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 الميداني الجانب
 

  السادس الفصل
 الميدانية الدراسة إجراءات

  
 تمهيد 
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 السابع الفصل
   وتحليلها الدراسة نتائج عرض

  
 تمهيد       

      األول السؤال نتائج وتحليل عرض:  أوال   
    الثاني السؤال نتائج وتحليل عرض:  ثانيا    
    الثالث السؤال نتائج وتحليل عرض:  ثالثا    
     الرابع السؤال نتائج وتحليل عرض:  رابعا    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  الثامن الفصل
 ومناقشتها الدراسة نتائج تفسير 

 
 :تمهيد 

 ومناقشتها األول السؤال نتائج تفسير:  أوال  
 ومناقشتها الثاني السؤال نتائج تفسير:  ثانيا  
 ومناقشتها الثالث السؤال نتائج تفسير:  ثالثا  
 ومناقشتها الرابع السؤال نتائج تفسير:  رابعا  

 الدراسة نتائج ملخص  
   التوصيات  
   المقترحات  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 قائمة المراجع

 
 قائمة المراجع العربية
 قائمة المراجع األجنبية

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 قائمة المالحق
التشخيصي للتصورات الخاطئة ختبار الأعضاء لجنة تحكيم ا : (1)ملحق رقم

 .والمتعلم المعلم يواختبار مهارات التفكير العلمي  ودليل
 في الخاطئة للتصورات التشخيصي لالختبار النهائية الصورة  : (2)ملحق رقم

   الكهربائية المفاهيم
   . الخاطئة التصورات الختبار النسبية واألوزان المواصفات جدول : (3)ملحق رقم
 . الخاطئة التصورات الختبار والتمييز الصعوبة معامالت : (4)ملحق رقم

 . العلمي التفكير مهارات الختبار النهائية الصورة : (5)ملحق رقم 
  العلمي التفكير مهارات الختبار النسبية واألوزان المواصفات جدول : (6)ملحق رقم
 .العلمي التفكير مهارات الختبار والتمييز الصعوبة معامالت : (7)ملحق رقم
 وفقا   المفاهيم الكهربائية عديل التصورات الخاطئة فيلت المعلم دليل : (8)ملحق رقم

  .  المفهومي التغير إلستراتيجية
المفاهيم  لتعديل التصورات الخاطئة في المتعلم لتعلم دليل : (9)ملحق رقم
  . المفهومي التغير إلستراتيجية وفقا   الكهربائية

 العملي التطبيق بإجراء الخاصة الرسمية الموافقات : (11)ملحق رقم  


