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  ملخص

 5نموذج بايبي (هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام دورة التعلم 
E's ( وخريطة الشكل)V (ر فـي مـادة في تحصـيل طـالب الصـف العاشـ

تكـــّون أفـــراد الدراســـة مـــن  .الكيميـــاء فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
طالبًا مـن طلبـة ثانويـة التكنولوجيـا التطبيقيـة، مـوزعين علـى ثـالث ) 75(

شــــعب تدريســــية، اثنتــــان تجريبيــــة وواحــــدة ضــــابطة، تــــم توزيعهــــا بشــــكل 
دورة عشـــوائي، حيـــث تـــم تـــدريس المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى باســـتخدام 

والمجموعـــــة التجريبيـــــة الثانيـــــة باســـــتخدام ) 5E'sنمـــــوذج بـــــايبي (الـــــتعلم 
طة فقـــــد درســـــت بالطريقـــــة ، أّمـــــا المجموعـــــة الضــــاب)V(خريطــــة الشـــــكل 

ولتحقيق هدف هذه الدراسة، أعّد الباحث اختبارًا تحصيليًا فـي   .التقليدية
باإلضـــافة إلـــى إعـــداد  مـــادة الكيميـــاء جـــرى التحقـــق مـــن صـــدقه وثباتـــه،

المـــادة التعليميـــة لمواضـــيع الدراســـة حســـب نمـــوذج دورة الـــتعلم الخماســـية 
فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية أظهـــرت الدراســـة وجـــود ). V(وخريطـــة الشـــكل 

بـــين متوســـط عالمـــات طـــالب الصـــف  )α≤0.05(عنـــد مســـتوى الداللـــة 
خريطـة و ) 5E'sنموذج بـايبي (العاشر في الكيمياء باستخدام دورة التعلم 

مقارنــــًة مــــع نتــــائج الطلبــــة الــــذين درســــوا باســــتخدام الطريقــــة ) V(الشــــكل 
وخريطـة ) 5E'sنموذج بايبي (دورة التعلم التقليدية في التحصيل لصالح 

وفــي ضــوء نتــائج الدراســة أوصــى الباحــث بضــرورة تأهيــل ). V(الشــكل 
ـــتعلم  ـــوم لتطـــوير ممارســـاتهم التعليميـــة بصـــورة تتفـــق ودورة ال معلمـــي العل

لزيــادة تحصـــيل الطلبــة فـــي ) V(وخريطـــة الشــكل ) 5E'sنمــوذج بــايبي (
، )V(دورة الـتعلم، نمـوذج بـايبي، خريطـة الشـكل : الكلمـات المفتاحيـة .الكيمياء
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Abstract  
 
This study aimed at investigating the effect of using 
learning cycle (Bybee 5 E's Model) and V-shape 
Map on students' achievement in chemistry among 
grade 10 students in the United Arab Emirates 
(UAE). A purposeful sample consisted of (81) 10th 
grade students at Applied Technology High School 
distributed into three sections. The sections were 
chosen randomly, the first experimental group 
taught using Learning Cycle (Bybee 5E's Model), 
and the second experimental group taught using V-
shape map, and the third section is the control group 
taught by traditional method. To achieve the aim of 
the study, the researcher prepared an achievement 
test of chemistry and prepared lesson plans 
according to the learning cycle model and V-shape 
map. The result of the study revealed that there is a 
significant difference at (α≤0.05) on students' 
achievement in chemistry among 10th grade students 
contributed to using a teaching strategy based on 
Learning cycle and V-shape map. In view of the 
results, it is recommended to train teachers to 
improve their performances in using the learning 
cycle (Bybee 5E's Model) and V-shape map in their 
teaching in order to improve students' achievement 
in chemistry. 

Key words: Learning Cycle, Bybee 5E's Model, V-
shape map, Achievement, Chemistry. 

 
  
 
*Dubai  Modern Education School , UAE 

 

 


