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 شكر وتقدير

يوم الدين، وعمى الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسولو الكريم، سيد األولين واآلخرين، وسيد 
آلو وصحبو ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين، أحمده سبحانو وتعالى وأسجد لو شاكرًة عمى أن 

 وفقنى وأعاننى عمى إنجاز ىذا العمل المتواضع.
 ذ التتتتدكتور األستتتتت أتشرررررن بررررخن أ رررردم خررررالل شرررركر  وتقرررردير  إلررررى أسررررتاذ  العررررالم الجميررررل 

، أستاذ المناىج وطرق تدريس العموم وعميد كمية التربيرة السرابقعبد السالم مصطفى عبد السالم 
فيو عالم تربو  متميز يشيد لو الجميع بفضمو وآرائو و درتو العمميرة والتربويرة، يفيرد البراحمين مرن 

فكره، فال يبخل عمى أحد بمساعدة، وال يترخخر فرى مسراعدة الجميرع، والترى كران  زارةر عممو وغبح
ج ىرذا البحرث إلرى اخرر جيعو المستمر، عظيم األمرر فرى إلنصائحو السديدة وتوجيياتو الرشيدة، وتش

فررنعم  بسرريطة، حيررز الوجررود، مررن خررالل متابعتررو لخطرروات إعررداده خطرروة بخطرروة، منررذ أن بررز  فكرررة
 المشرن.المربى الفاضل، ونعم 

إيهت   حممتد  لمدكتور ومع كل معانى اإلجالل والتقدير، أ دم خالل شكر  وخالل عرفانى 
تربيرة جامعرة المنصرورة، فمرو الفضرل فرى مدرس المناىج وطرق تدريس العموم كمية المممد مخت ر 

إنجاز البحث وتوجييى لمعمل الدؤوب، أسخل اهلل أن يبارك فى عممو وخمقو، وأن يتم عميو الصحة 
 والعافية، وأن يجعل ىذا العمل فى ميزان حسناتو.

أسرتاذ المنراىج  لألست ذة الدكتورة  منى عبد الهت د  ستدود كما أ دم خالل شكر  وتقدير  
، عمرى  بوليرا منا شرتى، وأسرخل سرابقاً  كمية البنرات جامعرة عرين شرمسوعميد ريس العموم وطرق تد

رشاداتيا التى ستضين إلى البحث، وأن يبارك اهلل تعالى فرى صرحتيا  اهلل أن ينفعنى بتوجيياتيا وا 
 وعافيتيا.

أسررتاذ المنرراىج  األستتت ذة التتدكتورة  زبيتتدة مممتتد  رنتتىكمررا أ رردم خررالل شرركر  وتقرردير  إلررى 
وطررررق تررردريس العمررروم ورئررريس  سرررم المنررراىج وطررررق تررردريس العمررروم ووكيرررل الكميرررة لشرررئون التعمررريم 

، وأشرركر سرريادتيا عمررى ى  برول منا شررة ىررذا البحرثوالطرالب جامعررة المنصررورة، أشركر سرريادتيا عمرر
جميمرة فيرى أم لكرل البراحمين، أسرخل  قبرل أن تكرون أسرتاذةعدتيا وتعامميرا بكرل محبرة ودنف، فمسرا

رشاداتيا التى ستضين إلى البحث، وأن يبارك اهلل تعالى فرى صرحتيا اهلل أن  ينفعنى بتوجيياتيا وا 
 وعافيتيا.

لمسادة األساتذة وأعضاف ىيئة التدريس تخصل المناىج كما أ دم خالل شكر  وتقدير  
 فى مساعدتى وتحكيم أدوات البحث. وطرق تدريس العموم بكمية التربية بجامعة المنصورة

بخالل الشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضل، محكمى أدوات البحث، لما بذلوه  كما أتقدم 
 اهلل عنى خيرًا. ممن جيد فى تد يق أدوات البحث، فجزاى



وال يفرروتنى أن أ رردم خررالل شرركر  وتقرردير  لمدرسررة الشررييد محمررد جمررال عبررد الكررريم المانويررة، 
لرررى لتعررراونيم فرررى تيسرررير ميمترررى فرررى إجرررراف البحرررث مررردير المدرسرررة، جمدتتتو تو يتتت   ت ذ األستتت، وا 

فيزيرراف كبيررر  معمررم مرستتى الدشتتر فيزيرراف، واألسررتاذ  معمررم كبيررر  مممتتد عبتتد المقصتتودواألسررتاذ  
 .بالمدرسة

فيى كانت األم واألب فى و ت واحد، لما  مالك  كما أ دم خالل شكر  واحترامى إلى والدتى
 ،بذلترررو مرررن معانررراة ومشرررقة فرررى تربيترررى، ومسررراعدتى عمرررى الوصرررول إلرررى البحرررث فرررى ىرررذه الصرررورة

الترى كانرت    طمتو، وأشركر أمنرا الكبيررة  وتشجيعيا المستمر عمى العمل الدؤب، ومواصمة البحث
ببركررات دعائيررا، ورضرراىا نعررم الجررزاف، ، ويررنعم عمينررا عررون، وأدعررو اهلل أن يبررارك فررى عمرىرراخيررر 

وأدعرررو اهلل مرررن أعمررراق  مبرررى، وفمرررذة فرررؤاد  أن يبرررارك لرررى فييمرررا، وأن يكونرررا دومرررًا منرررارة لسرررعادة 
، كمررا أىررد  ىررذا العمررل المتواضررع إلررى أسرررتنا، وفنررارة لمرسررى مراكبنررا نيتررد  بيررا ونطمررب رضرراىا

 .توهلل أن يرحمو ويدخمو فسيح جناروح والد  العزيز، أسخل ا
لمرا تحممروه مرن عنراف ومشرقة أمنراف إعرداد  هبه وه لته كما أ دم خالل شكر  وتقدير  إلخوتى
 ىذا البحث، فجزاىم اهلل عنى خير الجزاف.

كمرررا أ ررردم خرررالل شررركر  لزمالئرررى الرررذين سررراعدونى وأمررردونى بيرررد العرررون والمسررراعدة وأخرررل 
 .فمقد كان خير الزميل وخير العون، أسال اهلل أن يوفقو حممد مصطفى عوض ح بالشكر 

نى ال أدعى الكمال، فالكمال هلل وحرده، فرإن  وختامًا الحمد هلل الذ  أعاننى عمى ىذا البحث، وا 
ن أخطررخت فيررذا ألنررى بشررر  أصرربت فررذلك مررن فضررل أصرريب وأخطررم، ومررا ترروفيقى إال برراهلل اهلل، وا 

ليو أنيب، وآخر دعوانا   أن الحمد هلل رب العالمين.عميو توكمت وا 



 مستخمص البحث:
البنائية فى تصويب التصورات  PDEODEهدف البحث الحالى إلى دراسة فعالية استراتيجية 

م ، وتفى الفيزياء لدى طالب الصف الثانى الثانوى الخطأ وتنمية مهارات التفكير البصرى
والمنهج شبه التجريبى، وقد أعدت الباحثة اختبار تشخيص التصورات  استخدام المنهج الوصفى

الخطأ، إعداد قائمة التصورات الخطأ، إعداد قائمة مهارات التفكير البصرى، إعداد دليل المعمم 
ستراتيجية ر الصف الثانى الثانوى باستخدام اوكراسة نشاط الطالب لتدريس فصل الضوء من مقر 

(PDEODEالبنائية، إعد )ت التفكير البصرى، اد اختبار التصورات الخطأ، اختبار مهارا
إلى عدة نتائج هى: وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات طالب  وتوصل البحث

المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى الختبار التصورات الخطأ 
اللة إحصائية بين متوسطى درجات طالب لصالح المجموعة التجريبية، وجود فرق ذو د

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى الختبار مهارات التفكير البصرى 
 لصالح المجموعة التجريبية.

 البنائية، التصورات الخطأ، مهارات التفكير البصرى. PDEODEاستراتيجية  الكممات المفتاحية:
Abstract: 
   The goal  of current research to measure The effectiveness of using 

constructional strategy (PDEODE) for  correcting  misconceptions  and 

enhancing Visual thinking skills  in Physics for secondary stage students, 

Using the descriptive approach and the semi-empirical approach , The 

researcher prepared diagnosis test, preparing the list of misconceptions, 

preparing the list of visual thinking skills, preparing the teacher's guide 

and the student activity booklet to teach the separation of light from the 

second grade secondary course by using constructional strategy 

(PDEODE), the misconceptions test, The Visual thinking skills test. The 

current research reached several results: there are significant differences 

between the average grades of the experimental group and grades of 

control group in the post application to the misconceptions test for the  

experimental group, The Visual thinking skills test were administrated 

before and after teaching the chapter and the result of the research 

showed there are significant differences between the average grades of 

the experimental group and grades of control group in the post 

application. 
 




