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         فاعمية استراتيجية المتشابيات في تغيير المفاىيم العممية ذات الفيم الخاطئ لدى طالب الصف الثاني المتوسط
 

 :   ممخص األطروحة 
طالب الصف الثاني لدى   استراتيجية  المتشابيات في تغيير المفاىيم العممية ذات الفيم الخاطئ   فاعميةةـمعرف إلى الدراسة ه ىذىدفت   

 الفرضية الصفرية االتية  اختبار خالل، من   المتوسط

 بين متوسط درجات تصحيح المفاىيم العممية لدى طالب المجموعة التجريبية 0,05 داللة احصائية عند مستوى ذاتاليوجد فرق -1 
التي  درست بالطريقة  التي درست  باستراتيجية المتشابيات وبين متوسط درجات تصحيح تمك المفاىيم لدى طالب المجموعة الضابطة

 . االعتيادية باالختبار البعدي

اظيرت (120)تمثمت اجراءات الدراسة بتشخيص الفيم الخاطئ لدى طالب الصف الثاني المتوسط باختبار خاص لممفاىيم بمغ عدد فقراتو 
مفيوم ومن ثم مرحمة تغيير الفيم الخاطئ وذلك من خالل التدريس باستراتيجية  (40)مفيوما خاطئا من اصل  (24)نتائج تطبيقو وجود 

فقرة اظيرت نتائج تطبيقو وتصحيحو تفوق المجموعة  (72)المتشابيات  وبعدىا تم قياس مقدار التغيير باستخدام اختبار يتكون من 
التجريبية لمبحث التي درست باستراتيجية المتشابيات وتوصل الباحث الى نتائج اىميا فاعمية استراتيجية المتشابيات في عممية التغيير 

 والتصحيح ويوصي الباحث باستخدام المتشابيات في عممية التصحيح ويقترح اجراء دراسات اخرى باستخدام المتشابيات
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  this study aims to find out the effectiveness of a strategy to change the similarities scientific concepts related 

misconception among students in second grade average, by testing the null hypothesis following  

  1 - There is no statistically significant difference at the level of 0.05 between the average scores correct 

scientific concepts among students in the experimental group that studied the strategy and the similarities 

between the average scores correct these concepts among students in the control group, who studied in the 

usual way test posttest.                                       

Consisted measures study diagnosis misconception among students in second grade average test special 

concepts of the number of paragraphs (120) showed the results of its application and the existence of (24) 

misconception out of (40) concept and then phase change wrong understanding through teaching strategy 

similarities and then was measured the amount of change using the test consists of (72) paragraph showed the 

results of its application and corrected the superiority of the experimental group to research that studied the 

strategy of similarities and researcher reached to the results of the most important effective strategy similarities 

in the process of change and correction and researcher recommends using similarities in the process of 

debugging and suggests further studies using similars 

abstract of Thesis:                                                                                                                                         

 
    


