ذلؾ بأف زيادة عدد التفرعات تجعؿ المركب معقدان 

بر لمكصكؿ إلى مما يجعؿ المركب يحتاج لكمية حرارة أؾ كأكبر حجمان  كأكثر تماسكان 

، كىذا يتشابؾ مع مفيـك بديؿ آخر أف متشكبلت األلكاف الكاحد تختمؼ درجة الغمياف

ألكاف ما لو نفس عف بعضيا بعدد التفرعات، كلكف معظـ الطمبة يعتقدكف أف متشكبلت 
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إذ يركف أف تشابو ىذه المتشكبلت بالصيغة الجزيئية يبرر ، الخصائص الفيزيائية

. الفيزيائية لصيغيا البنائية ميما تعددتا بالخصائص قتشابو

مف جية أخرل ىناؾ عدـ تمييز العبلقة الطردية بيف درجة غمياف األلكاف أك درجة 

انصيار مع ازدياد الكتمة المكلية مع ازدياد طكؿ السمسمة الكربكنية، فبعض الطمبة ال 

د مف ذرات يميزكف ىذه العبلقة كيخمطكف بيف أف األلكاف الذم يحتكم عمى أقؿ عد

الكربكف ىك أقؿ درجة غمياف كأقؿ درجة انصيار، فأغمب الطمبة يميزكف ىذه العبلقة 

الطردية، كلكف ال يستطيع معظميـ تمييز عكسيا أم أف األلكاف الذم يحتكم عمى 

أكبر عدد مف ذرات الكربكف ىك األعمى لدرجة الغمياف ككذلؾ درجة االنصيار، كذلؾ 

 .كافي لمفيـك العبلقة الطردية أك العكسية كتفسيرىايعكد لعدـ كجكد الفيـ اؿ

كما يبنى عمى أف درجة الغمياف كدرجة االنصيار مف الخصائص الفيزيائية لممركب، 

مفيـك العبلقة الطردية بيف درجة غمياف األلكاف أك انصياره مع ازدياد الكتمة المكلية، 

ا تختمؼ نتيجة اختبلؼ نكعية كنتيجة عدـ فيـ الطمبة لمعنى الخصائص الفيزيائية كأنو

قكل الترابط بيف الجزيئات، ال يستطيع الطالب أف يفسر العبلقة الطردية كربطيا مع 

اعتقاد الطالب أف قكل لندف ال تتكاجد إال في الغازات : قكل الترابط مف نكع لندف لسببيف

ربط ، كالسبب اآلخر ال م(Ozmen, 2008)" أكزمف"دراسة النبيمة كما ظير ذلؾ في 

الطالب أف بازدياد عدد ذرات الكربكف مف ألكاف آلخر أف ذرات الييدركجيف تزداد أيضان 

فبالتالي ما يزداد ىي الكتمة المكلية لؤللكاف بشكؿ عاـ، كىناؾ بعض الطمبة يفسركف 
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عدد الركابط، فيناؾ خمط بيف قكل الترابط كبيف  دازدياد درجة غمياف األلكاف ًبازديا

 .(Nakhleh, 1992)" نخمو"كتكافؽ ذلؾ مع دراسة  ىاالرابطة بحد ذات

كمف المفاىيـ البديمة األخرل في محكر الخصائص الفيزيائية أف األلكانات مركبات 

ذائبة في الماء، يتككف ىذا المفيـك البديؿ نتيجة عدـ فيـ الطالب لمفيـك الذائبية كعمى 

ط ال تؤثر عمى ذائبية المكاد، ماذا تعتمد بأساسيا؛ فيعتقد بعض الطمبة أف قكل التراب

كفي منحى مغاير لـ يكف لدل معظـ الطمبة قدرة عمى التمييز بأف القكل المكجكدة بيف 

جزيئات األلكانات ىي مف نكع قكل لندف، ألنيـ يعتقدكف أف ىذا النكع مف القكل ال 

لقكل يكجد إال في الغازات النبيمة، كبالتالي ال تذكب األلكانات في الماء حيث أف ا

 .المكجكدة بيف جزيئاتيا ىي ىيدركجينية فالمادة تذيب شبييتيا

كقد نتج مفيكـ بديؿ آخر في ىذا السياؽ كىك خمط معظـ الطمبة بيف الخصائص  

كتفسير ذائبية األلكانات ككنيا مركبات مشبعة، ( الذائبية)الكيميائية كالخاصية الفيزيائية 

التي خمصت إلى   (Morgil & Yourk, 2006)نتائج دراسة كتساكقت النتائج مع 

كجكد خمط كبير لدل الطمبة بيف مفيكمي الخصائص الفيزيائية كالكيميائية كبالتالي 

يصعب عمييـ تفسير سمكؾ المركب إذا كاف ىناؾ لبس في المفاىيـ األساسية، لذلؾ 

يمكف النظر ليذا التشابؾ بيف المفاىيـ، ككجكد الخمط بيف مفيكميف مثؿ الخصائص 

لفيزيائية كالكيميائية يشكؿ إشكاالت في المفاىيـ التي تبنى عمى ىذا الخمط، ا

فاستخمصت الباحثة مف ىذا التشابؾ كجكد أطر مفاىيمية في مكضكع األلكانات 

 .كاأللكينات، فالمفاىيـ تتصؿ مع بعضيا البعض



137 
 

 

م فيي مركبات متشابية ؼ لدل الطمبة صعكبة في استيعاب ماىية األلكاف كاأللكيف، (9

ككنيا ىيدرككربكنات كتختمؼ في البناء التركيبي مف حيث نكع الركابط، كمف 

الصعكبات التي تكاجو الطمبة رسـ المتشكبلت سكاء في األلكانات أك األلكينات، كيعكد 

ذلؾ ككف عممية الرسـ تحتاج مف الطالب تصكر كتخيؿ لممركب كتغير مكاقع الذرات 

 كما ظير في تبريرات الطمبة، (Morgil & Yourk, 2006)كتكافؽ ذلؾ مع دراسة 

عدد )أنيـ يعتمدكف قانكف رياضي في إيجاد عدد متشكبلت األلكاف أك األلكيف كيساكم 

، كىذا القانكف ال يعكس عمى كؿ األلكانات أك األلكينات قد يعطي (2-ذرات الكربكف 

أف المعمـ ىك إجابة صحيحة في بعض األلكانات كلكف ليس دائمان، كما بينت التبريرات 

مصدر إعطاء الطمبة ليذا القانكف الرياضي كطريقة تسييؿ، فيتضح أف المعمـ قد يككف 

 (.1998الخالدم، )مصدر لنشكء اإلشكاالت المفاىيمية لدل طمبتو، 

باإلضافة إلى أف ىناؾ نسبة مف الطمبة ال يستطيعكف التمييز بيف األلكاف كاأللكيف إال 

أماميـ، كىذا يفسر أف معظـ الطمبة ال يميزكف بيف األلكاف  بكجكد رسـ لمصيغة البنائية

كاأللكيف مف خبلؿ الصيغة الجزيئية أك المسمى، كما ظير مفيكـ بديؿ حكؿ الصيغ 

الكيميائية لممركب حيث ال يميز أغمب الطمبة أف المركب الكيميائي يمثؿ بصيغتيف 

ع إشكالية مفاىيمية أخرل بعدـ كارتبط ىذا المفيـك ـ ،(الجزيئية، كالبنائية)أساسيتيف 

اعتبار الطمبة الصيغة البنائية األساسية لممركب كمتشكؿ، فيـ يعتبركف أف غاز الميثاف 

ألنو يحتكم عمى ذرة  ال يمكف تمثيمو إال بيذه الصيغة الكحيدة، CH4 بصيغتو الجزيئية

م فيتضح مف ذلؾ التداخؿ ؼكربكف كاحدة فبل يمكف رسـ متشكبلت مختمفة منو، 
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المفيـك البديؿ بأف المركب الكيميائي يمثؿ بصيغة كاحدة فقط، كالمفيـك البديؿ اآلخر 

الذم ظير في رسـ المتشكبلت كىك عدـ اعتبار الصيغة البنائية األساسية بأنيا صيغة 

 .كيميائية تمثؿ المركب الكيميائي أيضان 

أللكيف ككجكد الركابط أىـ ما يميز بيف األلكاف كاأللكيف كجكد الرابطة الثنائية في ا (10

األحادية فقط في األلكاف، كىناؾ مفيكـ بديؿ حكؿ عبلقة طكؿ الرابطة مع قكتيا، 

حيث أف األغمبية الكبرل مف الطمبة ال يميزكف العبلقة العكسية بيف طكؿ الرابطة 

كقكتيا، عدا أف الطمبة ال يميزكف مفيـك العبلقة الطردية كالعكسية كتفسيرىا، إال أف 

كد أيضان إلى عدـ كجكد الفيـ الدقيؽ لمعنى الرابطة الكيميائية كطكليا كقكتيا، لكف يع

فبعض الطمبة يعتقدكف أف الرابطة بيف الكربكف ىي فقط إلكتركف كاحد، كالبعض يعتقد 

ذا كانت إلكتركنيف فيي رابطة ثنائية، نتيجة  إذا كانت إلكتركف فيي رابطة أحادية كا 

ـ الطمبة يضعكف الرابطة الثنائية بيف أم ذرتيف سكاء كؿ ذلؾ عند تمثيؿ األلكيف فمعظ

ذرات الكربكف أك بيف ذرة كربكف كىيدركجيف، مع أف الحد األقصى لمييدركجيف ىك 

 ,Ozmen, Demirciog˘lu)رابطة كاحدة فقط، كاتفقت النتائج في ذلؾ مع دراسة 

& Demirciog˘lu, 2009) . 

 يث يخمط الطمبة بيف عبلقة قكة الرابطةكفي سياؽ متصؿ؛ يظير مفيكـ بديؿ أخر ح

، بما أف الرابطة األحادية ىي سيجما في األلكاناتمع حالة الخمكؿ الكيميائي  كطكليا

إذا الرابطة األحادية رابطة قكية، كبما أف األلكانات خاممة كيميائيان إذان ركابطيا قكية 

شاط الكيميائي في ألنيا ال تكسر كال تتفاعؿ، كما ظير ىذا الخمط مع حالة الف
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، بما أنيا تحتكم عمى رابطة بام الضعيفة فالرابطة الثنائية ضعيفة، كما أف أللكيناتا

 .األلكينات نشيطة كيميائيان الحتكائيا عمى رابطة ضعيفة

إف نتائج الدراسة تأتي لتدعـ كتؤكد ادعاءات النظرية البنائية المعرفية  القكؿ، كخبلصة

 لو، يحمك كما المعمـ يشكميا عجينة أك بيضاء صفحة ليس البالط عقؿ كاالجتماعية، بأف

 ذات يتمقكف قد  كالطمبة كالذاتية، االجتماعية بالتفاعبلت مميء كسط ىي الصفية فالبيئة

 ، فكمما(Driver, 1994)فرد  بكؿ الخاصة السكيما كفؽ منيـ كؿ يعالجيا كلكف المعمكمة

 مف العممية المفاىيـ كتقرب الطمبة كاقع حاكيت تقكيمية كأساليب تعميمية كسائؿ ىناؾ كاف

خراجيا أذىانيـ  كطالما أكبر، بشكؿ فعاؿ تعمـ لتحقؽ بيئة ىناؾ كاف المجرد، نطاقيا مف كا 

 يبقى كبالتالي لممعرفة، مستمرة بناء عممية ىناؾ كالمادة، كالمعمـ الطالب بيف تفاعؿ ىناؾ

ا المحكر أف المفاىيـ في مكضكع بديمة، كما يظير ىذ مفاىيـ لتككف احتمالية ىناؾ

األلكانات كاأللكينات تعتمد في تعمميا عمى معارؼ سابقة مف جية، ككذلؾ تستند بعض 

المفاىيـ في بناءىا إلى تشابؾ عدة مفاىيـ مع بعضيا البعض، مما قد يشكؿ شبكة متداخمة 

 .(Hashweh, 1986)مف المفاىيـ البديمة كمتصمة مع بعضيا البعض أثناء التعمـ 

 التغيير المفاىيمي الحاصل لممفاىيم البديمة 5:3

كما تشير النتائج فإف مكضكع األلكانات كاأللكينات يحتكم عمى مفاىيـ كيميائية مجردة 

تحتاج لمتخيؿ كالتصكر، كمف صعكبات التعمـ التي قد تكاجو المتعمميف في دراستيـ ليذا 

بدراستو   (Dwyer, & Childs, 2011)" تشايمدس"، ك"دكير"المكضكع، كما أشار إلييا 

حكؿ رصد صعكبات التعمـ في مكاضيع الكيمياء العضكية لطمبة المرحمة األساسية العميا 
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أف ىناؾ تكجو أسطكرم لمخكؼ مف الكيمياء العضكية : كالثانكية، فأفاد بمجمكعة منيا

 .كاعتبارىا صعبة ككأنو أشبو بعامؿ اجتماعي نفسي

لعضكية تحتكم عمى مفاىيـ عممية مجردة ككاسعة المعاني كتككف ككذلؾ إف مادة الكيمياء ا

بالعادة جديدة عمى الطمبة كمسمى األلكانات كاأللكينات، كأخيران يصعب عمى الطمبة الربط 

جكف "كما كصفيا ( المجردالمحسكس، كالرمزم، ك)بيف الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ الكيميائية 

ف لممفيـك الكيميائي ثبلث مستكيات يمكف تمثيمو بأ (Johnstone, 1991, 2001)" ستكف

إلى ضركرة مراعاة أساليب التدريس كالتقكيـ   (Treagust, 2003) "تريجست"بيا، كأشار 

لدل الطمبة لمتحقيؽ  البعض ليذه المستكيات كضركرة االىتماـ بصقؿ ميارة ربطيا بعضيا

. فيـ أعمؽ لممفيكـ

استراتيجية تدريس تراعي الطبيعة الثبلثية لممفاىيـ  بناء عمى ما سبؽ قامت الباحثة بتصميـ

الكيميائية كصعكبات تعمـ ىذا المكضكع، إلحداث تغيير مفاىيمي في ضكء النظرة المتعددة 

(Duit, & Treagust, 2008)  لدل مجمكعة تجريبية كمقارنة نتائجيا مع مجمكعة

د ألثر استراتيجية التدريس ضابطة، فأظيرت النتائج فركؽ ذات داللة إحصائية كاضحة كتعك

. فقط %32.2مقابؿ % 83.8نسبة كلصالح المجمكعة التجريبية ب

تشير ىذه النتائج أف استراتيجية التدريس المصممة فعالة كقادرة عمى إحداث تغيير مفاىيمي 

في خطكات " بكسنر"فاتبعت الباحثة نمكذج  بنسبة عالية في المفاىيـ البديمة التي تـ رصدىا،

المفيـك البديؿ، ككذلؾ االعتماد عمى الحكار كالنقاش في الكشؼ عف المفيـك البديؿ  مكاجية

ككذلؾ اعتماد سير الحصص عمى خمؽ ، (Posner, 1992; Driver, 1994)كمكاجيتو، 



141 
 

 

 ساىـ في إحداث التغيير المفاىيمي كمناقشة الطالبات حكؿ المفاىيـ التفاعؿ االجتماعي

(Solomon, 1989). 

تراتيجية التدريس في إحداث تغيير مفاىيمي بشكؿ كبير كتقاطعت ىذه الفعالية ظير أثر اس

مع مجمكعة مف الدراسات السابقة التي استندت أيضان في استراتيجياتيا عمى الحركات 

 ,Ozmen)ة كؿ مف دراسمثؿ الصكرية كالنصكص كتشجيع الحكار بيف الطمبة 

Demirciog˘lu, Demirciog˘lu, 2009; Kaya & Geban, 2011). 

 المقبكلة األفكار إلى البديمة األفكار مف ينتقؿ الطالب أف (Driver, 1994)" درايفر" أشارت

 المفاىيـ إلخراج المعمـ يستخدميا تدريس استراتيجيات خبلؿ مف بينيـ المناقشة طريؽ عف

 قميديةالت التدريس أساليب يدحض كىذا عمميان، مقبكلة جديدة مفاىيـ بعدىا كيرسخ البديمة،

 أساليب يخص كبما ليا، مصدران  تككف كربما البديمة المفاىيـ عف الكشؼ في تساعد ال ألنيا

 إلى (Hashweh,1986)" حشكة" كأشار كخصائصيـ، الطمبة كاقع تحاكي أف فعمييا التقكيـ

 التقكيـ"بًػ ككصفو المتعمـ لدل القبمية المعرفة تراعي التقكيـ عممية تككف أف ضركرة

 ."المعاصر

مع دراسات استخدمت الخرائط المفاىيمية كالعمؿ  نتائج الدراسة الحالية تكافؽباإلضافة إلى 

 ,Sket, & Glazar)التعاكني إلحداث تغيير مفاىيمي في الكيمياء العضكية كدراسة 

2005; Tifi, 2013; Sabbaghan, Akbari, & Bahram, 2013) ، كيكضح المحكر

التالي فاعمية االستراتيجية في ضكء النظرية كتقاطعيا مع األدب التربكم مف خبلؿ محاكرىا 

. الثبلثة

http://www.sciencedirect.com.ezprox.bard.edu/science/article/pii/S187704281301985X
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 البديمة المفاىيـ عف الكشؼ كيفية في الكافي الكعي يممككا أف كالمعممات المعممكف عمى لذا

 ما أنو حيث التدريس عممية قبؿ بذلؾ القياـ مبكر، كيستحسف بشكؿ كمعالجتيا تيـطمب عند

 الطمبة معرفة تحديد عمى كالمعممات المعممكف بقدرة كذلؾ خاطئان، يككف خطأ عمى يبنى

 لتفادم أخرل جية مف جيد بشكؿ الجديدة المفاىيـ ترسيخ بكيفية كاالىتماـ جية، مف السابقة

 ,Hashweh)         " حشكة"يؤكد  حيث المستطاع، قدر لدييـ لةالبدم المفاىيـ تككف

 معظـ في لمعرفتو المتعمـ بناء أثناء التي تتشكؿ المفاىيمية اإلشكاليات ىذه بأف (1986

 المتعمـ يدعك سيككلكجي عامؿ ىناؾ كأيضان  كامنة، إجرائية معرفة شكؿ عمى تككف األحياف

 ذاتيـ يجيدكا أف عف فضبلن  يتبنكىا، التي مفاىيـاؿ مف نفسيان  يريحو ما عمى بقاءه إلى

عطاؤىا الظكاىر ىذه في عميقان  بالتفكير  حالة لتككيف يحتاج فيذا صحيح، عممي تفسير كا 

 يحتاج ىذا أف كيبدك عمميان، عميو متفؽ ىك ما كبيف بديؿ ىك ما بيف مفاىيمي صراع

 .كاؼو  بكقتو  كتنفذ تصمـ إلستراتيجية

 ولوجي،تاألنو األبستمولوجي،)لمفاىيمي من النظرة المتعددة محاور التغيير ا 5:4

 (والمؤثر

تنكعت استراتيجيات التغيير المفاىيمي، كىناؾ الكثير مف الدراسات التجريبية التي اىتمت 

بدراسة أثر استراتيجية ما إلحداث تغيير مفاىيمي في تعميـ العمكـ، كما ميز الدراسة الحالية 

تغيير مفاىيمي في جكانب متعددة تراكحت بيف الشؽ المعرفي ىك اىتماميا في إحداث 

كالمؤثر باستخداـ تصميـ تجريبي، فأظيرت النتائج أف االستراتيجية المصممة ليذه الدراسة 

األبستمكلكجي، كاألنتكلكجي، )ساىمت بإحداث تغيير مفاىيمي في ضكء المحاكر الثبلثة 
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كانت تستند إلى محكر كاحد مف الثبلثة، كبعض ، فالدراسات التي راجعتيا الباحثة (كالمؤثر

 ,Venville)الدراسات الضئيمة التي اىتمت بالمحكر األنتكلكجي كالمؤثر معان مثؿ دراسة 

إلى قمة الدراسات التجريبية التي بحثت في " ماسكف"، ك"سيناترا"، كأكد عمى ذلؾ (2003

، مما يعطي (Sinatra, & Mason, 2008)الترابط بيف المحاكر الثبلثة لمتغيير المفاىيمي 

أىمية لمدراسة الحالية بأنيا دراسة كمية بتصميـ شبو تجريبي حققت تغيير مفاىيمي في ضكء 

المحاكر الثبلثة معان رغـ تفاكت درجة تأثير كؿ منيا، كأف ىذا التكجو المتعدد في إحداث 

قؽ تعمـ أكثر فعالية تغيير مفاىيمي يساىـ في تقميص التعقيد في عممية تدريس العمـك كتح

 .(Venville, & Treagust, 1998; Duit, & Treagust, 2008)لدل الطمبة، 

بينت النتائج أف المحكر األنتكلكجي كاف لو الدكر األكبر في إحداث تغيير مفاىيمي لدل 

كقد عارض فيو النماذج التقميدية (Chi, 2008) " تشي"الطالبات، كىذا ما يدعـ حجة 

خاصة لذلؾ يجب أف يككف ىناؾ استراتيجية  ىيمي، أف لكؿ مفيـك طبيعةلمتغيير المفا

خاصة إلحداث تغيير مفاىيمي حكؿ المفيكـ، كىذا يندمج مع ضركرة مراعاة المعمـ في 

. شرحو التمثيبلت الثبلثة لممفيـك الكيميائي

يـ ساىـ استخداـ الحكار كالنقاش في الكشؼ المفاىيـ البديمة كمكاجيتيا كطرح المفاه

الصحيحة كتعزيزىا بتمثيبلت متنكعة بإحداث التغيير المفاىيمي في ضكء النظرة المتعددة 

(Duit & Treagust, 2008) ، ككذلؾ استخداـ الباحثة لمتأمبلت عمى كؿ حصة حيث

احتكت عمى ما ىي المفاىيـ التي كانت كماذا أصبحت كما الكسيمة التي ساىمت في تغيير 

أف مف أىـ استراتيجيات التدريس تمؾ التي تساعد " درايفر"عتبرتو االمفيكـ، تقاطع مع ما 
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المتعمـ عمى مقارنة تعممو القبمي كالبعدم كأف يتأمؿ بما يتعمـ كتترؾ لو المساحة لمتعبير عما 

. (Driver, 1994) يفكر بو كىنا يتحقؽ التعمـ كالفيـ

 التوصيات 5:5

ـ بديمة كثيرة حكؿ عدة مفاىيـ تتعمؽ في ضكء نتائج الدراسة، كالتي أظيرت كجكد مفاىي

بعنصر  الكربكف كخصائصو التي تساىـ في ككنو حجر األساس في بنية المركبات 

العضكية مثؿ األلكانات كاأللكينات كأيضان مفاىيـ تتعمؽ بالنشاط الكيميائي لكؿ مف األلكانات 

تيا مف متشكؿ آلخر، كلما كاأللكينات كتفاعبلتيما الكيميائية، كالخصائص الفيزيائية كاختبلفا

أظيرت الدراسة مف تأثير فعاؿ لمتغيير المفاىيمي المستند إلى النظرة المتعددة في ضكء 

في تحسيف تعمـ العمـك كمعالجة ( األبستمكلكجي، كاألنتكلكجي، كالمؤثر: )المحاكر الثبلثة

 :يةالمفاىيـ البديمة، يمكف الخركج بعدة تكصيات عممية كأخرل لدراسات مستقبؿ

 :التوصيات العممية الخاصة بصناع القرار والسياسات التربوية 5:5:1

 تصميـ عند بيا الكقكع لتجنب المستخمصة، البديمة المفاىيـ قائمة المناىج كحدة اعتماد (1

دراجيا كجزء مف دليؿ المعمـ لمفت نظر المعمميف لكجكدىا ثرائيا مستقببلن، كا   .المناىج كا 

بعيف االعتبار الصكر كمبلئمتيا مع صحة المفيـك العممي،  تطكير الكتب المقررة لؤلخذ (2

 .كعكسيا لمكاقع البيئي لمطمبة، كمراعاة كذلؾ دقة النصكص كصياغتيا

عقد دكرات تأىيؿ لممعمميف كالمعممات تعنى بتسميط الضكء عمى المفاىيـ البديمة  (3

 .المتكقعة في كحدة الكيمياء العضكية لتحقيؽ تعمـ أكثر فعالية
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المعمميف كالمعممات استراتيجيات تدريس تستند إلى الحكار كالنقاش لمكشؼ عف  اعتماد (4

 .مفاىيـ الطمبة كخاصة أثناء تدريس مكضكع جديد

اعتماد المعمميف كالمعممات أسمكب تقكيمي يساىـ في جعؿ الطمبة يتأممكف في تعمميـ  (5

 .كمقارنة تعمميـ القبمي كالبعدم لتحقيؽ فيـ بدرجة أعمى

 :ات لدراسات مستقبميةتوصي 5:5:2

المكضكع كفي محافظات  يدرسكف الطمبة الذيف مف أكبر مجمكعة مع الدراسة إجراء (1

 .أخرل

 العاشر الصؼ كمعممات معممي يحمميا التي البديمة المفاىيـ في تبحث دراسة إجراء (2

كاأللكينات، فمف خبلؿ نتائج المقاببلت مع مجمكعة مف  األلكانات مكضكع حكؿ

معممات كانكا ىـ أنفسيـ يحممكف بعض المفاىيـ البديمة، حيث بينت المعمميف كاؿ

؛ 1998الخالدم، )مجمكعة مف الدراسات أف المعمـ قد يعتبر مصدر لممفاىيـ البديمة، 

 .(2008الناشرم، 

إجراء دراسة مشابية مع مجمكعة مف الطمبة الذككر، ككف الدراسة الحالية طبقت مع  (3

طبيقيا عمى ميمات كأنشطة اعتمدت عمى الحكار طالبات كاشتممت ببعض أجزاء ت

كالتفاعؿ في مجمكعات، كيشير األدب التربكم لكجكد فركؽ في درجة التفاعؿ 

 .االجتماعي بيف الذككر كاإلناث

تطكير أداة الدراسة االختبار التشخيصي ككذلؾ االستراتيجية بحيث تراعي المفاىيـ  (4

 .دراسةالبديمة اإلضافية التي ظيرت خبلؿ تطبيؽ اؿ
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 طمبة لدل البديمة المفاىيـ عبلج في المفاىيمية الخرائط استخداـ بأثر دراسة تيتـ إجراء (5

كاأللكينات، فقد أظيرت نتائج التأمبلت حكؿ  األلكانات مكضكع حكؿ العاشر الصؼ

حصص التطبيؽ مؤشرات آلثار ايجابية في دكر الخرائط المفاىيمية لمكشؼ عف 

 .المفاىيـ البديمة كتغييرىا
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 المثحق

( 1)الممحق 
كما ورد في كتاب ( موضوع األلكانات واأللكينات)تحميل محتوى الوحدة الثانية 

 الكيمياء لمصف العاشر األساسي

 الفصل المحتوى مثال
 التقطير التجزيئي، الصيغة البنائية، ظاىرة التشكؿ، ت،األلكانا الييدرككربكنات،
 ،(التشاركية) الركابط التساىمية المركبات العضكية، الصيغة الجزيئية،

درجة االنصيار،الكتمة المكلية،  درجة الغمياف، بارافينات، ىيدرككربكنات مشبعة،
 ،طاقة التفاعؿ خصائص كيميائية، خصائص فيزيائية، النشاط الكيميائي،

الماس، الجرافيت، الكثافة، التكصيؿ الكيربائي، التكزيع االلكتركني، الدكرة، 
 .المجمكعة، الجدكؿ الدكرم، االلكتركنات، حالة االستقرار

 
 مفاىيـ

 األلكانات
 

 مف أشكاؿ الكربكف في الطبيعة الماس كالجرافيت .
 درجة انصيار الماس أعمى مف درجة انصيار الجرافيت .
 ؿ مع اليالكجينات بكجكد الضكءاأللكانات تتفاع .
 قيـ الضغط، كالتشكؿ  كالغمياف لؤللكانات تتغير بتغير درجات االنصيار

. كعدد ذرات الكربكف المككنة لمسمسمة
  مزيج مف البركباف كالبيكتاف عبارة عفغاز الطبخ .
  ذرات كربكف ىي غازية عمى ( 4_1)الحالة الفيزيائية لؤللكانات المتككنة

 .لغرفةدرجة حرارة ا

 
حقائؽ 

 

(. CnH2n+2= الصيغة العامة )طريقة تسمية األلكانات
  2+عدد ذرات الكربكف *2=عدد ذرات الييدركجيف

     قكانيف

العبلقة الطردية بيف عدد ذرات الكربكف في المركب الييدرككربكني 
كبعض الخصائص الفيزيائية لو كدرجة الغمياف مثبل كالعبلقة العكسية 

. عات في المتشكؿ كدرجة الغميافبيف عدد التفر
عبلقة عدد ذرات الكربكف المككنة لممركب الييدرككربكني كالطاقة 

.  الناتجة عف احتراؽ مكؿ كاحد منو، ىي عبلقة طردية

 
مبادئ 
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 الفصل المحتوى مثال

افتراض العمماء في أكاسط القرف الخامس عشر أف المركبات العضكية ال 
كأنيا تستخمص مف أنسجة النباتات  يمكف تحضرييا في المختبر،

 .كالحيكانات فقط

 
افتراضات 

 

 كتابة الصيغ البنائية كالجزيئية لمتشكبلت األلكانات .
 فصؿ األلكانات بالتقطير الجزيئي .
 كتابة معادالت مكزكنة لتفاعبلت األلكانات. 

تطبيقات 
 كعمميات

 
 

 اليدرجة، بممرة،اؿ مركبات غير مشبعة، ركابط تساىمية ثنائية، األلكينات،
 .رمبمـ ،رمكنـ ىالكجيف، تفاعبلت االحتراؽ، تفاعبلت اإلضافة،

 األلكينات مفاىيـ

 ىيدرككربكنات غير مشبعة كىي مف عائبلت المركبات : األلكينات
. العضكية

 مكقع الرابطة التساىمية الثنائية لو عبلقة بالنشاط الكيميائي لممركب .
  األلكانات لكجكد الرابطة الثنائية الغنية تعد األلكينات أنشط كيميائيا مف

. بااللكتركنات
 السمف النباتي كالحيكاني أحد أشكاؿ الزيكت المشبعة .
 النشا ىك عبارة عف مبممر يتككف مف جزيئات سكر جمكككز .

 
حقائؽ 

 

. CnH2n)=الصيغة العامة ) طريقة تسمية األلكينات
. ضعؼ عدد ذرات الكربكف = عدد ذرات الييدركجيف 

 مبممر  +.... مكنمر+مكنمر

 
 قكانيف

    

. كتابة الصيغ الجزيئية كالبنائية لؤللكينات
. البممرة كدكرىا في تزكيدنا بكميات كبيرة مف المنتجات

كتابة معادالت كيميائية تمثؿ تفاعبلت األلكينات مثؿ تفاعبلت 
. االحتراؽ

 
تطبيقات 
 كعمميات
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( 2)الممحق 

( ة لممشرفينالموجو)أسئمة المقابمة 

مقدمة 

قامت الباحثة بإجراء مقابمة مع مجمكعة مف مشرفي الكيمياء بيدؼ استخبلص بعض 

المفاىيـ البديمة التي يجدكنيا في الكتاب المقرر، أك الحظكىا في الحصص التي يشاىدكنيا، 

كمعرفة بعض التفاصيؿ عف تأثير طريقة التدريس المستخدمة في تدريس المكضكع عمى 

.  لطمبةمفاىيـ ا

 ىؿ مادة األلكانات كاأللكينات مادة جديدة أـ أنو تـ التطرؽ ليا في صفكؼ سابقة؟ (1

ما ىي المفاىيـ البديمة التي يحمميا الطمبة حكؿ ىذا المكضكع، كيؼ يمكف الحكـ عمييا  (2

 أنيا بديمة؟

 كيؼ يتعمؽ حمؿ الطمبة لتمؾ المفاىيـ بمستكل تحصيميـ؟ (3

الكتاب عمى تشكؿ مفاىيـ بديمة؟ أعط أمثمة اف  كيؼ تساىـ طريقة عرض المادة في (4

 أمكف؟ 

كيؼ يتعمؽ حمؿ الطمبة لمفاىيـ بديمة حكؿ ىذا المكضكع بطريقة عرض األستاذ لممادة  (5

 أثناء شرحيا؟

 كيؼ يؤثر تخصص المعمـ في طرح مادة األلكانات كاأللكينات؟ (6

 كيؼ يرتبط حمؿ الطمبة لمفاىيـ بديمة حكؿ المكضكع بصفكؼ سابقة؟ (7
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( 3)الممحق 
( الموجية لممعممين والمعممات)أسئمة المقابمة  

مقدمة 
قامت الباحثة بإجراء مقابمة مع مجمكعة مف المعمميف كالمعممات يدرسكف مكضكع األلكانات 

كاأللكينات، بيدؼ استخبلص بعض المفاىيـ البديمة التي كاجيكىا أثناء تدريسيـ طمبة 

كينات، كمعرفة بعض التفاصيؿ عف تأثير طريقة الصؼ العاشر مكضكع األلكانات كاألؿ

عرض الكتاب عمى مفاىيميـ، ككذلؾ ماىية استراتيجيات التدريس المستخدمة في تدريسيـ 

.  في بعض األحياف( مفيكـ بديؿ)المكضكع، كقد احتاجت الباحثة لتكضيح معنى 

 كؼ سابقة؟ىؿ مادة األلكانات كاأللكينات مادة جديدة أـ أنو تـ التطرؽ ليا في صؼ (1

ما ىي المفاىيـ البديمة التي يحمميا الطمبة حكؿ ىذا المكضكع، كيؼ يمكف الحكـ عمييا  (2

 أنيا بديمة؟

 كيؼ يتعمؽ حمؿ الطمبة لتمؾ المفاىيـ بمستكل تحصيميـ؟ (3

كيؼ تساىـ طريقة عرض المادة في الكتاب عمى تشكؿ مفاىيـ بديمة؟ أعط أمثمة اف  (4

 أمكف؟ 

فاىيـ بديمة حكؿ ىذا المكضكع بطريقة عرض األستاذ لممادة كيؼ يتعمؽ حمؿ الطمبة لـ (5

 أثناء شرحيا؟

 كيؼ يرتبط حمؿ الطمبة لمفاىيـ بديمة حكؿ المكضكع بصفكؼ سابقة؟ (6

ىؿ بالضركرة أف يككف لكؿ صيغة جزيئية صيغة بنائية كاحدة فقط تمثميا؟ كيؼ يعرؼ  (7

 الطالب ىذيف المفيكميف؟

 عضكم بأنو مشبع أـ غير مشبع ؟كيؼ يمكف لمطالب الحكـ عمى مركب  (8
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كيؼ يربط الطالب حالة إشباع المركب الييدرككربكني بمدل نشاطو الكيميائي كحالتو  (9

 الفيزيائية؟

فيما يخص عبلقة طكؿ الرابطة الكيميائية مع قكتيا، كيؼ يفيـ الطالب ىذه العبلقة، ( 10

ككيؼ يفيـ مفيـك العبلقة الطردية كالعكسية؟ 

ىؿ يعتقد الطالب أنو كمما )القة عدد التفرعات في المركب بدرجة غميانو فيما يتعمؽ ع( 11

؟ (زادت عدد التفرعات في المركب زاد حجمو كبالتالي يحتاج لغمياف أكثر

مف خبلؿ تدريسؾ لممادة ماذا يعتقد الطالب مصدر النشاط الكيميائي لؤللكينات؟ ( 13

خصائصيـ الفيزيائية؟ كيؼ يربط الطالب متشكبلت ألكاف أك ألكيف مع ( 14

كيؼ تؤثر معرفة الطمبة السابقة بمبادئ مكازنة المعادالت الكيميائية عمى شرح تفاعبلت ( 15

االحتراؽ؟ 

اإلضافة كاليدرجة لؤللكينات؟  ىؿ يميز الطمبة كسر الرابطة الثنائية أثناء تفاعبلت( 16

الثنائية؟  سر في الرابطةتؾ( سيجما، بام)أثناء تفاعبلت األلكينات، أم الرابطتيف *  (17

لعنصريف المتشاركيف ما المقصكد بالرابطة التساىمية؟ ككيؼ يمكف تمثيميا بيف ا* ( 18

بالرابطة؟ 

ؿ أسيؿ مف متشكبلت األلكينات؟ ما سبب تككف متشكبلت األلكانات بشؾ*  (19

عف كسر الركابط التساىمية؟   ظاىرة التشكؿ في األلكانات تنتج*  (20

 كف متشكبلت لؤللكاف ينتج عف تفاعؿ كيميائي؟ىؿ تؾ* ( 21

 .أسئمة تخص محتكل المعمـ لفحص مفاىيمو( 21_17)األسئمة : مبلحظة
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 (4)المحمق 
( لمطمبةلموجية ا)أسئمة المقابمة 

مقدمة 

قامت الباحثة بإجراء مقابمة مع مجمكعة مف الطمبة الذيف درسكا مكضكع األلكانات 

المفاىيـ البديمة التي تشكمت لدييـ أثناء تعمميـ  كاأللكينات، بيدؼ استخبلص بعض

لمكضكع األلكانات كاأللكينات، ككذلؾ معرفة تأثير أسمكب عرض الكتاب كأسمكب المعمـ في 

. عرض المحتكل، كتأثير معرفتيـ السابقة عمى مفاىيميـ الجديدة حكؿ المكضكع

التطرؽ ليا في صفكؼ ىؿ تجد أف مادة األلكانات كاأللكينات مادة جديدة أـ أنو تـ  (1

 سابقة، عمؿ إجابتؾ؟

 عمى ماذا يعتمد فيمؾ لممادة بصكرة أساسية، عمى طريقة عرض المعمـ كشرحو ليا؟ (2

ف تربط فكيؼ ذلؾ؟ أـ أنؾ تكتفي  - ىؿ تحاكؿ الربط بينيا كبيف معمكمات سابقة، كا 

 بتمقييا كالبناء عمى أساسيا لصفكؼ الحقة؟

 لكتاب في دراسة المادة؟كيؼ تساعدؾ طريقة عرض الكحدة في ا (3

مكازنة المعادالت، ككتابة الصيغ الكيميائية يفيدؾ :) كيؼ يفيدؾ ما تعممتو سابقان مثؿ  (4

 ؟(في فيـ مادة األلكانات كاأللكينات

األلكانات )كيؼ يؤثر تذكرؾ لما تعممتو في صفكؼ سابقة عمى تعممؾ ليذه الكحدة  -

 ؟(كاأللكينات 

5) C4H10  نائية، كيؼ تصؼ كؿ مف ىاتيف الصيغتيف؟ىؿ ىي صيغة جزيئية أـ ب 
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ىؿ بالضركرة أف يككف لكؿ صيغة جزيئية صيغة بنائية كاحدة فقط تمثميا، ماذا تسمي  (6

 ذلؾ؟ كيؼ يحدث؟

 كيؼ يمكف الحكـ عمى مركب عضكم بأنو مشبع أـ غير مشبع؟ (7

 ئية؟ما عبلقة حالة إشباع المركب الييدرككربكني بمدل نشاطو الكيميائي كحالتو الفيزيا (8

 ما عبلقة طكؿ الرابطة الكيميائية مع قكتيا؟ (9

 ما عبلقة عدد التفرعات في المركب بدرجة غميانو؟ (10

 كلماذا؟ ما ىك مصدر النشاط الكيميائي لؤللكينات؟ (11

عمؿ  ىؿ تعتقد أف متشكبلت ألكاف أك ألكيف ما ليـ نفس الخصائص الفيزيائية؟ (12

 إجابتؾ

 ئية لآلخر؟البكلمر، كالمكنمر، أييما يعتبر كحدة بنا (13

 عمى أم أساس يتـ فصؿ األلكانات في عممية التقطير التجزيئي؟ (14

 ؟(مصدرىا)كيؼ يمكف الحصكؿ عمى األلكانات  (15

 ما الذم تعرفو عف األلكانات كاأللكينات؟   - (16

 ىؿ تريد إضافة المزيد؟ -

 أذكر ما يعني لؾ كؿ مفيـك األلكانات كاأللكينات؟  -
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( 5)الممحق 
 لة في موضوع األلكانات واأللكينات اختبار المفاىيم البدي

 لمصف العاشر األساسي
_ ________________: ةػ/اسـ الطالب

  2015/_ _/_  _: التاريخ

/ ________ :العبلمة

_______________________________________________ :اسـ المدرسة  

:تعميمات االمتحان  

 :يتككف االمتحاف مف قسميف_ 

الرجاء اختيار اإلجابة مع فقرة مف نكع اختيار مف متعدد،  32القسـ األكؿ يشمؿ  ( أ

 تبرير اختيارك في الفراغ المخصص لذلك

 .اإلنشائي فقرات مف النكع ثمانيالسؤاؿ الثاني يتككف مف   ( ب
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تتكون من أسئمة بأربع خيارات تتعمق بوحدة الكيمياء العضوية، ( 32-1)الفقرات من 

 :، مع كتابة تبرير لإلجابةي اإلجابة الصحيحة/اختار

 :يصنف عنصر الكربون أنو (1

 عنصر نبيؿ( عنصر ال فمزم    د( عنصر شبو فمز       ج( عنصر فمزم    ب ( أ

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

 
 :عدد الكترونات التكافؤ لذرة الكربون( 2

 الكتركنات 10( الكتركنات      د 4( الكتركنات     ج 6( ب    الكتركنات   7( أ   
................................................................................ 

 :تمثل الكترونات التكافؤ في ذرة الكربون (3
 12= العدد الكتمي لمكربكف( ب               6= العدد الذرم لمكربكف ( أ   
 2= عدد الكتركنات المدار األكؿ ( د      4= عدد الكتركنات المدار األخير ( ج  

................................................................................ 
 :تجعل الكربون حجر األساس في تكوين الييدروكربونات الالعوامل اآلتية  إحدى( 4
  .مصادركعدة  كفرتو في الطبيعة( ب.  مف التفاعبلت نشاطو الكيميائي في كثير( أ   

 .صبلبتو في المركبات كصغر حجمو( د    .ركابط أيكنية أربع عمؿ قدرتو عمى( ج
................................................................................ 

 :بسببيستخدم األلماس في قص الزجاج ( 5
 .في تركيب األلماس كقكل الترابط القكية بيف ذرات الكربكفصبلبة الكربكف ( أ
 .صبلبة الكربكف في تركيب األلماس كضعؼ قكل الترابط بيف ذرات الكربكف( ب
 .ىشاشة الكربكف في تركيب األلماس كقكل الترابط القكية بيف ذرات الكربكف( ج
 .الكربكفىشاشة الكربكف في تركيب األلماس كضعؼ قكل الترابط بيف ذرات ( د

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

األسئمة الموضوعية: القسم األول  
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 :بسببيمتاز الجرافيت بقدرتو عمى التوصيل الكيربائي، ( 6
 .صبلبة الكربكف في تركيب الجرافيت كقكل الترابط القكية بيف ذرات الكربكف( أ
 .الترابط القكية بيف ذرات الكربكف ىشاشة الكربكف في تركيب الجرافيت كقكل( ب
. في حرية حركة االلكتركنات ترتيب ذرات الكربكف في الجرافيت المتبمكر الذم يساعد( ج
 .في حرية حركة االلكتركنات ترتيب ذرات الكربكف في الجرافيت غير المتبمكر الذم يساعد( د 

................................................................................ 
 :تحتوي رابطة أيونية الأي المركبات التالية ( 7

 CaO (د               KF (ج              NaCl (ب                                   CH4( أ

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

 :معينات روابط تساىمية تكون اليالوج( 8
 .الكربكف( د.         الييميكـ( ج         . النحاس( ب      . الصكديكـ( أ

................................................................................ 
: مركبًا عضوياً  يعتبرأي من المركبات التالية ( 9

 CO2 (د               CH3OH (ج             H2O (ب             NH3( أ

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

 :مركبًا ىيدروكربونياً  يعدأي من اآلتية ( 10
 CH2O( د          C8H14OH (ج             C3H8 (ب      C2H2Cl2( أ    

................................................................................ 
: مركبًا مشبعاً  تبريعواحد من اآلتية ( 11

 C5H14( د              C5H12 (ج                  C5H11 (ب            C5H10( أ     
................................................................................  

 :عدد المتشكثت لمركب البروبان( 12
 0( د                 1( ج               2 (ب              3 (أ    

................................................. ...............................
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 :نىكسياللمركب  عدد المتشكثت( 13
 0( د                 3 (ج               4( ب           6( أ  

 ................................................................................
: مع عكسياً تتناسب قوى الترابط بين الجزيئات في األلكانات تناسبًا ( 14
 .الضغط الجكم( د    .عدد التفرعات( ج  .درجة الغمياف( ب  . عدد ذرات الكربكف( أ

...... ..........................................................................
: غمياندرجة  أقل اآلتية يمتمك لكاناتأي األ( 15
 .أككتاف( د          .بنتاف( ج       . ىكساف (ب             .   ميثاف( أ 

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

: في في عممية التقطير التجزيئي يتم فصل األلكانات في النفط باالعتماد عمى االختثف( 16
. ب+أ( د          .درجة االنصيار( ج         .الكثافة( ب      .درجة الغمياف( أ  

.......................................................................... ......
  :لأللكانات الخصائص الكيميائية من ليست اآلتية من واحدة( 17

 .كيميائيان  نشاطان  كتممؾ نشيطة مركبات( ب   . كيميائي نشاط ليا ليس خاممة مركبات( أ  
. لخمكليا( البارفينات) اسـ عمييا يطمؽ( د   . االحتراؽ تفاعبلت تفاعبلتيا أشير مف( ج  

....................... .........................................................
           C4H8+Br2               C4H8Br2( عديـ المكف) : في تفاعل اإلضافة اآلتي( 18

 .أثناء تفاعؿ البيكتيف تحدث اإلضافة لمبيكتيف دكف كسر لمركابط( أ     
 .الرابطة الثنائية أثناء تفاعؿ البيكتيف تكسر رابطة بام في( ب     
 .في الرابطة الثنائية( سيجما، كبام)أثناء تفاعؿ البيكتيف تكسر كبل الرابطتيف ( ج    
 .أثناء تفاعؿ البيكتيف تكسر رابطة سيجما في الرابطة الثنائية( د     

................................................................... .............
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 :من خصائص البيوتين في تفاعثت اإلضافة( 19
 .يعتبر البيكتيف إحدل المكاد المتفاعمة كيخرج في النكاتج كذلؾ( أ    
 .يعتبر البيكتيف إحدل المكاد الناتجة فقط( ب    
. يعتبر البيكتيف إحدل المكاد المتفاعمة فقط( ج    
 .عؿيعتبر البيكتيف عامؿ مساعد كال يستيمؾ في التفا( د     

................................................................................ 
: درجة انصيار عمىأممك تاآلتية  مركباتأي ال( 20
.يفأككت( د        .بنتيف( ج         . يفيكتب( ب        . بركبيف( أ         

................................................... .............................
: بما يخص تفاعل البممرة صحيحةإحدى العبارات اآلتية ( 21
 .تفاعؿ البممرة يحدث بيف مجمكعة مف األلكانات( أ     
 .يتككف مف عممية البممرة المكنمر ككحدة بناءه البكلمر( ب    
 .لحدكثو يحتاج لحرارة عالية جدان ال تفاعؿ البممرة ( ج    
 .يتككف مف عممية البممرة البكلمر ككحدة بناءه المكنمر( د     

 ................................................................................
 :بما يخص البيوتان والبروبان صحيحةواحدة من العبارات التالية ( 22
 .البيكتاف كالبركباف عبارة عف مركبات مف األلكينات( أ
 .زيج البيكتاف كالبركباف يشكؿ غاز الطييـ( ب
 .البيكتاف كالبركباف ليما نفس الخصائص الفيزيائية( ج
 .يتكاجد كؿ مف البيكتاف كالبركباف في الحالة السائمة ضمف الظركؼ العادية( د

 ...............................................................................
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 :ابطة التساىمية األحادية في اليكسانالر( 23
 .رابطة طكيمة كضعيفة( ب   .  رابطة طكيمة كقكية( أ   
 .رابطة قصيرة كضعيفة( د.   رابطة قصيرة كقكية( ج   

 ................................................................................
 :نتينالرابطة التساىمية الثنائية في الب( 24

 .رابطة قصيرة كقكية( ب.  رابطة قصيرة كضعيفة( أ   
 .رابطة طكيمة ضعيفة( د.      رابطة طكيمة كقكية( ج  

 ................................................................................
 :بينتكون الرابطة التساىمية الثنائية في األلكينات ( 25
 .بيف أم ذرة كربكف كأم ذرة ىيدركجيف( ب.    كف فقط في األلكيفبيف ذرتي كرب( أ
 . بيف ذرة كربكف كذرة الييدركجيف المجاكرة فقط( د.  بيف كؿ ذرات الكربكف في األلكيف( ج  

 ................................................................................
 :C7H14لو الصيغة الجزيئية عدد متشكثت اليبتين الذي ( 26

 6( د               5( ج                4( ب            3( أ      
 ...............................................................................

ذرات كربون وعشر  4، يتكون كل منيما من (2)، ومركب (1)لديك مركبان، مركب ( 27
 :إذا كان" متشكل"جين، فإن كل منيما يدعى ذرات ىيدرو

 .ليما نفس الصيغة الجزيئية، كيختمفاف في الصيغة البنائية( أ   
. ليما نفس عدد الذرات كنكعيا( ب  
 .يحتكياف ركابط تساىمية أحادية( ج  
 .ليما نفس الصيغة البنائية، كيختمفاف في الصيغة الجزيئية( د  

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



170 
 

 

ترتبط ذرات الكربون ببعضيا في األلكانات بسثسل، حيث أن نوعية قوى الترابط ( 28
 :بينيا

. تجعؿ األلكانات مركبات ذائبة في الماء( أ      
. تجعؿ األلكانات مركبات غير ذائبة في الماء( ب      
. لكانات مركبات مشبعةتجعؿ األ( ج      
 .قكل الترابط ال تؤثر عمى ذائبية األلكانات( د       

 ................................................................................
 :بسببتزداد درجة غميان األلكانات ذات السثسل غير المتفرعة ( 29

 .زيادة عدد ذرات الكربكف فقط( ب     . زيادة عدد ذرات الييدركجيف فقط( أ     
 .زيادة عدد الركابط بيف الذرات( د.            زيادة الكتمة المكلية لؤللكاف( ج     

................................................................................ 
 :تنتج عن عممية تكرير النفط بعض األلكانات، ومنيا( 30
 الغازكليف كالكيركسيف  ( ب           البركباف كالبيكتاف( أ     
. األمكنيا كااليثانكؿ( د            الفحـ كالجرافيت ( ج    

 ...............................................................................
 :بأنويمتاز مركب اليبتين ( 31
 .تفاعبلت اإلضافة ألنو مركب مشبعبقدرتو عمى المشاركة في ( أ    
 .بقدرتو عمى المشاركة في تفاعبلت اإلضافة ألنو مركب غير مشبع( ب    
. بعدـ قدرتو عمى المشاركة في تفاعبلت اإلضافة ألنو يحتكم كربكف( ج    
 .بعدـ قدرتو عمى المشاركة في تفاعبلت اإلضافة ألنو يحتكم ىيدركجيف( د    

................... .............................................................
 :ألنياتعتبر مركبات األلكينات مركبات نشيطة كيميائيًا ( 32
 .تحتكم عمى رابطة ثنائية قكية( أ     
 .تحتكم عمى رابطة ثنائية غنية بااللكتركنات( ب    
. ةتحتكم عمى نكعيف مف الركابط األحادية كالثنائي( ج    
 .تحتكم عمى مجمكعة مف ذرات الكربكف كالييدركجيف( د    

................................................................................ 
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 :بكمماتك الخاصةي عن األسئمة التالية /أجيب: القسم الثاني

 تؾم إجاب/ىؿ يمكف تمثيؿ المركب الكيميائي بصيغة كاحدة فقط؟ فسر (1
................................................................................ 

 كيؼ يمكف تمثيؿ كؿ مف البركباف كاليكسيف بصيغة كيميائية؟ (2
................................................................................ 

 م ذلؾ؟/كينات مركبات متشابية أـ مختمفة، كضحيف أف األلكانات كاألؿ/ىؿ تعتقد (3
................................................................................ 

تسعى العناصر لتككيف الركابط لمكصكؿ إلى حالة االستقرار، فكيؼ يمكف تمثيؿ الرابطة  (4
 بيف كؿ الكربكف كالكمكر باستخداـ الرسـ؟

................................................................................ 
5) H : C  /  H . C / -H :+Cم اختيارؾ؟/، أم مف التمثيبلت يعتبر صحيحان، برر 

................................................................................ 
كيميائي المشبع كالمركب الكيميائي غير المشبع، ككيؼ ماذا يعني لؾ مفيـك المركب اؿ (6

 تؤثر حالة اإلشباع عمى الخصائص الكيميائية لممركب؟
................................................................................ 

 اليكسيف( اليكساف   ب( أ: م متشكميف لكؿ مف/ارسـ (7
................................................................................ 

................................................................................ 
 :اعتمادان عمى مفيكـ التشكؿ( 8
 م إجابتؾ/ىؿ  يعتبر األلكيف متشكبلن لؤللكاف؟ فسر( أ
 م إجابتؾ/المتشكبلت؟ كضح ىؿ يحدث عممية كسر لمركابط عند تىكٌكف( ب

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

انتيت األسئمة  
 بالتوفيق 

األسئمة اإلنشائية: القسم الثاني  
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 (6)الممحق 

 الترميز األبجدي لبدائل بنود اختبار المفاىيم البديمة 

رمز المفيوم رقم السؤال 
الصحيح  

المموه  رمز البديلرمز المفيوم البديل 

د أ، ب ج  1
أ، د ب ج  2
ب، د أ ج  3
- أ، ب، د ج  4
ج، د ب أ  5
ب، د أ ج  6
ب، د ج أ  7
ب، ج أ د  8
أ، ب د ج  9
- أ، ج، د ب  10
ب، د أ ج  11
ب، د أ ج  12
ب، د أ ج  13
أ، د ب ج  14
أ، د د أ  15
ب، ج أ د  16
- أ، ج، د ب  17
أ، د ج ب  18
ب، د أ ج  19
ب، ج أ د  20
أ، ج ب د  21
أ، د ج ب  22



173 
 

 

رمز البديؿ الممكه رمز المفيـك البديؿ رمز المفيـك الصحيح  رقم السؤال 
ج، د أ ب  23
ج، د ا ب  24
د ب، ج أ  25
ب، د ج أ  26
ب، ج د أ  27
د  ، جأب  28
أ، د ب ج  29
ج، د ب أ  30
ج، د أ ب  31
ج، د أ ب  32
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(7)الممحق   
ةجدول توضيحي لكيفية عثج المفاىيم البديمة ضمن محاور التغيير المفاىيمي المتعدد  

المؤثر المحور  األنتولوجي المحور  المحور 
األبستمولوجي 

طريقة التدريس أو 
الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

 التقدـ حكؿ سؤاؿ طرح
 الصناعات في اليائؿ
؟ في حياتنا المختمفة  اليـك
 لمصادر الدائمة كحاجتنا

 لتمؾ خاـ كمكاد
مما  يكضح  الصناعات،

لمطمبة أىمية المكضكع 
بالنسبة ليـ كلحياتيـ 
اليكمية، فيجب كضع 

المعرفة العممي في سياؽ 
 .اجتماعي

االنتقاؿ مف تمثيؿ صكر 
الكربكف أك مصادره في 

مع ( المحسكس)الطبيعة 
صكرة لتمثيمو في الجدكؿ 
الدكرم كتمثيؿ تكزيعو 

إلى ( الرمزم)تركني االلؾ
كصؼ خصائص الكربكف 
مف شكؿ كسمكؾ كيميائي 
كالكتركنات التكافؤ 

 ( المجرد)

معرفتيـ السابقة ربط  
كما درسكه في صفكؼ 
سابقة، بذرة الكربكف 
كمكقعيا في الجدكؿ 
الدكرم كالتكزيع 

، لتكضيح االلكتركني ليا
كيؼ يمكف الحكـ عمى 
المركب بأنو فمز أك ال 

لز مف فمز أك شبو ؼ
خصائصو الفيزيائية 

 .كالكيميائية

الحكار كالنقاش، أكراؽ 
عمؿ تحتكم صكر 
كنصكص كأسئمة تثير 
المعرفة السابقة أك 
المفيـك البديؿ حكؿ 
 .خصائص الكربكف

 عنصر الكربكف عنصر فمزم
 .أك شبو فمزم

تكضيح مفيـك الكتركنات 
التكافؤ مف خبلؿ تفسير 
كممة تكافؤ بحيث 
سيصبح التكزيع 

اللكتركني لمعنصر يكافئ ا
التركيب االلكتركني 
لمعنصر النبيؿ بكجكد 
ثماني الكتركنات في 

 .المدار األخير

طرح تمثيؿ الذرة بالرسـ 
مف نكاة كالكتركنات 
كبركتكنات كنيتركنات، 
ربط ىذا التمثيؿ بمفيـك 
الكتركنات التكافؤ كالتعبير 
عف العدد الذرم بداللة 
البركتكنات كااللكتركنات، 
كربطو بمفيـك حالة 

االستقرار كلماذا يستخدـ 
العنصر الكتركنات المدار 
األخير، كاالنتقاؿ إلى 

مفيـك جذب النكاة المكجبة 
لئللكتركف السالب كبالتالي 
ما بفقد العنصر أك يكسب 
مف الكتركنات تككف في 

 .المدار األخير
 

 

ربط المعرفة السابقة 
حكؿ مفيـك العدد الذرم 

العدد  كالكتمي كعبلقة
الذرم بعدد الكتركنات 
التكافؤ، كما أىمية 
الكتركنات التكافؤ 
لمعنصر، ما مفيـك 
الطالب حكؿ حالة 
االستقرار، يساىـ ىذا 
الربط في مكاجية 

المفيـك البديؿ كالتمييز 
بيف العدد الذرم 
كالكتركنات التكافؤ 

 .لمكربكف

طرح أسئمة تقارف بيف 
العدد الذرم كالعدد 
د الكتمي، المقصك

بالكتركنات التكافؤ، 
حالة االستقرار، لماذا 
يسعى العنصر لتككيف 

 ركابط؟

الكتركنات التكافؤ لمعنصر 
 .تمثؿ عدده الذرم
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طريقة التدريس أو 
الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

ربط الفيديك األكؿ بأف 
ىناؾ عدة مصادر في 
، الطبيعة لذرة الكربكف
ما أف يككف عمى  كا 

شكؿ غاز ثاني أكسيد 
الكربكف في الغبلؼ 

الجكم، أك مذابان عمى 
سطح مياه البحار 

مف خبلؿ ككالمحيطات، 
عرض فيديك آخر يبيف 

قد يككف أف الكربكف 
عمى شكؿ جرافيت أك 

ماس ككؿ منيا لو 
تركيبو الخاص، كلذلؾ 
تختمؼ خصائصيـ 

أسعار الفيزيائية كأيضا 
، كبيذا الحصكؿ عمييـ

يربط المعمـ السياؽ 
بالمحتكل، كخاصة أف 
الماس شيء معركؼ 

لدل الطمبة كتراكد عمى 
مسامعيـ، ككذلؾ 

الجرافيت يستخدمكنو 
مف خبلؿ أقبلـ 
.الرصاص لمكتابة  

 

عرض الصكر الحركية 
 األسئمةبالفيديك كطرح 

الستكماؿ المشاىدة 
 كالنقاش، يمثؿبالتفسير 
تمثيؿ المفيـك مستكيات 

 المختمفة
المحسكس، الرمزم، )

 (المجرد

ربط المفاىيـ بالمعرفة 
السابقة حكؿ ما يعرؼ 
الطمبة عف الكربكف 
كأماكف تكاجده، ىؿ 
يعرؼ الطمبة أف 
األقبلـ التي 

يستخدمكنيا في الكتابة 
مصنكعة مف الجرافيت 
رغـ أف اسميا أقبلـ 
رصاص، ربط المفاىيـ 
بمعرفة الطمبة أف 

اس يستخدـ في األلـ
قص الزجاج، لتفسير 
كيؼ يؤثر ترتيب 
الذرات في المركب 
عمى خصائصو 

 .الفيزيائية

فيديك يكضح مصادر 
كجكد الكربكف في 
الطبيعة غير متبمكر 
كالفحـ كالنفط كمتبمكر 
كاأللماس كالجرافيت، 
فيديك يكضح التركيب 
البنائي لكؿ مف الماس 
كالجرافيت، أكراؽ 
عمؿ تحتكم عمى 

لجرافيت صكر ؿ
كاأللماس، كأسئمة تثير 
المفاىيمي السابقة 
لدل الطمبة عف 
األلماس كالجرافيت 
كتساىـ في التمييز 

 .بينيما

عدـ الربط بيف طريقة 
ترتيب جزيئات المركب مع 
الخصائص الفيزيائية مثؿ 

عدـ ، كصبلبة األلماس
تمييز سبب قدرة الجرافيت 
عمى تكصيؿ التيار 

. الكيربائي
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طريقة التدريس أو 
الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

استخداـ الحكار ييٌمكف 
مف كالنقاش الطمبة 

 مفاىيميـعف التعبير 
حكؿ ىذا البند كالتي أشار 

التربكم بأنيا  األدبليا 
مفيـك بديؿ، كىذا يجعؿ 
 .الطالب يكاجو مفاىيمو

الحركية عرض الصكر 
 األسئمةبالفيديك كطرح 

الستكماؿ المشاىدة 
بالتفسير كالنقاش يمثؿ 
مستكيات تمثيؿ المفيـك 

 المختمفة
المحسكس، كالرمزم، )

 (.كالمجرد

 ربط المفيـك بالتكزيع
 الكربكف لذرة االلكتركني

 لدل أف يتبيف عميو كبناءن 
 عمى القدرة الكربكف ذرة

 ركابط عدة عمؿ
 إلى لمكصكؿ تساىمية
 كمف االستقرار، حالة
 قد المككنة الركابط ىذه
 الييدركجيف ذرة مع تككف

 الذم المركب كيسمى
 ذرات عمى يحتكم
 كالييدركجيف الكربكف
 ىيدرككربكنية بمركبات
 عمييا األمثمة كمف

 .كاأللكينات األلكانات

عرض فيديك عف تككيف 
الركابط مكضحان الفرؽ 
بيف فمز كال فمز بيف 
 الرابطة األيكنية

كالتشاركية كاستخدامو 
كمدخؿ لشرح نشاط 

الكربكف كبالتالي التييئة 
لمركبات األلكانات 

 .كاأللكينات

الكربكف يككف أربع ركابط 
 .أيكنية مع الييدركجيف

استخداـ الحكار ييٌمكف 
مف كالنقاش الطمبة 

 مفاىيميـعف التعبير 
حكؿ ىذا البند كالتي أشار 

التربكم بأنيا  األدبليا 
ديؿ، كىذا يجعؿ مفيـك ب

 .الطالب يكاجو مفاىيمو

عرض الصكر الحركية 
 األسئمةبالفيديك كطرح 

الستكماؿ المشاىدة 
بالتفسير كالنقاش  يمثؿ 
مستكيات تمثيؿ المفيـك 

 .المختمفة

مكاجية المعرفة السابقة 
لدل الطمبة عف نكعي 
الرابطة، بطرح األسئمة 
كمشاىدة فيديك قد 

يعارض ما يفيمكنو عف 
كالرابطة  األيكنيةطة الراب

 .التشاركية

طرح أسئمة لرصد مفيـك 
 األيكنيةالرابطة 

كالتشاركية لدل الطمبة، 
كمف ثـ عرض فيديك 
يكضح مفيـك كؿ رابطة 
منيما، كجعؿ الطمبة 
يمخصكا ما شاىدكه، 
كيمكف اف يتطمب 

الفيديك  إعادةالنقاش 
بصكرة أبطأ 

استخداـ تصنيؼ 
مجمكعات العناصر في 

 .دكرمالجدكؿ اؿ

الخمط بيف الفمزات كالبلفمزات 
حيث [في تككيف الركابط بينيا 

ال يميز الطمبة أف نكع 
العنصر يحدد نكع الرابطة 
التي يككنيا سكاء أيكنية أك 

. ]تشاركية
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طريقة التدريس أو 
الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

استخداـ الحكار  ييٌمكف
مف كالنقاش الطمبة 

 مفاىيميـعف التعبير 
حكؿ ىذا البند كالتي أشار 

التربكم بأنيا  األدبليا 
مفيـك بديؿ، كىذا يجعؿ 
 .الطالب يكاجو مفاىيمو

عرض الصكر الحركية 
 األسئمةبالفيديك كطرح 

الستكماؿ المشاىدة 
بالتفسير كالنقاش  يمثؿ 
مستكيات تمثيؿ المفيـك 

 .فةالمختؿ

مكاجية المعرفة السابقة 
لدل الطمبة عف نكعي 
الرابطة، بطرح األسئمة 
كمشاىدة فيديك قد 

يعارض ما يفيمكنو عف 
كالرابطة  األيكنيةالرابطة 

 .التشاركية

طرح أسئمة لرصد مفيـك 
 األيكنيةالرابطة 

كالتشاركية لدل الطمبة، 
كمف ثـ عرض فيديك 
يكضح مفيـك كؿ رابطة 

بة منيما، كجعؿ الطؿ
يمخصكا ما شاىدكه، 
كيمكف اف يتطمب 

الفيديك  إعادةالنقاش 
بصكرة أبطأ 

استخداـ تصنيؼ 
مجمكعات العناصر في 

 .الجدكؿ الدكرم

اليالكجينات ال تككف ركابط 
. إال مع الفمزات القمكية

ربط لفظ العضكم 
بمصدر المركبات 

العضكية، بأنيا تتكاجد 
بشكؿ كبير في أعضاء 

بط ذلؾ الكائنات الحية، كر
بكجكد النفط كأنو ناتج مف 
تحمؿ المركبات العضكية، 

استخداـ الحكار ييٌمكف 
مف كالنقاش الطمبة 

 مفاىيميـعف التعبير 
حكؿ ىذا البند كالتي أشار 

التربكم بأنيا  األدبليا 
مفيـك بديؿ، كىذا يجعؿ 
 .الطالب يكاجو مفاىيمو

عرض الصكر الحركية 
 األسئمةبالفيديك كطرح 

المشاىدة  الستكماؿ
بالتفسير كالنقاش  يمثؿ 
مستكيات تمثيؿ المفيـك 

، كأيضان طرح المختمفة
أمثمة مألكفة لدييـ 
كااليثانكؿ، كاليكريا، 
كالميثانكؿ، كسكر 

الغمكككز، كمف ثـ كتابة 
الصيغ العامة ليذه 

المركبات كبناء عميو يتـ 
تصنيفيا مركبات عضكية 
أـ ال بناءن عمى مفيـك 

يمثؿ  المركب العضكم،
االنتقاؿ بيف المستكيات 

المحسكس، الرمزم، )
 (.المجرد

ربط المفيـك بالمعرفة 
السابقة عف مفيـك 

المركب العضكم، ماذا 
تعرؼ عف الكربكف، ما 
عبلقة الكربكف بالمركب 
العضكم، ىؿ ىناؾ 
مركبات يعتبرىا الطمبة 
عضكية كىي ليست 
كذلؾ كغاز ثاني أكسيد 

 الكربكف؟

فيديك يكضح مصادر 
كجكد الكربكف في 
الطبيعة، كأنو أساس 
تككيف المركبات 

العضكية، طرح أمثمة 
عمى مركبات بشكؿ عاـ 
كمف ثـ تصنيفيا إلى 
عضكم كغير عضكم 
بناء عمى عدة شركط 
ككجكد الكربكف، كلكف 
أف يككف مرتبطان مع 
ىيدركجيف أك أكسجيف 
أك نيتركجيف، استخداـ 
الخرائط المفاىيمية في 

 .التصنيؼ

مييز الطمبة لمفيـك عدـ ت
المركب العضكم، فغاز ثاني 

أكسيد الكربكف مركب 
 .عضكم
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الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

ربط مفيـك المركب 
الييدرككربكني بأنو 
يتككف مف كربكف 
كىيدركجيف، مع لفظ 

تتككف مف المفيـك بأنيا 
مقطعيف تمثؿ اختصاران 
لكؿ مف لفظ الكربكف 

 .كالييدركجيف
استخداـ الحكار كالنقاش 

كالتفاعؿ في 
المجمكعات لئلجابة 
عمى أسئمة أكراؽ 

 .العمؿ

تمثيؿ المفيـك باستخداـ 
الصكر في أكراؽ العمؿ، 
ككتابة الصيغة الجزيئية 
لممركبات المكجكدة في 
الصكر، كمف ثـ 
استخبلص مفيـك 

لمركب الييدرككربكني ا
بأنو يتككف مف كربكف 
كىيدركجيف فقط، كيمكف 
اف يككف جميع الركابط 
أحادية فيككف ألكانان، 
كيمكف أف يحتكم عمى 
رابطة ثنائية كاحدة عمى 
األقؿ بيف ذرتي كربكف 
كيككف ألكينان، تمثيؿ 
 .المستكيات الثبلث

ربط المفيـك بالمعرفة 
التي تفيد بأف الكربكف 

بع ركابط يككف أر
ليصؿ إلى االستقرار، 
كالييدركجيف يحتاج 
لرابطة كاحدة فقط 
 .ليصؿ إلى االستقرار

أكراؽ عمؿ، طرح 
أسئمة، أسمكب الربط 
بيف خاصية الكربكف 
بأنو يككف أربع ركابط 
ليصؿ إلى االستقرار، 
كالييدركجيف يحتاج 
لرابطة كاحدة فقط 
 .ليصؿ إلى االستقرار

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك 
المركب الييدرككربكني بأنو 

يتككف مف كربكف 
 .كىيدركجيف فقط

الحكار كالنقاش كتفسير 
بيانات عددية كاستخداـ 
تعبيرات لفظية في 

تككيف العبلقات طردية 
 .كعكسية

محتكيات الفيديك كتفسير 
كربطيا مع كؿ  األرقاـ

مركب يمثؿ عرض 
التمثيبلت الثبلثة لممفيـك 

المحسكس، كالرمزم، )
 (.دكالمجر
 
 
 

 

ربط المفيـك بالمعرفة 
السابقة حكؿ مفيـك 
الرابطة، كتمثيميا بأنيا 
مسافة بيف الكتركني 

 .ذرات التشارؾ

عرض فيديك يبيف 
نكعي الرابطة مع 

تدؿ عمى  أرقاـ
قياسات لمطكؿ كالقكة 

 األرقاـكمقارنة 
الستخبلص العبلقة 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة 
كقكتيا في الرابطة 

أك  حاديةالتساىمية األ
. ىي عبلقة طردية الثنائية
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طريقة التدريس أو 
الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

الحكار كالنقاش كتفسير 
بيانات عددية كاستخداـ 
تعبيرات لفظية في 

 العبلقات استخبلص
الرياضية كربطيا مع 
 .مفاىيمي كيميائية

ض نمكذج أماميـ عر
لمساعدتيـ صكرم 
  القاعدة، إلىلمتكصؿ 
الصيغة العامة مع كتابة 
راز أف األلكاف يتككف مف إب

ذرتي الكربكف كالييدركجيف 
جو الطمبة يككمف ىنا 

الستخبلص تعريؼ 
ككذلؾ األلكينات  األلكانات

مما يساىـ في التمييز 
بينيما مف حيث حالة 

اإلشباع كربطيا بعدد ذرات 
ركجيف مف الصيغة الييد
 .العامة

ربط المعرفة السابقة مما 
كؿ تعممكه في الفص

عف الصيغ السابقة 
األكلية لممركبات 

 .الكيميائية

االستقصاء الذم يعتمد 
عمى تكجيو المعمـ 

تقسيميـ ، كلطمبتو
لمجكعات، تكضيح تاـ 
لمطمبة عف الميمة التي 
عمييـ القياـ بيا في ىذه 

يجاد إالحصة كىي 
لمركبات  صيغة عامة

تحتكم عمى ذرتي 
الييدركجيف كالكربكف 
 .بنسب عددية محددة

عدـ تمييز الطمبة بيف المركب 
كالمركب ( األلكاف)المشبع 

، مف (األلكيف)غير المشبع 
 .خبلؿ الصيغة الجزيئية

تكجيو الطمبة الستخبلص 
المفيكميف  تعريؼ لكبل

في سياؽ مجمكعات 
لتعبيراتو كاستخداـ الطالب 

يساىـ في ترسيخ المغكية 
، كخاصة أف المفيـك لديو

التعبير المفظي في كممة 
الصيغة الجزيئية ككذلؾ 
البنائية تعكس المعنى 
الكيميائي، الصيغة 
البنائية مف اسميا أم 
تصؼ بناء المركب، 

كالجزيئية تصؼ المركب 
عمى مستكل جزيئاتو 

 .المككنة لو
 
 
 
 

الصيغة الجزيئية تمثؿ 
غة المستكل الحسي، كالصي
البنائية تمثؿ المستكل 
المجرد، استخداـ الصكر 
التكضيحية يساعد عمى 
، التجسير بيف المفيكميف

أحد النماذج  المعمـ عرض
كضح الفرؽ مأماـ الطمبة ؿ

بيف الصيغتيف الجزيئية 
عرؼ مكالبنائية، كبعد ذلؾ 

كؿ مف ىذيف المفيكميف 
 .اصطبلحان 

مراعاة المعرفة السابقة 
م أف لكؿ مركب كيميائ
صيغة عامة تستخدـ 
لمتعبير عنو بطريقة 
أسيؿ لمتعامؿ معو في 
التفسير أك في التفاعبلت 
الكيميائية، كعرض 
الصكر كطرح األسئمة 
يساعد عمى مكاجية 

المبس بيف المفيكميف إف 
 .كجد
 

عرض صكر تكضيحية 
لكبل الصيغتيف لنفس 
المركب كلعدة مركبات، 
كأيضان كضع الصيغتيف 

منو  لؤللكاف كلؤللكيف
، جعؿ (بنتاف، بنتيف)

الطمبة مقارنة الصكر 
كاستنتاج تعريؼ لكؿ 
مف الصيغة الجزيئية 

 .كالبنائية

عدـ التمييز بيف الصيغة 
الجزيئية كالصيغة البنائية 

 .لممركب الكيميائي
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المؤثر المحور  األنتولوجي المحور  المحور 
األبستمولوجي 

طريقة التدريس أو 
الوسائل المستخدمة 

البديل  المفيوم

تكجيو الطمبة 
شركط رسـ الستخبلص 

المتشكبلت بناءن عمى 
 تعرؼ ظاىرة التشكؿ
في سياؽ مجمكعات 
كمف ثـ مشاركة 

المجمكعات إلجاباتيـ 
كمقارناتيـ يصب في 
أىمية استخداـ الطالب 
لتعبيراتو المغكية مما 
يساىـ في ترسيخ 

 .المفيـك لديو

استخداـ لعب األدكار 
ؿ بيف الطالبات لتمثي
المتشكبلت، كذلؾ 

استخداـ نماذج الذرات 
يعتبر تمثيؿ محسكس، 
كمف ثـ رسـ الصيغة 
الجزيئية في كؿ تمثيؿ 

حسي لممتشكؿ 
، استخبلص (الرمزم)

عدد المتشكبلت كشركط 
رسميا في كؿ مف 
األلكاف أك األلكيف 

 (.المجرد)

ربط المفيـك بما يعرؼ 
الطمبة عف مفيـك 
الصيغة الجزيئية 

لتمييز كالبنائية كا
 .بينيما

لعب األدكار بتمثيؿ 
المتشكبلت لؤللكانات 
أك األلكينات بتمثيؿ 
الطالبات لمصيغ 
البنائية المختمفة 
بأنفسيف كاستخداـ 
أجساميف كأيدييف، 
استخداـ نماذج 

 .الذرات

أك  عدد متشكبلت األلكاف
يمثؿ عدد ذرات  األلكيف

 .الكربكف المككنة لؤللكاف

الحكار كالنقاش كتفسير 
بيانات عددية كاستخداـ 
تعبيرات لفظية في 

تككيف العبلقات طردية 
 .كعكسية

محتكيات الجدكؿ 
كربطيا  األرقاـكتفسير 

مع كؿ مركب يمثؿ 
عرض التمثيبلت الثبلثة 

المحسكس، )لممفيـك 
 (.كالرمزم، كالمجرد

مراعاة المعرفة السابقة 
سكاء صحيحة أك بديمة 
لمفيـك الخصائص 
الفيزيائية، درجة 

لغمياف، درجة ا
االنصيار، كقكل 

الترابط بيف الجزيئات 
التي تؤثر عمى 
خصائص المركب 

يجب أف ، الفيزيائية
يككف كؿ مفيـك يذكر 
 بالحصة ليس مبيمان 

 .لدل الطمبة

أكراؽ عمؿ، طرح 
أسئمة كنقاش في 
مجمكعات، حكؿ 
مفيـك الخصائص 
الفيزيائية، أمثمة 

عرض جدكؿ  عمييا،
يحتكم عمى الصيغة 

يئية كالبنائية مع الجز
قيـ عددية لدرجة 
الغمياف كدرجة 
االنصيار كطرح 
أسئمة تساعد الطمبة 
عمى المقارنة كالربط 

 .كاستنتاج العبلقة

تمتمؾ األلكانات المختمفة 
. نفس الخصائص الفيزيائية
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الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

ربط المفيـك العممي 
عدـ  أك لئلشباع
ببعد معتقدات  اإلشباع

الطمبة حكؿ ما يفيمكنو 
 أككمفظ  اإلشباعمف 

 .مفردة
 
 

استخداـ الصكر 
التكضيحية يساعد عمى 
 .التجسير بيف المفيكميف

مراعاة المعرفة السابقة 
لمفيـك حالة االستقرار 
كاف العنصر يشكؿ 
 ركابط لكي يصؿ إلى
حالة االستقرار كربط 
ىذا المفيـك بمفيـك 

، في المركب اإلشباع
 كربط ذلؾ بتعريؼ
األلكانات بأنيا 

ىيدرككربكنات مشبعة 
تحتكم ركابط تساىمية 
أحادية فيذا يعني أنيا 
مركبات خاممة في 

طار إالطبيعة ك
 .تفاعبلتيا ضئيؿ

عرض صكر 
تكضيحية لكبل 
الصيغتيف لنفس 
المركب كلعدة 

يضان كضع مركبات، كأ
الصيغتيف لؤللكاف 

بنتاف، )كلؤللكيف منو 
، جعؿ الطمبة (بنتيف

مقارنة الصكر 
كاستنتاج ما الفرؽ بيف 
األلكاف كاأللكيف 
حسب نكع الرابطة 
التي يحتكييا كؿ 

. منيما
 

مف خصائص األلكانات 
المشبعة أنيا مركبات 

 .نشيطة كيميائيان 

 أكمراعاة البعد الثقافي 
المغكم الذم يجعؿ 

الطمبة يربطكف الضعؼ 
 .بشكؿ بديييبالخمكؿ 

 
 
 
 
 

 

عرض التمثيبلت الثبلثة 
لمفيـك الرابطة األحادية 

 .كسبب ضعفيا

تكاءـ مفيـك ضعؼ 
الرابطة مع الخمكؿ 

 .الكيميائي
 
 
 
 
 

 

فيديك كصكر تكضح 
سبب خمكؿ األلكانات 
كأف الرابطة األحادية 
أبسط أنكاع الركابط 
التشاركية، كطرح 

ش الفرؽ أسئمة تناؽ
بيف القكة كنكع الرابطة 

 .بالنشاط الكيميائي

العبلقة بيف قكة الرابطة في 
األلكانات كخمكليا 

.الكيميائي  
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الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

أىمية المركبات عرض 
العضكية كاستخداماتيا 

تنا كأنيا تدخؿ في حيا
في كثير مف الصناعات 

التطبيقات كمف 
الصناعية المبممرات، 
كربط ذلؾ باستخداماتيا 
في الحياة اليكمية، 
تكضيح معنى مكنمر 
كبكلمر بإرجاع الكممة 
ألصميا في المغة 

 :Mono: االنجميزية

one 

Poly: more than 

one (Multi) 

استخداـ الصكر 
، استخداـ التكضيحية
لمغكم لمعنى التكضيح ا

المكنمر كالبكلمر، 
استخداـ تمثيؿ حسي 
يصؼ تفاعؿ البممرة 
بأنيا تشبو عممية بناء 
حائط مف حجارة 

 ما سبؽ يساعدصغيرة، 
عمى التجسير بيف 

 .  مستكيات لممفيـكاؿ

ربط المفيـك بالمعرفة 
السابقة عف المبممرات 
الطبيعية كالصناعية 
 .التي يعرفيا الطمبة
جكد تفاعؿ البممرة مك

لدرل الطمبة مف 
صفكؼ سابقة، كلكف 
إلى أم مدل الصكرة 
كاضحة لمتمييز بأف 
المكنمر كحدة بناء 
البكلمر في تفاعؿ 

 .البممرة

عرض صكر لمبممرات 
صناعية كطبيعية، كرقة 
عمؿ تطرح أسئمة عف 
صناعات الببلستيؾ 

كالكرؽ، كربطيا بتفاعؿ 
البممرة، ما عبلقة ذلؾ 
في األلكينات، ما ىي 

 اع المبممرات؟أنك

يتككف مف تفاعؿ البممرة 
 .المكنمر ككحدة بناءه البكلمر

مراعاة البعد الثقافي أك 
المغكم الذم يجعؿ 
الطمبة يربطكف القكة 
.بالنشاط بشكؿ  بدييي  

عرض التمثيبلت الثبلثة 
لمفيـك الرابطة الثنائية 
كمصدر لبللكتركنات، 

. كمفيـك قكة الرابطة  

 دمج مفيـك قكة الرابطة
 مع النشاط الكيميائي
.تكاءـ المفيكميف  

فيديك كصكر تكضح 
محتكل الرابطة الثنائية 
مف االلكتركنات كطرح 
أسئمة تناقش الفرؽ بيف 
القكة كنكع الرابطة 
.بالنشاط الكيميائي  

تعتبر األلكينات مركبات 
نشيطة كيميائيان ألنيا تحتكم 

. عمى رابطة ثنائية قكية

مراعاة البعد الثقافي أك 
المغكم الذم يجعؿ 

الطمبة يربطكف الضعؼ 
.بالخمكؿ بشكؿ بدييي  

عرض التمثيبلت الثبلثة 
لمفيـك الرابطة األحادية 

.كسبب ضعفيا  

تكاءـ مفيـك ضعؼ 
الرابطة مع الخمكؿ 

 الكيميائي
 

فيديك كصكر تكضح 
سبب خمكؿ األلكانات 
كأف الرابطة األحادية 
أبسط أنكاع الركابط 
 التشاركية، كطرح أسئمة
تناقش الفرؽ بيف القكة 
كنكع الرابطة بالنشاط 

 الكيميائي

العبلقة بيف قكة الرابطة في 
.األلكانات كخمكليا الكيميائي  
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طريقة التدريس أو 
الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

الحكار كالنقاش كتفسير 
 .تمثيبلت التفاعؿ

كيات الفيديك كتفسير محت
كربطيا مع كؿ  األرقاـ

مركب يمثؿ عرض 
التمثيبلت الثبلثة لممفيـك 

المحسكس، كالرمزم، )
 (.كالمجرد

مراعاة المعرفة السابقة 
حكؿ مفيـك الطمبة عف 
التفاعؿ الكيميائي كأنو 
عممية تحكم مكاد 

متفاعمة كأخرل ناتجة 
تختمؼ بخصائصيا 
 .عف المكاد المتفاعمة

ك يحتكم عرض فيدم
عمى تمثيؿ التفاعؿ 
بصكرة حركية يظير 
مف خبلليا عممية 
كسر الرابطة كأف 

الناتج مف التفاعؿ لـ 
يعد ألكينان بعدـ 
امتبلكو لمرابطة 

 .الثنائية

يعتبر األلكيف مادة متفاعمة 
كمادة ناتجة في تفاعبلتو 

 .الكيميائية

الحكار كالنقاش كتفسير 
بيانات عددية كاستخداـ 

فظية في تعبيرات ؿ
تككيف العبلقات طردية 

 .كعكسية

محتكيات الجدكؿ 
كربطيا  األرقاـكتفسير 

مع كؿ مركب يمثؿ 
عرض التمثيبلت الثبلثة 

المحسكس، )لممفيـك 
 (.كالرمزم، كالمجرد

مراعاة المعرفة السابقة 
سكاء صحيحة أك بديمة 
لمفيـك الخصائص 
الفيزيائية، درجة 
الغمياف، درجة 
االنصيار، كقكل 

رابط بيف الجزيئات الت
التي تؤثر عمى 
خصائص المركب 

 .الفيزيائية

عرض جدكؿ يحتكم 
عمى الصيغة الجزيئية 
كالبنائية مع قيـ عددية 
لدرجة الغمياف كدرجة 
االنصيار كطرح 
أسئمة تساعد الطمبة 
عمى المقارنة كالربط 

 .كاستنتاج العبلقة

ازدياد عدد ذرات الكربكف 
مف ألكاف آلخر ال يؤثر 

قكل الترابط كبالتالي عمى 
ال يؤثر عمى الحالة 
 .الفيزيائية لؤللكاف

الحكار كالنقاش كتفسير 
بيانات عددية كاستخداـ 
تعبيرات لفظية في 

تككيف العبلقات طردية 
 .كعكسية

محتكيات الجدكؿ 
كتفسير األرقاـ كربطيا 
مع كؿ مركب يمثؿ 

عرض التمثيبلت الثبلثة 
المحسكس، )لممفيـك 

 (.مجردكالرمزم، كاؿ

مراعاة المعرفة السابقة 
سكاء صحيحة أك بديمة 
لمفيـك الخصائص 
الفيزيائية، درجة 
الغمياف، درجة 
االنصيار، كقكل 

الترابط بيف الجزيئات 
التي تؤثر عمى 
خصائص المركب 

 .الفيزيائية

عرض جدكؿ يحتكم 
عمى الصيغة الجزيئية 
كالبنائية مع قيـ عددية 
لدرجة الغمياف كدرجة 

ر كطرح االنصيا
أسئمة تساعد الطمبة 
عمى المقارنة كالربط 

 .كاستنتاج العبلقة

العبلقة بيف درجات غمياف 
األلكانات أك األلكينات  أك 
درجات االنصيار مع طكؿ 
السمسة الكربكنية ىي عبلقة 

 .عكسية
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طريقة التدريس أو 
ة الوسائل المستخدم

المفيوم البديل 

الحكار كالنقاش كتفسير 
بيانات عددية كاستخداـ 
تعبيرات لفظية في تككيف 
العبلقات طردية كعكسية 

عرض المركب الكيميائي 
بصيغتو الجزيئية كالبنائية 
بتفرعات كبدكنيا لكي 

يشغؿ الفرؽ بيف الحالتيف 
حيزان في ذىف المتعمـ كبناء 
عميو يستنتج العبلقة 

العكسية 

عد التمثيؿ الحسي يسا
عمى مكاجية مفيـك أف 
زيادة عدد التفرعات 

بالمركب يزيد مف حجمو 
كبالتالي سيحتاج لكمية 
حرارة أكبر ليغمي أك 

لينصير 

تمثيؿ السمسمة الكربكنية 
العادية أك السمسمة 

الكربكنية مع التفرعات 
باستخداـ لعب األدكار 
بيف الطمبة أنفسيـ، 
لمحاكاة شكؿ المركب 

تكائو عمى عدد عند اح
مف التفرعات 

العبلقة بيف الخصائص 
الفيزيائية لممركب 
درجة )الييدرككربكني مثؿ 

مع عدد التفرعات ( الغمياف
 .ىي عبلقة طردية

لى ثكرة حكؿ إتطرؽ اؿ
امتبلؾ النفط في العالـ 
كالصراع الدائـ بما يتعمؽ 
في مصادر الطاقة 

الزدياد احتياجات الناس 
، كما ككثرة أعدادىـ يكميان 

أنو يمكف ربط المركبات 
سيدرسيا العضكية التي 

األلكانات، )الطمبة 
في النفط ( كاأللكينات

كمصدر ليا كالنزاعات 
الدكلية التي تتـ لمسيطرة 
عمى ىذه المصادر كما 
تسبب ذلؾ في نشكء 
حركب كثيرة ككقكع 

مما يكضح لمطمبة ضحايا 
أىمية المكضكع بالنسبة 
ليـ كلحياتيـ اليكمية، 

يجب كضع المعرفة ؼ
العممي في سياؽ 

 .اجتماعي
 

 

عرض صكر تمثؿ مراحؿ 
تكرير النفط كعرض صكر 
تبيف مككنات النفط ككيفية 
انفصاليا حسب درجة 
الغمياف كالكثافة، مع بياف 
قيـ درجات الغمياف عند كؿ 

 .مككف بالتفصيؿ
ربط مفيـك النفط باحتكائو 
عمى ألكانات كتشكيمو 
 .لمصدر أساسي ليا

المفاىيـ بالمعرفة  ربط
السابقة حكؿ مفيـك 

النفط، ككذلؾ ربطو مع 
مفيـك األلكانات، مفيـك 
مبدأ فصؿ المكاد حسب 
خصائصيا الفيزيائية مف 
 .درجة غمياف أك كثافة

أكراؽ عمؿ تحتكم 
صكر تبيف عممية تكرير 

 .النفط كمككناتيا

جميع مككنات عممية فصؿ 
. النفط عبارة عف ألكانات

 
تقطير التجزيئي في عممية اؿ

يتـ فصؿ األلكانات في النفط 
باالعتماد عمى االختبلؼ قي 

. درجة الغمياف فقط
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األبستمولوجي 

طريقة التدريس أو 
الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

الحكار كالنقاش كتفسير 
تمثيبلت التفاعؿ  
كمف الميـ التركيز 

لى أف أحد بالنشاط ع
شقي الرابطة الثنائية ما 
يسكر كليس كبل الرابطتيف 

في الرابطة الثنائية 

محتكيات الفيديك كتفسير 
كربطيا مع كؿ  األرقاـ

مركب يمثؿ عرض 
التمثيبلت الثبلثة لممفيـك 

المحسكس، كالرمزم، )
 (.كالمجرد

مراعاة المعرفة السابقة 
حكؿ مفيـك الطمبة عف 
 التفاعؿ الكيميائي كأنو
عممية تكسر ركابط 

مركبات جديدة  إلنتاج
بتككيف ركابط جديدة 

عرض فيديك يحتكم 
عمى تمثيؿ التفاعؿ 

بصكرة حركية يظير مف 
خبلليا عممية كسر 

اإلضافة، الرابطة كمكقع 
أكراؽ عمؿ تساىـ في 
ترسيخ مفيـك التفاعؿ 

 الكيميائي

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف 
سيجما، )تكسر كبل الرابطتيف 

 .في الرابطة الثنائية( كبام

الرجكع إلى تفصيؿ لفظ 
االسـ في ترسيخ تسمية 
 األلكانات كاأللكينات 

الرجكع إلى أصؿ الكممة 
كاألرقاـ بالمغة البلتينية، 
يساىـ في تصحيح الخمط 
بيف األلكاف كاأللكيف مف 

 .حيث المسمى

عرض كؿ مركب مع 
صيغتو كاسمو في صكر 
عمى عرض تكضيحي، 

مكز األعداد لى رإالتطرؽ 
كأنيا مف األصؿ البلتيني 

التمييز بيف األلكاف  ليسيؿ
كاأللكيف، عمى أف طريقة 
التسمية تعتمد أف االسـ 

األكؿ : يقسـ لمقطعيف
يعبر عف الرقـ بالمغة 

( اف: )البلتينية، كالثاني
 لؤللكيف( يف)لؤللكاف، ك

ربط المفيـك بأف المركب 
الكيميائي يعبر عنو باسـ 

ىيؿ أك برمكز لتس
التعامؿ معو، ليس 

بالضركرة في كؿ مرة أف 
نرسـ الصيغة البنائية 
لممركب لمتمكف مف 
 .تمييزه أك التعامؿ معو

عرض صكر أللكانات 
كألكينات مختمفة 

بصيغيا البنائية، كمف 
ثـ طرح كؿ األسماء مف 
ذرة كربكف إلى عشر 
ذرات كربكف، كتفصيؿ 
المسمى إلى مقطعيف 
في كؿ ألكاف كألكيف، 

بط الصكر بالمسمى كر
بأف األلكاف الذم يحتكم 
عمى ثبلث ذرات كربكف 
يككف اسمو يحتكم عمى 

بالمغة  3مقطع العدد 
 .البلتينية

عدـ التمييز الطمبة بيف 
األلكاف كاأللكيف مف خبلؿ 
. المسمى دكف رسـ المركب

الحكار كالنقاش 
كالمبلحظة لمتفسير 

 .كاالستنتاج
 
 
 
 
 
 
 

ربط الصكر كتمثيؿ 
ابط لكؿ مف الكربكف الرك

كالييدركجيف، بأنو ال يمكف 
لمييدركجيف أف يككف أكثر 
مف رابطة لذا احتماؿ أف 
تككف الرابطة الثنائية بيف 
 .كربكف كىيدركجيف يمغى

 

ربط المفيـك بالمعرفة 
التي تفيد بأف الكربكف 
يككف أربع ركابط ليصؿ 

إلى االستقرار، 
كالييدركجيف يحتاج 
يصؿ لرابطة كاحدة فقط ؿ
 .إلى االستقرار

عرض صكر أللكانات 
كألكينات مختمفة 

بصيغيا البنائية، تظير 
فييا الركابط كنكعيا 

ككؿ رابطة مع أم ذرات 
 تككنت؟

تككف الرابطة التساىمية 
الثنائية في األلكيف بيف أم 

ذرة كربكف كأم ذرة 
. ىيدركجيف
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المؤثر المحور  األنتولوجي المحور  المحور 
األبستمولوجي 

قة التدريس أو طري
الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

مراعاة البعد الثقافي أك 
المغكم الذم يجعؿ الطمبة 
يربطكف القكة بالنشاط 

 .بشكؿ بدييي

عرض التمثيبلت الثبلثة 
لمفيـك الرابطة الثنائية 
كمصدر لبللكتركنات، 
 .كمفيـك قكة الرابطة

دمج مفيـك قكة الرابطة 
مع النشاط الكيميائي 
تكاءـ المفيكميف 

فيديك كصكر تكضح 
محتكل الرابطة الثنائية 
مف االلكتركنات كطرح 
أسئمة تناقش الفرؽ بيف 
القكة كنكع الرابطة 
بالنشاط الكيميائي 

تمتاز األلكينات بقدرتيا عمى 
المشاركة في تفاعبلت 
اإلضافة ألنيا مركبات 

. مشبعة

الحكار كالنقاش 
كالمبلحظة لمتفسير 

 .كاالستنتاج

استخداـ التجربة العممية 
يساىـ في التجسير بيف 
المستكل المحسكس 

 .كالمجرد

ربط المفيـك بمفيـك قكل 
الترابط بيف الجزيئات، 
كأف المادة تذيب 

شبييتيا، أيضان ربط أف 
الذائبية ىي خاصية 
فيزيائية تتأثر بقكل 

 .الترابط

عرض عممي يقـك 
المعمـ بإذابة كمية قميمة 

في  مف أم ألكاف متكفر
مختبر المدرسة في 
أنبكب اختبار يحتكم 

عمى ماء مقطر، ليشاىد 
الطمبة ماذا يحدث، 

طرح أسئمة لبلستنتاج ما 
العبلقة بيف طبيعة 
 .المركب كذائبيتو

األلكانات مركبات ذائبة في 
. الماء

ربط المفيـك الكيميائية 
فيزيائية، خاصية  خاصية)

، بتفسير معنى (كيميائية
ة فيزيائي بأف الصؼ

الفيزيائية تعنى بالشكؿ 
لو )بكؿ ما ىك فيزيائي 
( شكؿ أك حجـ
(physical) 

كخاصية كيميائية أم تدؿ 
عمى شيء كيميائي أم 
تعنى بتفسير سمكؾ 

في )المركب كيميائيان 
 .(التفاعبلت
 
 
 

تفسير معنى فيزيائي 
ذلؾ مع  كربط ككيميائي

يمثؿ  أمثمة عمى كؿ منيا
عرض التمثيبلت الثبلثة 

المحسكس، )ـ لممفيك
 (.كالرمزم، كالمجرد

مراعاة المعرفة السابقة 
سكاء صحيحة أك بديمة 
لمفيـك الخصائص 

الفيزيائية، درجة الغمياف، 
درجة االنصيار، كقكل 
الترابط بيف الجزيئات 
التي تؤثر عمى 
خصائص المركب 

، ككذلؾ الفيزيائية
الخصائص الكيميائية 
يجب أف يككف كؿ 
مفيـك يذكر بالحصة 

 .لدل الطمبة مبيمان  ليس

أكراؽ عمؿ، طرح أسئمة 
كنقاش في مجمكعات، 
حكؿ مفيـك الخصائص 
الفيزيائية، أمثمة عمييا، 
ككذلؾ الخصائص 
الكيميائية كأنيا تعنى 
بتفسير سمكؾ المركب 

في التفاعبلت 
 ,الكيميائية

الخمط بيف الخصائص 
الفيزيائية كالكيميائية، عند 
تفسير سمكؾ المركب 

. كنيالييدرككرب



187 
 

 

المؤثر المحور  األنتولوجي المحور  المحور 
األبستمولوجي 

طريقة التدريس أو 
الوسائل المستخدمة 

المفيوم البديل 

الحكار كالنقاش كتفسير 
بيانات عددية كاستخداـ 
تعبيرات لفظية في 

 .االستنتاج

محتكيات الجدكؿ كتفسير 
األرقاـ كربطيا مع كؿ 
مركب يمثؿ عرض 

لممفيـك التمثيبلت الثبلثة 
 كالرمزم، المحسكس،)

 .(كالمجرد

مكائمة مفيـك امتبلؾ 
المركب لنفس الصيغة 
الجزيئية مع مفيكـ 
اختبلؼ الخصائص 
الفيزيائية مع اختبلؼ 
الصيغة البنائية لنفس 

 .الصيغة الجزيئية

عرض صكر لممركب 
كمتشكبلتو كعرض جدكؿ 
يحتكم الصيغة الجزيئية 
الصيغ البنائية المختمفة 

ت مع قيـ عددية لممتشكبل
درجة  أكلدرجة الغمياف 

االنصيار، كطرح أسئمة 
تساعد الطمبة عمى 
المقارنة كاالستنتاج 

متشكبلت ألكاف أك ألكيف ما لو 
 نفس الخصائص الفيزيائية

الحكار كالنقاش  
ككذلؾ التركيز عمى 
الجانب المغكم كتفسير 

كممة زكج مف االلكتركنات 
كمفظ بأف زكج تعني مثنى 

 .شيءمف اؿ

استخداـ الصكر الحركية 
مع التفسير المفظي 

كالنصكص  التكضيحية 
يمثؿ عرض التمثيبلت 

 الثبلثة لممفيـك
المحسكس، الرمزم، )

 (.المجرد

مكاجية مفيكـ أف العنصر 
الذم يمجأ لتككيف رابطة 

 بإلكتركنوتشاركية يشارؾ 
فقط دكف األخذ بعيف 

أف الرابطة بف  االعتبار
ىة العنصريف كليس مف ج
نما  كاحدة تتككف، كا 

الرابطة تتككف بمشاركة 
مقابؿ  بإلكتركنوالعنصر 
لمعنصر اآلخر  إلكتركف

استخداـ عرض فيديك 
يكضح كيفية تشارؾ 
ذاالييدركجيف كالكربكف   كا 

تمثؿ الرابطة بالصكر 
الحركية في الفيديك، مع 
التفسير كالتكضيح مف 

 .قبؿ المعمـ

الرابطة الكيميائية بيف ذرتي 
كف كالييدركجيف تمثؿ الكرب

إلكتركنان كاحدان فقط كليس زكجان 
 مف االلكتركنات

النقاش بيف كؿ مجمكعة 
تقـك برسـ ألكاف معيف، 
ككذلؾ النقاش الحاصؿ 
بعد مقارنة كؿ مجمكعة 
المجسـ الذم قامت 
بتككينو، التركيز عمى 
مصطمح ترتيب ذرات 

ككسر رابطة كبياف الفرؽ 
 .بينيما

ات نماذج الذر استخداـ
لرسـ المتشكبلت كتكضيح 

يمثؿ تغير ترتيب الذرات، 
عرض التمثيبلت الثبلثة 

المحسكس، )لممفيـك 
 (.الرمزم، المجرد

ربط المفيكـ بما يعرفو 
الطالب عف خصائص 

خاصية )الركابط األحادية 
، كأيضان التمييز (الدكراف

بيف مفيكـ الصيغة 
الجزيئية كالبنائية في كؿ 
عممية رسـ متشكبلت، 

حتاج األمر إلى تكضيح كم
 .مفيكـ كسر الرابطة

في  األدكاراستخداـ لعب 
تمثيؿ المتشكبلت 

المختمفة لنفس المركب، 
 .نماذج الذراتاستخداـ 

عند رسـ المتشكبلت يعتقد 
الطمبة أف الركابط تكسر في 

لذلك[، المركب الييدرككربكني

 أللكينليسمتشكالًالأللكان،
ر ًاألن لتشكلليستفاعالًاوكس

. .]للرو بط
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 (8)الممحق 
األىداف التعميمية المرتبطة بإحداث تغيير مفاىيمي تجاه المفيوم الصحيح في 

 موضوع األلكانات واأللكينات
اليدف التعميمي المرتبط بالتغيير 

 المفاىيمي
المفيوم البديل  المفيوم الصحيح

الكربكف ال عنصر أف يميز الطالب بأف 
 .فمز

أك  عنصر الكربكف عنصر فمزم .لزمعنصر الكربكف ال ؼ
 .شبو فمزم

أف يقارف الطالب بيف مفيكمي العدد 
 .الذرم كالكتركنات التكافؤ

تمثؿ الكتركنات التكافؤ لمعنصر 
 .الكتركنات المدار األخير

الكتركنات التكافؤ لمعنصر تمثؿ 
 .عدده الذرم

أف يميز الطالب التركيب البنائي 
لى بعض لؤللماس، أف يتعرؼ الطالب ع

 .خصائص األلماس الفيزيائية

كيفية ترتيب الذرات في المركب 
تؤثر عمى طبيعة خصائصو 
 الفيزيائية مثؿ الصبلبة 

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب 
جزيئات المركب مع الخصائص 
. الفيزيائية مثؿ صبلبة األلماس

أف يميز الطالب التركيب البنائي 
لمجرافيت، أف يتعرؼ الطالب عمى بعض 

 .صائص الجرافيت الفيزيائيةخ

كيفية ترتيب الذرات في المركب 
تؤثر عمى طبيعة خصائصو 
 .الفيزيائية مثؿ التكصيؿ الكيربائي

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب 
جزيئات المركب مع اختبلؼ 

عدـ : الخصائص الفيزيائية، مثؿ
تمييز سبب قدرة الجرافيت عمى 

. تكصيؿ التيار الكيربائي
ب الخصائص الكيميائية أف يميز الطاؿ

لمكربكف كقدرتو عمى تككيف ركابط 
 .تشاركية مع الييدركجيف

الكربكف يككف أربع ركابط تشاركية 
 مع الييدركجيف

الكربكف يككف أربع ركابط أيكنية 
 .مع الييدركجيف

أف يقارف الطالب بيف الرابطة األيكنية 
كالتشاركية، كيميز أف نكع العنصر يحدد 

 .تي يككنيانكع الرابطة اؿ

نكع العنصر كصفاتو يحدد مكقعو 
في الجدكؿ الدكرم، كخصائصو 
الفيزيائية كالكيميائية ككذلؾ نكع 
الركابط التي يككنيا مع العناصر 

 األخرل

الخمط بيف الفمزات كالبلفمزات في 
حيث ال [تككيف الركابط بينيا 

يميز الطمبة أف نكع العنصر يحدد 
 نكع الرابطة التي يككنيا سكاء

. ]أيكنية أك تشاركية
أف يميز الطالب اليالكجينات عناصر 
المجمكعة السابعة كخصائصيا 

. الكيميائية
 
 
 

 

اليالكجينات تككف ركابط أيكنية مع 
الفمزات القمكية كركابط تشاركية مع 

 .الكربكف

اليالكجينات ال تككف ركابط إال 
. مع الفمزات القمكية
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اليدف التعميمي المرتبط بالتغيير 
 المفاىيمي

المفيوم البديل  المفيوم الصحيح

ف يعرؼ الطالب المقصكد بالمركب أ
العضكم، كيميز المركب العضكم عف 

 .غيره مف المركبات

المركب العضكم ىك المركب الذم 
يحتكم عمى الكربكف كيرتبط مع 
الييدركجيف أك األكسجيف أك 

النيتركجيف أك كبلىما أك جميعيـ ما 
 .مكض الكربكنيةعدا الكربينات كالح

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب 
العضكم، فغاز ثاني أكسيد 

 .الكربكف مركب عضكم

أف يعرؼ الطالب المقصكد بالمركب 
الييدرككربكني، كيميز المركب 

 .الييدرككربكني  عف غيره مف المركبات

المركب الييدرككربكني ىك المركب 
الذم يتككف مف كربكف كىيدركجيف 

 .فقط

مييز الطمبة لمفيـك المركب عدـ ت
الييدرككربكني بأنو يتككف مف 

 .كربكف كىيدركجيف فقط

أف يميز الطالب العبلقة العكسية بيف 
 طكؿ الرابطة كقكتيا

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في 
الرابطة التساىمية األحادية أك 

 .الثنائية ىي عبلقة عكسية

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا 
ابطة التساىمية األحادية أك في الر

. الثنائية ىي عبلقة طردية
أف يتعرؼ الطالب عمى الصيغة العامة 
لكؿ مف األلكاف كاأللكيف، كيميز المركب 
المشبع عف المركب غير المشبع مف 

 .خبلؿ الصيغة العامة

ىناؾ صيغة عامة تعبر عف العبلقة 
بيف عدد ذرات الكربكف مع عدد 

لكاف أك ذرات الييدركجيف في األ
األلكيف، لذلؾ يمكف التمييز بينيما 

 .مف الصيغة الجزيئية

عدـ تمييز الطمبة بيف المركب 
كالمركب غير ( األلكاف)المشبع 
، مف خبلؿ (األلكيف)المشبع 

 .الصيغة الجزيئية

أف يكضح الطالب الفرؽ بيف الصيغية 
 الجزيئية كالبنائية

الصيغة الجزيئية تختمؼ عف 
كيمكف تمثيؿ  الصيغة البنائية

 .المركب بالصيغتيف

عدـ التمييز بيف الصيغة الجزيئية 
كالصيغة البنائية لممركب 

 .الكيميائي
أف يرسـ الطالب أكبر عدد ممكف مف 

 متشكبلت األلكاف
ليس شرطان بأف يتساكل عدد 

متشكبلت األلكاف مع عدد ذرات 
 .الكربكف المككنة لو

عدد متشكبلت األلكاف يمثؿ عدد 
 .كربكف المككنة لؤللكافذرات اؿ

اف يرسـ الطالب متشكبلت أم ألكيف 
باالعتماد عمى تغيير مكقع الرابطة 

 .الثنائية

ليس شرطان بأف يتساكل عدد 
متشكبلت األلكيف مع عدد ذرات 

 .الكربكف المككنة لو

عدد متشكبلت األلكيف يمثؿ عدد 
. ذرات الكربكف المككنة لؤللكيف

كانات مف أف يقارف الطالب بيف األؿ
 .حيث اختبلؼ الخصائص الفيزيائية

تختمؼ  الخصائص الفيزيائية مف 
 .ألكاف آلخر

تمتمؾ األلكانات المختمفة نفس 
. الخصائص الفيزيائية

أف يربط الطالب بيف حالة إشباع األلكاف 
 .كخمكلو الكيميائي

تمتاز األلكانات بالخمكؿ الكيميائية 
إلشباعيا، كتقـك بتفاعبلت ضئيمة 

 .اعؿ االحتراؽكتؼ

مف خصائص األلكانات المشبعة 
 .أنيا مركبات نشيطة كيميائيان 
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اليدف التعميمي المرتبط بالتغيير 
 المفاىيمي

المفيوم البديل  المفيوم الصحيح

أف يميز الطالب بيف المكنمر كالبكلمر 
 .في تفاعؿ البممرة

المكنمر كحدة بناء : في تفاعؿ البممرة
 .البكلمر

ؿ البممرة المكنمر يتككف مف تفاع
 .ككحدة بناءه البكلمر

أف يميز الطالب مصدر النشاط 
 .الكيميائي لؤللكينات

تعتبر األلكينات مركبات نشيطة 
كيميائيان ألنيا تحتكم عمى رابطة 
ثنائية غنية بااللكتركنات، كال تعتبر 
 .قكة الرابطة مصدر نشاط األلكينات

تعتبر األلكينات مركبات نشيطة 
ألنيا تحتكم عمى رابطة  كيميائيان 

. ثنائية قكية

أف يكضح الطالب كيفية تفاعؿ األلكيف 
 .كمادة متفاعمة فقط

يعتبر األلكيف مادة متفاعمة فقط في 
 . التفاعبلت بسبب كسر الرابطة بام

يعتبر األلكيف مادة متفاعمة كمادة 
 .ناتجة في تفاعبلتو الكيميائية

 أف يميز الطالب أف  قكل الترابط بيف
 .جزيئات األلكانات مف نكع قكل لندف

قكل الترابط بيف جزيئات األلكانات 
مف نكع قكل لندف، كليا عبلقة 
 .بالكتمة المكلية لكؿ المركب

عدـ التمييز بيف عدد الركابط في 
األلكاف كقكل الترابط بيف جزيئات 

(. قكل لندف)األلكاف 
أف يتعرؼ الطالب عمى مككنات النفط، 

 .ت منياكيميز األلكانا
يحتكم النفط عمى مركبات 

ىيدرككربكنية متنكعة كلكف ليس 
 .جميعيا مف نكع ألكانات

جميع مككنات عممية فصؿ النفط 
. عبارة عف ألكانات

أف يكضح الطالب مبدأ التقطير التجزيئي 
 .في فصؿ النفط

في عممية التقطير التجزيئي يتـ 
فصؿ األلكانات في النفط باالعتماد 

قي درجة الغمياف  عمى االختبلؼ
 .كالكثافة

في عممية التقطير التجزيئي يتـ 
فصؿ األلكانات في النفط 

باالعتماد عمى االختبلؼ قي 
. درجة الغمياف فقط

أف يميز الطالب أف رابطة بام فقط ىي 
 .ما تكسر في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر 
 .ئيةالرابطة بام فقط في الرابطة الثنا

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر 
في ( سيجما، كبام)كبل الرابطتيف 

 .الرابطة الثنائية
أف يميز الطالب بيف األلكاف كاأللكيف 
 .مف خبلؿ االسـ دكف رسـ المركب

ىناؾ فرؽ في تسمية األلكاف 
كاأللكيف مف حيث المفظ، ينتيي 

، أما األلكيف (اف)األلكاف بمقطع 
 (يف)ينتيي بمقطع 

دـ التمييز الطمبة بيف األلكاف ع
كاأللكيف مف خبلؿ المسمى دكف 

. رسـ المركب

أف يميز الطالب أف الرابطة الثنائية 
 .تتككف بيف ذرتي كربكف

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في 
األلكيف بيف أم ذرة كربكف كذرة 

 .كربكف أخرل

تككف الرابطة التساىمية الثنائية 
رة كربكف في األلكيف بيف أم ذ

. كأم ذرة ىيدركجيف
أف يربط الطالب بيف حالة عدـ اإلشباع 

 .في األلكينات كنشاطيا الكيميائي
 
 

تمتاز األلكينات بقدرتيا عمى 
المشاركة في تفاعبلت اإلضافة 

 .ألنيا مركبات غير مشبعة

تمتاز األلكينات بقدرتيا عمى 
المشاركة في تفاعبلت اإلضافة 

. ألنيا مركبات مشبعة
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ليدف التعميمي المرتبط بالتغيير ا
 المفاىيمي

المفيوم البديل  المفيوم الصحيح

أف يربط الطالب بيف خصائص 
األلكاف الفيزيائية مع طبيعة قكل 
 .الترابط المكجكدة بيف جزيئاتو

األلكانات مركبات غير ذائبة في 
 .الماء نسبيان 

األلكانات مركبات ذائبة في 
. الماء

صكد بكؿ مف أف يكضح الطالب المؽ
 .الخصائص الفيزيائية كالكيميائية

الخصائص الفيزيائية تعنى في 
تفسير سمكؾ المركب مف حيث 

قكل الترابط كالشكؿ كترتيب 
الذرات، أما الخصائص الكيميائية 
تعنى في تفسير سمكؾ المركب 
في التفاعبلت الكيميائية كتككيف 

 .الركابط الكيميائية

 
الخمط بيف الخصائص 

ية كالكيميائية، عند الفيزيائ
تفسير سمكؾ المركب 

. الييدرككربكني

أف يميز الطالب بأف ظاىرة التشكؿ 
 .تؤثر في خصائص األلكاف

تختمؼ متشكبلت نفس المركب 
عف بعضيا البعض في 
 .خصائصيا الفيزيائية

متشكبلت ألكاف أك ألكيف ما لو 
 نفس الخصائص الفيزيائية

أف يكضح الطالب مفيـك الرابطة 
 .كيميائية كتمثيميااؿ

تمثؿ الرابطة الكيميائية بيف ذرتي 
الكربكف كالييدركجيف بزكج مف 

 .االلكتركنات

الرابطة الكيميائية بيف ذرتي 
الكربكف كالييدركجيف تمثؿ 

إلكتركنان كاحدان فقط كليس زكجان 
 مف االلكتركنات

أف يميز الطالب أف التشكؿ ىك 
إعادة ترتيب الذرات كليس كسران 

 .ابطلمرك

رسـ المتشكبلت عبارة عف إعادة 
ترتيب الذرات أك تغيير في بناء 
 .المركب كليس كسر لمركابط

عند رسـ المتشكبلت يعتقد 
الطمبة أف الركابط تكسر في 

. المركب الييدرككربكني
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( 9)الممحق   

مقتطفات من أوراق العمل المستخدمة في إحداث التغيير المفاىيمي حول 
نات واأللكينات موضوع األلكا

 
سنعمؿ في ىذه الحصة في مجمكعات، كالمياـ المطمكبة مف كؿ مجمكعة عمى مدار كقت 

 :الحصة كاآلتي
 :مناقشة األسئمة التالية (1

ما ىي كحدة بناء المادة؟ _ 
ماذا يعني لؾ العنصر؟  _ 
كيؼ تتحد العناصر؟ كيؼ تتككف المركبات؟ _ 
؟ أـ ىؿ العناصر في الجدكؿ الدكرم متشابية_ 

أنيا تختمؼ؟ 
ماذا يمثؿ كؿ مف العدد الذرم كالعدد الكتمي _ 

لمعنصر؟ 
كيؼ يمكف تمثيؿ العنصر حسب عدده الذرم؟ _ 
 

ؿ (2
نأخذ عنصر الكربكف، كنفكر معان ىؿ الكربكف 

  فمز؟ فمز أـ ال
 إذان ما التكزيع االلكتركني لمكربكف؟_ 
كيؼ يككف الكربكف مركبات مع عناصر أخرل؟ _ 
لجكء العناصر لمتفاعؿ أك تككيف  ما سبب_ 

المركبات المختمفة؟ 
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الصيغة العامة لأللكانات واأللكينات : الموضوع  
سنعمؿ اليـك في مجمكعات إليجاد الصيغة العامة لكؿ مف األلكانات : عزيزاتي الطالبات

.كاأللكينات، كتكضيح ماىية المفيكميف  

      
مثيؿ لذرات الكربكف، كالكرات البيض ىي تمثيؿ كانت الكرات السكد في الصكر ىي ت إذا 

 لذرات الييدركجيف، أجيبي عف اآلتية
ىؿ يمكنؾ التمييز أم مف الصكر ألكاف أك ألكيف؟( 1  
ما نكع الصيغة التي يتمثؿ بيا المركب في الصكر؟( 2  
ىؿ يمكف تمثيؿ المركب بصيغة مف نكع آخر؟ إذا نعـ فما ىي؟ ( 3  
امة لكؿ األلكانات أك لكؿ األلكيناتىؿ يمكف تعميـ صيغة ع( 4  

الخصائص الفيزيائية لأللكانات : موضوع الحصة
ماذا تعرفيف عف الخصائص الفيزيائية؟   -
 ىؿ يمكنؾ إعطاء أمثمة عمى خاصية فيزيائية لممادة؟ -
 :باالعتماد عمى الجدول التالي، أجيبي عن األسئمة في أسفل الجدول -

ة الغمياندرج الصيغة الجزيئية األلكان  درجة االنصيار 
CH4 -164 ميثان  -182  
C2H6 -89 ايثان  -183  
C3H8 -42 بروبان  -190  

 ىؿ يمكنؾ التنبؤ بالحالة الفيزيائية لؤللكانات في الجدكؿ عند درجة حرارة الغرفة؟ (1
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ما العبلقة بيف عدد ذرات الكربكف التي يتككف منيا ككؿ مف؟  (2
 الحالة الفيزيائية لؤللكاف؟  ( أ 
درجة غميانو؟  ( ب
 درجة انصياره؟( ج

ذرة كربكف، ماذا تتكقعيف حالتو الفيزيائية عند درجة حرارة  12ألكاف يتككف مف  (3
 الغرفة؟

ما عبلقة عدد ذرات الكربكف مع ذرات الييدركجيف في كؿ ألكاف، ىؿ يمكنؾ  (4
استنتاج عبلقة رياضية بيف أعداد ذرات الكربكف، كذرات الييدركجيف؟ 

الخصائص الفيزيائية  :الموضوع
 لمتشكثت األلكانات

الصكرة المجاكرة تحتكم عمى أم _ 
 ألكاف؟

مف خبلؿ قيـ درجة الغمياف كدرجة _ 
االنصيار، ىؿ تبلحظيف ىنا اختبلؼ 

 بيف متشكبلت نفس األلكيف؟
ىؿ متشكبلت : االستنتاجماذا يمكف _  

األلكيف ليا نفس الخصائص الفيزيائية أـ 
 أنيا تختمؼ؟

ا سبؽ ىؿ يمكف استنتاج عبلقة مـ_ 
بيف  عدد ذرات الكربكف في األلكاف 

الكاحد مع درجة غميانو أك درجة 
 انصياره؟

في حاؿ مقارنة متشكبلت نفس _ 
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األلكيف، فإف درجة الغمياف أك درجة 
 االنصيار تتغير، كلكف حسب ماذا؟

الخصائص الكيميائية لأللكانات واأللكينات : الموضوع
كيميائي بخصائص فيزيائية ككيميائية، في ىذه الكرقة سنتعرؼ بالتحديد يمتاز كؿ مركب 

إلى الخصائص الكيميائية لكؿ مف األلكانات كاأللكينات، كمف أىـ ىذه الخصائص نشاط 

كيفية سير المركب في التفاعبلت الكيميائية، فماذا يعني التفاعؿ : المركب الكيميائي كيعني

نو؟ كىؿ ىناؾ عدة أنكاع لمتفاعبلت الكيميائية؟ الكيميائي؟ كيؼ يمكف التعبير ع

عف األسئمة السابقة، سنتعرؼ عمى عدة أنكاع مف التفاعبلت الكيميائية التي  اإلجابةبعد 
يسمكيا األلكانات أك األلكينات؟ 

 :تفاعل اإلضافة

ماذا تعني لكـ كممة إضافة؟ أم أننا بحاجة إلضافة شيء لشيء آخر، ىؿ يذكركـ ذلؾ 

فركؽ بيف األلكانات كاأللكينات؟ ىؿ نتذكر عندما كنا نحكؿ األلكيف إلى ألكاف بإحدل اؿ

لنفس عدد ذرات الكربكف؟  ماذا كنا نفعؿ؟ ىؿ يمكف ربط ذلؾ بتفاعؿ اإلضافة؟ 

ىؿ تعتقديف أف تفاعؿ اإلضافة في األلكاف كما في األلكاف؟ أـ أف إحداىما أنشط كيميائيان 

مف اآلخر؟ 

م الذم يجعؿ األلكانات كاأللكينات  تختمؼ في نشاطيا الكيميائي؟ ما ىك الفرؽ الجكىر

بماذا يمكف ربط النشاط الكيميائي لممركب؟ لماذا يمجأ المركب لمدخكؿ في تفاعؿ كيميائي؟ 

بعضان ىؿ يمكف اقتراح بعض المكاد التي يمكف أف تضاؼ إلى األلكاف أك األلكيف؟ قد يككف 

. في السابؽن مر معؾ منيا 
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تطبيقات عممية عمى األلكينات : عالموضو
ىؿ سبؽ كتساءلت ما المكاد األكلية التي يصنع منيا الكرؽ كالببلستيؾ؟ 

كيؼ يمكف التحكـ في الكرؽ كالببلستيؾ كصناعة العديد مف األشياء كأكياس القمامة كأكراؽ 

التنظيؼ كالكؤكس الببلستيكية، كخيكط المبلبس؟ 

تفاعؿ البممرة؟ ماذا تعني لؾ ىذه الكممة؟  ىؿ سمعًت يكمان بكممة مبممرات؟ أك

ىؿ يمكف ربط تفاعؿ البممرة بالصناعات المذككرة سابقان؟ باعتقادؾ ما عبلقة األلكينات في 

 ذلؾ؟
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 (10)الممحق 

 مقابثت موجية لطالبات المجموعة التجريبية

 مقدمة

التجريبية، لرصد أثر قامت الباحثة بمجمكعة مف المقاببلت مع بعض طالبات المجمكعة 

المحاكر الثبلثة في إحداث التغيير المفاىيمي لدييف كذلؾ بعد دراستيف مكضكع األلكانات 

 .كاأللكينات باستخداـ استراتيجية التدريس المصممة في ضكء النظرة المتعددة

أف مادة األلكانات كاأللكينات مادة جديدة أـ أنو تـ التطرؽ ليا في صفكؼ  يفىؿ تجد (1

 إجابتؾ؟ م، عمؿسابقة

 عتمد فيمؾ لممادة بصكرة أساسية، عمى طريقة عرض المعمـ كشرحو ليا؟اعمى ماذا  (2

ف تربط المادة الربط بيف حاكلتً ىؿ  - فكيؼ ذلؾ؟ أـ أنؾ  يفكبيف معمكمات سابقة، كا 

 بتمقييا كالبناء عمى أساسيا لصفكؼ الحقة؟ فتكتفي

 المادة؟ ؾ طريقة عرض الكحدة في الكتاب في دراسةتكيؼ ساعد (3

مكازنة المعادالت، ككتابة الصيغ الكيميائية :) سابقان مثؿ  مرما مف  استفدتً كيؼ  (4

 ؟(يفيدؾ في فيـ مادة األلكانات كاأللكينات

األلكانات )في صفكؼ سابقة عمى تعممؾ ليذه الكحدة  مرر تذكرؾ لما أثكيؼ  -

 ؟(كاأللكينات 

5) C4H10 مف ىاتيف الصيغتيف؟ كؿ يفىي صيغة جزيئية أـ بنائية، كيؼ تصؼ ىؿ 
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ىؿ بالضركرة أف يككف لكؿ صيغة جزيئية صيغة بنائية كاحدة فقط تمثميا، ماذا تسمي  (6

 ذلؾ؟ كيؼ يحدث؟

كيؼ ساىـ طريقة لعب األدكار كعمؿ المتشكبلت بتمثيؿ الركابط عف طريؽ الطالبات _  

 أنفسيف، كرسـ المتشكبلت باستخداـ نماذج الذرات في فيـ ظاىرة التشكؿ؟

 ؼ يمكف الحكـ عمى مركب عضكم بأنو مشبع أـ غير مشبع؟مؾ (7

 ما عبلقة حالة إشباع المركب الييدرككربكني بمدل نشاطو الكيميائي كحالتو الفيزيائية؟ (8

 ما عبلقة طكؿ الرابطة الكيميائية مع قكتيا؟ (9

 ما عبلقة عدد التفرعات في المركب بدرجة غميانو؟  (10

 لماذا؟ ات؟ما ىك مصدر النشاط الكيميائي لؤللكيف  (11

عممي  ىؿ تعتقد أف متشكبلت ألكاف أك ألكيف ما ليـ نفس الخصائص الفيزيائية؟  (12

 إجابتؾ؟

 البكلمر، كالمكنمر، أييما يعتبر كحدة بنائية لآلخر؟ (13

كيؼ أثر استخداـ المغة في تكضيح معاني المكنمر كالبكلمر عمى فيمؾ لتفاعؿ _ 

 البممرة؟

كيؼ يمكف الحصكؿ  ممية التقطير التجزيئي؟عمى أم أساس يتـ فصؿ األلكانات في ع (14

 ؟(مصدرىا)عمى األلكانات 

 عف األلكانات كاأللكينات؟  ينوما الذم تعرؼ  - (15

إضافة المزيد؟  يفىؿ تريد_     
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 ما يعني لؾ كؿ مفيـك األلكانات كاأللكينات؟  مأذكر_    

 إذا طمب منؾ عبارة تأمؿ عف المادة اآلف؟   (16

تخدـ في الحصص قد ساىـ في إيصاؿ المفيكـ بطريقة ما أكثر أسمكب تدريس اس  (17

 كاضحة؟

كيؼ أثر العمؿ في مجمكعات كالتفاعؿ مع زميبلتؾ في فيـ مادة األلكانات   (18

 كاأللكينات؟

كيؼ ساىـ استخداـ أكراؽ العمؿ كالصكر كالنصكص كاستخداـ الحكار لمناقشتيا في  (19

 تكضيح المفاىيـ؟

 كقد تصحح في دراسة ىذه الكحدة؟ما أكثر مفيكـ تذكرينو كاف خاطئان   (20

 كيؼ ساىمت كتابتؾ تأمبلت عف كؿ حصة في مراقبة تعممؾ في ىذه الكحدة؟ (21
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 (11)الممحق 

األنماط المتكررة في إجابات الطمبة ضمن الجزء اإلنشائي الختبار المفاىيم 
 البديمة

رقـ  رقـ التبرير التبرير
 السؤاؿ

 .الكتركنات بأربعيشارؾ  ألنوالكربكف شبو فمز 
 عازؿكأحيانان مكصؿ لمكيرباء  أحيانان  ألنوالكربكف شبو فمز 

 .نشيط كيميائيان  ألنوالكربكف شبو فمز 
 .يممؾ خصائص فيزيائية ككيميائية لمفمزات ألنوالكربكف فمز 
  .الفمزات كبعض مف صفات البلفمزات صفاتيممؾ  ألنوالكربكف شبو فمز 

 .دـ في البطارياتالكربكف فمز مكصؿ الكيرباء يستخ
  .يقع في المجمكعة الرابعة ألنوالكربكف شبو فمز 
  .يقع في المجمكعة الرابعة ألنوالكربكف فمز 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 

 2 1 .أحاديةركابط تساىمية  6الكربكف يككف 

 3 1 .كيساكم ذلؾ العدد الذرم 6عدد ذرات الكربكف 
 .الكربكف غير صمب

 .يان الكربكف غير نشيط كيميائ
 .تمييز لنكع الرابطةدكف ركابط كلكف  4الكربكف يعمؿ 

   .أيكنيةركابط  4الكربكف يعمؿ 

1 
2 
3 
4 

4 

 .الركابط بيف الكربكف في األلماس ثنائية
زيادة الكتمة المكلية كبالتالي ازدياد قكل الترابط بيف ذرات الكربكف في 

 .األلماس

1 
2 

5 

 .بكف العازؿ فيوالجرافيت مكصؿ لمتيار لقمة نسبة الكر
 .الف الكربكف فمز لمتيار الجرافيت مكصؿ

 

1 
2 

6 
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رقـ  رقـ التبرير التبرير
 السؤاؿ

 .أيكنيةفالرابطة ليست  األكسجيفبما أف المركب يحتكم عمى 
 .أيكنيةكمكريد الصكديـك ال تككف الركابط بينو 

 .أيكنيةبما اف المركب ال يحتكم عمى كربكف فالرابطة ليست 
 .يحتكم عمى رابطة ثنائية األلكيناتيثاف مف غاز الـ

1 
2 
3 
4 

7 

 8 1 .ىك أصؿ اليالكجينات الييميـك
 .الماء مركب عضكم ألنو يدخؿ في البناء الضكئي

 .ثاني أكسيد الكربكف مركب عضكم الحتكائو عمى الكربكف
 .المركب العضكم يتككف مف كربكف كأكسجيف فقط

تكائو عمى الكربكف كألنو ينتج مف ثاني أكسيد الكربكف مركب عضكم الح
 .احتراؽ األلكانات كاأللكينات

1 
2 
3 
4 

9 

 10 1 .احتكاءن عمى الكربكف األكثرالمركب الييدرككربكني ىك 
 .احتكاء المركب المشبع عمى العدد األكبر مف الييدركجيف

 .األلكيفالمركب المشبع ىك 
  .ألكاف كاعتبار البنتيف لؤللكافعدـ تمييز الصيغة العامة 

1 
2 
3 

11 

 n-2. 1 12 ىناؾ قانكف لعدد المتشكبلت 

أك مع  3لو عبلقة بعدد ذرات الكربكف مع فرؽ  األلكيفعدد متشكبلت 
 .مراعاة كجكد الرابطة الثنائية 

1 13 

 .كمما زادت عدد ذرات الكربكف زادت قكل الترابط
 .الغمياف كمما زادت قكل الترابط تقؿ عممية تكسير الركابط فتقؿ درجة

 .كمما زادت التفرعات زادت قكل الترابط كقمت مساحة السطح

 .كمما زادت قكل الترابط قمت درجة الغمياف

 

1 
2 
3 
4 

14 
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رقـ  رقـ التبرير التبرير
 السؤاؿ

 15 1  .العبلقة عكسية بيف ازدياد عدد ذرات الكربكف كازدياد درجة االنصيار

  .بارافينات خاممة األلكينات

 .نشيطة كيميائيان  اتاأللكاف

1 
2 

17 

 .ال يحدث فيو كسر لمركابط اإلضافةتفاعؿ 

  .بام أكيحدث بكسر الركابط سكاء سيجما  اإلضافةتفاعؿ 

 .سيجما كبام األلكيفيعمؿ عمى تكسير الركابط في  اإلضافةتفاعؿ 

 .فيي ما تكسر األقكلالف سيجما 

1 
2 
3 
4 

18 

 19 1  .أيضان يدخؿ في تركيب النكاتج  نوألمادة متفاعمة كمادة ناتجة  األلكيف

كمما زادت عدد الركابط زادت درجة االنصيار  1 20 

 22 1 .فميـ نفس الخصائص الفيزيائية ألكاناتبما اف البركباف كالبيكتاف 

تقؿ مساحة سطح الجزمء فتزيد قكل الترابط، نتيجة لذلؾ فالرابطة األحادية 
 .قصيرة كقكية

 .خاممة كاأللكاناتة الف سيجما يصعب كسرىا طكيمة كقكم األحادية
تزيد قكة الرابطة كالعكس  لؤللكافكؿ ما زاد عدد ذرات الكربكف المككنة 
 .صحيح

ربط طكؿ الرابطة بدرجة الغمياف فكمما زاد طكؿ الرابطة تقؿ درجة الغمياف 
 .الف الرابطة تضعؼ

قصيرة  أحاديةلكاف مشبع لذلؾ رابطة ألالمركب فا بإشباعربط طكؿ الرابطة 
 .كضعيفة
 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 

23 
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رقـ  رقـ التبرير التبرير
 السؤاؿ

تزداد مساحة سطح الجزمء فتقؿ قكل الترابط، نتيجة لذلؾ فالرابطة الثنائية 
 .طكيمة كضعيفة

نشيطة كتحتكم عمى الرابطة  األلكيناتالرابطة الثنائية طكيمة كضعيفة الف 
 .الثنائية سيمة الكسر

لكيف غير مشبع لذلؾ رابطة ثنائية المركب فاأل بإشباعابطة ربط طكؿ الر
 .طكيمة كقكية

تزيد قكة الرابطة كالعكس  لؤللكافكؿ ما زاد عدد ذرات الكربكف المككنة 
 .صحيح

1 
 
2 
 
3 
 
4 

24 

ذرة ىيدركجيف الف كؿ ذرة كربكف  كأمالرابطة الثنائية بيف أم ذرة كربكف 
 .تحتاج لذرة ىيدركجيف

ال يؤثر مكاف  ألنوذرة ىيدركجيف  كأمنائية بيف أم ذرة كربكف الرابطة الث
 .كجكد الرابطة الثنائية

1 
 
2 

25 

أك مع  3لو عبلقة بعدد ذرات الكربكف مع فرؽ  األلكيفعدد متشكبلت 
 .مراعاة كجكد الرابطة الثنائية

1 26 

 .جيدة المياهتذكب في الماء الف ذائبية  األلكانات

عمى الذائبية الف ال عبلقة بقكل الترابط بالخكاص قكل الترابط ال تؤثر 
 .الفيزيائية

 .غير نشيطة كيميائيان  ألنياتذكب في الماء  األلكانات

 

1 
2 
 
3 

28 
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رقـ  رقـ التبرير التبرير
 السؤاؿ

 .عند زيادة عدد الركابط بيف الذرات يصبح المركب أقكل
 .درجة الغميافكمما زادت الكتمة المكلية زادت تكسير الركابط فتزداد 

كمما زادت عدد الركابط بيف الذرات تقؿ قكل الترابط كبالتالي تقؿ درجة 
  .الغمياف

1 
2 
3 

29 

 32 1 .الرابطة الثنائية قكية الف ىناؾ تنافر عالي بيف الكتركناتيا

ربط تعدد الصيغ بالتفاعؿ الكيميائي 
 يمثؿ المركب بصيغة كاحدة فقط

اختمفت الصيغة يختمؼ كؿ  فإذاغة كاحدة بصي إالال يمكف تمثيؿ المركب 
 .المركب

 .أكثر أكتعدد الصيغ الممثمة لممركب تعكد لككنو يتككف مف عنصريف 

 .اختمفت عدد الذرات فيو إذامف صيغة فقط  بأكثريمثؿ المركب 
 .تمثيؿ المركب بصيغة بنائية كجزيئية فقط خاصة لممركب الييدرككربكني

 .كاف ليس لو متشكبلت المركب يمثؿ بصيغة كاحدة إذا

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 

1 

 2 1 .تمثيؿ المركب بصيغة كيميائية عف طريؽ كسر ركابط

 .متشابية كاأللكينات األلكانات
 .افقط تختمؼ في متشكبلتو كاأللكينات األلكانات

، المركب المشبع ىك لكاف ركابط ثنائيةفقط كاأل أحاديةركابط  األلكيف
 .افاأللؾكغير المشبع  األلكيف

 

 

1 
2 
3 

3 
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رقـ  رقـ التبرير التبرير
 السؤاؿ

  .أيكنيةالرابطة بيف الكربكف كالكمكر 
 .الرابطة بيف الكربكف كالكمكر ثنائية

  .ركابط مع الكمكر 5الكربكف يعمؿ 

1 
2 
3 

4 

 .عدد االلكتركنات تمثؿ عدد الركابط بيف الذرات
لرابطة عبارة عف تفاعؿ حمض تمثيؿ الرابط بيف الكربكف كالييدركجيف ايكنات الف ا

 .كقاعدة
 .كاحد إلكتركفالرابطة بيف الكربكف كالييدركجيف ىي 

 .أيكنيةالرابطة بيف الكربكف كالييدركجيف ىي رابطة 
  .كاحد بيف الكربكف كالييدركجيف بإلكتركفتمثؿ  األحاديةالرابطة 

 .بيف الكربكف كالييدركجيف بالكتركنييفالرابطة الثنائية تمثؿ 
  .ابطة التساىمية بيف كؿ مف ايكنات الكربكف كالييدركجيفالر

1 
2 

 

3 
4 
5 
6 
7 

5 

 .المركب المشبع يحتكم ركابط تشاركية كغير المشبع ال يحتكم ركابط تشاركية
 .المركب المشبع يزيد مف النشاط الكيميائي كغير المشبع يقمؿ مف النشاط الكيميائي

  .األلكافكغير المشبع  األلكيفالمركب المشبع ىك 
غير المشبع ال يدخؿ في تركيبو الكربكف أك  أماالمركب المشبع يدخؿ في تركيبو الكربكف 

 .المشبع عضكم كغير المشبع غير عضكم
يحتكم عمى عدد اقؿ مف  ألنوالمركب المشبع بعدد كبير مف الكربكف كغير المشبع 

  .الكربكف
 .ال يؤثر عمى الخصائص الكيميائية  اإلشباععدـ 

 .غير المشبع ال يستطيع عمؿ ركابط جديدة أماركب المشبع يستطيع عمؿ ركابط الـ
 .المركب المشبع يحتكم عمى ىيدركجيف كغير المشبع ال يحتكم عمى ىيدركجيف

ربط تفسير تأثير حالة اإلشباع مع النشاط الكيميائي بذكر درجة الغمياف كالكتمة المكلية أم 
 .ية كالفيزيائيةاف ىناؾ خمط بيف الخصائص الكيميائ

غير المشبع فميس فبل  أماالمركب المشبع تحتكم كؿ ذرات الكربكف فيو عمى أربع ركابط 
ىذا يفسر اف الرابطة الثنائية يعتبرىا البعض )تككف كؿ ركابط الكربكف ترتبط بأربع ركابط 

 .(رابطة كاحدة
يفقد متشكبلت   كاأللكيفيكسب متشكبلت،  األلكاف

 .ق ىي فقد ككسبكعدـ إشباعالعبلقة 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
10 

6 
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رقـ  رقـ التبرير التبرير
 السؤاؿ

 .عند رسـ المتشكؿ ال يكجد مراعاة  لمحفاظ عمى نفس الصيغة الجزيئية
 .مختمؼ متشكؿعدـ مراعاة تغير طكؿ السمسمة العتبار الصيغة 

 .تشكؿرسـ الـ أثناءركابط  بأربععدـ مراعاة اف الكربكف يبقى مرتبط 
  .رسـ رابطة ثنائية في متشكؿ األلكاف

1 
2 
3 
4 

 أ 7

التشكؿ في األلكيف تغيير مكقع ذرات الكربكف كليس تغيير مكقع الرابطة 
 .الثنائية

 .ال تمييز لكجكد الرابطة الثنائية عند رسـ األلكيف
  .تغيير مكقعيا في التشكؿ أثناءلمرابطة الثنائية  األقربعدـ مراعاة الطرؼ 

رسـ المتشكؿ   أثناءركابط  بأربعمراعاة اف الكربكف يبقى مرتبط عدـ 
 .رسـ الرابطة الثنائية بيف كؿ ذرات الكربكف األلكيففي متشكبلت 

 .عند رسـ المتشكؿ ال يكجد مراعاة  لمحفاظ عمى نفس الصيغة الجزيئية

1 
 
2 
3 
 
4 
5 
6 

ب  7

 .مف مشتقاتو ألنو لؤللكافمتشكؿ  األلكيف
 .لؤللكاف األلكيف متشكؿ

 ألكاف إلىغير المشبع  األلكيفاأللكيف متشكؿ لؤللكاف ألف يمكف تحكيؿ 
  .اإلضافةمشبع فينا يكجد خمط بيف التشكؿ كتفاعؿ 

 

1 
2 
3 

 أ 8

 .التشكؿ كسر ركابط
  .البممرة تشكؿ كيحدث فييا كسر ركابط

  .األلكيناتالتشكؿ كسر ركابط فقط في 
 .التشكؿ تككيف ركابط جديدة

1 
2 
3 
4 

 ب 8
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 (12)الممحق 

 مقارنة المفاىيم لدى طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار القبمي

عدد الطالبات المفيوم البديل الرقم  
المواتي تحمل 
المفيوم 
الصحيح 

( قبمي/تجريبية)
 

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

% الطالبات 
( قبمي/تجريبية)

عدد 
الطالبات 

( قبمي)

طالبات عدد ال
المواتي تحمل 
المفيوم 
 الصحيح

 (قبمي/ضابطة)
 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (قبمي/ضابطة)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

 69 44.9 31 66 56.1 37 .عنصر الكربكف عنصر فمزم 1
عنصر الكربكف عنصر شبو  2

 .فمزم
37 56.1 66 31 44.9 69 

 الكتركنات التكافؤ لمعنصر تمثؿ 3
 .عدده الذرم

15 22.7 65 14 20.3 69 

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب  4
جزيئات المركب مع الخصائص 
 .الفيزيائية مثؿ صبلبة األلماس

37 56.9 65 34 50.7 67 

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب  5
جزيئات المركب مع اختبلؼ 
عدـ : الخصائص الفيزيائية، مثؿ

تمييز سبب قدرة الجرافيت عمى 
 .التيار الكيربائي تكصيؿ

1 1.6 64 4 6.3 64 

الكربكف يككف أربع ركابط أيكنية  6
 .مع الييدركجيف

11 16.9 65 17 25.4 67 

الخمط بيف الفمزات كالبلفمزات في  7
حيث ال [تككيف الركابط بينيا 

يميز الطمبة أف نكع العنصر 
يحدد نكع الرابطة التي يككنيا 

 .]سكاء أيكنية أك تشاركية

24 36.4 66 21 30.4 69 

8 
 

اليالكجينات ال تككف ركابط إال 
 .مع الفمزات القمكية

15 22.7 66 11 15.9 69 
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عدد الطالبات المفيوم البديل الرقم  
المواتي تحمل 

المفيوم الصحيح 
( قبمي/تجريبية)

 

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى الطالبات 

 %
( قبمي/تجريبية)

عدد 
الطالبات 

( قبمي)

لبات عدد الطا
المواتي تحمل 
المفيوم 
 الصحيح

 (قبمي/ضابطة)
 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (قبمي/ضابطة)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

عنصر الييميـك مف اليالكجينات،  9
كيقع في المجمكعة السابعة، فيسعى 

 .لتككيف ركابط تساىمية

15 22.7 66 11 15.9 69 

المركب  عدـ تمييز الطمبة لمفيـك 10
العضكم، فغاز ثاني أكسيد الكربكف 

 .مركب عضكم

36 55.4 65 36 52.9 68 

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب  11
العضكم، فمركب الماء عبارة عف 

 .مركب عضكم

36 55.4 65 36 52.9 68 

الخمط في تمييز المركب العضكم  12
مف المركب غير العضكم، باعتبار 

نو يحتكم مركب األمكنيا عضكيان أل
 .النيتركجيف

36 55.4 65 36 52.9 68 

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب  13
الييدرككربكني بأنو يتككف مف كربكف 

 .كىيدركجيف فقط

19 25.8 66 18 26.1 69 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في  14
الرابطة التساىمية األحادية ىي 

 .عبلقة طردية

7 10.6 66 9 13.2 68 

عبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في اؿ 15
الرابطة التساىمية الثنائية ىي عبلقة 

 .طردية

10 15.2 66 12 17.6 68 

عدـ تمييز الطمبة بيف المركب  16
كالمركب غير ( األلكاف)المشبع 
، مف خبلؿ (األلكيف)المشبع 

 .الصيغة الجزيئية

6 9.1 66 2 3 67 
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عدد الطالبات المفيوم البديل الرقم  
واتي تحمل الل

المفيوم 
الصحيح 

( قبمي/تجريبية)
 

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

% الطالبات 
( قبمي/تجريبية)

عدد 
الطالبات 

( قبمي)

عدد الطالبات 
المواتي تحمل 
المفيوم 
 الصحيح

 (قبمي/ضابطة)
 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (قبمي/ضابطة)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

لطمبة المركب المشبع ىك اعتبار ا 17
المركب الذم يحتكم عمى العدد 

األكبر مف الييدركجيف بغض النظر 
عف الحد األقصى لمركابط التي 

 .يمكف تككينيا

6 9.1 66 2 3 67 

التمييز بيف الصيغة الجزيئية عدـ  18
 .لممركب الكيميائي كالصيغة البنائية

12 18.2 66 10 10.7 68 

يمثؿ عدد  عدد متشكبلت األلكاف 19
 .ذرات الكربكف المككنة لؤللكاف

11 17.2 64 7 10.8 65 

عدـ مراعاة تغير طكؿ السمسمة عند  20
رسـ متشكبلت األلكاف العتبار 
 .الصيغة البنائية متشكبلن مختمفان 

11 17.2 64 7 10.8 65 

عدـ اعتبار الصيغة البنائية  21
األساسية لؤللكاف مف إحدل 

 .متشكبلتو

11 17.2 64 7 10.8 65 

عدد متشكبلت األلكيف يمثؿ عدد  22
 .ذرات الكربكف المككنة لؤللكيف

10 15.6 64 13 20 65 

عدد متشكبلت األلكيف يساكم عدد  23
 .ذرات الكربكف بفرؽ كاحد صحيح

10 15.6 64 13 20 65 

عدـ امتبلؾ األلكينات متشكبلت كما  24
 .في األلكانات

5 7.7 65 9 13.6 66 

اعاة الطرؼ األقرب لمرابطة عدـ مر 25
الثنائية أثناء تغيير مكقعيا في رسـ 

 .األلكيناتمتشكبلت 

5 7.7 65 9 13.6 66 
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عدد الطالبات المفيوم البديل الرقم  
المواتي تحمل 
المفيوم 
الصحيح 

( قبمي/تجريبية)
 

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

% الطالبات 
( قبمي/تجريبية)

عدد 
الطالبات 

( قبمي)

د الطالبات عد
المواتي تحمل 
المفيوم 
 الصحيح

 (قبمي/ضابطة)
 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (قبمي/ضابطة)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

تمتمؾ األلكانات المختمفة نفس  26
 .الخصائص الفيزيائية

26 39.4 66 19 27.5 69 

مف خصائص األلكانات المشبعة  27
 .يان أنيا مركبات نشيطة كيميائ

15 22.7 66 15 22.4 67 

تفاعؿ اإلضافة مف نكع البممرة  28
 .يحدث بيف مجمكعة مف األلكانات

7 10.6 66 12 17.4 69 

يتككف مف تفاعؿ البممرة المكنمر  29
 .ككحدة بناءه البكلمر

7 10.6 66 12 16.9 69 

تعتبر األلكينات مركبات نشيطة  30
كيميائيان ألنيا تحتكم عمى رابطة 

 .ئية قكيةثنا

2 3 66 3 4.3 69 

يعتبر األلكيف مادة متفاعمة كمادة  31
 .ناتجة في تفاعبلتو الكيميائية

5 7.6 66 13 19.1 68 

ازدياد عدد ذرات الكربكف مف ألكاف  32
آلخر ال يؤثر عمى قكل الترابط 
كبالتالي ال يؤثر عمى الحالة 

 .الفيزيائية لؤللكاف

26 39.4 66 19 27.5 69 

القة بيف درجات غمياف األلكانات الع 33
أك األلكينات مع طكؿ السمسة 
 .الكربكنية ىي عبلقة عكسية

22 33.3 66 21 30.4 69 

العبلقة بيف درجات انصيار  34
األلكانات أك األلكينات مع طكؿ 

السمسمة الكربكنية ىي عبلقة 
 .عكسية

15 22.7 66 18 26.1 69 

العبلقة بيف الخصائص الفيزيائية  35
مع عدد ( درجة الغمياف)لؤللكاف مثؿ 

 .التفرعات ىي عبلقة طردية
 

2 3 66 2 3 67 
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عدد الطالبات المفيوم البديل الرقم  
المواتي تحمل 
المفيوم 
الصحيح 

( قبمي/تجريبية)
 

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

% الطالبات 
( قبمي/تجريبية)

عدد 
الطالبات 

( قبمي)

عدد الطالبات 
المواتي تحمل 

لمفيوم ا
 الصحيح

 (قبمي/ضابطة)
 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (قبمي/ضابطة)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

العبلقة بيف عدد ذرات الكربكف كقكل  36
الترابط بيف الجزيئات في األلكانات 

 .ىي عبلقة عكسية

2 3 66 2 3 67 

سبب ازدياد درجة غمياف أك درجة  37
ت السبلسؿ انصيار األلكانات ذا

غير المتفرعة ىك زيادة عدد ذرات 
 .الكربكف فقط

11 16.7 66 9 13 69 

عدـ التمييز بيف عدد الركابط في  38
األلكاف كقكل الترابط بيف جزيئات 

 (.قكل لندف)األلكاف 

11 16.7 66 9 13 69 

جميع مككنات عممية فصؿ النفط  39
 .عبارة عف ألكانات

14 21.2 66 12 17.4 69 

 يتـ التجزيئي التقطير عممية مؼ 40
 باالعتماد النفط في األلكانات فصؿ
قي درجة الغمياف  االختبلؼ عمى
 .فقط

31 47 66 32 47.1 68 

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر  41
في ( سيجما، كبام)كبل الرابطتيف 
 .الرابطة الثنائية

11 16.9 65 17 25.4 67 

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر  42
 .ابطة سيجما في الرابطة الثنائيةر

11 16.9 65 17 25.4 67 

التفاعؿ الكيميائي بمفيكمو العاـ  43
ليس كسر لمركابط الكيميائية لتككيف 

 .ركابط جديدة

11 16.9 65 17 25.4 67 

عدـ التمييز الطمبة بيف األلكاف  44
كاأللكيف مف خبلؿ المسمى دكف 

 .رسـ المركب

26 39.4 66 19 27.5 69 
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عدد الطالبات المفيوم البديل الرقم  
المواتي تحمل 
المفيوم 
الصحيح 

( قبمي/تجريبية)
 

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى 

% الطالبات 
( قبمي/تجريبية)

عدد 
الطالبات 

( قبمي)

عدد الطالبات 
المواتي تحمل 
المفيوم 
 الصحيح

 (قبمي/ضابطة)
 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (قبمي/ضابطة)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

تككف الرابطة التساىمية الثنائية  45
في األلكيف بيف أم ذرة كربكف 

 .كأم ذرة ىيدركجيف

8 12.1 66 8 11.9 67 

تككف الرابطة التساىمية الثنائية  46
في األلكيف بيف جميع ذرات 

 .الكربكف المككنة لو

8 12.1 66 8 11.9 67 

ا عمى تمتاز األلكينات بقدرتو 47
المشاركة في تفاعبلت اإلضافة 

 .ألنيا مركبات مشبعة

11 16.7 66 12 17.4 69 

األلكانات مركبات ذائبة في  48
 .الماء

5 7.7 65 8 11.9 67 

نكعية قكل الترابط بيف جزيئات  49
األلكاف، ال تؤثر عمى ذائبية 

 .األلكانات

5 7.7 65 8 11.9 67 

الخمط بيف الخصائص الفيزيائية  50
كالكيميائية، عند تفسير سمكؾ 

 .المركب الييدرككربكني

5 7.7 65 8 11.9 67 
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 (13)الممحق 
 مقارنة المفاىيم لدى طالبات المجموعة التجريبية في االختبارين القبمي والبعدي

عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقم 
المواتي تحمل 
 المفيوم الصحيح

 (قبمي/تجريبية)
 

ىوم نسبة وجود المف
الصحيح لدى الطالبات 

% 
 (قبمي/تجريبية)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (بعدي/تجريبية)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (بعدي/تجريبية)
 93.9 62 66 56.1 37 .عنصر الكربكف عنصر فمزم 1
 93.9 62 66 56.1 37 .عنصر الكربكف عنصر شبو فمزم 2
 89.4 59 65 22.7 15 .الكتركنات التكافؤ لمعنصر تمثؿ عدده الذرم 3
عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع  4

 .الخصائص الفيزيائية مثؿ صبلبة األلماس
37 56.9 65 64 97 

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع  5
عدـ تمييز : اختبلؼ الخصائص الفيزيائية، مثؿ

سبب قدرة الجرافيت عمى تكصيؿ التيار 
 .الكيربائي

1 1.6 64 60 90.9 

 84.8 56 65 16.9 11 .الكربكف يككف أربع ركابط أيكنية مع الييدركجيف 6
الخمط بيف الفمزات كالبلفمزات في تككيف الركابط  7

حيث ال يميز الطمبة أف نكع العنصر يحدد [بينيا 
ىا سكاء أيكنية أك نكع الرابطة التي يككف

 .]تشاركية

24 36.4 66 48 72.7 

اليالكجينات ال تككف ركابط إال مع الفمزات  8
 .القمكية

15 22.7 66 59 89.4 

عنصر الييميـك مف اليالكجينات، كيقع في  9
المجمكعة السابعة، فيسعى لتككيف ركابط 

 .تساىمية

15 22.7 66 59 89.4 

ركب العضكم، عدـ تمييز الطمبة لمفيـك الـ 10
 .فغاز ثاني أكسيد الكربكف مركب عضكم

36 
 
 

55.4 65 48 72.7 
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عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقـ 
المواتي تحمل 
 المفيوم الصحيح

 (قبمي/تجريبية)
 

نسبة وجود المفيوم 
 %الصحيح لدى الطالبات 

 (قبمي/تجريبية)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

عدد الطالبات المواتي 
 تحمل المفيوم

 الصحيح
 (بعدي/تجريبية)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (بعدي/تجريبية)
عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب العضكم، فمركب  11

 .الماء عبارة عف مركب عضكم
36 55.4 65 48 72.7 

الخمط في تمييز المركب العضكم مف المركب غير  12
ألنو يحتكم  العضكم، باعتبار مركب األمكنيا عضكيان 

 .النيتركجيف

36 55.4 65 48 72.7 

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب الييدرككربكني بأنو  13
 .يتككف مف كربكف كىيدركجيف فقط

19 25.8 66 58 87.9 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة التساىمية  14
 .األحادية ىي عبلقة طردية

7 10.6 66 53 80.3 

بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة التساىمية  العبلقة 15
 .الثنائية ىي عبلقة طردية

10 15.2 66 60 90.9 

( األلكاف)عدـ تمييز الطمبة بيف المركب المشبع  16
، مف خبلؿ الصيغة (األلكيف)كالمركب غير المشبع 

 .الجزيئية

6 9.1 66 58 87.9 

 اعتبار الطمبة المركب المشبع ىك المركب الذم 17
يحتكم عمى العدد األكبر مف الييدركجيف بغض 

 .النظر عف الحد األقصى لمركابط التي يمكف تككينيا

6 9.1 66 53 80.3 

 التمييز بيف الصيغة الجزيئية كالصيغة البنائيةعدـ  18
 .لممركب الكيميائي

12 18.2 66 61 92.4 

عدد متشكبلت األلكاف يمثؿ عدد ذرات الكربكف  19
 .افالمككنة لؤللؾ

11 17.2 64 50 75.8 

عدـ مراعاة تغير طكؿ السمسمة عند رسـ متشكبلت  20
 .األلكاف العتبار الصيغة البنائية متشكبلن مختمفان 

11 17.2 64 50 75.8 

عدـ اعتبار الصيغة البنائية األساسية لؤللكاف مف  21
 .إحدل متشكبلتو

11 17.2 64 50 75.8 

ذرات الكربكف  عدد متشكبلت األلكيف يمثؿ عدد 22
 .المككنة لؤللكيف

10 15.6 64 43 65.2 



215 
 

 

عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقـ 
المواتي تحمل 
 المفيوم الصحيح

 (قبمي/تجريبية)
 

نسبة وجود المفيوم 
 %الصحيح لدى الطالبات 

 (قبمي/تجريبية)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (عديب/تجريبية)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (بعدي/تجريبية)
عدد متشكبلت األلكيف يساكم عدد ذرات الكربكف  23

 .بفرؽ كاحد صحيح
10 15.6 64 43 65.2 

 71.2 47 65 7.7 5 .عدـ امتبلؾ األلكينات متشكبلت كما في األلكانات 24

أثناء عدـ مراعاة الطرؼ األقرب لمرابطة الثنائية  25
 .األلكيناتتغيير مكقعيا في رسـ متشكبلت 

5 7.7 65 47 71.2 

 87.9 58 66 39.4 26 .تمتمؾ األلكانات المختمفة نفس الخصائص الفيزيائية 26

مف خصائص األلكانات المشبعة أنيا مركبات نشيطة  27
 .كيميائيان 

15 22.7 66 54 81.8 

جمكعة تفاعؿ اإلضافة مف نكع البممرة يحدث بيف ـ 28
 .مف األلكانات

7 10.6 66 61 92.4 

 92.4 61 66 10.6 7 .يتككف مف تفاعؿ البممرة المكنمر ككحدة بناءه البكلمر 29

تعتبر األلكينات مركبات نشيطة كيميائيان ألنيا تحتكم  30
 .عمى رابطة ثنائية قكية

2 3 66 46 69.7 

تو يعتبر األلكيف مادة متفاعمة كمادة ناتجة في تفاعبل 31
 .الكيميائية

5 7.6 66 49 74.2 

ازدياد عدد ذرات الكربكف مف ألكاف آلخر ال يؤثر  32
عمى قكل الترابط كبالتالي ال يؤثر عمى الحالة 

 .الفيزيائية لؤللكاف

26 39.4 66 58 87.9 

العبلقة بيف درجات غمياف األلكانات أك األلكينات مع  33
 .طكؿ السمسة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

22 33.3 66 56 84.4 

العبلقة بيف درجات انصيار األلكانات أك األلكينات  34
 .مع طكؿ السمسمة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

15 22.7 66 56 84.4 
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عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقـ 
المواتي تحمل 
 المفيوم الصحيح

 (قبمي/تجريبية)
 

نسبة وجود المفيوم 
 %الصحيح لدى الطالبات 

 (قبمي/يبيةتجر)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (بعدي/تجريبية)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (بعدي/تجريبية)
درجة )العبلقة بيف الخصائص الفيزيائية لؤللكاف مثؿ  35

 .مع عدد التفرعات ىي عبلقة طردية( الغمياف
2 3 66 53 80.3 

العبلقة بيف عدد ذرات الكربكف كقكل الترابط بيف  36
 .الجزيئات في األلكانات ىي عبلقة عكسية

2 3 66 53 80.3 

سبب ازدياد درجة غمياف أك درجة انصيار األلكانات  37
ذات السبلسؿ غير المتفرعة ىك زيادة عدد ذرات 

 .الكربكف فقط

11 16.7 66 56 84.8 

في األلكاف كقكل  عدـ التمييز بيف عدد الركابط 38
 الترابط بيف جزيئات األلكاف 

 (.قكل لندف)

11 16.7 66 56 84.8 

 86.4 57 66 21.2 14 .جميع مككنات عممية فصؿ النفط عبارة عف ألكانات 39

 في األلكانات فصؿ يتـ التجزيئي التقطير عممية في 40
قي درجة الغمياف  االختبلؼ عمى باالعتماد النفط
 .فقط

31 47 66 61 92.4 

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر كبل الرابطتيف  41
 .في الرابطة الثنائية( سيجما، كبام)

11 16.9 65 61 92.4 

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر رابطة سيجما في  42
 .الرابطة الثنائية

11 16.9 65 61 92.4 

التفاعؿ الكيميائي بمفيكمو العاـ ليس كسر لمركابط  43
 .ة لتككيف ركابط جديدةالكيميائي

11 16.9 65 61 92.4 

عدـ التمييز الطمبة بيف األلكاف كاأللكيف مف خبلؿ  44
 .المسمى دكف رسـ المركب

26 39.4 66 58 87.9 

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف أم  45
 .ذرة كربكف كأم ذرة ىيدركجيف

8 12.1 66 51 77.3 

اىمية الثنائية في األلكيف بيف جميع تككف الرابطة التس 46
 .ذرات الكربكف المككنة لو

8 12.1 66 51 77.3 

نسبة وجود عدد الطالبات المواتي عدد نسبة وجود المفيوم عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقـ 
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المواتي تحمل 
 المفيوم الصحيح

 (قبمي/تجريبية)
 

 %الصحيح لدى الطالبات 
 (قبمي/تجريبية)

 الطالبات
 (قبمي)

مل المفيوم تح
 الصحيح

 (بعدي/تجريبية)
 

المفيوم 
الصحيح لدى 

 %الطالبات 
 (بعدي/تجريبية)

تمتاز األلكينات بقدرتيا عمى المشاركة في  47
 .تفاعبلت اإلضافة ألنيا مركبات مشبعة

11 16.7 66 55 83.3 

 75.8 50 65 7.7 5 .األلكانات مركبات ذائبة في الماء 48
الترابط بيف جزيئات األلكاف، ال تؤثر نكعية قكل  49

 .عمى ذائبية األلكانات
5 7.7 65 50 75.8 

الخمط بيف الخصائص الفيزيائية كالكيميائية، عند  50
 .تفسير سمكؾ المركب الييدرككربكني

5 7.7 65 50 75.8 
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 (14)الممحق 
 لقبمي والبعديمقارنة المفاىيم لدى طالبات المجموعة الضابطة في االختبارين ا

عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقم 
المواتي تحمل 
 المفيوم الصحيح

 (قبمي/ضابطة)
 

نسبة وجود المفيوم 
الصحيح لدى الطالبات 

% 
 (قبمي/ضابطة)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (بعدي/ضابطة)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 % الطالبات

 (بعدي/ضابطة)

 23.2 16 69 44.9 31 .عنصر الكربكف عنصر فمزم 1

 23.2 16 69 44.9 31 .عنصر الكربكف عنصر شبو فمزم 2

 50.7 35 69 20.3 14 .الكتركنات التكافؤ لمعنصر تمثؿ عدده الذرم 3

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع  4
 .اسالخصائص الفيزيائية مثؿ صبلبة األلـ

34 50.7 67 41 59.4 

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع  5
عدـ تمييز سبب : اختبلؼ الخصائص الفيزيائية، مثؿ

 .قدرة الجرافيت عمى تكصيؿ التيار الكيربائي

4 6.3 64 23 33.3 

 40.6 28 67 25.4 17 .الكربكف يككف أربع ركابط أيكنية مع الييدركجيف 6

لفمزات كالبلفمزات في تككيف الركابط بينيا الخمط بيف ا 7
حيث ال يميز الطمبة أف نكع العنصر يحدد نكع [

 .]الرابطة التي يككنيا سكاء أيكنية أك تشاركية

21 30.4 69 14 20.3 

 33.3 23 69 15.9 11 .اليالكجينات ال تككف ركابط إال مع الفمزات القمكية 8

ع في المجمكعة عنصر الييميـك مف اليالكجينات، كيؽ 9
 .السابعة، فيسعى لتككيف ركابط تساىمية

11 15.9 69 23 33.3 

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب العضكم، فغاز  10
 .ثاني أكسيد الكربكف مركب عضكم

36 52.9 68 13 18.8 
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عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقـ 
المواتي تحمل 
 المفيوم الصحيح

 (قبمي/ضابطة)
 

لمفيوم نسبة وجود ا
 %الصحيح لدى الطالبات 

 (قبمي/ضابطة)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (بعدي/ضابطة)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (بعدي/ضابطة)

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب العضكم، فمركب  11
 .الماء عبارة عف مركب عضكم

36 52.9 68 13 18.8 

الخمط في تمييز المركب العضكم مف المركب غير  12
العضكم، باعتبار مركب األمكنيا عضكيان ألنو يحتكم 

 .النيتركجيف

36 52.9 68 13 18.8 

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب الييدرككربكني بأنو  13
 .يتككف مف كربكف كىيدركجيف فقط

18 26.1 69 50 72.5 

الرابطة كقكتيا في الرابطة التساىمية  العبلقة بيف طكؿ 14
 .األحادية ىي عبلقة طردية

9 13.2 68 9 13 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة التساىمية  15
 .الثنائية ىي عبلقة طردية

12 17.6 68 10 14.5 

( األلكاف)عدـ تمييز الطمبة بيف المركب المشبع  16
مف خبلؿ الصيغة ، (األلكيف)كالمركب غير المشبع 

 .الجزيئية

2 3 67 23 33.3 

اعتبار الطمبة المركب المشبع ىك المركب الذم  17
يحتكم عمى العدد األكبر مف الييدركجيف بغض 

 .النظر عف الحد األقصى لمركابط التي يمكف تككينيا

2 3 67 23 33.3 

 التمييز بيف الصيغة الجزيئية كالصيغة البنائيةعدـ  18
 .يائيلممركب الكيـ

10 10.7 68 49 71 

عدد متشكبلت األلكاف يمثؿ عدد ذرات الكربكف  19
 .المككنة لؤللكاف

7 10.8 65 13 18.8 

عدـ مراعاة تغير طكؿ السمسمة عند رسـ متشكبلت  20
 .األلكاف العتبار الصيغة البنائية متشكبلن مختمفان 

7 10.8 65 13 18.8 

ية لؤللكاف مف عدـ اعتبار الصيغة البنائية األساس 21
 .إحدل متشكبلتو

7 10.8 65 13 18.8 

عدد متشكبلت األلكيف يمثؿ عدد ذرات الكربكف  22
 .المككنة لؤللكيف

13 20 65 11 15.9 
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عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقـ 
المواتي تحمل 
 المفيوم الصحيح

 (قبمي/ضابطة)
 

نسبة وجود المفيوم 
 %الصحيح لدى الطالبات 

 (قبمي/ضابطة)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (بعدي/ضابطة)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (بعدي/ضابطة)

عدد متشكبلت األلكيف يساكم عدد ذرات الكربكف  23
 .بفرؽ كاحد صحيح

13 20 65 11 15.9 

 17.4 12 66 13.6 9 .ناتعدـ امتبلؾ األلكينات متشكبلت كما في األلكا 24

عدـ مراعاة الطرؼ األقرب لمرابطة الثنائية أثناء  25
 .األلكيناتتغيير مكقعيا في رسـ متشكبلت 

9 13.6 66 12 17.4 

 27.5 19 69 27.5 19 .تمتمؾ األلكانات المختمفة نفس الخصائص الفيزيائية 26

مف خصائص األلكانات المشبعة أنيا مركبات نشيطة  27
 .ائيان كيمي

15 22.4 67 25 36.2 

تفاعؿ اإلضافة مف نكع البممرة يحدث بيف مجمكعة  28
 .مف األلكانات

12 17.4 69 22 31.9 

 31.9 22 69 16.9 12 .يتككف مف تفاعؿ البممرة المكنمر ككحدة بناءه البكلمر 29

تعتبر األلكينات مركبات نشيطة كيميائيان ألنيا تحتكم  30
 .كيةعمى رابطة ثنائية ؽ

3 4.3 69 7 10.1 

يعتبر األلكيف مادة متفاعمة كمادة ناتجة في تفاعبلتو  31
 .الكيميائية

13 19.1 68 11 15.9 

ازدياد عدد ذرات الكربكف مف ألكاف آلخر ال يؤثر  32
عمى قكل الترابط كبالتالي ال يؤثر عمى الحالة 

 .الفيزيائية لؤللكاف

19 27.5 69 19 27.5 

درجات غمياف األلكانات أك األلكينات مع العبلقة بيف  33
 .طكؿ السمسة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

21 30.4 69 33 47.8 

العبلقة بيف درجات انصيار األلكانات أك األلكينات  34
 .مع طكؿ السمسمة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

18 26.1 69 26 37.7 
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عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقـ 
المواتي تحمل 

 لمفيوم الصحيحا
 (قبمي/ضابطة)

 

نسبة وجود المفيوم 
 %الصحيح لدى الطالبات 

 (قبمي/ضابطة)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (بعدي/ضابطة)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (بعدي/ضابطة)

درجة )العبلقة بيف الخصائص الفيزيائية لؤللكاف مثؿ  35
 .مع عدد التفرعات ىي عبلقة طردية( الغمياف

2 3 67 19 27.5 

العبلقة بيف عدد ذرات الكربكف كقكل الترابط بيف  36
 .الجزيئات في األلكانات ىي عبلقة عكسية

2 3 67 19 27.5 

سبب ازدياد درجة غمياف أك درجة انصيار األلكانات  37
ات ذات السبلسؿ غير المتفرعة ىك زيادة عدد ذر

 .الكربكف فقط

9 13 69 32 46.6 

عدـ التمييز بيف عدد الركابط في األلكاف كقكل  38
 (.قكل لندف)الترابط بيف جزيئات األلكاف 

9 13 69 32 46.6 

 23.2 16 69 17.4 12 .جميع مككنات عممية فصؿ النفط عبارة عف ألكانات 39

 في األلكانات فصؿ يتـ التجزيئي التقطير عممية في 40
قي درجة الغمياف  االختبلؼ عمى باالعتماد لنفطا

 .فقط

32 47.1 68 17 24.6 

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر كبل الرابطتيف  41
 .في الرابطة الثنائية( سيجما، كبام)

17 25.4 67 23 33.3 

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر رابطة سيجما في  42
 .الرابطة الثنائية

17 25.4 67 23 33.3 

التفاعؿ الكيميائي بمفيكمو العاـ ليس كسر لمركابط  43
 .الكيميائية لتككيف ركابط جديدة

17 25.4 67 23 33.3 

عدـ التمييز الطمبة بيف األلكاف كاأللكيف مف خبلؿ  44
 .المسمى دكف رسـ المركب

19 27.5 69 19 27.5 

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف أم  45
 .بكف كأم ذرة ىيدركجيفذرة كر

8 11.9 67 15 21.7 

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف جميع  46
 .ذرات الكربكف المككنة لو

8 11.9 67 15 21.7 
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عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقـ 
المواتي تحمل 
 المفيوم الصحيح

 (قبمي/ضابطة)
 

نسبة وجود المفيوم 
 %الصحيح لدى الطالبات 

 (قبمي/ضابطة)

عدد 
 الطالبات

 (قبمي)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (بعدي/ضابطة)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (بعدي/ضابطة)

تمتاز األلكينات بقدرتيا عمى المشاركة في  47
 .تفاعبلت اإلضافة ألنيا مركبات مشبعة

12 17.4 69 39 56.5 

 11.6 8 67 11.9 8 .ركبات ذائبة في الماءاأللكانات ـ 48

نكعية قكل الترابط بيف جزيئات األلكاف، ال تؤثر  49
 .عمى ذائبية األلكانات

8 11.9 67 8 11.6 

الخمط بيف الخصائص الفيزيائية كالكيميائية، عند  50
 .تفسير سمكؾ المركب الييدرككربكني

8 11.9 67 8 11.6 
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 (15)الممحق 

ير المفاىيمي الحاصل لدى طالبات المجموعة الضابطة في ضوء نتائج التغي
 االختبار البعدي

عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقم 
المواتي تحمل 
 المفيوم البديل

 (ضابطة)
 

نسبة وجود المفيوم 
البديل لدى الطالبات 

% 
 (ضابطة)

عدد الطالبات المواتي 
 تحمل المفيوم الصحيح

 (ضابطة)
 

 نسبة وجود
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (ضابطة)

 23.2 16 31.9 22 .عنصر الكربكف عنصر فمزم 1

 23.2 16 40.6 28 .عنصر الكربكف عنصر شبو فمزم 2

 50.7 35 39.1 27 .الكتركنات التكافؤ لمعنصر تمثؿ عدده الذرم 3

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع  4
 .ثؿ صبلبة األلماسالخصائص الفيزيائية ـ

24 34.8 41 59.4 

عدـ الربط بيف طريقة ترتيب جزيئات المركب مع  5
عدـ تمييز : اختبلؼ الخصائص الفيزيائية، مثؿ

 .سبب قدرة الجرافيت عمى تكصيؿ التيار الكيربائي

41 59.4 23 33.3 

 40.6 28 59.4 41 .الكربكف يككف أربع ركابط أيكنية مع الييدركجيف 6

ط بيف الفمزات كالبلفمزات في تككيف الركابط بينيا الخؿ 7
حيث ال يميز الطمبة أف نكع العنصر يحدد نكع [

 .]الرابطة التي يككنيا سكاء أيكنية أك تشاركية

47 68.1 14 20.3 

 33.3 23 27.5 19 .اليالكجينات ال تككف ركابط إال مع الفمزات القمكية 8

قع في المجمكعة عنصر الييميـك مف اليالكجينات، كم 9
 .السابعة، فيسعى لتككيف ركابط تساىمية

26 37.7 23 33.3 
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عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقـ 
المواتي تحمل 
 المفيوم البديل

 (ضابطة)
 

نسبة وجود المفيوم 
البديل لدى الطالبات 

% 
 (ضابطة)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (ضابطة)

 

نسبة وجود 
 المفيوم

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (ضابطة)
عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب العضكم، فغاز  10

 .ثاني أكسيد الكربكف مركب عضكم
40 58 13 18.8 

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب العضكم، فمركب  11
 .الماء عبارة عف مركب عضكم

12 17.4 13 18.8 

غير  الخمط في تمييز المركب العضكم مف المركب 12
العضكم، باعتبار مركب األمكنيا عضكيان ألنو 

 .يحتكم النيتركجيف

4 5.8 13 18.8 

عدـ تمييز الطمبة لمفيـك المركب الييدرككربكني بأنو  13
 .يتككف مف كربكف كىيدركجيف فقط

19 27.5 50 72.5 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة  14
 .يةالتساىمية األحادية ىي عبلقة طرد

40 58 9 13 

العبلقة بيف طكؿ الرابطة كقكتيا في الرابطة  15
 .التساىمية الثنائية ىي عبلقة طردية

30 43.5 10 14.5 

( األلكاف)عدـ تمييز الطمبة بيف المركب المشبع  16
، مف خبلؿ الصيغة (األلكيف)كالمركب غير المشبع 

 .الجزيئية

35 50.7 23 33.3 

المشبع ىك المركب الذم  اعتبار الطمبة المركب 17
يحتكم عمى العدد األكبر مف الييدركجيف بغض 

 .النظر عف الحد األقصى لمركابط التي يمكف تككينيا

7 10.1 23 33.3 

 التمييز بيف الصيغة الجزيئية كالصيغة البنائيةعدـ  18
 .لممركب الكيميائي

12 17.4 49 71 

ف عدد متشكبلت األلكاف يمثؿ عدد ذرات الكربك 19
 .المككنة لؤللكاف

30 43.5 13 18.8 

عدـ مراعاة تغير طكؿ السمسمة عند رسـ متشكبلت  20
 .األلكاف العتبار الصيغة البنائية متشكبلن مختمفان 

11 15.9 13 18.8 

عدـ اعتبار الصيغة البنائية األساسية لؤللكاف مف  21
 .إحدل متشكبلتو

15 
 
 

21.7 13 18.8 
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دد الطالبات ع المفيوم البديل الرقـ 
المواتي تحمل 
 المفيوم البديل

 (ضابطة)
 

نسبة وجود المفيوم 
البديل لدى الطالبات 

% 
 (ضابطة)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (ضابطة)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (ضابطة)
عدد متشكبلت األلكيف يمثؿ عدد ذرات الكربكف  22

 .المككنة لؤللكيف
23 33.3 11 15.9 

عدد متشكبلت األلكيف يساكم عدد ذرات الكربكف  23
 .بفرؽ كاحد صحيح

14 20.3 11 15.9 

 17.4 12 33.3 23 .عدـ امتبلؾ األلكينات متشكبلت كما في األلكانات 24
عدـ مراعاة الطرؼ األقرب لمرابطة الثنائية أثناء  25

 .األلكيناتتغيير مكقعيا في رسـ متشكبلت 
27 39.1 12 17.4 

 27.5 19 44.9 31 .تمتمؾ األلكانات المختمفة نفس الخصائص الفيزيائية 26
مف خصائص األلكانات المشبعة أنيا مركبات نشيطة  27

 .كيميائيان 
44 63.8 25 36.2 

تفاعؿ اإلضافة مف نكع البممرة يحدث بيف مجمكعة  28
 .مف األلكانات

9 13 22 31.9 

بممرة المكنمر ككحدة بناءه يتككف مف تفاعؿ اؿ 29
 .البكلمر

35 50.7 22 31.9 

تعتبر األلكينات مركبات نشيطة كيميائيان ألنيا تحتكم  30
 .عمى رابطة ثنائية قكية

53 76.8 7 10.1 

يعتبر األلكيف مادة متفاعمة كمادة ناتجة في تفاعبلتو  31
 .الكيميائية

36 52.2 11 15.9 

ف ألكاف آلخر ال يؤثر ازدياد عدد ذرات الكربكف ـ 32
عمى قكل الترابط كبالتالي ال يؤثر عمى الحالة 

 .الفيزيائية لؤللكاف

5 7.2 19 27.5 

العبلقة بيف درجات غمياف األلكانات أك األلكينات مع  33
 .طكؿ السمسة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

26 37.7 33 47.8 

ت العبلقة بيف درجات انصيار األلكانات أك األلكينا 34
 .مع طكؿ السمسمة الكربكنية ىي عبلقة عكسية

 
 

 

35 
 
 
 
 

50.7 26 37.7 
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عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقم 
المواتي تحمل 
 المفيوم البديل

 (ضابطة)
 

نسبة وجود المفيوم 
البديل لدى الطالبات 

% 
 (ضابطة)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (ضابطة)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (ضابطة)
درجة )العبلقة بيف الخصائص الفيزيائية لؤللكاف مثؿ  35

 .مع عدد التفرعات ىي عبلقة طردية( الغمياف
35 50.7 19 27.5 

العبلقة بيف عدد ذرات الكربكف كقكل الترابط بيف  36
 .الجزيئات في األلكانات ىي عبلقة عكسية

12 17.4 19 27.5 

اد درجة غمياف أك درجة انصيار األلكانات سبب ازدم 37
ذات السبلسؿ غير المتفرعة ىك زيادة عدد ذرات 

 .الكربكف فقط

26 37.7 32 46.6 

عدـ التمييز بيف عدد الركابط في األلكاف كقكل  38
 (.قكل لندف)الترابط بيف جزيئات األلكاف 

8 11.6 32 46.6 

 23.2 16 72.5 50 .كاناتجميع مككنات عممية فصؿ النفط عبارة عف أؿ 39
 في األلكانات فصؿ يتـ التجزيئي التقطير عممية في 40

قي درجة الغمياف  االختبلؼ عمى باالعتماد النفط
 .فقط

36 52.2 17 24.6 

في تفاعؿ اإلضافة لؤللكيف تكسر كبل الرابطتيف  41
 .في الرابطة الثنائية( سيجما، كبام)

29 42 23 33.3 

ة لؤللكيف تكسر رابطة سيجما في في تفاعؿ اإلضاؼ 42
 .الرابطة الثنائية

7 10.1 23 33.3 

التفاعؿ الكيميائي بمفيكمو العاـ ليس كسر لمركابط  43
 .الكيميائية لتككيف ركابط جديدة

10 14.5 23 33.3 

عدـ التمييز الطمبة بيف األلكاف كاأللكيف مف خبلؿ  44
 .المسمى دكف رسـ المركب

14 20.3 19 27.5 

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف أم  45
 .ذرة كربكف كأم ذرة ىيدركجيف

30 43.5 15 21.7 

تككف الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف بيف  46
 .جميع ذرات الكربكف المككنة لو

 
 

12 17.4 15 21.7 
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عدد الطالبات  المفيوم البديل الرقـ 
المواتي تحمل 
 يلالمفيوم البد

 (ضابطة)
 

نسبة وجود المفيوم 
البديل لدى الطالبات 

% 
 (ضابطة)

عدد الطالبات المواتي 
تحمل المفيوم 

 الصحيح
 (ضابطة)

 

نسبة وجود 
المفيوم 

الصحيح لدى 
 %الطالبات 

 (ضابطة)

تمتاز األلكينات بقدرتيا عمى المشاركة في  47
 .تفاعبلت اإلضافة ألنيا مركبات مشبعة

27 39.1 39 56.5 

 11.6 8 42 29 .األلكانات مركبات ذائبة في الماء 48

نكعية قكل الترابط بيف جزيئات األلكاف، ال تؤثر  49
 .عمى ذائبية األلكانات

8 11.6 8 11.6 

الخمط بيف الخصائص الفيزيائية كالكيميائية،  50
 .عند تفسير سمكؾ المركب الييدرككربكني

24 34.8 8 11.6 

 

 


