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 المحتويات فهرس
ف  الرقم الموضوع حةالصَّ

 
                                     اإلهداء أ
  شكر وتقدير                                  ب
  فهرس المحتويات                             ت
  ل                                 او فهرس الجد ح
خ                          فهرس األشكال                                 
       فهرس المالحق                                  د
  الملخص باللغة العربية                              ذ
  الملخص باللغة اإلنجليزية                           س

راسةل: مشكلة والفصل األ   خلفيتها وأهميتها ،الدِّ
 1:1 مقدمة 1
راسةاإلطار النظري ومشكلة  3  1:1 الد ِّ
 1:1:1 المفاهيمي التَّغيير 8
 1:1:1 المفاهيمي التَّغييرآليات حدوث  9
 1:1:3 المفاهيمي التَّغييرالوسائط المتعددة و  17
 1:1:1 المفاهيمي باستخدام مقاطع الفيديو التَّغيير 22
 1:3 أهمية الدراسة وهدف البحث 26
راسةأسئلة  12  1:1 الد ِّ
راسةفرضيات  12  1:1 الد ِّ
راسة مصطلحات 33  1:1 الد ِّ
راسةمسلمات  31  1:2 الد ِّ
31 

 
 

راسةحدود   هامحدداتو  الد ِّ
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ف    الموضوع الرقم حةالصَّ
 اني: مراجعة األدبياتالفصل الثَّ 

 1:1 مقدمة 31
راسات 33  موضوع في البديلة المفاهيم عن الكشف لتاو ح الَّتي الد ِّ

 .وتصنيفها الحية الكائنات تنوع
1:1 

راسات 11  بشكل التَّدريس في الفيديو مقاطع استخدام لتاو تن الَّتي الد ِّ
 .عام

1:3 

راسات 12  تعديل على الفيديو مقاطع استخدام أثر لتاو تن الَّتي الد ِّ
 .العلوم في البديلة المفاهيم

1:1 

 1:1 التَّحصيللت أثر استخدام الفيديو على او الدراسات التي تن 11
ابقةملخص الدراسات  11  1:1 السَّ

راسةالفصل الثالث: منهجية   وتصميم البحث الدِّ
 3:1 مقدمة 11
راسةمنهجية  11  3:1 الد ِّ
راسةمجتمع  12  3:3 وعينتها الد ِّ
راسة أدوات 12  3:1 الد ِّ
راسة أدواتمصادر  13  3:1 الد ِّ
 3:1 جمع البيانات 11
راسة أدواتصدق وثبات  13  3:1 الد ِّ
 3:2 استراتيجيات تحليل البيانات 12
 3:2 ملخص 21

راسةابع: نتائج الفصل الرَّ   الدِّ
 1:1 مقدمة 21
فالمفاهيم البديلة التي يحملها طلبة  23 حول موضوع تنوع  الث امن الصَّ

 الكائنات الحية وتصنيفها
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ف  الرقم    الموضوع حةالصَّ
 1:1 الفيديو المالئمة على تحصيل الطَّلبةاستخدام مقاطع أثر    111
 1:1 ملخص     111
  والتوصيات النَّتائجالفصل الخامس: مناقشة  



   1:1 مقدمة 111
ف الث امن حول 112  المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة الصَّ

 موضوع تنوع الكائنات الحية وتصنيفها 
1:1 

 1:3 المالئمة على تعديل المفاهيم البديلةاستخدام مقاطع الفيديو أثر  113
 1:1 استخدام مقاطع الفيديو المالئمة على تحصيل الطَّلبةأثر  111
 1:1 التوصيات 111
  قائمة المراجع    112
      المالحق 111



           
























