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  ملخص
ر  ى الكشف عن أث ة إل ذه الدراس دفت ه تخدام ه ة أاس وين البني ي تك ائي ف تعلم البن وذج ال نم

ة المتحدة        ارات العربي ة اإلم ة في دول ة الثانوي ق  ولت .المفاهيمية في الكيمياء لدى طلبة المرحل حقي
وين    أما أثر التدريس باستخدام   :لدراسة تم طرح السؤال التاليهدف ا ائي في تك نموذج التعلم البن
اء   المفاهيمية البنية  دى  في الكيمي ة          ل ارات العربي ة اإلم اني عشر العلمي في دول ة الصف الث طلب

راد الدراسة من      المتحدة مقارنًة بالطريقة التقليدية؟  ى    ًاطالب ) ٥٤(تكون أف بتين شع موزعين عل
م     اختيار، حيث تم دراسيتين د ت إحدى الشعب آمجموعة تجريبية واألخرى مجموعة ضابطة، وق

ار    .اختيار العينة بصورة قصدية ين  ) ت(ولتحليل البيانات واستخراج النتائج استخدام اختب للعينيت
المجموعة  المستقلتين للمقارنة بين المتوسطين الحسابيين البعديين لعالمات المجموعة التجريبية و

ة   وحيث أظهرت النتائج وجود فرق ذ. الضابطة ) α ≥  0.05( داللة إحصائية عند مستوى الدالل
ائج أوصت     . على اختبار البنية المفاهيمية لصالح طالب المجموعة التجريبية ذه النت وفي ضوء ه

وذ أتأهيل معلمي العلوم لتطوير ممارساتهم التعليمية بصورة تتفق و بضرورة الدراسة  تعلم  نم ج ال
  .، وبدعوتهم الستخدامها لمساعدة الطالب في تكوين بناهم المفاهيميةنائيالب

 
Abstract 

This study aimed at investigating the effect of using constructivist 
learning model on formation of the conceptual structure in chemistry 
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among 12th grader students in the United Arab Emirates. To achieve the 
goal of the study, the following queatyion was asked: What is the effect 
of using constructivist learning model on the formation of the conceptual 
structure in chemistry among 12th grader students? The sample was 
consisted of (54) 12th grader male students distributed into two sections, 
one section was assigned as an experimental group, and the other section 
was designed as control group. The results of the study was analyzed 
using T-Test of independent samples to compare the means of post 
conceptual structure exam. The result shows that there is a significant 
difference at the level (α ≥ 0.05) between the mean scores in the 
formation of the conceptual structure test who studied chemistry using 
constructivist learning model compared to students who studied 
chemistry using the traditional method in favor of the experimental 
groups. Based on the study results, the study recommends the necessity 
of training science teachers to develop their educational practices in a 
way that agree with constructivist learning model and use this model to 
improve students' conceptual structure.  

 
  المقدمة

يتميز العلم ببنائه المفاهيمي المتطور، حيث يضم هذا البناء مفاهيم أساسية ينطوي تحتها 
وتتشكل المعرفة العلمية من شبكة من المفاهيم العلمية . مفاهيم فرعية تربطها معًا عالقات منطقية

امتالك الفرد ويعد . التي يكّونها الشخص في محاولته فهم األشياء واألحداث والظواهر من حوله
لبنية مفاهيمية األساس الذي يرتكز إليه التعلم ذو المعنى للمعرفة الجديدة، مما يدل على مدى 

  ).Cakir, 2008; Ausubel, 1968(أهمية طبيعة البنية المفاهيمية لدى المتعلم 

دمج حقيقي منظم وغير أّن التعلم ذا المعنى يحدث ب) Novak, 1984(ويرى نوفاك 
ويقصد بالدمج غير العشوائي للمعرفة هو . رفة الجديدة في البنية المفاهيمية الحاليةعشوائي للمع

 ,Ausubelوينطلق أوزبل . قيام المتعلم ببذل جهد واع لربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة
في رؤيته للتعلم ذي المعنى بأّن العامل الوحيد واألآثر أهمية في التعلم الفعال هو ما ) (1967

عرفه المتعلم من قبل في البنية المعرفية فعلينا أْن نتأآد مما يعرفه الطالب بالفعل ثم ُندرس له ي
    .تبعًا لذلك

تعد المفاهيم العلمية وحدات بناء للعلوم ومكونات لغتها، وآذلك اللبنات األساسية في بناء و
. طتها يتم فهم العلم وتطورهالمبادئ والتعميمات والنظريات العلمية والتواصل بين األفراد، وبواس

وحتى تصبح المفاهيم ذات معنى وجزءًا ال يتجزأ من معرفة الطالب، آان ال بد أن يتم تعلمها 
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؛ ٢٠٠٤سالمة، (بشكل أفضل، وذلك من خالل ربطها بأمثلة متنوعة، وشرحها بأساليب متعددة 
  ).  ١٩٩١؛ زيتون، ١٩٩٦ ،السليم

هيم العلمية ونموها لدى المتعلم عملية مستمرة، أّن تكوين المفا) ٢٠٠٥(ويرى زيتون 
تتدرج في الصعوبة من صف الى آخر، ومن مرحلة تعليمية ألخرى، وذلك نتيجة لنمو وتتطور 
المعرفة العلمية نفسها، ولنضج المتعلم جسديًا وعقليًا وازدياد خبراته التعليمية، وبالتالي تنمو 

من الغموض الى الوضوح، أي من مفهوم : تيالمفاهيم العلمية وتتطور حسب التسلسل اآل
ومن المفهوم . ومن مفهوم غير دقيق الى مفهوم دقيق علميًا. غامض الى مفهوم واضح نسبيًا
 .المحسوس الى المفهوم المجرد

على شكل تجمعات من المفاهيم ويتصف التنظيم المفاهيمي لدى الخبراء بأنه يكون 
وزع في طبقات أو مستويات توجد بينها في المستوى نفسه أو المترابطة والمتداخلة معًا، والتي تت

وهي ما تعطي المفاهيم معناها الحقيقي . في مستويات مختلفة روابط تعد قنوات أو جسورًا بينها
وتمثل هذه التجمعات مجموعة من خرائط المفاهيم، وان لكل مفهوم خريطته . لدى هؤالء الخبراء

 , Novak & Canas)؛   Sisovic, & Bojovic, 2000؛١٩٩٢الزعبي، (الخاصة به 
2007 .  

ومن هنا تبرز أهمية تكوين بنى مفاهيمية علمية لدى الطالب تساعده على تكوين صورة 
وتبرز هنا أيضًا أهمية اختيار استراتيجية تدريس مناسبة تتضمن . شاملة حول موضوع معين

اعتمادًا على ربط المفاهيم الجديدة بالبنية  سالمة تكوين هذه البنى المفاهيمية، واستمرارية تكوينها
  .المفاهيمية لدى المتعلم ربطًا منطقيًا لتصبح لديه بنية مفاهيمية قوية

وعلى الرغم من األهمية التي يوليها مربو التربية العلمية لبناء المفاهيم في بنية قوية، إال أّن 
فظ الطالب للمفاهيم بشكل أصم العديد من المعلمين يمارسون تدريس العلوم معتمدين على ح

 National Academy(وغالبًا ما تكون غير مترابطة مما ينعكس سلبًا على تعلم الطلبة لها 
Press: NAP, 2000.(  

 Trends in ((وقد أشارت نتائج دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 
International Mathematics and Science Study (TIMSS (إلى أنه  ٢٠٠٧عام ل

دولة  ٢٦وعلى الرغم من أن نتائج طلبة الصف الرابع في العلوم في إمارة دبي آانت أفضل من 
الصف الثامن في العلوم جاءت نقطة، وأن نتائج ) ٤٦٠(دولة مشارآة حيث بلغت  ٣٦من أصل 

تفوقة على ماليزيا متقاربة مع نتائج الطلبة في اسكتلندا وإيطاليا والنرويج وأوآرانيا واألردن، وم
وجميع دول مجلس التعاون الخليجي وآذلك جميع الدول العربية التي شارآت في تلك 

هيئة المعرفة ) (نقطة ٥٠٠(نقطة، إال أنها دون المعدل العالمي ) ٤٨٩(االمتحانات، حيث بلغت 
مين وقد أشار تقرير جهاز الرقابة المدرسية في دبي أّن المعل ).٢٠٠٨والتنمية البشرية، 

يستخدمون نطاقًا ضيقًا جدًا من استراتيجيات التدريس وأنهم لم يتمكنوا من فهم األساليب التي 
لذلك فقد أصبح ). ٣٥ص ،٢٠١٢هيئة المعرفة والتنمية البشرية، (، يحقق بها طلبتهم أفضل تعلم
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بط الحاجة إلى البحث على طرق تدريس تساعد الطلبة على زيادة فهمهم للمواضيع العلمية ور
 .مفاهيمها بطريقة ذات معنى آي تساعد الطلبة على زيادة تحصيلهم الدراسي في العلوم

  
  مشكلة الدراسة

الحظ الباحثان ومن خالل خبرتهما في تدريس الكيمياء ألآثر من عشر سنوات ضعف 
الطلبة في ربط المفاهيم الكيميائية مع بعضها البعض مما يؤثر بالتالي على فهمهم وضعف 

، ومن خالل الرجوع الى دراسات سابقة أثبتت فعالية أنموذج التعلم البنائي في زيادة تحصيلهم
، أتت هذه )٢٠٠٦؛ الخالد، ٢٠٠٩؛ التوتنجي والزعبي، ٢٠١٠العمري والعمري، (التحصيل 

الدراسة للكشف عن طرق تساعد الطلبة على تقوية بنيتهم المفاهيمية باستخدام أنموذج التعلم 
ما أثر استخدام أنموذج التعلم البنائي في : يغت مشكلة الدراسة على النحو اآلتيوقد ص. البنائي

تكوين البنية المفاهيمية في الكيمياء لدى طلبة الصف الثاني عشر العلمي في دولة اإلمارات 
  العربية المتحدة؟

  
  سؤال الدراسة

فاهيمية في الكيمياء لدى ما أثر التدريس باستخدام أنموذج التعلم البنائي في تكوين البنية الم
  مقارنًة بالطريقة التقليدية؟ طلبة الصف الثاني عشر العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
 فرضية الدراسة

ال يوجد : بناًء على سؤال الدراسة السابق، فقد صيغت فرضية الدراسة على النحو التالي
متوسطين الحسابيين لعالمات طالب بين ال )0.05α ≥ (فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

أنموذج التعلم (الصف الثاني عشر العلمي في اختبار البنية المفاهيمية ُيعزى إلى طريقة التدريس 
  ).البنائي، الطريقة االعتيادية

  
  أهمية الدراسة

استخدام طريقة تدريس حديثة تقوم على النظرية البنائية وتتميز بإعطاء الطالب دورًا حيويًا  -
 .ء الحصة الصفية من مشارآة وتفاعل وتجريب وتقصي من أجل البحث عن المعرفةأثنا

تحاول الدراسة تقديم حلول لمشكلة هامة من المشكالت التي يواجهها تدريس العلوم وهي  -
تدني نتاجات التعلم في تكوين بنية مفاهيمية متماسكة، وذلك باستقصاء أثر التدريس 

 .باستخدام أنموذج التعلم البنائي

تبين هذه الدراسة اإلجراءات العملية لكيفية التدريس بنموذج التعلم البنائي مما يفتح الباب  -
أمام المعلمين ومصممي المناهج والمهتمين إلى االستفادة من دليل التدريس وفق هذا 

  . النموذج
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  فات اإلجرائية لمصطلحات الدراسةالتعري
ى النظرية البنائية، يتكون من أربع مراحل نموذج تدريسي قائم عل: نموذج التعلم البنائيأ
الدعوة، االستكشاف، اقتراح التفسيرات والحلول، واتخاذ القرار بحيث تؤآد آل منها ربط : هي

  ). ١٩٩٦؛ الخليلي وحيدر ويونس، ٢٠٠٧زيتون، (العلم بالتقانة والمجتمع 

لمعلمين ويشيع فيها وهي الطريقة التي تستخدم في التدريس من معظم ا :الطريقة االعتيادية
النموذج التوصيلي للمعرفة الذي تتخلله العروض العملية والحوار القائم على األسئلة، وغالبًا ما 

  .يكون فيها المعلم محور العملية التعليمية التعلمية

شبكة من المفاهيم المترابطة بطريقة منظمة، تظهر العالقات التي تربط : البنية المفاهيمية
ويمكن تمثيل البنية المفاهيمية التي يملكها الطالب من . اهيم بروابط تحقق المعنىبين هذه المف

وألغراض . خالل الشبكات المفاهيمية التي ُتظهر مدى تمكنه من المادة العلمية بصورة مترابطة
هذه الدراسة ستقاس البنية المفاهيمية بالعالمة التي يحصل عليها الطالب في اختبار البنية 

  . ية المعد ألغراض الدراسةالمفاهيم
  

  حدود الدراسة ومحدداتها
  :يتحدد تعميم نتائج الدراسة بالعوامل اآلتية

األيونات في المحاليل المائية و المحاليل وسلوآها: تقتصر الدراسة على وحدتي .١
من  ٢٠١٠-٢٠٠٩التي تدرس في الفصل الدراسي األول من العام  والخصائص التجميعية

 .ف الثاني عشر العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدةآتاب الكيمياء للص

تقتصر هذه الدراسة على عينة قصدية من الطلبة الذآور في الصف الثاني عشر العلمي في  .٢
 . مدرسة دبي للتربية الحديثة، دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة
منذ زمن طويل يمتد عبر القرون، ويعد بياجيه من أهم  تعد البنائية نظرية في المعرفة

أنه أرسى القواعد التي ينظم بها الفرد أفكاره ويربطها بأفكار أخرى وذلك لها، حيث المؤسسين 
أهم المبادئ ) ٢٠٠٧(زيتون  وقد أورد). ٢٠٠٨خطايبة، (من خالل عمليتي التمثل والموائمة 

  :البنائية، ومن أهم تلك الرآائز واالفتراضات األساسية واالفتراضات التي ترتكز عليها

إّن معرفة المتعلم السابقة هي محور االرتكاز في عملية التعلم حيث أّن المتعلم يبني مفاهيمه  -
  .في ضوء خبراته السابقة

إّن المتعلم يبني معنى لما يتعلمه بنفسه بناًء ذاتيًا، حيث يتشكل المعنى داخل بنيته المفاهيمية  -
 .فاعل حواسه مع العالم الخارجي وربط المعلومات الجديدة بما لديهمن خالل ت
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ال يحدث تعلم ما لم يحدث تغيير في بنية الفرد المفاهيمية، حيث يعاد تنظيم األفكار  -
 .والخبرات الموجودة بها عند اآتساب خبرات جديدة

همة تعليمية إّن التعلم يحدث على أفضل وجه عندما يواجه المتعلم مشكلة أو موقفًا أو م -
 .حقيقية واقعية

اعي   - اوض االجتم ا من خالل التف ل يبنيهم زل عن اآلخرين، ب ه بمع تعلم معرفت ي الم ال يبن
 .معهم

ه     - يه التوج تمرة، وغرض طة ومس ة نش ة بنائي تعلم عملي ة. ال الل   : بنائي ن خ ه م ي خبرات يبن
ه   ة لدي ى      : نشطة . التراآيب المفاهيمي ًا للوصول إل دًا عقلي تعلم جه ذل الم اهيم    يب اآتشاف المف

 .بنفسه

 ,Beissner, Jonassen and Grabowski(وقد لخص بسنير وجوناسين وجرابواسكي 
  :األسباب التي تدعو الى االهتمام بالبناء المفاهيمي لدى المتعلم بالنقاط التالية  )1993

إذا لم  يوجد البناء المفاهيمي في آل المعارف العلمية، وأّنه ال معنى ألي نوع من المفاهيم .١
  .يكن هناك بناء وتنظيم لتلك المفاهيم في عقل المتعلم

البناء المفاهيمي مهم وضروري لفهم الظواهر العلمية بشكل سليم ويقوم اإلنسان بشكل  .٢
طبيعي وأساسي بتنظيم تصورات العقل وتمثيالته للظاهرة العلمية ليسهل فهمها وإدراك 

و النشاط معقدًا، أصبح تنظيم البناء المفاهيمي وأنه آلما آانت المهمة أ. جوانبها المختلفة
في هذا الصدد أّن عدم قدرة ) Bruner, 1960(ويرى برونر . لدى المتعلم أآثر إلحاحًا

الطالب على التوصل الى العالقات بين المفاهيم في البنية المفاهيمية لديه سيؤدي الى عدم 
عدم قدرته على تطبيق المفاهيم قدرته على فهم الظاهرة العلمية التي يدرسها، وآذلك 

 .المستخلصة من تلك الظاهرة في مواقف جديدة

يكّون المتعلمون البناء المفاهيمي الخاص بالظاهرة العلمية المبحوثة آنتيجة ألي عمل  .٣
تدريسي، وآلما تقدم المعلم في تقديم المفاهيم الجديدة، يبدأ الطلبة في عمل ارتباطات 

 .ضمنة في موضوع الدرسوعالقات بين المفاهيم المت

البناء المفاهيمي ضروري في حل المشكالت، حيث أآدت الدراسات اّن هناك ارتباط قوي  .٤
بين المفاهيم في البناء المفاهيمي لدى المتعلمين والموضوع الذي يطلب منهم القيام بحل 

 ). Cakir, 2008؛ ٢٠٠١؛ البنا، ٢٠٠٦الخالد، (المشكالت فيه 
  
  ئينموذج التعلم البناأ

وهو مقتبس . هذا النموذج وطورته) Louks et al., 1990(لقد تبنت لوآس وزمالؤها 
آما ويسعى ). استكشاف المفهوم، وتقديم المفهوم، وتطبيق المفهوم(أساسًا من دورة التعلم الثالثية 

إلى مساعدة الطلبة على بناء مفاهيمهم العلمية ومعارفهم من خالل أربع مراحل مرتبطة مع 
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؛ زيتون ٢٠٠٤؛ زيتون ٢٠٠٤؛ سيف، ٢٠٠٧زيتون، (البعض على النحو اآلتي  بعضها
 ,Tahir؛ ١٩٩٦؛ الخليلي ١٩٩٦؛  الخليلي وحيدر ويونس،  ٢٠٠١؛ البنا، ٢٠٠٣وزيتون 

2010; Fok & Watkins, 2007; Yager, 2000(:  

  )  Phase Invite, Engagement(مرحلة الدعوة 
ين إلى التعلم؛ وذلك من خالل طرح المعلم لألسئلة التي يتم في هذه المرحلة دعوة المتعلم

تشجع التالميذ على التفكير، أو بعرض بعض المشكالت التي تتحدى قدرات طلبتهم وتحفيز 
  .الجديد، ودعوتهم إلى االندماج في تعلمه) المفهوم(الطلبة المتعلمين إلى موضوع الدرس 

 )Phase Explore, Discover(مرحلة االستكشاف أو االبتكار 
ويكون دور المعلم هنا تهيئة جميع ما يتعلق ) المتعلم(تتمرآز هذه المرحلة حول الطالب 

ويعمل الطلبة في هذه . باألنشطة والمختبر وتوفير األدوات واألجهزة الالزمة ألنشطة المتعلمين
 المرحلة في مجموعات تعاونية صغيرة لتنفيذ أنشطة موجهة للوصول إلى حل المشكلة أو

ويقوم الطلبة في هذه المرحلة بممارسة . اإلجابة عن األسئلة المطروحة في مرحلة الدعوة
  .مهارات العلم المختلفة؛ آالمالحظة، والقياس، والتجريب، وتفسير البيانات

  Phase (Propose Explanation and Solution(مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول 
آما . ه الحرية، ومساعدة المتعلمين على عرض أفكارهمينظم المعلم المناقشة في جو تسود

يبرز دور المتعلم من خالل النقاش بين أعضاء المجموعة وعن طريق التفكير في حلول 
  .وتفسيرات لمشكلة الدرس، للوصول إلى حلول مناسبة

  )Take Action Phase(مرحلة اتخاذ اإلجراء 
ار والمفاهيم والمعارف والمهارات التي تهدف هذه المرحلة إلى تعميق تعلم الطلبة لألفك

توصلوا إليها من المرحلة الثالثة، وذلك من خالل إجراء نشاط أو أنشطة ذات عالقة بالموضوع 
لذلك تسمى هذه المرحلة، . تعليمية جديدة - قيد البحث، أي انتقال أثر التعلم إلى مواقف تعلميه 

  . أحيانًا، بالتوسع
  

  لم البنائيعميزات استخدام أنموذج الت
 .تساعد الطالب على التفكير واالستدالل بشكل أآبر .١

 .تساعد الطالب على ربط المعرفة السابقة بالالحقة و زيادة تمكين الشبكة المعرفية لديه .٢

 .يبني الطالب المعرفة من خالل الحوار والمناقشة والتفاوض االجتماعي .٣
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  الدراسات ذات الصلة
في مجال تدريس العلوم يزخر بالدراسات العالمية على الرغم من أّن األدب التربوي 

والمحلية التي تناولت دراسة أثر نماذج تعلم قائمة على النظرة البنائية للتعلم في نتاجات التعلم 
أما الدراسات التي رآزت على . المعرفية، إال أّن غالبيتها اقتصرت على قياس تحصيل الطلبة

وسنعرض هنا دراسات . هي محدودة، بحدود معرفة الباحثانقياس البنية المفاهيمية لدى الطلبة ف
  .استخدمت طرق بنائية لقياس أثرها في البنية المفاهيمية

بدراسة أثر أنشطة تعليمية قائمة على البنائية في ) Deng et al., 2011(قام دنج وزمالؤه 
) ٩٦(الدراسة من اآتساب الطلبة البناء المفاهيمي وقدراتهم ما وراء المعرفية، تكونت عينة 

طالب من الصف الحادي عشر في الصين وزعوا الى مجموعتين تجريبية وضابطة، حيث 
وأشارت النتائج إلى تفوق ) ANCOVA(استخدم الباحثون تحليل التباين األحادي المصاحب 

المجموعة التجريبية التي تعلمت من خالل التعلم البنائي في تكوين بناء مفاهيمي قوي في 
، وهي نسبة عالية )٠٫٦٧(ء حيث آانت نسبة حجم تأثير طريقة التدريس البنائي تساوي الكيميا

  .تدل على تأثير قوي للتعلم البنائي في تكوين البناء المفاهيمي في الكيمياء

بدراسة أثر التعلم البنائي من خالل الحقائب ) ٢٠١٠(قام آل من العمري والعمري 
ألول األساسي في مادة العلوم واالحتفاظ بها، تألفت عينة التعليمية على تحصيل تالمذة الصف ا

توصلت الدراسة إلى وجود . طالبًا وزعوا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ) ٨٠(الدراسة من 
في اختبار التحصيل البعدي للطلبة وآذلك التحصيل ) α ≤ 0.05(فرق دال إحصائيًا عند مستوى 

  .المؤجل لصالح المجموعة التجريبية

بدراسة أثر التدريس باستخدام أنموذج التعلم البنائي في ) ٢٠٠٩(الخطيب والزعبي  قام
التحصيل وتكوين بنية مفاهيمَية متكاملة واتجاهات بعض طلبة جامعة الحسين بن طالل نحو مادة 

طالب من طلبة جامعة الحسين بن طالل ) ١٢٠(تألفت عينة الدراسة من . الثقافة اإلسالمية
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا عند . تين تجريبية وضابطةتوزعوا في شعب

في تحصيل الطلبة لمفاهيم مادة الثقافة االسالمية، وآذلك البنية المفاهيمة  (α ≤ 0.05)مستوى 
  .باإلضافة الى اتجاهات الطلبة نحو مادة الثقافة اإلسالمية

خدام الخرائط المفاهيمية في تدريس مفاهيم بدراسة أثر است) ٢٠٠٩(قام الزعبي والتوتنجي 
القواعد والتطبيقات اللغوية في التحصيل ومستوى البنية المفاهيمية لدى طالب الصف العاشر 

طالبا موزعين ) ٥٣(تكونت عينة الدراسة من . األساسي في مدارس النمو التربوي في األردن
لخرائط المفاهيمية، والمجموعة الضابطة تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام ا. على شعبتين

وآشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا على اختباري التحصيل . بالطريقة التقليدية
  .ومستوى البنية المفاهيمية لصالح المجموعة التجريبية

م أثر أنموذج هيوسن وهيوسن في تغيير المفاهيم البديلة في العلوبدراسة ) ٢٠٠٨(قام عبيد 
تكّون أفراد الدراسة من . وفي تكوين البنية المفاهيمية لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن
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طالبًا من طالب الصف السابع األساسي مّوزعين على شعبتين دراسيتين في مدرسة زيد ) ٧٠(
). ٢٠٠٦/٢٠٠٧(بن حارثة الثانوية للبنين في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

الدراسة إلى تفّوق طريقة التدريس وفق أنموذج هيوسن وهيوسن في تغيير المفاهيم  وأسفرت
  . البديلة وفي تكوين البنية المفاهيمية السليمة  لدى طلبة المجموعة التجريبية

بدراسة أثر استخدام أنموذج سوخمان االستقصائي في تحصيل ) ٢٠٠٧(آما قام الزعبي 
اهيمية متكاملة وزيادة نسبة الممارسات االستقصائية لدى طلبة المفاهيم العلمية وتطوير بنية مف

شملت العينة جميع الطالبات اللواتي سجلن مادة أساليب تدريس العلوم والبالغ . جامعة الحسين
: استخدم في الدراسة ثالث أدوات هي. تم توزيعهن عشوائيًا على شعبتين. طالبة) ٧٦(عددهن 

، اختبار الخرائط المفاهيمية للكشف عن البنية المفاهيمية، اختبار تحصيل المفاهيم العلمية
وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق . وأنموذج تصنيف السلوك التعليمي داخل الغرفة الصفية

تحصيل المفاهيم العلمية ومستوى البنية المفاهيمية : في آل من (α ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية 
  وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى. لصالح أنموذج سوخمان االستقصائي

 (α ≤ 0.05)  في نسبة السلوآات االستقصائية التي تمارس من قبل الطالبات في المجموعتين
  .التجريبية والضابطة

ة  ) ٢٠٠٦(وآذلك قام الخالد  بدراسة أثر إستراتيجية تدريس فوق معرفية في البنى المفاهيمي
ة األساسية     العلمية ومستوى مهارات التفكي  ة المرحل دى طلب د ل ة الدراسة من     . ر الناق تكونت عين

وبي في محافظة     ) ١١٢( زار الجن طالبًا وطالبة من الصف العاشر األساسي من مديرية تربية الم
د  . شعب في مدرستين اثنتان منهم تجريبية واثنتان ضابطة ) ٤(األردن موزعين على –الكرك  وق

روق د       ى عدم وجود ف ة إحصائيًا   توصل الباحث إل ين مجموعتي الدراسة في      )0.05α ≥ (ال ب
ة الصف العاشر       دى طلب دريس ل ة الت روق    . تكوين بنى مفاهيمية علمية ُتعزى لطريق ا وجد ف بينم

وق        (α ≤ 0.05)دالة إحصائيًا  دريس ف تراتيجية الت د ُتعزى الس ر الناق في مستوى مهارات التفكي
  .معرفية

ة       ) Wu & Tsai, 2005(قام آل من واو وتساي     ى البنائي ائم عل دريس الق ر الت بدراسة أث
ن        ة م راد الدراس ون أف ث تك ة، حي ة االبتدائي الب المرحل ي لط اء المعرف ى البن ب ) ٦٩(عل طال

ائج الدراسة    ) ٣٤(طالب وضابطة ) ٣٥(توزعوا على مجموعة تجريبية  طالب، حيث أشارت نت
مجموعة المجموعة التجريبية وذلك لصالح ال (α ≤ 0.01)إلى وجود داللة إحصائية عند مستوى 

وهين     وق     ) ١٫١١(في البناء المعرفي، وقد بلغ حجم األثر باستخدام معامل آ ى تف دل عل ذي ي وال
  .آبير للتعلم البنائي مقارنًة مع الطريقة االعتيادية

ان       اآي و جيب ام آل من أوزنتري ة   ) Uzuntiryaki & Geban, 2004(ق بدراسة فاعلي
ى   راد الدراسة من           التعلم البنائي عل ة، حيث تكون أف اهيم الرابطة الكيميائي ة لمف م الطلب ) ٤٢(فه

طالبًا وطالبة موزعين على شعبتين تجريبية وضابطة تم تدريسهم من ِقبل المدرس نفسه، أشارت 
ت         ي تعلم ة الت ى المجموع ائي عل التعلم البن ت ب ي تعلم ة الت وق المجموع ى تف ة ال ائج الدراس نت
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د مستوى      بالطريقة االعتيادي ة إحصائية عن ، حيث بلغت المتوسطين    (α ≤ 0.05)ة ووجود دالل
  ).٤٧٫٨٥(بينما للمجموعة االعتيادية ) ٦٧٫١(الحسابيين للمجموعة التجريبية 

دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام معلمي ) ٢٠٠٣(وقد أجرى الزعبي وعبيدات 
اهيم العلمية في تحصيل الطلبة لهذه المفاهيم العلوم لمبادئ النظرية البنائية أثناء تدريسهم للمف

طالبًا من طلبة الصف السابع في ) ٤٢٠(وتكوين بنية مفاهيمية متكاملة لديهم، تكونت العينة من 
وأظهرت الدراسة إلى . ضابطة) ٦(منها تجريبية و ) ٦(شعبة، ) ١٢(مدارس موزعة على ) ٦(

مجموعة التجريبية ومتوسطات عالمات وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات عالمات ال
المجموعة الضابطة على اختبار البنية المفاهيمية لصالح المجموعة التجريبية الذين تعلموا 

  . باستخدام مبادئ النظرية البنائية
  

 ملخص الدراسات السابقة
أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى فاعلية نماذج بنائية في تكوين البنية المفاهيمية 

؛ ٢٠٠٧؛ الزعبي، ٢٠٠٨؛ عبيد، ٢٠٠٩؛ الزعبي والتوتنجي، ٢٠٠٩الخطيب والزعبي، (
 Deng et al., 2011; Uzuntiryaki & Geban, 2004; Wu) ٢٠٠٣الزعبي وعبيدات، 

& Tsai, 2005)   . إلى عدم فاعلية ) ٢٠٠٦(وعلى نحو مخالف أظهرت دراسة الخالد
  .  بنية المفاهيمية لدى الطلبةاستراتيجية تدريس فوق معرفية في تكوين ال

نالحظ مما سبق، أّن هناك اختالف في النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي استخدمت 
لى قَلتها إباإلضافة نماذج تستند إلى النظرية البنائية فيما يتعلق بأثرها في تكوين بنية مفاهيمية، 

تقصي أثر التدريس باستخدام التعلم البنائي من حيث تناولها مواد العلوم، لذلك أتت هذه الدراسة ل
في الكيمياء لدى طلبة الصف الثاني عشر في دولة اإلمارات العربية  في تكوين البنية المفاهيمية

  .المتحدة
  

  الطريقة واإلجراءات

 أفراد الدراسة
تم اختيار أفراد الدراسة من طالب الصف الثاني عشر العلمي في مدرسة دبي للتربية 

اإلمارات العربية المتحدة بصورة قصديه بسبب عمل الباحث فيها آمشرف  –دبي - الحديثة
حيث تم توزيع الشعبتين عشوائيًا إحداها تجريبية واألخرى ضابطة آما . أآاديمي لقسم العلوم

  .أعداد الطلبة في آل من مجموعتي الدراسة) ١(يظهر في الجدول 

  .حسب طريقة التدريس توزيع مجموعتي أفراد عينة الدراسة): ١(جدول 

  عدد الطالب  الشعبة  استراتيجية التدريس  المجموعة
  ٢٧  أ  أنموذج التعلم البنائي  التجريبية
  ٢٧  ج  االعتيادية  الضابطة
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  أداة الدراسة
لتحقيق هدف الدراسة واإلجابة عن سؤالها، قام الباحثان بتطوير اختبار يهدف إلى قياس 

ليل وسلوآها واأليونات في المحاليل المائية والخصائص المحاالبنية المفاهيمية في موضوعي 
لقياس البنية المفاهيمية لدى طالب الصف الثاني عشر العلمي، وذلك بالرجوع إلى التجميعية 

؛ الخالد ٢٠٠٧؛ التوتنجي، ٢٠٠٧ الزعبي،(الدراسات السابقة المتعلقة في البنية المفاهيمية 
وآذلك األدب ) ١٩٩٢؛ الزعبي، ٢٠٠٤ ؛ الروسان،٢٠٠٦؛ أمبوسعيدي وعوض، ٢٠٠٦

؛ نوفاك ٢٠٠٥قطامي والروسان، (النظري ذي الصلة بالبنية المفاهيمية وخرائط المفاهيم 
  ). ;١٩٩٥Novak and Gwin, 1989وين، جو

ولبناء اختبار البنية المفاهيمية، تم تحديد الموضوعات التي اشتملت عليها وحدتا الدراسة 
لثاني عشر العلمي وآذلك حصر المفاهيم المتضمنة فيهما آما يظهر من آتاب الكيمياء للصف ا

  ).٢(في الجدول 

المفاهيم العلمية التي شملت عليها وحدتي الدراسة في آتاب الكيمياء للصف الثاني ): ٢( جدول
  .عشر العلمي

  المفاهيم العلمية التي يحتويها آل درس  الدرس  الوحدة

آها
سلو

 و
يل
حال
الم

  

المحاليل، المذاب، المذيب، السبائك، المعلقات،   اليطأنواع المخ ١ -١
  إللكتروليت، الالإلكتروليتاالغرويات، ظاهرة تيندال، 

  عملية اإلذابة  ٢ -١

إعادة التبلور، إتزان المحلول، المحلول المشبع، 
المحاليل فوق المشبعة، الذوبانية، التميؤ، قطبي، غير 

تزاج،  رابطة قطبي، قابلة لالمتزاج، غير قابلة لالم
هيدروجينية، قوى لندن، قانون هنري، الفوران، 

  المتذاوب، حرارة المحلول

ترآيز المحلول، المول، الكتلة، الكتلة المولية، حجم   ترآيز المحاليل ٣ -١
  المحلول، الموالرية، آتلة المذيب، المواللية

ية 
مائ
 ال
يل
حال
الم

ي 
ت ف

ونا
ألي
ا

عية
جمي

الت
ص 

صائ
لخ
وا

  

ت في المرآبا ١ -٢
  المحاليل المائية

التفكك، األيونات، تفاعالت الترسيب، قابل للذوبان، 
غير قابل للذوبان، المعادلة األيونية الصرفة، األيونات 

المتفرجة، التأين، أيون الهيدرونيوم، اإللكتروليت 
  القوي، اإللكتروليت الضعيف

الخصائص  ٢ -٢
  التجميعية للمحاليل

ة غير المتطايرة، انخفاض الخصائص التجميعية، الماد
درجة التجمد،   ثابت درجة التجمد المواللي، ثابت 

درجة الغليان المواللي، ارتفاع درجة الغليان، الضغط 
، )التناضح(األسموزي، غشاء شبه منفذ،  األسموزية 
  محاليل إلكتروليتية، محاليل الإلكتروليتية
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سة باالستناد إلى دليل المعلم الخاص آما تم تحديد مؤشرات األداء الخاصة بوحدتي الدرا
ومن ثم إعداد جدول توزيع المقرر الدراسي واألوزان النسبية الختبار البنية . لمادة الكيمياء

وقد تكّون االختبار من سبعة أسئلة موجهة لقياس تماسك ). ٣(المفاهيمية آما يظهر في الجدول 
  :البنية المفاهيمية على النحو اآلتي

  ).٢-٢(و ) ٣-١(إآمال خريطة مفاهيمية تتناول مفاهيم من الدرسين  :السؤال األول
تضمن نصًا مكتوبًا يحتوي على مجموعة من المفاهيم ليقوم الطالب : السؤال الثاني

باستخراج المفاهيم الواردة في النص، وترتيبها تنازليًا حسب الشمول من ثم ترجمة النص إلى 
  ).١-١(الربط المناسبة ويتناول مفاهيم من الدرس  خريطة مفاهيم مراعيًا استخدام آلمات

. خريطة مفاهيم جاهزة بحيث يقوم الطالب بتحويلها إلى نص علمي مترابط: السؤال الثالث
  ).٢-١(ويتناول مفاهيم من الدرس 

ويتناول مفاهيم . مخطط أوجه الشبه واالختالف بين مفهومي التفكك والتأين :السؤال الرابع
  .)١-٢(من الدرس 

  .)٢-١(ويتناول مفاهيم من الدرس . مخطط خريطة العقل: السؤال الخامس
. تضمن مفاهيم علمية أو خصائص ليتم التعبير عنها بمفهوم أآثر شمولية:  السؤال السادس

  ). ٢-٢(، )١-٢(، )١-١(ويتناول مفاهيم من الدروس 
  ، )٣- ١( ،)١-١(ويتناول مفاهيم من الدروس . مخطط السبب والنتيجة :السؤال السابع

)٢- ٢(، )١- ٢(، )٢- ١.(  
  .توزيع المقرر الدراسي لوحدتي الدراسة واألوزان النسبية الختبار البنية المفاهيمية ):٣( جدول

عدد  الدرس  الوحدة
  الحصص

عدد 
  المفاهيم

رقم
  السؤال

الوزن النسبي 
  للعالمات

المحاليل 
  وسلوآها

أنواع١-١
  % ٢٠  ٧، ٦، ٢  ٩  ٣ المخاليط

  % ٢٩  ٧، ٥، ٣  ١٦  ٤  ملية اإلذابةع ٢ -١
ترآيز٣-١

 % ١٢ ٧، ١ ٨  ٢ المحاليل

األيونات في
المحاليل 

المائية 
والخصائص 

 التجميعية

المرآبات في١-٢
  % ٢١  ٧، ٦، ٤  ١١  ٥ المحاليل المائية

الخصائص  ٢ -٢
 % ١٨ ٧، ٦، ١ ١١  ٤  التجميعية للمحاليل

حصة١٨  المجموع
  دراسية

٥٥ 
  % ١٠٠  ئلةأس ٧  مفهوم
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  صدق االختبار
من أساتذة الجامعات األردنية ) ٦: (تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين

من مشرفي وزارة التربية والتعليم في دولة ) ٢(تخصص دآتوراه مناهج وطرق تدريس العلوم، 
العربية من معلمي الكيمياء في دولة اإلمارات ) ٢(اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة الى 

المتحدة، وذلك بهدف التحقق من مالءمة أسئلة االختبار لقياس البنية المفاهيمية، وآذلك وضوح 
ودقة نموذج اإلجابة المرفق ومدى شمول أسئلة االختبار األسئلة من الناحية العلمية واللغوية، 

 .للمادة العلمية

ن ثم األخذ بأي مالحظة وقد تم اللقاء مع آل محكم على حده للوقوف على مالحظاتهم، وم
فعلى سبيل المثال . تكرر ورودها من أآثر من محكم وتعديل األسئلة التي تتناولها تلك المالحظة

االختبار بعد ) ١(ويبين الملحق . تم إعادة هيكلة الخريطة المفاهيمية الواردة في السؤال األول
  .التحكيم في صورته النهائية

 
  نموذج اإلجابة وتصحيح االختبار

تم صياغة نموذج اإلجابة الختبار البنية المفاهيمية باالستعانة بكتاب دليل المعلم للمادة، 
.  وبالتعاون مع بعض الزمالء مدرسي ومدرسات الكيمياء في دولة اإلمارات العربية المتحدة

قطامي والروسان، (وآذلك تم اإلطالع على معيار تصحيح الخرائط المفاهيمية لبعض المراجع 
لإلستعانة واالستفادة منها ) ١٩٩٢؛ الزعبي، ١٩٩٥وين، ج؛ نوفاك و٢٠٠٣؛ الزعبي، ٢٠٠٥

عند تصحيح األسئلة ذات العالقة بالخرائط المفاهيمية وآذلك عند توزيع العالمات على األسئلة 
  .عالمة ١٠٠حيث بلغت النهاية العظمى 

 
  الزمن الالزم لالختبار

ة البنية المفاهيمية من خالل رصد الزمن الذي تم حساب الزمن الالزم لإلجابة عن أسئل
طالبًا من طالب الصف  ٣٠من الطالب أفراد العينة االستطالعية المكَونة من % ٨٠أنهى فيه 

  . دقيقة ٦٠الثاني عشر العلمي ومن خارج عينة الدراسة اإلجابة عن أسئلة االختبار، وقد آان 
 

  ثبات االختبار
حيث ) Test - Retest(طريقة االختبار وإعادة االختبار تم حساب معامل الثبات من خالل 

إحدى (طالبًا من مدرسة العالم الجديد  ٣٠تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية تألفت من 
من خارج أفراد الدراسة، وذلك بعد أّن تم شرح المقصود بالبنية ) المدارس الخاصة في دبي

المفاهيمية وإعطاء مثالين من مادة مختلفة عن المفاهيمية، خرائط المفاهيم، والمخططات 
يومًا، من  ١٢ومن ثم أعيد تطبيق االختبار على العينة نفسها بعد . موضوعات وحدتي الدراسة

التطبيق األول، ولغرض قياس ثبات االختبار فقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين عالمات 
ويعتبر ). ٠٫٨١(نية، وقد بلغ معامل الثبات الطلبة في المرة األولى وعالماتهم في المرة الثا
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آما تم حساب معامل ثبات ). ٢٠٠٠عودة، (معامل الثبات مناسبًا ألغراض هذه الدراسة 
التصحيح من خالل حساب التوافق بين نتائج تصحيح االختبار من ِقبل الباحث وزميل يدرس 

  . )٠٫٩٢(الكيمياء لنفس المستوى التعليمي وقد وجد أنه يساوي 
 

  إجراءات تنفيذ الدراسة
  : لتنفيذ هذه الدراسة تم اتخاذ اإلجراءات البحثية اآلتية

المحاليل وسلوآها واأليونات في المحاليل المائية والخصائص إعداد دليل المعلم لوحدتي  .١
 .وآذلك األنشطة المصاحبة له) ٢ملحق (وفق أنموذج التعلم البنائي  التجميعية

لكيمياء الذي سيقوم بتنفيذ المعالجة وشرح أنموذج التعلم البنائي االلتقاء مع الزميل معلم ا .٢
 . وأسس النظرية البنائية وتوضيح أهداف ومتغيرات الدراسة له

شرح مفهوم البنية المفاهيمية للطلبة وآذلك خرائط المفاهيم والمنظمات التخطيطية التي  .٣
ري حتى يسهل على وهذا اإلجراء ضرو. تساعد الطالب على ترتيب المعرفة في عقله

وقد ). ١٩٩٥(الطالب التعامل مع امتحان البنية المفاهيمية آما ورد في نوفاك وجوين 
استغرق التدريب على إعداد الخرائط المفاهيمية والمنظمات التخطيطية ثالث ساعات بواقع 

 .ساعة ونصف لكل جلسة تدريبية

 : ة المفاهيمية فقد تم إجراء ما يليالدراسة فيما يتعلق بمتغير البني للتأآد من تكافؤ أفراد .٤

الرجوع إلى سجالت الطالب لرصد معدالت عالماتهم في مادة الكيمياء في السنة   .أ 
وتم مقارنة متوسطات عالمات الطالب، حيث ) الصف الحادي عشر العلمي(الدراسية السابقة 

 ).٤(جاءت النتائج آما في الجدول 

فات المعيارية للعالمات المدرسية في مادة الكيمياء المتوسطين الحسابيين واالنحرا): ٤(جدول 
  .في الصف الحادي عشر لمجموعتي الدراسة

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد الطالب  الشعبة  المجموعة
 ٥٫٩  ٦٧٫٥  ٢٧  أ  التجريبية 
 ٤٫١ ٦٥٫٩  ٢٧  ب  الضابطة

توسطي العالمات بين م) عالمة ١٫٦(أّن هناك فرقًا ظاهريًا ) ٤(يظهر من الجدول 
وللتأآد من الداللة االحصائية للفرق بين . المدرسية لمجموعتي الدراسة في مادة الكيمياء

للعينيتين ) ت(، تم استخدام اختبار )0.05α ≥ (المتوسطين الحسابيين عند مستوى الداللة 
  ).٥(حيث ظهرت النتائج آما هي في الجدول  المستقلتين
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للمتوسطين الحسابيين لعالمات الطالب المدرسية في مادة ) ت(نتائج اختبار ): ٥(جدول 
  .الكيمياء في الصف الحادي عشر بين مجموعتي الدراسة

عدد   المجموعة
  الطلبة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(

درجات 
 مستوى الداللة  الحرية

 ٤٫١ ٦٥٫٨٥  ٢٧  الضابطة ٠٫١٥٤  ٥٢ ١٫٢١ ٥٫٩ ٦٧٫٥٢  ٢٧  التجريبية

بين المتوسطين  )0.05α ≥ (أّنه ال يوجد فرق دال إحصائيًا ) ٥(يالحظ من الجدول 
وبذلك فقد تم اعتبار أّن المجموعتين . الحسابيين ألفراد المجموعتين في التحصيل السابق

  .متكافئتان

تطبيق المعالجة التجريبية على مجموعتي الدراسة، بحيث تعَلمت المجموعة التجريبية  .٥
وقد تم البدء . تخدام أنموذج التعلم البنائي والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليديةاألولى باس

حيث ُدرِّست . ٢٠٠٩/٢٠١٠بتطبيق المعالجة في شهر تشرين األول من العام الدراسي 
 .حصة تدريسية ١٨الموضوعات بواقع 

المعالجة، وآذلك البنية المفاهيمية على مجموعات الدراسة بعد االنتهاء من  تم تطبيق اختبار .٦
تصحيح أوراق إجابات الطالب ورصد نتائجهم من أجل المعالجة اإلحصائية من خالل 

 . Statistical Package for Social Science  (SPSS) برنامج الرزم اإلحصائية  
 

 تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية
إلى اختيار عينة قصدية،  تعتبر هذه الدراسة من الدراسات شبه التجريبية، حيث أنها لجأت
وقد طبق اختبار البنية . بينما وزعت شعبتي الدراسة على فئات المعالجة بشكل عشوائي

المفاهيمية بعد المعالجة بعدما تم التأآد من تكافؤ المجموعات اعتمادا على نتائج تحصيلهم في 
  . مادة الكيمياء في العام السابق

 
  متغيرات الدراسة

  :المتغيرات التالية  هذه الدراسةتتضمن 

  : استراتيجية التدريس، ولها مستويان هما: المتغير المستقل

  .أنموذج التعلم البنائي  -

  .الطريقة االعتيادية  -

  .تكوين البنية المفاهيمية:  المتغير التابع

  :ويمكن التعبير عن تصميم الدراسة على النحو اآلتي
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EG:       X1   O1     

CG:       X٠   O1   

EG  :المجموعة التجريبية .   

CG  :المجموعة الضابطة .  

X1 : أنموذج التعلم البنائي(المعالجة التجريبية  (   

X0 :      المعالجة االعتيادية  

 O1 :اختبار البنية المفاهيمية.  
 

  نتائج الدراسة
ة الكشف عن أثر استخدام أنموذج التعلم البنائي في تكوين البنيهدفت هذه الدراسة إلى 

 .المفاهيمية في الكيمياء لدى طلبة الصف الثاني عشر العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ما أثر التدريس باستخدام أنموذج التعلم البنائي في تكوين : نص سؤال الدراسة على ما يلي وقد

العربية  البنية المفاهيمية في الكيمياء لدى طلبة الصف الثاني عشر العلمي في دولة اإلمارات
  مقارنًة بالطريقة التقليدية؟ المتحدة

تم تطبيق اختبار البنية المفاهيمية بعد االنتهاء من تدريس وحدتي  ولإلجابة عن هذا السؤال، 
الدراسة المتعلقتان بهذا البحث وحساب المتوسطين الحسابيين لعالمات طالب مجموعتي الدراسة 

  ). ٦(هر في الجدول في االختبار وانحرافاتها المعيارية آما يظ

المتوسطين الحسابيين واالنحرافات المعيارية لعالمات طالب مجموعتي الدراسة ): ٦(جدول 
  .في اختبار البنية المفاهيمية

المتوسط   عدد الطالب  استراتيجية التدريس  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ٥٫٤ 72.6  ٢٧  أنموذج التعلم البنائي  التجريبية 
  ٥٫٨ ٦٧٫٩  ٢٧  االعتيادية  الضابطة

وجود فرق ظاهري بين المتوسطين الحسابيين لعالمات مجموعتي ) ٦(ُيظهر الجدول 
للمجموعة التي  ٧٢٫٦الدراسة في اختبار البنية المفاهيمية، حيث بلغت قيم هذه المتوسطات 

. ياديةللمجموعة التي تعلمت وفق الطريقة االعت ٦٧٫٩أنموذج التعلم البنائي، وتعلمت وفق 
  ). ٧(، انظر الى الجدول )ت(وللوقوف على داللة هذا الفرق إحصائيًا تم استخدام اختبار 



 ٧١ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسمية المحتسب، رائد عبداهللا

 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار البنية ) ت(نتائج اختبار ): ٧(جدول 
  .المفاهيمية

عدد   المجموعة
  الطلبة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(

ت درجا
  مستوى الداللة  الحرية

  ٠٫٠٣ ٥٢ ٣٫٠٨ ٥٫٤  ٧٢٫٦  ٢٧  التجريبية
  ٥٫٨ ٦٧٫٩  ٢٧  الضابطة )دال إحصائيًا(

وهي ) ٣٫٠٨(أّن قيمة ت في اختبار البنية المفاهيمية بلغت ) ت(يالحظ من نتائج اختبار 
التي تنص وبذلك ترفض الفرضية الصفرية ، (α ≤ 0.05)دالة احصائيًا عند مستوى الداللة قيمة 

بين المتوسطين الحسابيين  )0.05α ≥ (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى "على أنه 
لعالمات طالب الصف الثاني عشر العلمي في اختبار البنية المفاهيمية ُيعزى إلى طريقة 

م البنائي وهذا يدل على تفوق استخدام التعل ).أنموذج التعلم البنائي، الطريقة االعتيادية(التدريس 
على الطريقة االعتيادية في تكوين البنية المفاهيمية في الكيمياء لدى أفراد الدراسة من طالب 

  .  الصف الثاني عشر العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

  مناقشة النتائج
د مستوى  ) ت(لقد أظهرت نتائج اختبار  في   )0.05α ≥ ( وجود فرق ذو داللة إحصائية عن

وين  دريس    تك ة الت ى طريق زى إل ة ُتع ة الثانوي دى طالب المرحل اء ل ي الكيمي ة ف ة المفاهيمي البني
ة مع المجموعة الضابطة      ائي مقارن تعلم البن ى     . لصالح ال تناد إل ك النتيجة باالس ويمكن تفسير تل

ى             ا من المسيطر عل م فيهم ائي، حيث تحولت أدوار المعل تعلم البن ة ألنموذج ال الفعاليات التعليمي
نظم   ش ى م رح المعرفة وتوضيحها باألمثلة والعروض العملية وتوجيه األسئلة لجمع المعلومات إل

ة عن   لبية واإلجاب ة بصورة س ي المعرف ن تلق ا تحولت أدوار الطالب م تعلم النشط، آم ة ال لعملي
ا يتعرض ل        ه أسئلة المعلم وتأدية الواجبات البيتية إلى المشارآة النشطة والتفاعل اإليجابي مع م

  . من مواقف تعليمية وتحمل مسؤولية تعلمه

لقد ساعدت المراحل األربع ألنموذج التعلم البنائي على ربط الطالب للمعرفة الجديدة 
ففي مرحلة الدعوة، يتم . بالمعرفة السابقة لديه ودمجها معها لتكوين بنية مفاهيمية أآثر تمايزًا

وجذب انتباههم، وتحفيزهم على المشارآة من دعوة المتعلمين إلى التعلم وحثهم على التفكير، 
خالل طرح المعلم لألسئلة، وآذلك عرضه بعض األحداث المتناقضة وبعض الصور واألشكال 

وفي مرحلة االستكشاف أو االبتكار يندمج المتعلم في . التي تمثل مشكالت تتحدى قدرات الطالب
ن المالحظات التجريبية ويكون أنشطة يتوصل من خاللها إلى نتائج معرفية جديدة مشتقة م

. بعدما آان الدور األساسي للمعلم في المرحلة األولى) المتعلم(التعليم فيها مترآزًا حول الطالب 
حيث يعمل الطالب في هذه المرحلة في مجموعات تعاونية صغيرة لتنفيذ أنشطة موجهة 

ويقترح الطالب . الدعوة للوصول إلى حل المشكلة أو اإلجابة عن األسئلة المطروحة في مرحلة
في المرحلة الثانية للنموذج تفسيرات وحلول تتطلب استدعاء المعرفة السابقة لكل من الطالب 
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وربطها بالنتائج المعرفية المشاهدة، ومن ثم التفكير فيها جماعيًا، من خالل، المناقشة والحوار 
اني المشترآة، مما يشكل بيئة بين أعضاء المجموعة لتطوير الحلول المناسبة والوصول إلى المع

وفي مرحلة . تعلم مالئمة لتعديل التصورات الخطأ وإحالل المفاهيم العلمية الصحيحة مكانها
اتخاذ اإلجراء، تهيئ الفرص لتعميق تعلم الطلبة لألفكار والمفاهيم والمعارف والمهارات التي 

ذات عالقة بالموضوع قيد  توصلوا إليها من المرحلة الثالثة، وذلك من خالل إجراء أنشطة
تعليمية جديدة تساهم في فهم واستيعاب المفاهيم  -البحث، ينتقل فيها أثر التعلم إلى مواقف تعلميه 

  . العلمية وربطها ببعضها البعض على صورة بنية معرفية قوية ومتماسكة

لبنائي ومن المالحظ أّن التجريب العملي الذي ساد األنشطة الصفية خالل مراحل التعلم ا
على مساعدة الطالب اآتساب المعرفة من خالل الخبرة القائمة على األدلة وخاصّة أّن تنفيذ هذه 
األنشطة تم في مجموعات تعاونية وفرت فرصًا للتعلم داخل المجموعة قائمة على تحمل 
ن المسئولية الفردية والجماعية لنجاح العمل، من جهة، وعلى الحوار والتفاوض بين األعضاء، م

أضف إلى ذلك أثر المواقف التي تربط موضوعات الدروس بالتقانة والمجتمع في . جهة أخرى
  .إبراز أهمية على المعرفة المتعلمة تكمن في إضفاء المعنى على هذه المعرفة

وبالرجوع الى الدراسات السابقة يظهر أّن نتائج الدراسة الحالية تتفق مع نتائج دراسة آل 
، الزعبي )٢٠٠٩(الخطيب والزعبي ودراسة  (Deng et al., 2011)دنج وزمالئه  من

 & Wu)(واو وتساي ، ودراسة )٢٠٠٧(، والزعبي )٢٠٠٨(، عبيد )٢٠٠٩(والتوتنجي 
Tsai, 2005  وآذلك دراسة أوزنترياآي و جيبان)Uzuntiryaki & Geban, 2004( ، إذ

رية البنائية في تحسين فهم أظهرت نتائج تلك الدراسات تفوق التدريس الذي يعكس مبادئ النظ
وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الخالد . الطلبة للعلوم وتكوين البنية المفاهيمية لديهم

التي أظهرت عدم وجود أثر لطريقة التدريس فوق معرفية في البنى المفاهيمية لدى ) ٢٠٠٦(
  . الطلبة

 
  التوصيات

ا هذه الدراسة، يمكن تقديم التوصيات والمقترحات بناًء على االستنتاجات التي توصلت اليه
  : اآلتية

حيث أّن نتيجة الدراسة خلصت إلى فاعلية أنموذج التعلم البنائي في تدريس الكيمياء فإنه  -
 . يوصى تعميم هذه النتيجة على معلمي الكيمياء إلستخدامها في التدريس

اإلمارات على عقد برامج ودورات أن يعمل المسؤولون في وزارة التربية والتعليم في دولة  -
 .تدريبية لتنمية مهارات التدريس الخاصة بنموذج التعلم البنائي لدى معلمي العلوم

تشجيع الطلبة على استخدام خرائط المفاهيم في تمثيل مفاهيم الدروس حيث أنها تساعد  -
 .الطلبة على فهم المفاهيم وإدراك العالقات بينها 
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راء دراسات تتناول فاعلية استخدام النماذج البنائية في تحسين أن يعمل الباحثون على إج -
نتاجات تعلم أخرى مثل تنمية التفكير االبداعي، تعديل المفاهيم البديلة، عالج صعوبات 

 .التعلم، االتجاهات نحو العلم، فهم الطلبة لطبيعة العلم، إدراك الطلبة لبيئة تعلمهم
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 ترآيز المحلول 

  اختبار البنية المفاهيمية): ١(الملحق 

  .)عالمة لكل مفهوم: عالمات ٩: (اليةأآمل خريطة المفاهيم الت :السؤال األول

  

  

  
  يحدده آمية                                                                                                                           

                                                                      
  فرة في آمية من                                  يعبر عنه بواسطةالمتو

  
  تقاس بوحدة                             تقاس بوحدة                                

  تستخدم  في حسابات                                                                                  

  

  

  

                                                                                            
 والتي تشمل                                                                                                   

  

  

  

  

 

(M) 
mol/L

 

 

 

 

ارتفاع    
درجة 
 الغليان
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  .  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة الالحقة:  السؤال الثاني

  )عالمة ٢١(

تتكون المخاليط المتجانسة من . مخاليط متجانسة، ومخاليط غير متجانسة: تقسم المخاليط الى نوعين هما
مادتين أو أآثر في طور واحد وتسمى بالمحاليل وهي مكّونة من مذاب والذي يكون عادًة موجود بكمية قليلة ومن 

  .يكون عادًة موجود بكمية أآبر ومن أمثلتها الهواء مذيب

تتميز المعلقات بأّن . أّما النوع الثاني من المخاليط فهو مخاليط غير متجانسة وقد يكون معلقات أو غرويات
. ويمكن فصلها بالترشيح وتنفصل آذلك بالترويق ومن أمثلتها الطين الموحل nm 1000قطر جسيماتها أآبر من 

وال يمكن فصلها بالترشيح وآذلك ال ، nm 1000الى   1nmيات فتتميز بأّن قطر جسيماتها يتراوح بين أّما الغرو
  .تفصل بالترويق ومن أمثلتها الحليب

 )عالمات ٥. (حدد المفاهيم التي وردت في النص  .أ 

 )عالمات ٤. ( رتب هذه المفاهيم ترتيبًا تنازليًا حسب العمومية والشمول  .ب 

 )نصف عالمة لكل مفهوم: عالمة ١٢. ( فاهيم التي وردت في النصصمم خريطة مفاهيم للم  .ج 
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  .  ، ثم حول الخريطة المفاهيمية الى نص علمي مترابطتمعن في الخريطة المفاهيمية التالية: السؤال الثالث

  )عالمات ١٠(

 

  

  

  
  غير قابلة                                        قابلة                                       

  ذائبيتها أآبر من                                       ذائبيتها أقل من                                

  

  

  آالهما                                                             
  

                                                                     
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المرآبات األيونية

للذوبان في الماء   
للذوبان في الماء   

0.1 g   100في g 0.1  ماء g   100 في g ماء  

 يتفكك
 ال يتفكك

لها يمكن آتابة معادلة تفكك  
 ال يمكن آتابة معادلة تفكك لها

آلوريد الصوديوم : مثال NaCl  
 
NaCl (s)  H2O→ Na+1

(aq) + 
Cl –1

(aq) 

فوسفات الكالسيوم : مثال Ca3 
(PO4)2 
  
Ca3 (PO4)2  (S)  

H2O→  ال تفكك 

 الكتروليت
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  .مخطط اآلتي ألوجه الشبه واالختالف بين عمليتي التفكك والتأينالأآمل  : السؤال الرابع

  )عالمتان لكل فراغ:  عالمة ١٤(  

  أوجه الشبه

  .يحدثان في المحاليل المائية - 

-  

  

  

  

  

    

  

  

  

  التأين  التفكك

  تأينال  أوجه االختالف  التفكك  الرقم

١  

  

  

  

  

    

٢  
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  .أآمل مخطط خريطة العقل التالي والذي يتعلق بتسخين المحلول :السؤال الخامس

  )عالمات لكل فراغ ٣: عالمة  ١٢( 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تسخين المحلول

  

  



 ٨٣ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسمية المحتسب، رائد عبداهللا

 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ت التاليةأآتب اسم المفهوم الذي يجمع بين المفاهيم في آل مجموعة من المجموعا :السؤال السادس

 )عالمات لكل فرع ٤: عالمة  ١٦( 

١ .  

  

  : ................................................................................. .اإلجابة

٢ .  
  

  

  : .................................................................................... .اإلجابة

٣  .  

  ........................................ .: ............................................اإلجابة

٤     .  

  

  : .................................................................................... .اإلجابة

  
  :النتيجة التالية لفقرات األسئلة التالية - مل مخططات السببأآ :السؤال السابع

  )لكل فرععالمات  ٣: عالمة  ١٨(
١ (  

  : السبب
  

  انخفاض درجة التجمد
  الضغط األسموزي

  ارتفاع درجة الغليان  الضغط البخاري

  للكهرباء  جيد التوصيل  ناتيحتوي على وفرة من األيو  تام التأين
يذوب أو يتفكك في 

  الماء

  ماء البحر  ٢١ذهب عيار   حشوة األسنان  الهواء 

  الزيوت والجازولين  رابع آلوريد الكربون و التولوين
البنزين و   الكحول والماء

  الكيروسين
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  .يوصل المحلول التيار الكهربائي:  النتيجة

٢  (  
 .  atm 1الى    atm 5انخفاض ضغط  الغازات المذابة في المشروبات الغازية من : السبب

  
  : النتيجة

٣  (  
  الزيوت ورابع آلوريد الكربون آالهما مواد غير قطبية: السبب

  
  

  : النتيجة
٤ (  

  :  السبب
  
  

  . تشتت جزيئات الغرويات الضوء: النتيجة
٥   (  

  : السبب
  
  

  .تتأين الجزيئات القطبية في المحاليل المائية: النتيجة
٦  (  

  .الشتاء يرش الملح غالبًا على الطرقات التي يغطيها الجليد في: السبب
  
  

  : النتيجة
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  نموذجان من دليل المعلم استنادًا إلى نموذج التعلم البنائي) ٢(ملحق 
  المحاليل وسلوآها: الوحدة األولى

 :أنواع المخاليط ١ - ١القسم 
  

  أنواع المخاليط
  :مؤشرات األداء

  .يميز بين المخاليط غير المتجانسة والمخاليط المتجانسة .١
 .لغرويات والمحاليليقارن خصائص المعلقات وا .٢

  :مرحلة الدعوة: أوًال
أحضر ثالثة مخاليط إحداها محلول السكر مع الماء، والثاني مخلوط الحليب مع الماء والثالث مخلوط  .١

 .رمل مع الماء
 :أطرح األسئلة التالية .٢

  .ما الفرق بين المخاليط الثالثة وهل هي متجانسة أم ال وما صفات آل منها  .أ 
 .من خالل تلك المخاليط هل تمر حزمة من الضوء  .ب 
 .هل تنفصل هذه المخاليط  بالترويق  .ج 
 .هل يمكن فصل هذه المخاليط بالترشيح  .د 

  :مرحلة االستكشاف: ثانيًا
عّين آاتبًا ومقررًا لكل . طالب في آل مجموعة ٥قسم الطالب إلى مجموعات عمل صغيرة تتكون من  .١

  .مجموعة
آن موجهًا ومرشدًا ومشجعًا للطلبة في هذه . الطلبة وراقب عمل) ١(اطلب من الطلبة تنفيذ النشاط رقم  .٢

 .المرحلة
 . يتاح للطلبة اإلجابة عن أسئلتهم من خالل المالحظة والقياس والتجريب، يقارنون ويختبرون أفكارهم .٣
 .يعطى الطالب وقتًا آافيًا من أجل التوصل إلى نتائج وتدوينها .٤

  :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثًا
ن آل مجموعة أن تقدم الحلول واإلجابات التي تم التوصل إليها في النشاط مع إعطاء الطلبة اطلب م .١

 .الوقت الكافي لذلك
المخلوط، المخلوط المتجانس : ناقش الطلبة فيما توصلوا إليه من نتائج وتوصل معهم إلى المفاهيم التالية .٢

 .المذاب والمذيب. ، المخلوط غير المتجانس)المحلول(
 :أهم النتائج التي توصل إليها الطلبة هي لعّل من .٣

  .وغير متجانس)  محلول(متجانس : المخاليط نوعان  .أ 
 .يتكون المحلول من مذاب ومذيب  .ب 
وال يمكن فصل مكوناته . مخلوط الحليب هو غير متجانس ويصنف غرويات وهو مشتت للضوء  .ج 

 .بالترشيح
ل مكوناته بالترشيح وآذلك مخلوط الطين الموحل هو غير متجانس ويصنف معلقات، ويمكن فص  .د 

 .بالترويق
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  مرحلة اتخاذ اإلجراء: رابعًا
 :اطرح عليهم األسئلة التالية واطلب منهم إيجاد تفسيرات علمية لها .١

 .يعتبر ملح آلوريد الصوديوم خليطًا متجانسًا  .أ 
 .يسبك الذهب مع الفضة  .ب 
  .جسيمات الغرويات قادرة على تشتيت الضوء: فسر  .ج 
 . آن موجهًا ومرشدًا للطلبة في هذه المرحلة. وراقب عمل الطلبة) ٢(لنشاط اطلب من الطالب تنفيذ ا .٢
 .قم بإتاحة الفرصة للطالب في أْن يناقش أفراد آل مجموعة مع األخرى فيما توصلوا إليه من إجابات .٣
 :اطلب من الطالب تصنيف ما يلي إلى محلول، غرويات أو معلقات .٤

  .ماء الصنبور  .أ 
 .عصير البرتقال  .ب 
 .١٨ذهب عيار   .ج 
 .مياه غازية  .د 
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  )١(نشاط 
  أنواع المخاليط

  المواد المطلوبة  :أوًال
  )    1L(  ماء  -      )      g 10( رمل  -)          g 10بودرة  (حليب   -)          10g( سكر  - 
  مصباح ضوء - ورق ترشيح                 -                    ٣عدد  ml 250آأس زجاجي سعة  - 
    طواتالخ: ثانيًا

  .من الماء في آل آأس زجاجي  ml 150أضف  .١
 .أضف إلى الكأس األول السكر وقم بتحريكه جيدًا .٢
 .أضف إلى الكأس الثاني الحليب وقم بتحريكه جيدًا .٣
 .أضف إلى الكأس الثالث الرمل وقم بتحريكه جيدًا .٤
 .أترك الكؤوس الثالثة لمدة ثالث دقائق .٥

  : الخصائص المبينة في الجدول التالي قارن بين المخاليط الثالثة اعتمادا على

  سكر و ماء  الخاصية
  )محلول(

  حليب وماء
  )غرويات(

  رمل وماء
  )معلقات(

        التجانس
        االنفصال بالترويق
        االنفصال بالترشيح

        تشتت الضوء
        نوع المخلوط
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  ٢نشاط 

 .الثالثأآمل خريطة العقل أدناه والتي تمثل مقارنة بين أنواع المخاليط 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أنواع المخاليط

  :خصائصها

١( ...................................................... 

٢( ...................................................... 

٣( ...................................................... 

٤( ...................................................... 

٥( ...................................................... 

٦(   

  :خصائصها
١................... ........................ 
٢....... .................................... 
٣........................... ................ 
٤.............................. ............. 
٥......................... .................. 

  :خصائصها
١............................ .............. 
٢......................................... . 
٣.................................... ...... 
٤......................................... . 
٥......................................... .  
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  إلكتروليتات واالالكتروليتات: الدرس الثاني
  :مؤشرات األداء

 .يميز بين اإللكتروليتات واالالكتروليتات .١
  :مرحلة الدعوة :أوًال

من الكتاب المدرسي والذي يبين محلولي السكر وحمض  ١٤صفحة ) ٥-١(يقوم المعلم بتوظيف الشكل  .١
 .يدروآلوريك ويطلب من الطلبة التأمل في هذين المحلوليناله

 : أطرح التساؤالت التالية على الطلبة .٢
 .ما سبب توصيل محلول الحمض للكهرباء وعدم توصيله في حالة محلول السكر  . أ
  لماذا يعتبر من الخطر مالمسة الكهرباء باليد مباشرة وهي مبللة بالماء؟  . ب

  مرحلة االستكشاف :ثانيًا
عّين آاتبًا ومقررًا لكل . طالب في آل مجموعة ٥ب إلى مجموعات عمل صغيرة تتكون من قسم الطال .١

  .مجموعة
راقب . بهدف اإلجابة عن األسئلة التي وردت في مرحلة الدعوة) ٣(اطلب من الطلبة تنفيذ النشاط رقم  .٢

 .آن موجهًا ومرشدًا ومشجعًا للطلبة في هذه المرحلة. عمل الطلبة
 . ابة عن أسئلتهم من خالل المالحظة والقياس والتجريب، يقارنون ويختبرون أفكارهميتاح للطلبة اإلج .٣
 .يعطى الطالب وقتًا آافيًا من أجل التوصل الى نتائج وتدوينها .٤

  :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات :ثالثًا
اء الطلبة اطلب من آل مجموعة أن تقدم الحلول واإلجابات التي تم التوصل إليها في النشاط مع إعط .١

 .الوقت الكافي لذلك
المخلوط، المخلوط المتجانس : ناقش الطلبة فيما توصلوا إليه من نتائج وتوصل معهم إلى المفاهيم التالية .٢

 .المذاب والمذيب. ، المخلوط غير المتجانس)المحلول(
 :لعّل من أهم النتائج التي توصل إليها الطلبة هي .٣

 .وتنتج محلوًال موصًال للتيار الكهربائياإللكتروليت هي مادة تذوب في الماء   .أ 
 .الالإلكتروليت هي مادة تذوب في الماء وتنتج محلوًال ال يوصل للتيار الكهربائي  .ب 
 .محلول ملح الطعام في الماء هو الكتروليت وهو موصل للتيار الكهربائي  .ج 
 .بينما محلول السكر في الماء هو ال إلكتروليت وهو غير موصل للتيار الكهربائي  .د 

  :مرحلة اتخاذ اإلجراء :ابعًار
فسر ال يوصل ملح الطعام النقي التيار الكهربائي، بينما يوصل محلول ملح : اطرح عليهم السؤال التالي .١

 .الطعام التيار الكهربائي
 .ما سبب إيصاليه محلول ملح الطعام للتيار الكهربائي .٢
 .خرى فيما توصلوا إليه من إجاباتقم بإتاحة الفرصة للطالب في أْن يناقش أفراد آل مجموعة مع األ .٣
 .من آتاب الطالب ٣٤صفحة  ١٣إلى  ٩اطلب من الطلبة حل الواجب البيتي األسئلة  .٤

 



 "......ئي في تكوين البنية المفاهيمية في أثر استخدام أنموذج التعلم البنا"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) االنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٣(نشاط 

  اإللكتروليتات والالالكتروليتات

  المواد المطلوبة :أوًال
     ةأسالك توصيل آهربائي - )              g 10( ملح آلوريد الصوديوم   - )         10g( سكر  - 
 9Vبطارية  -       مصباح ضوء -       2عدد  ml 500آأس زجاجي سعة  - )         1L(  ماء  -  
    الخطوات :ثانيًا

 .تفحص إيصاليه الملح الصلب والسكر النقي للتيار الكهربائي، سجل مالحظاتك في الجدول أدناه .١
  .من الماء في آل آأس زجاجي  ml 300أضف  .٢
 .ر وقم بتحريكه جيدًاأضف إلى الكأس األول السك .٣
 .أضف إلى الكأس الثاني ملح آلوريد الصوديوم وقم بتحريكه جيدًا .٤
 .قم بتوصيل األسالك مع المصباح ووضع الطرفين داخل المحلول .٥

 :سجل مالحظاتك في الجدول التالي

  ال يوصل  يوصل التوصيل الكهربائي

      )الصلب(ملح الطعام النقي 
      )الصلب(السكر النقي 

      ملح الطعام محلول
      محلول السكر

  : فسر ما يلي  :سؤال
 .ال يوصل محلول الالالكتروليت التيار الكهربائي .١

..............................................................................................................................  
  .يعتبر آلوريد الهيدروجين الكتروليت .٢

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


