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م.م .هٌام غائب حسٌن

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة /جامعة دٌالى

مهخص انبحث :
ٌرمييً البحيييا الحيييالً الييى معرفييية فاةلٌييية اسييترتٌجٌة سيييوم  ) swomفيييً
تحصييٌم مييادك الكٌمٌيياط لييد لالبيياا الصييل المييامل العلمييً ميين مي م الت بييا ميين
الفرضٌة الصفرٌة االتٌة -:
لٌل هنيا فيرذ و داللية احصيائٌة ةنيد مسيتو داللية  ),0,5بيٌن متوسيل
درجيييياا تحصييييٌم لالبيييياا المجموةيييية التجرٌبٌيييية ال تييييً ٌدرسيييين مييييادك الكٌمٌيييياط
باسييتراتٌجٌة سييوم ومتوسييل درجيياا تحصييٌم لالبيياا المجموةيية الضييابلة ال ئييً
ٌدرسن المادك نفسها باللرٌقة االةتٌادٌة .
وتكونييا ةٌنيية البحييا ميين  )6,لالبيية ميين لالبيياا الصييل المييامل العلمييً
وبواقيي(  )3,لالبيية لكييم مجموةيية  0وكافييثا الباح يية بييٌن مجمييوةتً البحييا فييً
متغٌييراا العميير باال,ييهر  0التحصييٌم الدراسييً السييابك فييً مييادك الكٌمٌيياط للصييل
الراب( االةدادي  0مستو ال كاط )  0تم اةداد امتبار تحصٌلً مكون من  )5,فقيرك
من االسيئلة الموضيوةٌة  0المقالٌية ) ,يملا فقراتيس المسيتوٌاا الممسية االوليى مين
تصيينٌل بلييوم  ) BLOOMتييم التحقييك ميين صييدقس و باتييس كمييا تييم اٌجيياد معامييم
السيييهولة والصيييعوبة والقيييوك التمٌٌقٌييية لكيييم فقيييرك وفاةلٌييية البيييدائم لفقيييراا االسيييئلة
الموضيييوةٌة تميييا معالجييية البٌانييياا احصيييائٌا باسيييتمدام امتبيييار  )t-Testلعٌنتيييٌن
مستقلتٌن وتوصلا النتائج الى وجود فرذ ي داللة احصائٌة بٌن مجميوةتً البحيا
فً التحصٌم ولصالح المجموةة التجرٌبٌة .
اسيتنتجا الباح يية بييثن اسييترتٌجٌة سييوم لهييا التييث ٌر الفعييام فييً مجييام تحصييٌم
اللالبييياا  0واوصيييا بتبنيييً وتلبٌيييك هييي االسيييترتٌجٌة فيييً تيييدرٌل الكٌمٌييياط فيييً
المدارل االةدادٌة .
ABSTRACT :
This thesis aim to know the role of swom strategy in
achieving the chemistry the students of fifth class scientific form
verifications by the truth of the following assumptions
There aren’t any differences has statistics approach at the
level of (0.05) between the average of marks achieved by the
students of experimental group whom studied the subject of
chemistry by the swom strategy , the average marks of students
-222-

 هيام غائة حسيه.م.م

2102  آب لسنة.  مجلة الفتح. العذد الخمسون

achievement in the control group whom studied the same subject
, by the traditional method .
The sample of the study of (60) fifth class scientific female
students. They are chosen randomly and about (30) female
students in each group.
The study groups are equalized in accordance with the
following variables ( age in month , previous academic ,
achievement chemistry of fourth class , intelligence )
An achievement in chemistry test consists of (50)
objectives questions and subjective has been constructed by the
researcher. The test items covers only the first five levels of
Bloom domain.
Validity is achieved through exposing test to number of experts.
Reliability is achieved.
And also find item difficulty and discriminating power for each
item and effectiveness of the distracters have been achieved.
Data are statistically processed by the use of (t-test) formula for
two independent samples.
The study has arrived at that there is statistically
significant difference between the two study groups in
achievement retention and in favor of experimental group.
The researcher conclude that The swom strategy has great
activity than the tradition in achieve the education within the
limits of study. Depend on swom strategy while studied the
chemistry inside secondary schools .
انفصم االول

 مشكهت انبحث:اوال
تتث ر السٌاساا واالستراتٌجٌاا التربوٌية فيً ةيالم الٌيوم تيث را كبٌيرا بيال ورك
 ) وتعتبير القٌيادك الهائلية فيً المعرفية1,9 ص01891 0 ًالعلمٌة والتكنولوجٌة للفي
. العلمٌيية ميين امليير التحييدٌاا التييً تواجييس التربٌيية ةاميية وتييدرٌل العلييوم ماصيية
 ) وميين الم حي ان متسسيياتنا التربوٌيية والتعلٌمٌيية فييً الييولن36ص018960الييدٌب
العربييً ماقالييا تعتمييد اللرائييك التربوٌيية والتعلٌمٌيية والتقلٌدٌيية وان ةييدم اسييتمدام
اللرائك الحدٌ ة الفعالة اد الى تدنً اداط الللبة وتدنً تحصٌلهم الدراسً وهي ا ميا
) والي ي ٌير ان التحصيٌم الدراسيً بوجيس5,-44 ص0 1884 0اكد قٌتون قٌتون
ةام والعلمً بوجس ماص متدن وفً تراج( نسبً فً ممتلل المراحم الدراسٌة وقيد
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الح ييا الباح يية وميين م ي م مبرتهييا المتواضييعة فييً مٌييدان التييدرٌل فييً المييدارل
ال انوٌة ومن م م لقائها بعدد من مدرسً ومدرساا الكٌمٌياط ومين مي م ا,يتراكها
فييً لجييان التصييحٌح ولعييدك سيينواا ان هنييا قصييور فييً تحصييٌم لالبيياا الصييل
المييامل العلمييً وٌرجيي( السييبب الييى ةييدك امييور منهييا -1 -:صييعوبة المييادك الدراسييٌة
والتً ٌتعرضون فٌها والوم مرك الى مفاهٌم جدٌدك وماصة الفصم ال انً التهجٌن)
والفصم ال الا الكٌمٌاط النووٌة)  -2 .الميادك ليٌل لهيا ة قية بالمرحلية السيابقة وال
بالمرحلة ال حقة السادل العلمً )  -3.اللرائك المتبعة فيً تيدرٌل ميادك الكٌمٌياط
فييً المييدارل االةدادٌيية تعتمييد ةلييى اسييلوب الحف ي والتلقييٌن المتدٌيية الييى النسييٌان
باالضافة الى غٌاب العمم الممتبري .
كما ا,ارا نتائج الك ٌر من الدراساا والبحوا التربوٌة فً مجام التفكٌر ا
هنا قصور فً التحصيٌم الدراسيً وضيعل القيدرك ةليى ممارسية ةملٌياا التفكٌير
كدراسييية ةيييادم )2,,,0و الربٌعيييً )2,,20و القهٌيييري )2,,60فيييً مجيييام
الكٌمٌاط.
وقد تبٌن للباح ة ان الم,كلة ماقالا قائمة وان هنا قصيورا بالتيدرٌل الي ي
الٌعييالج الضييعل فييً تعلييم مهيياراا التفكٌيير وتو ٌفهييا فييً حييم الم,ييك ا وتحصييٌم
الكٌمٌيياط فييً مدارسيينا ال انوٌيية واوةدادٌيية ول ي ل البييد ميين التفكٌيير بجدٌيية فييً حييم
الم,يييكلة واٌجييياد المناسيييب لمعالجتهيييا والبحيييا ةييين اسيييالٌب واسيييتراتٌجٌاا حدٌ ييية
ومناسييبة ميين اجييم النهييو بتييدرٌل الكٌمٌيياط ب,ييكم ميياص  0وتيير الباح يية فييً
استراتٌجٌة  )swomسوم ال ي تت ئم ملواتس م( فلسفة تدرٌل الكٌمٌياط فيً ضيوط
االسالٌب التدرٌسٌة والن,الاا التعلٌمٌة التيً تركيق ةليى ممارسية الميتعلم العملٌياا
العقلٌة واٌجابٌاتس فً المواقل التعلٌمٌة وتقوٌم ادائس ل ا ا ارا الباح ة تساتال:
هييم السييتراتٌجٌة سييوم  )swomفاةلٌيية فييً تحصييٌم مييادك الكٌمٌيياط لييد لالبيياا
الصل المامل العلمً ) .
ثانيا -:اهميت انبحث
ان التغٌٌيير المتسييارف فييً جمٌيي( مجيياالا الحٌيياك هييو السييمة الممٌييقك لعصييرنا
الحاضر ونتٌجية لهي التغٌيراا كيان مين الضيروري االسيتجابة لهيا مين مي م تغٌير
و ائل المتسساا بكافة انواةها وا,كالها  0ومتسساا التربٌة فً أي مجتم( تعتبير
اولى من أي متسساا امر بيالتغٌر لمجياراك لبٌعية العصير واالسيتجابة للتحيوالا
التيييً تكتسيييح مجييياالا الحٌييياك الممتلفييية  .مصيييلفى01888 0ص 0 )8وبييي ل اصيييبح
انت,ييار التعلييٌم والتربٌيية فييً بلييدان العييالم الممتلفيية معٌييارا اساسييٌا للتقييدم االجتميياةً
وال قافً فٌها 0فثمي ا اليدوم تتسيابك فٌميا بٌنهيا مين اجيم التفيوذ فيً المجيام العلميً
والتقنً وةدا التقدم فً مضمار العلم مفتاحا للتقدم والتلور فً كافة المٌادٌن  0الن
االٌمييان بييالعلم ٌقييود الييى امييت اساسييٌاا التفكٌيير العلمييً .داود و مجٌييد 01881 0
ص)34
وٌعييد ةليييم الكٌمٌييياط احيييد العليييوم اللبٌعٌييية التيييً لهيييا دور كبٌييير فيييً معالجييية
م,ك ا العالم وٌساةد م( غٌر من العلوم فً تبسٌل العيالم الي ي نعيٌي فٌيس لمدمية
الب,رٌة  .جرار 0 1899 0ص)12-11
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ون ييرا للتلييور الحاصييم فييً جمٌيي( مجيياالا الحٌيياك بصييورك ةاميية والكٌمٌيياط
بصييورك ماصيية  0اصييبح ميين الضييروري اجييراط تغٌٌيير فييً منيياهج التعلييٌم ميين حٌييا
محتواها ولرائقها من اجيم مواكبية هي ا التغٌٌير والتليور  0ان الينمهج ضيروري ان
ٌقود اللالب فضي ةين المعرفية العلمٌية بالمهياراا وانميال السيلو المرغيوب فٌيس
وتنمٌيييييية قدراتييييييس فييييييً التفكٌيييييير الميييييين م وحييييييم الم,ييييييك ا والتعلييييييٌم اليييييي اتً
ابراهٌم0188,0ص )2وه ا بدور ٌحتاج الى مدرل واف ومدر له ا المنهج.
وتم ييم لرائييك تييدرٌل الكٌمٌيياط واالسييالٌب المتبعيية فٌهييا ةنص يرا مهمييا ميين
العناصير االساسيٌة المكونية للمينهج والتيً تيرتبل ارتباليا قوٌيا باالهيدال والمحتييو
والوسائم التعلٌمٌة والتقوٌم  0وكما انها تتدي دورا فً تحقٌك االهيدال ا ٌتحيدد مين
م لها دور كم من المعلم والمتعلم فً العملٌة التعلٌمٌة .قٌتون02,,10ص)53
وتعد االستراتٌجٌاا التدرٌسٌة التً ٌتبعها الميدرل مين اهيم الجوانيب العملٌية
التعلٌمٌة بم هو المحور الرئٌسً فً مضمون ةملٌة التدرٌل  0فلم ٌعيد التيدرٌل فنيا
كميييا كيييان ٌعتقيييد اليييى وقيييا قرٌب0بيييم اصيييبح ةلميييا وفنيييا فيييً ان واحيييدGoet .
)Z.E,1992,p:109
وهكي ا جيياطا اللرائييك واالسييتراتٌجٌاا الحدٌ يية بييدةوك جيادك لييدمج مهيياراا
التفكٌيير بييالمنهج الدراسييً بمييا ٌجعييم اللالييب ٌفكيير فٌمييا ٌقييدم لييس ميين مييادك تعلٌمٌيية.
مركييق ادرا  ) 2,,5 0وميين االلي ف ةلييى مبييادي اسييتراتٌجٌة سييوم )SWOM
اسييتنتجا الباح يية اهمٌتهييا التييً تم ييم اسييهامة جييادك فييً جعييم اللالييب محييور العملٌيية
التعلٌمٌة وهدفها وغاٌتها فتستند الى مهاراا التفكٌر العلٌا وبي ل تقيدم حي لليتملص
من الدور السلبً ال ي ٌتدٌس اللالب من مدك لٌسا بالوجٌقك .
ان اهمٌة استراتٌجٌة سوم التً ترتكق فيً تعليٌم مهياراا التفكٌيرٌن االبيداةً
والناقد ةلى حد سواط من التركٌق فً المهاراا السا وهً  :التسياتم  0والمقارنية 0
واتميييييييييييييييا القيييييييييييييييرار  0حيييييييييييييييم الم,يييييييييييييييك ا  0والتنبيييييييييييييييت  0وتولٌيييييييييييييييد
االحتماالا 0الها,مً02,,90ص.)142
وتيير الباح يية ان اهمٌيية اسييتراتٌجٌة سييوم  )swomتكميين فييً انهييا ت,ييج(
المتعلم ةلى ةدك مهاراا منها است مار المعلوماا الواردك فً الميادك المدروسية لحيم
الم,ييك ا الماصيية بالمييادك الدراسييٌة وتسيياةد ةلييى تقييدٌم اك يير ميين تسيياتم وتولٌييد
االحتماالا لحم ه الم,ك ا م( االم بالحسبان المقارنة بٌن االحتمياالا المقدمية
لحم الستام المفرو فضي ةين انهيا تنميً ةنيد المتعلميٌن مهياراا النقيد والتقيوٌم
والمواقنيية والتحلٌييم ةيين لرٌييك اتقييان المييتعلم المهييارك اتمييا القييرار  0وتييثتً ه ي
الدراسيييية منسييييجمة ميييي( الييييدةواا المنادٌيييية بضييييرورك تحييييدٌا لرائييييك التييييدرٌل
واالستراتٌجٌاا التيً تعميم ةليى تنمٌية مهياراا التفكٌير بيالمنهج الدراسيً  0ا تقيوم
اسييتراتٌجٌة سييوم ةلييى دمييج مهيياراا التفكٌيير أي دمييج العيياداا والعملٌيياا العقلٌيية
المنتجييييية والمهييييياراا ب,يييييكم واضيييييح ومحيييييدد فيييييً تيييييدرٌل المييييينهج الها,يييييمً
ولس02,,90ص.)141
وجيياطا تسييمٌة سييوم  )swomباةتميياد اوم حييرل ميين كييم كلميية ميين اسييم
االسيتراتٌجٌة باللغية االنكلٌقٌية  )school wide optimum modelوان اهيم ميا

-231-

العذد الخمسون  .مجلة الفتح  .آب لسنة 2102

م.م .هيام غائة حسيه

ٌمٌقهييا سييهولة التعامييم معهييا ا تتسييم بالوضييوا والدقيية فييً التفاصييٌم وهييً تم ييم
مجموةة من االفكيار واالسيئلة المن مية التيً ٌتبعهيا الميدرل ةنيد تدرٌسيس لمهياراا
التفكٌر الناقد واالبداةً 0ومن مبادي سوم االساسٌة هً :
 ان التفكٌر والتثمم ركن واسال للتعلم
 ان دمج العاداا العقلٌة المنتجة والمهاراا والعملٌاا العقلٌية المعرفٌية ب,يكم
واضح ومحدد فً تدرٌل المواد التعلٌمٌة هو الهٌكم االسال ل ستراتٌجٌة
 ان مراةيياك االسييتراتٌجٌة ال ي هنً للمييتعلم م ييم انمييال التفكٌيير واسييالٌب الييتعلم
المفضييلة  0انييواف ال ي كاطاا والقييدراا الممتلفيية  0جوانييب التمٌييق والموهبيية 0
المٌوم واالهتماماا ٌعد ةنصرا اساسٌا لتعلم ناجح .
 ان الييتعلم ةملٌيية مسييتمرك مييد الحٌيياك  0تكييون فعاليية ومييت رك فييً العقييم ا ا
استعملا االستراتٌجٌاا المناسبة ل ل .
 ان االهتميييام بيييالعوالل واالنفعييياالا والم,ييياةر واالتجاهييياا واالدراكييياا
الداملٌة للمتعلم ٌعد نصل ةملٌة التعلم .
 ان الفعم والتلبٌك واالداط والعمم هو نصل ةملٌة التعلم االمر .
وتتثلل استراتٌجٌة سوم  )swomمن سا مهاراا للتفكٌر الناقد واالبداةً -:
 التساتم
 المقارنة والتباٌن
 اتما القرار
 حم الم,ك ا
 التنبت
143-141
)
 تولٌد االحتماالا  .الها,مً ولس  0 2,,9 0ص
وتكمن اهمٌة البحا الحالً فً -:
ان الحاجة الى م م ه ا البحا ٌسوغها ةدم وجود دراسة سابقة ةلى حد ةليم
الباح ة تناولا فاةلٌة استراتٌجٌة سوم فيً تحصيٌم ميادك الكٌمٌياط ليد اللالبياا فيً
مراحم التعلٌم الممتلفة فً القلر العراقً .
اهمٌيية اسييتراتٌجٌة سييوم  )swomلكونهييا تركييق فييً دمييج مهيياراا التفكٌيير
بالمنهج الدراسً وتساةد ةلى تحوٌم دور اللالب مين متلقيً سيلبً اليى مفكير فعيام
دامم غرفة الصل .
اهمٌيية المرحليية االةدادٌيية النهييا ميين اهييم مراحييم نمييو الفييرد وتحقٌييك نضييجس
الكامييم وتكييوٌن اتجاهيياا الللبيية ومٌييولهم  0فتعمييم ةلييى تهٌئيية الللبيية ل نتقييام الييى
المرحلة الجامعٌة .
هور اتجاهياا حدٌ ية فيً تيدرٌل العليوم تحيا ةليى اسيتمدام اسيتراتٌجٌاا
جدٌدك لتعرل فاةلٌتها فً قٌادك تحصٌم الللبة .
امكانٌيية افييادك الجهيياا المعنٌيية ميين نتييائج البحييا ةلييى المسييتوٌاا كافيية ميين
تلوٌر الم  0التدرٌسً وتلوٌر المناهج الدراسٌة واسيت مارها فيً مٌيادٌن العملٌية
التعلٌمٌة كافة .
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ثانثا  :هذف انبحث
ٌهدل البحا الحالً الى :
معرفيية فاةلٌيية اسييتراتٌجٌة سييوم  )swomفييً تحصييٌم مييادك الكٌمٌيياط لييد لالبيياا
الصل المامل العلمً .
رابعا  :فرضيت انبحث
لتحقٌك هدل البحا وضعا الباح ة الفرضٌة الصفرٌة االتٌة :
الٌوجد فرذ و داللية احصيائٌة ةنيد مسيتو  ),0,5بيٌن متوسيل درجياا لالبياا
المجموةة التجرٌبٌة اللواتً ٌدرسن ةلى وفيك اسيتراتٌجٌة سيوم  )swomومتوسيل
درجيياا المجموةيية الضييابلة اللييواتً ٌدرسيين ةلييى وفييك اللرٌقيية االةتٌادٌيية فييً
االمتبار التحصٌلً فً مادك الكٌمٌاط .
خامسا  :حذود انبحث
ٌقتصر البحا الحالً ةلى :
لالبيياا الصييل المييامل العلمييً فييً انوٌيية ام ةمييارك للبنيياا التابعيية لمدٌرٌيية تربٌيية
دٌالى
الفصم الدراسً االوم للعام الدراسً )2,11-2,1,
الفصوم االربعة االولى فً كتاب الكٌمٌاط للصل المامل العلمً لسنة . 2,,8
سادسا  :حتذيذ مصطهحاث انبحث
الفاعلٌة Effectiveness
ةرفها كم من :
كوج ي  )1884 0بانهييا  :د درجيية ومييد التلييابك بييٌن الممرجيياا الفعلٌيية للن ييام
والممرجاا المرغوبة او المن,ودك بمعنى مقارنة النتائج باالهدال
كوج  018840ص)23,
حسن  )2,,1 0بانها د مد تلابك ممرجاا الن ام م( اهدافس د
حسن  0 2,,1 0ص)14
التعرٌل االجرائً -:
كفاٌيية اسييتراتٌجٌة سييوم فييً تحقٌييك االهييدال التدرٌسييٌة ةلييى وفييك مهاراتهييا السييتة
لتحسٌن تحصٌم لالباا المامل العلمً فً مادك الكٌمٌاط .
االستراتٌجٌة Strategy
ةرفها كم من :
 )schunk02,,,بانهييا :دملييل موجهيية الداط المهميياا بلرٌقيية ناجحيية  0او انتيياج
ن م لمفي مسيتو الت,يتا بيٌن المعرفية الحالٌية للفيرد واالهيدال التيً ٌرغيب فيً
تحقٌقها )schunk,2000,p:113 .
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الحٌلية  )2,,30بانهييا د مجموةية اجييراطاا مين القواةييد التيً تنلييوي ةليى وسييائم
تتدي الى تحقٌك هدل معٌن  0انها ملة موجهة نحو هدل معٌن د
44
الحلٌة  0 2,,3 0ص ) .
التعرٌل االجرائً -:
هً مجموةة من االن,لة والتحركياا المتتابعية التيً تقيوم بهيا المدرسية ةنيد قٌامهيا
بتدرٌل الكٌمٌاط وفك ملواا محددك بغٌة تحقٌك االهدال التدرٌسٌة .
استراتٌجٌة سوم SWOM STRATEGY
ةرفهيييا  :الها,يييمً وليييس  )2,,90بانهيييا د مييين االتجاهييياا الحدٌ ييية فيييً تيييدرٌل
المهاراا فوذ المعرفٌة  0ترمً الى تحسٌن اليتعلم وانتاجيس  0الةيداد جٌيم واف ٌفكير
بلرٌقة ,يمولٌة  0وبنحيو ناقيد ومبيدف  0بيدال مين ان ٌتلقيى المعلومية والٌتفاةيم معهيا
والٌعييرل كٌييل ٌحلهييا  0وميين ممٌقاتهييا السييهولة  0والدقيية فييً التفاصييٌم  0بمجموةيية
افكار واسئلة من مة ٌتبعها المعلم ةند تدرٌسس لمهاراا التفكٌر االبيداةً والناقيد د
الها,مً ولس  0 2,,9 0ص) 141
التعرٌل االجرائً -:
هً سلسلة مترابلة متناسقة النيواف متعيددك مين مهياراا التفكٌير تسيتعملها اللالبياا
بهدل الوصوم اليى اكبير قيدر ممكين مين االفكيار والمفيرداا المتناسيقة فيً الموقيل
التعلٌمً المحدد .
التحصٌل الدراسً Academic Achievement
ةرفس كم من :
 : )webstar-1996د النتٌجيية النوةٌيية والكمٌيية المكتسييبة م ي م ب ي م جهييد تعلٌمييً
معٌن د )p.9 0 1886 0 webstar
احمد  )2,,1 0بانس د ل المستو ال ي وصم الٌس اللالب فيً تحصيٌلس الدراسيً
د احمد  0 2,,1 0ص)146
ابو جادو  )2,,3 0بانس د محصلة ما ٌتعلمس اللالب بعد ميرور ميدك قمنٌية معٌنية 0
وٌمكن قٌاسس بالدرجة التً ٌحصم ةلٌها اللالب فيً امتبيار تحصيٌلً و لي لمعرفية
مد نجاا االستراتٌجٌة التً ٌضعها  0وٌملل لها الميتعلم  0وميا ٌصيم الٌيس اللاليب
من معرفة تترجم الى درجاا د
ابو جادو02,,30ص)425
التعرٌل االجرائً :
هو انجاق ٌقال بالدرجة التً تحصم ةلٌهيا اللالبياا فيً االمتبيار التحصيٌلً المعيد
فً ه ا البحا لقٌال مد تحقك االهدال التعلٌمٌة فً مادك الكٌمٌاط للصيل الميامل
العلمً للفصوم االربعة االولى من الكتاب المقرر .
انفصم انثاني

عرض وموازنت انذراساث سابقت :
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بعييد الي ف الباح يية ةلييى ةييدد ميين الدراسيياا والبحييوا العلمٌيية التييً تناولييا
دراسييية اسيييتراتٌجٌاا الن رٌييية البنائٌييية وجيييدا ةيييددا مييين الدراسييياا التيييً تناوليييا
استراتٌجٌاا ممتلفة فً ةيدد مين المتغٌيراا التابعية وفيً موضيوةاا وتمصصياا
متنوةة ولكنها ةليى قيدر ةليم الباح ية ليم تجيد أي دراسية تناوليا فاةلٌية اسيتراتٌجٌة
سوم  )swomباست ناط دراسة فيً تمصيص اللغية العربٌية وليم ٌيتم تجرٌبهيا فيً أي
تمصص ةلمً ل ا امتارا الباح ة بع الدراساا القرٌبة من الدراسية الحالٌية فيً
التمصصاا العلمٌة االمر والجدوم ٌ )1وضيح ةير ومواقنية هي الدراسياا
حسب التسلسم القمنً -:

الوسائم
االحصائٌة

النتائج

-1تفوذ المجموةاا
التجرٌبٌة ةلى
المجموةة الضابلة
-2ةدم وجود فرذ
و داللة احصائٌة
بٌن مجموةاا
البحا التجرٌبٌة
ال ة
تحلٌم
التباٌن

االمتبارالتا
ئً
)t-test
تحلٌم
التباٌن

تفوذ المجموةة
التجرٌبٌة ةلى
الضابلة فً
التحصٌم

االمتبار تفوذ المجموةة
التائً0معام التجرٌبٌة ةلى
م ارتبال الضابلة فً
بٌرسون التحصٌم

-234-

االمتبار تفوذ المجموةة
التائً0معاد التجرٌبٌة ةلى
لةكوبر0معا الضابلة فً
دلةكورنباخ التحصٌم والتفكٌر
العلمً
-الفا

الجدول ()1

اجراءاث انبحث:
اوال :التصمٌم التجرٌبً -:
ٌعنً التصمٌم التجرٌبً د تملٌل ال رول والعوامم المحٌلة بال اهرك التً
تدرسييها بلرٌقيية معٌنيية وم ح يية مييا ٌحييدا  .ةقٌييق وانييور  0 188, 0ص)256
وةلييى الباحييا ان ٌمتييار التصييمٌم التجرٌبييً المناسييب ال ي ي ٌييوفر حييدا مقبييوال ميين
الصدذ الداملً والمارجً لنتائج البحا  0حٌا تمتلل التصمٌماا فً قيدرتها ةليى
ضبل المتغٌراا كما ونوةا  .احمد  0 1882 0ص )128ل ل اةتمدا الباح ة ةليى

انفصم انثانث

-235-

ا

اسم الباحا
ومكان وسنة
انجاق البحا

هدل الدراسة

حجم
وجنل
العٌنة

المرحلة
الدراسٌة

تكافت المجموةاا

مقارنة
الدراساا
السابقة
المجموةاا
والتصمٌم
التجرٌبً

اداك البحا

1

جامعة

السنجاري 0
العراذ0
1884

2

3

معرفة ا ر ا
ستراتٌجٌاا فً
تصحٌح المفاهٌم
المالئة

العقاوي0
العراذ0
2,,,

الداٌنً0
العراذ0
2,,1

4

)4,
لالبا من
ال كور
واالناا

ا ر انمو ج وو ر
)66
فً تحصٌم ت م ك
لالبا من
الصل المامل
ال كور
االبتدائً فً العلوم
واالناا
العامة

القهٌري0
العراذ0
2,,6

ا مجامٌ( امتبار تحصٌلً
موضوةً) من
ال كاط0العمرباال,هر0ا تجرٌبٌة
نوف االمتٌار من
ومجموةة
لتحصٌم السابك
متعدد وملابقة
ضابلة

امتبار تحصٌلً
موضوةً)
امتٌار من متعدد

فاةلٌة دورك التعلم
مجموةة
فً تحصٌم المامل )68
ال كاط0التحصٌم
تجرٌبٌة
العلمً فً مادك
لالب من االةدادٌة
السابك 0العمر القمنً مجموةة
االحٌاط وتنمٌة مفهوم ال كور فقل
ضابلة
ال اا
مجموةة
تجرٌبٌة
مجموةة
ضابلة

ا ر انمو ج جٌرال
مجموةة
واٌلً فً تحصٌم )6,
ال كاط 0العمر باال,هر تجرٌبٌة
الصل المامل
لالبة من االةدادٌة
و التحصٌم السابك مجموةة
العلمً فً الكٌمٌاط االناا
ضابلة
وتفكٌرهن العلمً

ال كاط 0المعلوماا
االبتدائٌة
السابقة

امتبار تحصٌلً
موضوةً من
نوف االمتٌار من
متعدد

امتبار تحصٌلً
من نوف
موضوةً0
مقالً)
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تصيمٌم ي ضييبل جقئييً م ئييم ل ييرول البحييا فجياط التصييمٌم ةلييى مييا فييً ال,ييكم
االتً
مخطط ()1
التصمٌم التجرٌبً
االداك
المتغٌر التاب(
المتغٌر المستقم
المجموةة
االمتبار التحصٌلً
التحصٌم
استراتٌجٌة سوم
التجرٌبٌة
االمتبار التحصٌلً
التحصٌم
اللرٌقة االةتٌادٌة
الضابلة
ثانٌا  -:مجتمع البحث وعٌنته -:
امتييارا الباح يية انوٌيية ام ةمييارك للبنيياا قصييدٌا ميين بييٌن المييدارل التابعيية
للمدٌرٌة العامة للتربٌة فً دٌالى لتلبٌك التجربة والجدوم ٌ )2وضح ل
الجدول ()2
عدد طالبات مجموعتً البحث لبل االستبعاد وبعده .
ةدد اللالباا ةدد اللالباا ةدد اللالباا
ال,عبة
المجموةة
بعد االستبعاد
الراسباا
قبم االستبعاد
3,
2
32
أ
التجرٌبٌة
3,
4
34
ب
الضابلة
6,
6
66
المجموف
ثالثا  :تكافؤ مجموعتً البحث:
حرصا الباح ة قبم ال,روف بالتدرٌل الفعلً ةلى تكافت لالبياا مجميوةتً
البحا احصائٌا فً بع المتغٌراا التً تر انها قد تت ر فً س مة التجربة ودقية
نتائجها  0وه المتغٌراا هً :
درجاا امتبار ال كاط
التحصٌم الدراسً فً مادك الكٌمٌاط للصل الراب( العام .
العمر القمنً لللالباا محسوبا باال,هر
درجاا امتبار ال كاط -:
اةتمدا الباح ة ةلى امتبار رافن  )Ravenلل كاط النس من االمتباراا التيً جير
تقنٌنهييا ةلييى البٌئيية العراقٌيية الييدبا وامييرون 018930ص )6,للتحقييك ميين تكييافت
مجموةتً البحا  0كميا ان هي ا االمتبيار ٌ,يج( ةليى اسيتمدامس باةتبيار واحيدا مين
االمتباراا المتحررك من ةامم اللغة ابو حلب وامرون  01894 0ص. )88
لبك امتبار ال كاط قبم البدط بالتجربة بتيارٌ  2,1,/1,/5ملحيك )1وقيد ا هيرا
النتائج انس لٌل هنا فرذ و داللة احصائٌة ةند مستو داللة  0 ),.,5وهي ا ٌيدم
ةلى ان مجموةتً البحا متكافئتان فً ه ا المتغٌر  .والجدوم ٌ )3بٌن ل .
الجدول ()3
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المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والتباٌن والمٌمة التائٌة المحسوبة
والجدولٌة للجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً درجات الذكاء

3,

4,.56

9.65

44.923

59

3,

41.33

4.28

59

التجرٌبٌة

ةدد
اللالباا

المتوسل
الحسابً

االنحرال
المعٌاري

التباٌن

درجة
الحرٌة

53.144

المجموةة

القٌمةالتائٌة
المحسوبة

الداللة
ةند
),.,5

الجدولٌة

غٌر
دالة
2.,,21

,.34
الضابلة

غٌر
دالة

التحصٌم الدراسً فً مادك الكٌمٌاط للصل الراب( االةدادي
حصلا الباح ة ةلى الدرجاا النهائٌة للالباا ةٌنة البحا فً مادك الكٌمٌاط التً تيم
تدرٌسها فً الصل الراب( االةدادي فيً العيام الدراسيً  )2,1,-2,,8مين سيجم
المدرسة ملحك  ))1وبعيد اجيراط العملٌياا االحصيائٌة دليا النتيائج ةليى ان الفيرذ
لٌل ب ي داللة احصائٌة ةند مستو داللة  ),.,5مما ٌدم ةليى تكيافت مجميوةتً
البحا فً ه ا المتغٌر والجدوم ٌ )4بٌن ل .

الجدول ()4
المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والتباٌن والمٌمة التائٌة المحسوبة
والجدولٌة لدرجات مجموعتً البحث فً مادة الكٌمٌاء للصف الرابع االعدادي

التجرٌبٌة

3,

48.93

11.23

التباٌن

المتوسل االنحرال
ةدد
اللالباا الحسابً المعٌاري

126.113

المجموةة

القٌمةالتائٌة
درجة
الحرٌة

المحسوبة

الجدولٌة

59

1.92

2.,,21
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غٌر دالة

59

العمر القمنً محسوبا باال,هر -:
تم الحصوم ةلى المعلوماا المتعلقة به ا المتغٌر مين البلاقية المدرسيٌة لكيم لالبية.
حٌا تم حساب اةمارهن باال,هر ملحك )1وقد ا هرا النتائج ةدم وجود فيرذ و
داللة احصائٌة ةنيد مسيتو  ),.,5مميا ٌيدم ةليى تكيافت مجميوةتً البحيا جيدوم
)5
الجدول ()5
المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والتباٌن والمٌمة التائٌة المحسوبة و
الجدولٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة العمار الطالبات
التباٌن

التجرٌبٌة

3,

185.4
3

5.26

24.669

الضابلة

3,

184.8
3

1,.63

112.889

المجموةة

االنحرال
المعٌاري

المتوسل
ةدد
اللالباا الحسابً

درجة
الحرٌة
59

59

القٌمةالتائٌة
المحسوبة

الجدولٌة

الداللة ةند
),.,5
غٌر دالة

1.15

2.,,21
غٌر دالة

رابعا  :ضبط المتغٌرات الدخٌلة
تييم ضييبل بعيي المتغٌييراا التييً تتعلييك بيياالجراطاا التجرٌبٌيية والتييً قييد ت,ييار
المتغٌر المستقم وتت ر فً المتغٌر التاب( و ل حفا ا ةلى س مة التصمٌم التجرٌبيً
وحصوال ةلى نتائج دقٌقة جابر واحمد  0 1849 0ص)188-189
خامسا  :اعداد مستلزمات البحث
تللب البحا القٌام بما ٌثتً -:
تحدٌد المادك العلمٌة -:
حددا المادك العلمٌة التً تدرل لعٌنة البحا م م الفصم الدراسً االوم مين العيام
الدراسييً  )2,11-2,1,بالفصييوم االربعيية االولييى ميين الكتيياب المدرسييً لمييادك
الكٌمٌاط وكما ٌاتً -:
الفصم االوم  :تلور مفهوم البناط البناط ال ري للمادك )
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الفصم ال انً  :اال,كام الهندسٌة للجقٌئاا واالصرك التساهمٌة )
الفصم ال الا  :الكٌمٌاط النووٌة  0والن,ال اال,عاةً  0والتفاة ا النووٌة)
الفصم الراب(  :ةناصر القمرتٌن االولى وال انٌة )
صٌاغة االغرا السلوكٌة :
بعد دراسة محتو الفصوم االربعة المقرر تدرٌسيها مي م ميدك التجربية تيم صيٌاغة
 )294غرضييا سييلوكٌا  0وقييد صيينفا معرفٌييا بحسييب تصيينٌل بلييوم وللمسييتوٌاا
الممسيية االولييى منييس وهييً ت كر0اسييتٌعاب0تلبٌك0تحلٌم0تركٌب) وتييم ةرضييها ةلييى
ةدد من المبراط والمتمصصٌن ملحك )2لمعرفة مد تغلٌتها للميادك وميد صيحة
مسييتو كييم هييدل سييلوكً  0وفييً ضييوط ارائهييم تييم اجييراط بع ي التعييدٌ ا لتام ي
صيييٌغتها النهائٌييية ملحيييك )3وفيييً الجيييدوم  )6ادنيييا توقٌييي( االهيييدال السيييلوكٌة
ومستوٌاتها ةلى المحتو قٌد تجربة البحا.
الجدول ()6
توزٌع االغراض السلوكٌة بحسب مستوٌاتها العملٌة على المحتوى لٌد تجربة
البحث
المستو العقلً
تحلٌم تركٌب المجموف
ت كر استٌعاب تلبٌك
المحتو
ا
54
2
5
4
31
12
الفصم االوم
1
52
2
1,
11
16
13
الفصم ال انً
2
94
صفر
9
4
32
4,
الفصم ال الا
3
81
3
6
8
56
14
الفصم الراب(
4
294
4
28
34
135
92
المجموف
%1,, %3
%1, %12 %44 %29
النسبة المئوٌة

اعداد الخطة التدرٌسٌة :
ولما كانا الملل التدرٌسٌة اساسا من اسل التدرٌل الناجح  0اةدا الباح ة
الملييل التدرٌسييٌة فييً ضييوط محتييو الفصييوم االربعيية االولييى ميين كتيياب الكٌمٌيياط
للصيييل الميييامل العلميييً واالغيييرا السيييلوكٌة  0تيييم اةيييداد  )4,ملييية تدرٌسيييٌة
للمجموةة التجرٌبٌة و  )4,ملة تدرٌسٌة للمجموةة الضيابلة وقيد ن ميا المليل
التدرٌسييٌة التييً اةييدا للمجموةيية التجرٌبٌيية بلرٌقيية تييت ئم ميي( اسييتراتٌجٌة سييوم
ملحك 0 )3كميا ن ميا المليل التدرٌسيٌة التيً اةيدا للمجموةية الضيابلة بلرٌقية
تييت ئم ميي( اللرٌقيية االةتٌادٌيية ملحييك )3وتييم ةيير نمييا ج ميين ه ي الملييل ةلييى
مجموةة من المبراط ملحك )2لبٌان ارائهم حولها ومد م ئمتهيا للرٌقية التيدرٌل
ومحتو المادك واالغرا السلوكٌة  0وتم االم بجمٌ( الم ح اا وب ل اصيبحا
جاهقك للتلبٌك .
سادسا :اداة البحث -:
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االختبار التحصٌلً
ٌعييرل االمتبييار التحصييٌلً بانييس اداك قٌييال تعييد وفييك لرٌقيية من ميية لتحدٌييد مسييتو
تحصٌم اللالب لمعلوماا ومهاراا فً مادك دراسٌة كان قد تم تعلمهيا مسيبقا بصيفة
رسمٌة من م م االجابة ةن ةٌنة من االسيئلة التيً تم يم محتيو الميادك الدراسيٌة .
احمد018890ص)52
وفييً ضييوط تحلٌييم محتييو الكتيياب المدرسييً لمييادك الكٌمٌيياط واالغييرا السييلوكٌة
المحددك قاما الباح ة ببناط امتبيارا تحصيٌلٌا بليد ةيدد فقراتيس بصيٌغتس االولٌية )5,
فقرك امتبارٌة من نوف االمتباراا الموضوةٌة والمقالٌة:
وقد اتبعا الباح ة الملواا االتٌة فً اةداد االمتبار -:
اعداد الخارطة االختبارٌة
ان اةييداد المارليية االمتبارٌيية ٌضييمن امتٌييار ةٌنيية مم ليية ميين الفقييراا االمتبارٌيية
للسلو المراد قٌاسس  0وموقةة بالتواقن ةلى المادك العلمٌبة فً اهيدافها ومحتواهيا.
سامً ومالد018940ص )121وةلٌيس تيم اةيداد مارلية امتبارٌية فيً ضيوط محتيو
الفصوم االربعة االولى من كتاب الكٌمٌاط للصل المامل العلمً وحٌيا االغيرا
السييلوكٌة الم,ييتقة منييس فييً مسييتوٌاتها الممييل ت كر0اسييتٌعاب0تلبٌك0تحلٌم0تركٌب)
من المجام المعرفً لتصنٌل بلوم والقمنالمستغرذ فً تدرٌل الفصوم االربعية فيً
ضوط تقدٌر ةدد الدرول والقمن ال قم لتدرٌل كيم فصيم وكميا مبيٌن فيً الجيدوم
)4

الجدول ()7
الخارطة االختبارٌة الخاصة باالختبار التحصٌلً الممدم لكل من مجموعتً البحث

المحتوى
الفصل االول
الفصل
الثانً
الفصل
الثالث
الفصل

المجموع

وزن االغراض السلوكٌة
عدد الحصص
والزمن بالدلٌمة
 2حصص
 361دلٌمة
 14حصة
 631دلٌمة
 2حصص
 361دلٌمة
 11حصص

تذكر

استٌعاب

تركٌب
%3

%111

1

1

صفر

11

2

1

12

صفر

11

صفر

12

تطبٌك

تحلٌل

وزن
الفصل

%22

%21

3

5

%35

5

2

2

%21

3

5

1

1

%25

3

6

2

1

-241-

%11 %12
%47
عدد الفمرات االختبارٌة

العذد الخمسون  .مجلة الفتح  .آب لسنة 2102
الرابع
المجموع

 451دلٌمة
 41حصة
 1211دلٌمة
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24

6

5

1

صٌاغة فمرات االختبار-:
تم صٌاغة فقراا االمتبار ةليى وفيك المارلية االمتبارٌية ا اةيدا الباح ية امتبيارا
ٌجمييي( بيييٌن االسيييئلة الموضيييوةٌة والمقالٌيييةالنهما ٌيييوفران معيييا درجييية مقبولييية مييين
الموضوةٌة ا ان اٌة مادك دراسٌة تتضمن معلوماا ممتلفية ومسيتوٌاا ممتلفية مين
االهدال السلوكٌة الٌناسبها نوف واحد من االسئلة احمد  0 1889 0ص. )135,
وبي ل تكييون ه ي الفقييراا اك يير قييدرك ةلييى قٌييال مييد تحقييك االغييرا السييلوكٌة
بمستو التلبٌك والتحلٌم والتركٌب من مستوٌاا بلوم  )BLOOMالمعرفٌة.
وبنيياطا ةلييى ل ي تنوةييا فقييراا االمتبييار التحصييٌلً المعييد له ي ا الغيير  0فكانييا
فقراتس من  )39-1اسئلة موضوةٌة من نيوف االمتٌيار مين متعيدد  .وقيد وضي( لكيم
فقرك من ه الفقراا اربعة بدائم  0واحدك منها صحٌحة والباقٌاا مالئة  0فً حيٌن
الفقراا من  ) 5, – 38كانا تم م اسئلة مقالٌة ملحك ) 3وللتحقك من صي حٌة
فقراتس اتبعا الباح ة الملواا االتٌة-:
صدق االختبار :
ٌعد الصدذ من السماا الواجب توافرها فً اداك البحا  0بم ٌمكن القوم ان الصيدذ
ٌعد افضم معٌار لص حٌة المقٌال .توذ018930ص. )33,
وقييد تييم ةيير فقييراا االمتبييار ميي( االغييرا السييلوكٌة وجييدوم المواصييفاا ةلييى
مجموةيية ميين المبييراط والمتمصصييٌن فييً لرائييك تييدرٌل الكٌمٌيياط وةلييوم الحٌيياك
ملحييك )2لبٌييان مييد ص ي حٌة فقييراا االمتبييار وم ئمتهييا لقٌييال محتييو المييادك
الدراسٌة وفً ضوطارائهم ةدلا بع الفقراا .
التطبٌك االستطالعً لالختبار :
بغٌيية الت بييا ميين وضييوا فقييراا االمتبييار  0ومسييتو صييعوبتها  0وقييوك تمٌٌقهييا 0
وفاةلٌيية بييدائلها  0والوقييا المسييتغرذ فييً االجابيية ةنهييا  0لبقاالمتبييار ةلييى ةٌنيية
استل ةٌة مم لة لعٌنة البحا االساسٌة تقرٌبا ا امتٌرا مين مجتمي( البحيا نفسيس 0
تثلفا من  )1,,لالبة من لالباا الصيل الميامل العلميً  .مين اةدادٌية التحرٌير
للبناا التابعة لمدٌرٌة تربٌة دٌيالى  /مركيق بعقوبية  0بعيد التثكيد مين اتميامهن دراسية
فصييوم البحييا فييً ٌييوم ال يياط الموافييك  )2,1,/12/14وبعييد تلبٌييك االمتبييار
اتضح ان الوقا ال ي استغرذ فً االجابة ةن فقراتيس جمٌعيا كيان بيٌن 1,, – 9,
) دقٌقة وبحساب متوسيل اليقمن المسيتغرذ فيً الحيالتٌن حيدد اليقمن المناسيب الداط
االمتبار وهو  )8,دقٌقة
تحلٌل فمرات االختبار :
ان الغاٌية ميين تحلٌييم فقييراا االمتبييار هييو الت بيا ميين صي حٌة كييم فقييرك ميين فقراتييس
وتحسييٌن نوةٌتييس ميين ميي م الك,ييل ةيين الفقييراا الصييعبة والسييهلة الجييم اةييادك
صيييٌاغتها او اسيييتبعادها  )scarren.1975.p.p.214-215وتتضيييمن هييي العملٌييية
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الك,ييل ةيين مسييتو صييعوبة كييم فقييرك ميين فقييراا االمتبييار وقييوك تمٌٌقهييا وفعالٌيية
البدائم غٌر الصحٌحة من فقراا االمتٌار من متعدد القوبعً018910ص.)44-43
أ -معامم سهولة الفقراا
لبييك قييانون معامييم السييهولة لكييم فقييرك ميين االسييئلة الموضييوةٌة باسييتمدام معامييم
السيييهولة ل سيييئلة الموضيييوةٌة ووجيييدا ان قٌمتهيييا تراوحيييا بيييٌن ),.44- ,.42
ملحييك )4وحسييبا اٌضييا سييهولة كييم فقييرك ميين االسييئلة المقالٌيية باسييتمدام معامييم
السهولة ل سئلةالمقالٌة ووجد ان قٌمتها تراوحا بٌن  ),.61 – ,.3,ملحك.)4
ب  -قوك تمٌٌق الفقرك :
بعد حساب قوك تمٌٌق كيم فقيرك مين فقيراا االسيئلة المقالٌية باسيتمدام معادلية التمٌٌيق
الماص بها وتراوحا قٌمتها بٌن  ),.53 – ,.29كما حسيبا قيوك تمٌٌيق كيم فقيرك
من االسئلة الموضوةٌة وتراوحا بٌن  ),.66-,.33ملحك )4وتعد الفقرك مقبولية
ا ا كانييا درجيية تممٌقهييا تقٌييد ةلييى  ),.2,ال يياهر وامييرون018880ص0 )13,
وكلما كان تمٌٌق الفقرك اةلى كان افضم القوبعً  0 1891 0ص. )9,
ج -فعالٌة البدائم المالئة
بتلبٌك معادلة فعالٌة البدائم المالئة ملحيك )5وجيد ان قٌمتهيا تتيراوا بيٌن
 0 ),.25 - – ),.11وه ا ٌعنً ان البدائم غٌر الصحٌحة قد ج با الٌهيا ةيددا مين
لالباا المجموةة الدنٌا اكبر من لالبياا المجموةية العلٌيا  0وبنياطا ةليى لي تقيرر
االبقاط ةلى البدائم غٌر الصحٌحة ةلى ما هً ةلٌس من دون تغٌٌر .
د -باا االمتبار
قيييد تيييم حسييياب بييياا التجيييانل ل سيييئلة الموضيييوةٌة باسيييتمدام معادلييية كيييودر-
رٌت,اردسييون)  )K.R-20لم ئمتهييا ل ييرول البحييا وبلييد معامييم بيياا االمتبييار
المحسوب به اللرٌقية  ),.96وهيو معاميم بياا جٌيد.اما االسيئلة المقالٌية فقيد تيم
حساب معامم باتهيا باسيتمدام معادلية كورنبياخ-الفيا 0وقيد بليد معاميم بياا االمتبيار
المحسوب به اللرٌقة  ),.92وهو معامم باا جٌد .
هـ  -الصٌغة النهائٌة ل متبار:
بعييد انهيياط االجييراطاا واالحصييائٌاا الماصيية باالمتبييار وفقراتييس اصييبح االمتبييار
بصييٌغتس النهائٌيية متلفييا ميين  )5,فقييرك موقةيية ةلييى سييتالٌن  0ضييم السييتام االوم
 )39فقرك من نوف االمتٌار مين متعيدد  0وضيم السيتام ال يانً  )12فقيرك مين نيوف
االسئلة المقالٌة ملحك. )3
سابعا  :تطبٌك التجربة -:
با,را الباح ة بتلبٌك التجربة ةلى افراد مجميوةتً البحيا اةتبيارا مين ٌيوم االحيد
الموافك  2,1,/1,/1,ولغاٌة  2,1,/12/18بواق(  )9حصص اسبوةٌا وبمعيدم
 )4حصص لكم مجموةة ةلى وفك جدوم حصص ٌومٌة من مة ومتكافئة قمنٌا .
ثامنا :تطبٌك االختبار التحصٌلً النهائً :
لبقييا الباح يية االمتبييار التحصييٌلً فييً ٌييوم االحييد المصييادل  2,1,/12/26ةلييى
لالباا مجموةتً البحيا فيً وقيا واحيد وبالسياةة ال امنية وممسيون دقٌقية صيباحا
بعييد ان بلغييا لالبيياا المجمييوةتٌن قبييم اسييبوف ميين تلبٌقييس  0وقييد اسييندا ةملٌيية
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المراقبة الى مدرستٌن من مدرساا المدرسة لٌسهم ةلى الباح ة اال,رال ةلى سٌر
ةملٌة تلبٌك االمتبار ةلى المجموةتٌن .
تاسعا  :الوسائل االحصائٌة
تم فً ه ا البحا استمدام الوسائم االحصائٌة االتٌة :
االمتبييار التييائً  )T-testلعٌنتييٌن مسييتقلتٌن للتعييرل ةلييى تكييافت مجمييوةتً البحييا
والمتبار فرضٌاا البحا .
م –1م2
ا = ـــــــــــــــــــــــــ
2
2
ف  + 1ف 2
ن–1
ةندما ن =1ن2
حٌا
ا  :القٌمة التائٌة المحسوبة
م : 1الوسل الحسابً للمجموةة االولى
م : 2الوسل الحسابً للمجموةة ال انٌة
ف : 1تباٌن المجموةة االولى
ف : 2تباٌن المجموةة ال انٌة
ن  :ةدد افراد احد المجموةتٌن
2,8
,عراوي وفتحً 0 1894 0ص )
معامم السهولة :استمدم لحساب سهولة فقراا االمتبار التحصٌلً وكما ٌلً:
معادلة معامم السهولة ل سئلة الموضوةٌة
نصف+نصد
معامم سهولة الفقرك = ـــــــــــ
ن
حٌا ان
ن ص ف = ةدد االجاباا الصحٌحة فً المجموةة العلٌا
ن ص د = ةدد االجاباا الصحٌحة فً المجموةة الدنٌا
ن = ةدد الللبة فً المجموةة العلٌا والدنٌا
298
احمد 0 1889 0ص )
معادلة معامم السهولة ل سئلةالمقالٌة -:
مف+مد
معادلة معامم السهولة = ـــــــــــــ
لxن
حٌا ان :
م ف = مجموف درجاا المجموةة العلٌا
م د = مجموف درجاا المجموةة الدنٌا
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28,

احمد018890ص

)

معامم التمٌٌق  :استمدم الٌجاد تمٌٌق فقراا االمتبار التحصٌلً
معادلة التمٌٌق ل سئلة الموضوةٌة -:
ةدد الللبة ال ٌن اجاباتهم  +ةدد الللبة ال ٌن اجاباتهم
صحٌحة فً المجموةة العلٌا صحٌحة فً المجموةة الدنٌا
قوك التمٌٌق= ـــــــــــــــــــــــــــــــ
13,-129
)
ةدد الللبة فً احد المجموةتٌن ال اهر  0 1888 0ص
ب – معادلة التمٌٌق ل سئلة المقالٌة -:
مف–مد
القوك التمٌٌقٌة = ــــــــــ
99
احمد018890ص )
ل  2 /1 xن
معادلة معامم فعالٌة البدائم
استمدما الٌجاد فعالٌة البدائم للفقراا اا االمتٌار من متعدد وكما ٌثتً -:
نمف–نمد
معامم فعالٌة البدائم = ــــــــــــ
281
احمد02,,20ص )
ن
معادلة كودر -رٌت,اردسون  -: )2,استمدما لحساب باا االسئلة الموضوةٌة-:
∑ QP
K
=- R
1
2
K-1
F
حٌا ان -:
 : Kةدد فقراا االمتبار
 : Pمعامم السهولة
 : Qمعامم الصعوبة
24,
ة وي و دمحم  0 2,,, 0ص )
 : 2Fالتباٌن
معادلة كورنباخ– الفا  :استمدما لحساب باا االسئلة المقالٌة -:
مج ف 2ل
ن
معامم  = αـــــــــ  -1ـــــــــ
2
ف ل
ن1-
حٌا ان -:
 : αمعامم ال باا
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ن  :ةدد فقراا االمتبار
ف2ل  :تباٌن درجاا كم فقرك من فقراا المقٌال
ف 2ل  :التباٌن الكلً لدرجاا المقٌال

355

احمد0 2,,, 0ص

)

انفصم انرابع  :عرض اننتائج وتفسريها

اوال -:عرض اننتيجت :
لغر التحقك من الفرضٌة الصفرٌة التً تنص ةليى انيس الٌوجيد فيرذ و
داللة احصائٌة ةند  ),.,5بٌن متوسل درجاا لالباا المجموةة التجرٌبٌة ال تً
ٌدرسن مادك الكٌمٌاط ةلى وفك استراتٌجٌة سوم ومتوسل درجاا لالباا المجموةية
الضابلة ال تً ٌدرسن المادك نفسها وباللرٌقة االةتٌادٌة ).
تم حساب المتوسل الحسيابً واالنحيرال المعٌياري ليدرجاا لالبياا كيم المجموةية
التجرٌبٌة والضابلة فً االمتبار التحصٌلً جدوم )9

المجموةة

الجدوم )9
المتوسل الحسابً واالنحرال المعٌاري والقٌمة التائٌة المحسوبة والجدولٌة لدرجاا
لالباا المجموةتٌن التجرٌبٌة والضابلة فً االمتبار التحصٌلً
القٌمةالتائٌة
الداللة ةند
المتوسل االنحرال درجة
ةدد
مستو
اللالباا الحسابً المعٌاري الحرٌة المحسوبة الجدولٌة
),.,5

التجرٌبٌة الضابلة

3,

64.5

12.99

3,

44.3

11.29

دالة
59

6.44

2.,,21
دالة

ٌتبٌن من الجدوم  )9ان متوسل درجياا اللالبياا المجموةية التجرٌبٌية فيً
االمتبار التحصٌلً  )64.5و االنحرال المعٌاري  )12.99فً حيٌن كيان متوسيل
درجيياا لالبيياا المجموةيية الضييابلة  )44.3واالنحييرال المعٌيياري 0 )11.29
وباسيييتمدام االمتبيييار التيييائً لعٌنتيييٌن مسيييتقلتٌن ٌ 0تبيييٌن ان القٌمييية التائٌييية المحسيييوبة
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 0 )6.45هيييً اكبييير مييين القٌمييية الجدولٌييية البالغييية  )2.,,21ةنيييد مسيييتو داللييية
 ),.,5ودرجيييية حرٌيييية  59وهيييي ا ٌعنييييً وجييييود فييييرذ ي دالليييية احصييييائٌة بييييٌن
المجموةتٌن التجرٌبٌة والضابلة فً متوسلاا التحصٌم  0وبي ل تكيون المجموةية
التجرٌبٌييية التيييً درسيييا لالباتهيييا وفيييك اسيييتراتٌجٌة سيييوم متفوقييية ةليييى المجموةييية
الضابلة التً درسا لالباتها باللرٌقة االةتٌادٌة فً التحصٌم.
ثانيا  :تفسري اننتيجت :
تبييٌن ميين النتييائج ان السييتمدام اسييتراتٌجٌة سييوم  )SWOMا يير اٌجييابً فييً قٌييادك
التحصٌم الدراسً لد لالباا الصل المامل العلمً فيً ميادك الكٌمٌياط وٌمكين ان
تعقي ل الى االسباب االتٌة -:
ان الستراتٌجٌة سوم اا المهاراا المتعيددك دور فيً جعيم اللالبياا اك ير اسيتعدادا
لتلقً المعلوماا واك ر دافعٌة للتعلم وبالتالً تن ٌم وتكامم المادك الدراسٌة فً البنٌية
المعرفٌة لدٌهن .
اتضح ان الستراتٌجٌة سوم فاةلٌة جٌدك ا ساهما بتعليٌم لالبياا المجموةية
التجرٌبٌة مهاراا التفكٌر كما ساهما برفي( مسيتو تحصيٌلهن الدراسيً مين مي م
التنييوف فييً المهيياراا واسييتمدام االن,ييلة والوسييائم التعلٌمٌيية ميي( التغ ٌيية الراجعيية
والتعقٌق فض ةن وضيوا االغيرا السيلوكٌة فيً بداٌية الميادك التعلٌمٌية كيم هي ا
تعييد مت,ييراا اٌجابٌيية للوصييوم الييى االهييدال المحييددك فييً رفيي( مسييتو التحصييٌم
الدراسً وتعلم مهاراا التفكٌر لد اللالباا وتعقٌق العملٌة التعلٌمٌة .
ان لبٌعيية ةيير المييادك التعلٌمٌيية بصييورك متسلسييلة ومترابليية سيياةد ةلييى
تنمٌة التعلم فً كافة مستوٌاتس وه ا ٌتفك م( ما اكد ةلماط الينفل المعيرفٌن انيس البيد
من تحلٌم العملٌة التعلٌمٌة ةلى وفيك اسيتراتٌجٌاا مصيممة ب,يكم مين م وبمليواا
متتالٌة ومتسلسلة تسهم الى حد كبٌر فً تلوٌر ةملٌية التيدرٌل وتحقٌيك فاةلٌية ليد
المتعلمٌن  0والٌتم ل اال من م م تصمٌم بٌئة المتعلم بما ٌ ئم وقدراتيس واتجاهاتيس
ومدركاتس
. )Wolfolk,1987,p.190
السييتراتٌجٌة سييوم دور فييً تنمٌيية قييدرك اللالبيياا ةلييى التفكٌيير المنييت م ممييا
مكنهن من ممارسة العملٌاا الفعلٌة الممتلفة من م ح ة ووصل وتصنٌل وتفسيٌر
ومقارنة وتنبيت وغٌرهيا مين ةملٌياا اليتعلم  0و لي ا نياط االجابية ةليى االسيئلة التيً
ٌتضمنها الدرل ا ان اللالبة هنا التعلً مبراا التعلم كاملة وانما تبي م الجهيد فيً
اكتسابها والحصوم ةلٌها باستعمام ةملٌاتها العقلٌة تحا ا,رال وتوجٌس المدرسة 0
كم ل مكنهن من تركٌق قواهن العقلٌة فً ادرا معانً لميا ٌقمين بيس  0حٌيا ٌعتقيد
 )piagetفً ق دك  )1891 0دبانس الٌوجد تعليم حقٌقيً اال ا ا انهمي الفيرد ةقلٌيا
فً تعلم المعلومااد  .ق دك  0 1891 0ص)214
انفصم اخلامس
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اوال -:االستنتاجاث -:
فً ضوط نتائج الدراسة  0توصلا الباح ة الى االستنتاجاا االتٌة -:
 .1فاةلٌية اسيتمدام اسييتراتٌجٌة سيوم  )swomفييً تيدرٌل مييادك الكٌمٌياط ورفيي(
مستو التحصٌم الدراسً للالباا المامل العلمً
 .2ان استراتٌجٌة سوم توس( من مٌام اللالباا وفكرهن وتساةد ةلى نموها
ٌ .3مكن اةتماد استراتٌجٌة سوم فً تدرٌل الكٌمٌاط النها ت,يج( اللالبياا ةليى
تقصً المعلوماا والحقائك من موضوف الدرل
ثانيا  :انتوصياث -:
فً ضوط نتائج البحا الحالً توصً الباح ة بما ٌثتً -:
 .1اةتماد استراتٌجٌة سوم فً تدرٌل مادك الكٌمٌاط للصيل الميامل العلميً لميا
لها من دور فً التحصٌم والتفكٌر .
 .2ضيييرورك تعرٌيييل مدرسيييً الكٌمٌييياط ومدرسييياتها مييين مييي م ةقيييد النيييدواا
والدوراا التدرٌبٌة باالستراتٌجٌاا الحدٌ ة والسٌما استراتٌجٌة سوم
 .3التثكٌييد ةلييى مهيياراا التفكٌيير ا نيياط التييدرٌل ميين م ي م تنوٌيي( اسييتراتٌجٌاا
التدرٌل والوسائم التعلٌمٌة وتقوٌم االداط
ثانثا  :املقرتحاث -:
استكماال وتلوٌرا لما توصلا الٌس الدراسة الحالٌة تقترا الباح ة االتً -:
 .1اجراط دراسية مما لية للدراسية الحالٌية ةليى مراحيم دراسيٌة امير فيً ميادك
الكٌمٌاط او مواد دراسٌة امر .
 .2اجييراط دراسيية مما ليية للدراسيية الحالٌيية لتعييرل فاةلٌيية اسييتراتٌجٌة سييوم فييً
متغٌييراا تابعيية اميير غٌيير التحصييٌم م ييم االتجييا نحييو المييادك واكتسيياب
المفاهٌم وتنمٌة المٌوم .
 .3اجراط دراسة مقارنية بيٌن اسيتراتٌجٌة سيوم واسيتراتٌجٌة حدٌ ية كاسيتراتٌجٌة
باٌبً وغٌرها من االستراتٌجٌاا التً تتبنى الفلسفة البنائٌة .
املصادر
اوال  :العربٌة
 .1ابراهٌم كا م ابراهٌم وامرون  0 188, 0واق( المنياهج الدراسيٌة فيً جامعية
بغداد وافاذ تلوٌرها  0مركق البحوا التربوٌة والنفسٌة  0بغداد
 .2ابييو حلييب  0فييتاد وامييرون  0 1894 0التقييوٌم النفسييً  0ل 0 2مكتبيية االنجلييو
المصرٌة  0القاهرك
 .3ابيييو جيييادو  0دمحم ةليييً ونوفيييم دمحم بكييير  0 2,,4 0تعليييٌم التفكٌييير الن رٌييية
والتلبٌك  0دار المسٌرك لللباةة والن,ر  0ةمان
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 .4احمد سلٌمان ةودك وفتحً حسن مكياوي  0 1882 0اساسيٌاا البحيا العلميً
فً التربٌة والعلوم االنسانٌة ةناصر البحيا ومناهجيس والتحلٌيم االحصيائً
لبٌاناتس  0ل 0 2مركق بٌضون  0االردن
 0 1889 0 ....... .5القٌييال والتقيوٌم فييً العملٌيية التدرٌسييٌة  0ل 02دار االمييم 0
االردن
 0 2,,2 0 ........ .6القٌال والتقوٌم فً العملٌة التدرٌسيٌة  0ل 0 5دار االميم 0
االردن
 .4احمد ةبادك  0 2,,1 0قدراا التفكٌر االبتكاري وال كاط والتحصٌم الدراسيً
فً مرحلة التعلٌم االةدادي  0مركق الكتاب للن,ر  0القاهرك
 .9تيييوذ 0محيييً اليييدٌن وةبيييد اليييرحمن ةيييدل  0 1893 0اساسيييٌاا ةليييم الييينفل
التربوي  0ملبعة ماللة  0انترنٌا
 .8جييابر ةبييد الحمٌييد جييابر واحمييد مٌييري كييا م  0 1849 0منيياهج البحييا فييً
التربٌة وةلم النفل  0ل 0 1القاهرك  0دار النهضة العربٌة
جرار  0ةادم احمد  0 1899 0الكٌمٌاط فً حٌاتنا  0ل 0 1دار الكرمم
.1,
 0ةمان
حسن حسٌن قٌتون  0 2,,1 0تصمٌم التدرٌل رتٌة من ومٌة  0ةالم
.11
الكتب  0القاهرك
الحٌلة  0دمحم محميود  0 2,,3 0لرائيك التيدرٌل واسيتراتٌجٌاتس  0دار
.12
الكتاب الجامعً  0العٌن  0االماراا العربٌة المتحدك
داود مييياهر دمحم ومجٌيييد مهيييدي دمحم  0 1881 0اساسيييٌاا فيييً لرائيييك
.13
التدرٌل العامة  0ملبعة الحكمة  0الموصم
الدٌب  0فتحً  0 1896 0االتجا المعاصر فيً تيدرٌل العليوم  0ل0 3
.14
دار القلم للن,ر والتوقٌ(  0الكوٌا
الداٌنً  0بتيوم دمحم جاسيم  0 2,,1 0ا ير التيدرٌل ةليى وفيك انميو ج
.15
وودق فً تحصٌم ت م ك الصيل الميامل االبتيدائً فيً ميادك العليوم العامية 0
رسالة ماجستٌر غٌر من,ورك  0كلٌة التربٌة االساسٌة  0جامعة دٌالى
رافيين  0جييً سييً  0 1893 0امتبييار المصييفوفاا المتتابعيية القٌاسييٌة 0
.16
ترجمة فمري الدبا وامرون  0الموصم  0جامعة الموصم
الربٌعً  0اح م ةلً محمود  0 2,,2 0ا ر استمدام التعليٌم التعياونً
.14
فييً تحصييٌم لالبيياا الصييل المييامل العلمييً فييً مييادك الكٌمٌيياط وتفكٌييرهن
العلمً  0رسالة ماجستٌر غٌير من,يورك  0كلٌية التربٌية – ابين الهٌي م  0جامعية
بغداد
القهٌري  0جمٌلة كيا م مجٌيد  0 2,,6 0ا ير انميو ج جٌيرال واٌليً
.19
فييً تحصييٌم لالبيياا الصييل المييامل العلمييً فييً مييادك الكٌمٌيياط وتفكٌييرهن
العلمً  0كلٌة التربٌة االساسٌة  0جامعة دٌالى
القوبعيييً  0ةبيييد الجلٌيييم ابيييراهٌم  0 1891 0االمتبييياراا والمقييياٌٌل
.18
النفسٌة  0جامعة الموصم  0دار الكتب لللباةة والن,ر
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قٌتييون  0ةيياٌي محمييود  0 18840اسييالٌب تييدرٌل العلييوم  0ل 01دار
.2,
ال,روذ للن,ر والتوقٌ(  0ةمان
سيامً سييللً ةييرٌفج ومالييد حسييٌن  0 1894 0فييً القٌييال والتقييوٌم 0
.21
ل 0 3ةمان  0االردن
السيييينجاري  0ةبييييد الييييرقاذ ٌاسييييٌن  0 1884 0ا يييير اسييييتمدام يييي ا
.22
استراتٌجٌاا تدرٌسٌة فً تصحٌح المفاهٌم المالئة ليد للبية الصيل الرابي(
فييً قسيييم الفٌقٌيياط  0كلٌييية التربٌييية – ابيين الهٌييي م  0جامعيية بغيييداد  0الروحييية
دكتورا غٌر من,ورك
,عراوي  0احسان مصلفى وفتحً ةلً ٌيونل  0 1894 0مقدمية فيً
.23
البحا التربوي  0دار ال قافة لللباةة والن,ر  0القاهرك
ال يياهر  0دمحم قكرٌييا وامييرون  01888 0مبييادي االقٌييال والتقييوٌم فييً
.24
التربٌة0ل01دار ال قافة0ةمان
ةادم ةبد الغنً ةبيد الغفيور 02,,,0ا ير اسيتمدام الحاسيوب وسيٌلة
.25
توضٌحٌة) فً تدرٌل الكٌمٌاط الفراغٌة فً التحصٌم الدراسً للللبة وتنمٌية
تفكٌرهم العلمً  0الروحة دكتورا غٌر من,ورك  0كلٌة التربٌة -ابين الهٌي م
 0جامعة بغداد )
العقاوي  0حسن ةلً محمود صالح  02,,, 0فاةلٌة دورك اليتعلم فيً
.26
تحصٌم ل ب الصل المامل العلمً فً مادك االحٌاط وتنمٌة مفهوم ال اا 0
رسالة ماجستٌر غٌر من,ورك  0كلٌة التربٌة – ابن الهٌ م  0جامعة بغداد
ةقٌق حنيا داود وانيور حسيٌن ةبيد اليرحمن  0 188, 0منياهج البحيا
.24
التربوي  0ل 0 1دار الحكمة  0بغداد
ة وي  0دمحم حسن ودمحم نصر الدٌن رضوان  02,,, 0قٌيال التربٌية
.29
الرٌاضٌة وةلم النفل الرٌاضً  0دار الفكر العربً 0القاهرك
فهييد ةلييً حسييٌن وامييرون  0 1846 0الكٌمٌيياط ال ةضييوٌة الجييقط
.28
االوم) 0ملبعة كلٌة العلوم  0جامعة بغداد
قييي دك  0فيييتاد سيييلٌمان  01891 0االساسيييٌاا فيييً تيييدرٌل العليييوم 0
.3,
االسكندرٌة  0دار الملبوةاا الجدٌدك
كوج  0كو ر حسٌن  0 1884 0اتجاهياا حدٌ ية فيً المنياهج وليرذ
.31
التدرٌل  0ل 0 1ةالم الكتب  0القاهرك
للفيييً بركييياا احميييد  0 1891 0دراسييياا فيييً تليييوٌر التعليييٌم  0دار
.32
المرٌ للن,ر  0الرٌا
مركق ادرا  0 alaseery@maktoob.com 0ابو بً 2,,5 0
.33
مصيييلفى ةبيييد السيييمٌ( دمحم 01888 0تكنولوجٌيييا التعليييٌم – دراسييياا
.34
ةربٌة  0ل 0 1مركق الكتاب للن,ر  0القاهرك
الها,يييمً  0ةبيييد اليييرحمن  0و ليييس ةليييً حسيييٌن اليييدلٌمً0 2,,9 0
.35
استراتٌجٌاا حدٌ ة فً فن التدرٌل  0ةمان  0دار المناهج للن,ر  0ةمان
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وقارك التربٌة /جمهورٌة العيراذ  0لجنية فيً وقارك التربٌية 02,,8 0
.36
الكٌمٌاط للصل المامل العلمً  0ل 0 14الملبعة الولنٌة
ثانٌا -:المصادر االجنبٌة
Goet Z.E et . al 0 1882Educational psychology 0
newyorkmacmatalln publishing co.
Scarren,D, 1975. Testing and howghton , new jersey,
prentice , hill ,
Schun , K, D.H, 2000 Learning Theories : An educational
perspective , (2nded) newjersey : prentice . Hall , inc ,
Webstar , A.merrian , 1996 The new international
Dictionary of English Language in Abridged with seven
Language G and A Merriang .U.S.A.,
Wolfolk , A: 1987 Educational psychology , new jersey ,
prentice . Hall Englewood cliffs.

1.
2.
3.
4.

5.

ملحك رلم ()1
الدرجات الخام لطالبات مجموعتً البحث بمتغٌرات التكافؤ
العميير القمنييً باال,ييهر  0التحصييٌم فييً مييادك الكٌمٌيياط للصييل الرابيي( االةييدادي 0
امتبار ال كاط )
اةميييار اللالبييياا محسيييوبا درجاا اللالبياا فيً ميادك درجيييييياا اللالبيييييياا فييييييً
ا
الكٌمٌييييياط للصيييييل الرابييييي( امتبار ال كاط
باال,هر
االةدادي
المجموةيييييية المجموةيييييية المجموةيييييية المجموةيييييية المجموةيييييية المجموةيييييية
الضابلة
التجرٌبٌة
الضابلة
التجرٌبٌة
الضابلة
التجرٌبٌة
48
42
96
8,
191
194
1
53
44
83
48
149
194
2
53
34
1,,
4,
144
194
3
42
39
46
83
19,
19,
4
45
52
43
84
149
194
5
35
41
62
8,
196
193
6
39
51
69
85
19,
195
4
43
5,
9,
89
192
196
9
42
46
93
84
146
144
8
34
4,
6,
1,,
146
196 1,
33
5,
94
93
146
194 11
36
33
45
84
194
148 12
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146 13
198 14
186 15
191 16
191 14
184 19
19, 18
195 2,
148 21
19, 22
184 23
19, 24
192 25
2,5 26
193 24
146 29
144 28
19, 3,
المييج 5526
موف
ل 194.2
6.692
ف
2
44.649
ف

م.م .هيام غائة حسيه

146
149
199
186
18,
144
195
19,
194
188
148
149
188
149
191
192
189
191
5496

65
56
56
94
98
44
4,
51
64
98
61
4,
64
6,
59
64
42
6,
2288

64
44
45
46
89
55
44
99
61
65
43
83
48
55
85
94
4,
62
2294

41
44
38
49
23
2,
19
4,
4,
35
3,
35
2,
32
28
34
3,
3,
1112

43
25
36
4,
46
35
28
34
39
34
24
33
34
34
24
35
2,
2,
1,83

192.964
4.,84
5,.326

46.633
15.3,8
234.394

46.233
12.544
159.116

34.,64
8.391
94.885

36.433
9.553
43.151

ملحك ()2
اسماء السادة الخبراء الذٌن تم االستعانة بخبراتهم مدة اتلبحث
ت
1
2

3

مكان العمل طبٌعة االستشارة
اللمبببببببببب االختصاص
اسماء المحكمٌن
العلمً
االغبراض الخطبببببببببط االختبببببببببببار
السلوكٌة التدرٌسٌة التحصٌلً
X
X
د.ماجببد عبببد السببتار اسبببببببببتاذ طرائببببببببببببببببببك جامعببببببببببببببة X
مساعد تببدرٌع علببوم دٌالى
البٌاتً
الحٌاة
X
X
د .توفٌببببببك لببببببدوري مدرع طرائببببببببببببببببببك جامعببببببببببببببة X
تبببببببببببببببببدرٌع دٌالى/كلٌبببببة
دمحم
التربٌبببببببببببببة
الفٌزٌاء
االساسٌة
X
X
د.فبببالب عببببد الحسبببن مدرع طرائببببببببببببببببببك جامعببببببببببببببة X
تبببببببببببببببببدرٌع دٌالى/كلٌبببببة
عوٌد
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الكٌمٌاء
 4د.منببببذر مبببببدر عبببببد مدرع
الكرٌم

طرائببببببببببببببببببك
تبببببببببببببببببدرٌع
الكٌمٌاء

 5اسببببببببببراء عبببببببببباكف مدرع
العبٌدي

طرائببببببببببببببببببك
تدرٌع العلوم

 6اٌمان مجٌد عزٌز

مببببببدرع طرائببببببببببببببببببك
مساعد تدرٌع العلوم

م.م .هيام غائة حسيه
التربٌبببببببببببببة
االساسٌة
جامعببببببببببببببة X
دٌالى/كلٌبببببة
التربٌبببببببببببببة
االساسٌة
جامعببببببببببببببة X
دٌالى/كلٌبببببة
التربٌبببببببببببببة
االساسٌة
معهد اعبداد X
المعلمات

X

X

X

X

X

X

ملحك ()3
م /اسييتبانة اراط السييادك المبييراط بييانمو جً الملييل الدراسييٌة واالغييرا
وفقراا االمتبار التحصٌلً

السييلوكٌة

االستا الفاضم  .........المحترم
تقييوم الباح يية بيياجراط بح هييا الموسييوم ب فاةلٌيية اسييتراتٌجٌة سييوم  ) swomفييً
تحصٌم مادك الكٌمٌاط لد لالباا الصل المامل العلمً )) ون را لميا تتمتعيون بيس
من مبرك وامانة ةلمٌة  0نرجو التفضم بابداط ارائكم السدٌدك وم ح ياتكم القٌمية فيً
ص حٌة ك من :
 -1أنمو جً الملل الدراسٌة لمجموةتً البحا
 -2االغرا السلوكٌة
 -3فقراا االمتبار التحصٌلً المم لة ل غرا السلوكٌة ومستو الهيدل الي ي
تقٌسس كم فقرك
م( تعدٌم او اضافة او ح ل ماترونس مناسبا
وقد امتيارا الباح ية تصينٌل بليوم للمجيام المعرفيً فيً صيٌاغة االهيدال السيلوكٌة
بحسب مستوٌاتها حٌا ٌم م -:
 -1مستو الت كر
 -2مستو االستٌعاب الفهم )
 -3مستو التلبٌك
 -4مستو التحلٌم
 -5مستو التركٌب
ولكم جقٌم ال,كر والتقدٌر
الباح ة
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أنموذج الخطة التدرٌسٌة على وفك استراتٌجٌة سوم () swom
الٌوم والتارٌ
المــــــــادك :الكٌمٌاط
الصل  :المامل العلمً
الموضوف  :اةداد الكم
القمن  45 :دقٌقة
االهدال الماصة :
ٌهييدل الييدرل الييى مسيياةدك اللالبيياا ةلييى اكتسيياب المعلوميياا والحقييائك والمفيياهٌم
العلمٌيية وتييدرٌبهم ةلييى بع ي المهيياراا العقلٌيية والعملٌيية الماصيية به ي ا الموضييوف
وتع ٌم المالك وت مٌن دور العلمياط فيً مجيام االكت,يافاا الماصية بموضيوف اةيداد
الكم.
االغرا السلوكٌة :
اوال :المجام المعرفً  :جعم اللالبة قادرك ةلى ان -:
تعرل مصائص اةداد الكم
تعرل القمم القاوي ل لكترون
توضح مفهوم ةدد الكم الرئٌسً n
توضح مفهوم ةدد الكم السمتً l
تربل بع قة بٌن ةدد الكم الرئٌسً  )nوةدد الكم السمتً )l
تربل بع قة بٌن ةدد الكم المغنالٌسً  )mlوةدد الكم السمتً )l
تعلم ةدم تنافر الكترونً االوربٌتام الواحد.
تحم مسثلة حوم اةداد الكم لم ترد فً الكتاب المقرر )
تقارن بٌن اةداد الكم االربعة ل لكترون االمٌر فيً رك اللٌ ٌيوم وااللكتيرون االمٌير
فً رك الصودٌوم .
-1,تستملص االسل التً ٌمكن االستدالم مين م لهيا ةليى ة قية ال,يكم الهندسيً
بعدد الكم السمتً ةدد كم القمم القاوي )
انٌا :المجام الوجدانً :
تقييدر ة ميية المييالك سييبحانس وتعييالى فييً ملقييس لل ي راا التييً تكييون جقئٌيياا وتكييون
ل لكتروناا الموجودك فٌها اةدد كم ممتلفة تحدد ال,كم الهندسً للجقٌئاا
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ت من دور العلم وجهود العلماط فً دراسة اةداد الكم
ال ا  :المجام المهاري :
ترسم ال,كم الهندسً للغ ل ال انوي l
ترسم ال,كم الهندسً للغ ل ال انوي d
الوسائم التعلٌمٌة -:
مصور ٌوضح اال,كام الهندسٌة ل غلفة ال انوٌة p,d,s
السبورك واللباٌ,ر الملون
المقدمة  -:ممل دقائك)
تعرفنا فً الدرل السابك ةلى ن رٌة بور فً تفسٌر بياا االلكترونياا فيً حركتهيا
المدارٌة حوم النواك م( لرا الستام االتً :
بما ا تمتلل ن رٌة بور ةن ن رٌة ر رفورد ؟
امييا درسيينا له ي ا الٌييوم فسيينتناوم فٌييس موضييوف اةييداد الكييم وة قتهييا بتحدٌييد موقيي(
االلكترون فً رتس .
العر  35 :دقٌقة )
 -1مهارك التساتوم :
 المدرسة  :ماهً اةداد الكم ؟ لالبة  :هً اربعة اةداد وتحدد موق( االلكترون فً رك معٌنة . المدرسة  :احسنا  0وكٌل ٌتم تحدٌد موق( االلكترون ؟ لالبة  :ةن لرٌك تحدٌد قٌم ةدد من مواصس المٌكانٌكٌة والكهرومغنالٌسٌة المدرسة  :وما هً ه المواص المٌكانٌكٌة والكهرومغنالٌسٌة ؟ لالبة  :المواص هً : -1لاقة االلكترون المٌكانٌكٌة والكهربائٌة ومعدم المسافة التً تفصلس ةن النواك
 -2القحم القاوي لدوران االلكترون حوم النواك
لالبة امر :
القمم القاوي لدوران االلكترون حوم نفسس برم االلكترون )
العقم المغنالٌسً ل لكترون
لالبة امر  :وٌتم تحدٌد قٌم كم واحدك من تل المواص اةي بداللية اةيداد تسيمى
ب اةداد الكم )
المدرسة  :من ت كر لنا اةداد الكم االربعة وفوائدها ؟
لالبة :
ةدد الكم الرئٌسً  nوٌحدد الغ ل الرئٌسً الموجود فٌس االلكترون
ةدد الكم ال انوي  lوٌحدد الغ ل ال انوي الموجود فٌس االلكترون
ةدد الكم المغنالٌسً  mوٌحدد االوربٌتام الموجود فٌس االلكترون
ةدد الكم البرمً  sوٌحدد اتجا االلكترون
2ــــ مهارك المقارنة:
المدرسة  :قارنً بٌن ةدد الكم الرئٌسً وةدد الكم ال انوي
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لالبة ٌ :رمق لعدد الكم الرئٌسً بالرمق  nوٌستفاد منس لتحدٌد رقيم الغي ل الرئٌسيً
ال ي ي ٌوجييد فٌييس االلكتييرون االمٌيير او غٌيير وبام ي القييٌم  n= 1,2,3,4وٌحييدد بعييد
االلكترون ةن النواك واللاقة االجمالٌة ل لكترون .
المدرسة  :احسنا
لالبة امر  :اما ةدد الكم ال انوي فٌسيتفاد منيس الٌجياد الغي ل ال يانوي الي ي ٌوجيد
فٌس االلكترون وٌرمق لس  lوٌثم اةداد صحٌحة تتراوا من صفر الى )n-l
L= 0, 1, 2, 3, 4
S, p, d, f, g
فعندما تكون قٌمة  = lصفر ٌكيون ال,يكم الهندسيً للغي ل ال يانوي كيروي وٌرميق
لس s
اما ةندما تكون قٌمة  lتساوي واحد فٌكون ال,كم الهندسيً للغي ل ال يانوي متكيون
من فصٌن وٌرمق لس p
المدرسة  :احسنا  0وتسثم المدرسة الستام االتً :
قارنً بٌن اةيداد الكيم االربعية ل لكتيرون االمٌير فيً رك اللٌ ٌيوم  li3وااللكتيرون
االمٌر فً رك الصودٌوم Na
لالبيية  :نكتييب الترتٌييب االلكترونييً لكي الي رتٌن وبي ل تكييون قييٌم اةييداد الكييم لي رك
اللٌ ٌوم هً
2
2
3Li : 1S 2S
n= 2
m= 0
L=0
s = + 1/2
n=3, L= 0 , M= 0 , S= +1/2

3S

10

]11Na:[Ne

المدرسة  :احسنا واالن الى المهارك ال ال ة
مهارك تولٌد االحتماالا :
المدرسيية  :بمييا تعلليين ةييدم تنييافر الكترونييً االوربٌتييام الواحييد ؟ ةقييارب السيياةة
واالمر بعكل اتجاهها )
لالبة  :وجود االلكترونٌن باتجاهٌن متعاكسٌن احدهما باتجا
لالبة امر ٌ :كون برم احداهما باتجا معاكل لبرم االلكترون االمر
لالبيية اميير  :بمييا ان بييرم احييد االلكتييرونٌن معيياكل ل ميير فب ي ل ٌولييدان مجييالٌن
مغنالٌسٌٌن متعاكسٌن فً االتجا فٌتجا بان مغنالٌسٌا والٌتنافران
المدرسة  :احسنتن جمٌعا
مهارك التنبت :
المدرسة  :ا ا كان وض( االلكترونٌن بنفل االتجا فً االوربٌتام فما هً نتيائج هي
الوضعٌة
لالبة  :تتدي ه الوضعٌة الى تنافر االلكتروناا ب,دك
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وبالتيالً ةيدم تكيوٌن

لالبة امر  : :صعوبة فً اتحاد الي راا مي( بعضيها اليبع
الجقٌئاا
لالبيية اميير  :ةييدم تكييوٌن الجقٌئيياا المت,ييابهة
والممتلفيية وبا,ييكام هندسييٌة منت ميية الدقيية ٌييتدي
الى حرمان الب,رٌة من مواد ك ٌرك فً اللبٌعة ومن اهمها الماط ال ي هو سر وجيود
الحٌاك
المدرسة أي قد ٌتدي الى انعدام الحٌاك انها ة مة المالك سبحانس وتعالى فً ملقس
مهارك حم الم,ك ا:
المدرسيية  :جييدي اةييداد الكييم االربعيية ل لكتييرون االمٌيير ل ٌييون  sوالعييدد اليي ري
16=S
10
2
3S 3P 4
]16S:[Ne
+4
10
3S2 3P0
]16S : [Ne
االلكترون االمٌر
n=3
l=0
m=0
s = - 1/2
+4
 المدرسة  :ماهً فائدك استمراج اةداد الكم االربعة ل لكترون االمٌير ل ٌيون Sاو أي رك امر
 لالبيية لتحدٌييد موقيي( االلكتييرون فييً رتييس ميين م ي م بٌييان رقييم الغ ي ل الرئٌسييًوال انوي واالوربٌتام الموجود فٌس واتجاهس فً االوربٌتام
 أي لتحدٌييد موقيي( االلكتييرون فييً رتييس نحتيياج الييى تحدٌييد قييٌم ةييدد ميين المييواصالمٌكانٌكٌة والكهرومغنالٌسٌة والتً ٌتم تحدٌدها بداللة اةداد الكم
 -6مهارك اتما القرار
المدرسية  :ليدٌ رك ةنصير مجهيوم كٌيل ٌمكين ان تجيدي ةيدد الي ري واسيم هي ا
العنصر ا ا كانا اةداد الكم االربعة ل لكترون االمٌر فٌها هً
) ( n= 4 , l = 1 , m = 0 , s = - 1/2
م( بٌان فائدك ل من وجهة ن ر
 لالبة  :بما ان  n = 4فه ا ٌعنً ان الغ ل الرئٌسيً االمٌير هيو الرابي( اميا قٌمية l = 1فه ا ٌعنً ان الغ ل ال انوي هو p
1-

0

1+

 لالبة امر  :قٌمة  m = 0أي ٌق( االلكترون االمٌر فً االوربٌتيام الوسيل مينالغي ل  pوقٌميية  s =- 1/2أي ان اتجييا االلكتييرون ال ييانً الييى االسييفم أي ٌحييوي
`1+
0
1الغ ل  pةلى ممسة الكترونياا
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ل ا نعمم ترتٌب الكترونً الى ان نصم الى 4p5
 : [Ar] 18 4s2 3d10 4p5؟ ةنصر مجهوم
العدد ال ري = 35
وا ا ن رنا الى الجدوم الدوري نجد ةنصرالبروم 35 Br
لالبة  :أي ان تحدٌد اةداد الكم االربعة مهم جدا فً معرفية اسيم ورميق رك ةنصير
مجهوم وبالتالً معرفية ةيدد الي ري ةين لرٌيك االسيتدالم باةيداد الكيم الواحيد تليو
االمر الى ان نصم الى المللوب
التقوٌم  5 :دقائك )
–
ل  /جد اةداد الكم االربعة ل لكترون ما قبم االمٌر ل ٌون Cl
ةدد ال ري ) cl = 17
ل  /ما هو ةدد كم البرم ؟
الواجب البٌتً  /اةلاط تحضٌر للدرل القادم تدامم االوربٌتاالا ال رٌة )
من ص  28الى ص 32
المصادر :
لجنييية فيييً وقارك التربٌييية  ) 2,,8الكٌمٌييياط للصيييل الميييامل العلميييً  0ل 022
الملبعة الولنٌة  0وقارك التربٌة  0بغداد
الها,مً  0ةبد اليرحمن 0ليس ةليً حسيٌن اليدلٌمً  0 ) 2,,9اسيتراتٌجٌاا حدٌ ية
فً فن التدرٌل  0ةمان  0دار المناهج للن,ر
د .مهند ةلً حسٌن وامرون  0 ) 1846 0الكٌمٌاط ال ةضيوٌة الجيقط االوم ) 0
ملبعة كلٌة العلوم  0جامعة بغداد
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نموذج الخطة التدرٌسٌة على وفك الطرٌمة االعتٌادٌة للمجموعة الضابطة
المــــادك  :الكٌمٌاط
الٌوم والتارٌ
الموضوف :اةداد الكم
الصل  :المامل العلمً
القمــــــن  45 :دقٌقة
االهدال الماصة  :االهدال الماصة نفسها فً المجموةة التجرٌبٌة
االغرا السلوكٌة  :االغرا السلوكٌة نفسها فً المجموةة التجرٌبٌة
الوسائم التعلٌمٌة  -:الوسائم التعلٌمٌة نفسها فً المجموةة التجرٌبٌة
المقدمة  -:ممل دقائك) المقدمة نفسها فً المجموةة التجرٌبٌة
 35دقٌقة ) :
العر
ابدأ اوال بتوضٌح معنى اةداد الكم م( توجٌس الستام االتً لللالباا :
ل /ما المقصود بمصائص اةداد الكم ؟
ج  /وهييً مجموةيية ميين المييواص المٌكانٌكٌيية والكهرومغنالٌسييٌة وت,ييمم لاقيية
االلكتييرون المٌكانٌكٌيية والكهربائٌيية والييقمم الييقاوي لييدوران االلكتييرون حييوم النييواك
والييييقمم الييييقاوي لييييدوران االلكتييييرون حييييوم نفسييييس بييييرم االلكتييييرون ) والعييييقم
المغنالٌسً ل لكترون الناتج .
المدرسة  :احسنا  0وتوجس الستام االتً
ل  /ما المقصود بالقمم القاوي ل لكترون ؟
ج  /هو حركة برم االلكترون أي القمم القاوي لدوران االلكترون حوم نفسس .
ل  /من توضح مفهوم ةدد الكم الرئٌسً ؟
ج  /وٌم يييم قٌمييية رقيييم الغييي ل الرئٌسيييً الموجيييود فٌيييس االلكتيييرون أي ٌحيييدد بعيييد
االلكترون ةن النواك واللاقة االجمالٌة ل لكترون المتم لية بمسيتوٌاا اللاقية وٌكيون
رمق  nوٌثم اةداد صحٌحة موجبة تبدأ بالرقم  )1أي
 ......0 3 0 2 01 = nال
ل  /ما المقصود بعدد الكم السمتً ؟
وهييو ةييدد كييم الييقمم الييقاوي وٌرمييق لييس بييالحرل  Lوٌحييدد قٌميية ,ييكم الحٌييق الي ي
ٌحتمم وجود االلكترون فٌيس والنياتج مين حركتيس حيوم النيواك وقٌمتيس اةيداد صيحٌحة
تتراوا من صفر الى
)(n–L
ل  /ما هً الع قة التً تربل ةدد الكم الرئٌسً  nبعدد الكم السمتً L
الع قة هيً ) ( n – Lفٌكيون ال,يكم الهندسيً للغي ل ال يانوي كروٌيا وٌرميق ليس
بالحرل  sةندما تكون قٌمة  lتساوي صفرا

L=0
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وةندما تكون قٌمة  lتساوي واحد فان ال,كم الهندسً للغي ل ال يانوي ٌكيون ب,يكم
فصٌن وٌرمق لس بالحرل p
Z

Y
X

PZ
L=1

وةنيدما تكيون قٌمية  lتسياوي  2فيثن ال,يكم الهندسيً للغي ل ال يانوي ٌكيون ب,يكم
اربعة فصوص وٌرمق لس بالحرل d
Z

X
Y

PZ
L=2
ل  /ما هً فائدك اةداد الكم االربعة ؟
ج  /هً اربعة اةداد لتحدٌد موق( االلكترون فً رتس وهً كاالتً
 -1ةيدد الكيم الرئٌسييً  nوٌحييدد رقيم الغي ل الرئٌسيً الي ي ٌوجييد فٌيس االلكتييرون
وٌثم قٌم اةداد صحٌحة ……n = 1, 2 , 3 ,
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 -2ةدد الكم السمتً وٌرميق ليس بيالحرل  lوٌحيدد ال,يكم الهندسيً للغي ل ال يانوي
المحتمم وجود االلكترون فٌس وقٌمتس اةداد صحٌحة تتراوا من صفر الى
)(n–l
وتضٌل لالبة امر االجابة -:
ةدد الكم المغنالٌسً وٌرمق لس بالرمق Ml
وٌحدد االوربٌتام ال ي ٌوجد فٌس االلكتيرون ولكيم قٌمية مين قيٌم ٌ lقابلهيا قيٌم العيدد
الكم المغنالٌسً المكونة من االةداد الصحٌحة السالبة والموجبة والمبتدئة من )(+1
م صفر ) م ) (-1فا ا كانا قٌمة  l=2فان قٌم  Mlالتً ٌقابلها هً
) (+1) , (+2و صييفر ) و )  (-2) , (-1أي ان هنييا ) (2L + 1ميين
االوربٌتاالا وه هً الع قة التً تربل  lبـ Ml
ةيدد كيم البيرم وٌحيدد اليقمم اليقاوي ليدوران االلكتيرون حيوم نفسيس التيً تكيون امييا
باتجيا ةقييرب السيياةة او بعكييل اتجييا ةقيرب السيياةة وٌثمي قٌميية ) (+1/2ا ا كييان
اتجا االلكترون الى االةلى و  -1/2ا ا كان اتجا االلكترون الى االسفم
المدرسة  :احسنا
ل  /جدي اةداد الكم االربعة ل لكترون االمٌر ل ٌون  sوالعدد ال ري =16
10
3S2 3P4
]16S:[Ne
+4
10
2
0
16S : [Ne] 3S 3P
S=1/2 , M=0 , L=0 , n = 3
ل  /ا ا ةلما ان قٌم اةداد الكم االربعة ل لكترون االمٌر ل رك ما هً :
Ms = + 1/2 , Ml = 0 , L = 1 , n = 2
فما الترتٌب االلكترونً لل رك
ما العدد ال ري لها
بما ان :
 2 = nا ن االلكترون ٌق( فً الغ ل الرئٌسً ال انً
 1 = lا ن االلكترون ٌق( فً الغ ل ال انوي p
 = Mlصفر ا ن االلكترون ٌق( فيً االوربٌتيام مين الغي ل ال يانوي  pالي ي تكيون
قٌمة  = Mlصفر
 1/2+ = Msا ن االلكتييرون فييً ه ي ا االوربٌتييام هييو االلكتييرون االوم أي ٌوجييد
الكترون واحد فقل )
+1
0
-1
ا ن الترتٌب االلكترونً لل رك هو 1S2 2S2 2P2
والعدد ال ري لس هو  6أي رك ةنصر الكاربون C
ل  /قارنً بٌن اةيداد الكيم االربعية ل لكتيرون االمٌير فيً رك اللٌ ٌيوم وااللكتيرون
االمٌر فً رك الصودٌوم
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3Li : 1S2 2S1
n=2
l=0
m=0
s=+1/2
اما رك الصودٌوم
n=3
l=0

0

Na : [Ne ]10 3S1
0

s = +1/2
المدرسة  :احسنا
ل /كٌيل تسييتملص االسييل التييً ٌمكيين االسييتدالم بهييا ةلييى ة قيية ال,ييكم الهندسييً
بعدد الكم السمتً
ج  /من اهم االسل التً ٌمكن استم صها هً ان ال,يكم الهندسيً للغي ل ال يانوي
ٌعتمد ةلى قٌمة ةدد الكم السمتً  lأي ٌحدد ا ا كان كروٌا او فصٌن الي ) فعنيدما
تكون قٌمة = l
L=0
صيييفر فال,يييكم الهندسيييً للغييي ل ال يييانوي ٌكيييون كروٌيييا وٌرميييق ليييس بيييالحرل s

وا ا كانا  l=1فان ال,كم الهندسً للغ ل ال يانوي ٌكيون ب,يكم فصيٌن وٌرميق ليس
بالحرل p
التقوٌم  5 :دقائك )
–
ل  /جد اةداد الكم االربعة ل لكترون ما قبم االمٌر ل ٌون Cl
ةدد ال ري ) cl = 17
ل  /ما هو ةدد كم البرم ؟
الواجب البٌتً  /اةلاط تحضٌر للدرل القادم تدامم االوربٌتاالا ال رٌة )
من ص  28الى ص 32
المصادر
لجنة فً وقارك التربٌة  ) 2,,8الكٌمٌاط للصل الميامل العلميً  0ل  0 22بغيداد
 0الملبعة الولنٌة  0وقارك التربٌة
الها,مً  0ةبد الرحمن  0لس ةلً حسيٌن اليدلٌمً  0 ) 2,,9اسيتراتٌجٌاا حدٌ ية
فً فن التدرٌل  0ةمان  0دار المناهج للن,ر
مهنييد ةلييً حسييٌن  0 ) 1846 0الكٌمٌيياط ال ةضييوٌة الجييقط االوم )  0ملبعيية
كلٌة العلوم  0جامعة بغداد
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تعلٌماا االمتبار التحصٌلً لمادك الكٌمٌاط العامة
التعلٌماا -:
ةقٌقتً اللالبة - :
بٌن ٌدٌ امتبار تحصٌلً للمواد الدراسٌة التً تم دراسيتها فيً موضيوةاا الكٌمٌياط
مييي م الفصيييم الدراسيييً االوم ٌ 0تكيييون هييي ا االمتبيييار  ) 5,فقيييرك لنيييوةٌن مييين
االسئلة-:
اسئلة االمتٌار من متعدد )
وتتكون من  )39فقرك لكم فقرك تحتوي ةلى ةبارك رئٌسٌة وارب( بدائم .
أ0ب0ج0د) وفٌها بدٌم واحد صحٌح والبيدائم الباقٌية مالئية  0الملليوب مني قيراطك
كم ةبارك رئٌسٌة وبدائلها بدقة  0يم ضيعً دائيرك حيوم الحيرل الي ي ٌم يم الجيواب
الصحٌح لكم ةبارك .
اسئلة مقالٌة )
وتتكون من  ) 12فقرك والمللوب من قراطك الفقرك بدقةواالجابة ةلٌها
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فمرات االختبار التحصٌلً لمادة الكٌمٌاء
الصل  -:المامل العلمً
اسم اللالبة -:
ال,عبة -:
اسم المدرسة -:
ل-:1ضييعً دائييرك حييوم الحييرل اليي ي ٌم ييم الجييواب الصييحٌح لكييم ةبييارك ميين
العباراا االتٌة -:
من صفاا ا,عة القناك -:
ب -سالبة ال,حنة ومادٌة
أ -متعادلة ال,حنة ومادٌة
د -موجبة ال,حنة ومادٌة
ج -موجبة ال,حنة وموجٌة
ٌ -2تصل االلكترون بان لس لبٌعة مقدوجة او دقائقٌة و -:
د -كهرومغنالٌسٌة
ج -موجٌة
ب -مغنالٌسٌة
أ -كهربائٌة
 -3من ام لة اال,عاف الكهرومغنالٌسً غٌر المن ور -:
ب -الضوطالبنفسجً
أ -الضوط واال,عة الكونٌة
د -ا,عة كاما واال,عة الكونٌة
ج -اال,عاف الكهرومغنالٌسً
 -4من مصائص اةداد الكم القمم القاوي ليدوران االلكتيرون حيوم النيواك وٌسياوي
-:
أ -الكتلة  xالسرةة  xنصل قلر المدار )2
ب -السرةة  xالكتلة  xنصل قلر المدار
ج -الكتلة  xالسرةة  / 1 xنصل قلر المدار
د -الكتلة  xالسرةة  /1 xنصل قلر المدار )2
-5ةدد الكم السمتً ٌحدد -:
أ -القمم القاوي لدوران االلكترون حوم النواك
ب -ةدد مراا دوران االلكترون حوم نفسس
ج -المجام المغنالٌسً الناتج من برم االلكترون حوم نفسس
د -القمم القاوي لدوران االلكترون حوم نفسس
 -6ن ٌر العنصر هو ال ي راتس -:
أ -تمتلل فً ةدد الكتلة ةن بقٌة راا العنصر
ب -تمتلل فً العدد ال ري ةن بقٌة راا العنصر
ج -تت,ابس فً ةدد الكتلة فقل م( بقٌة راا العنصر
د -تمتلل فً العدد ال ري وةدد الكتلة ةن بقٌة راا العنصر
 -4تحصم ةملٌة التهجٌن لغر -:
أ -توقٌ( ال,حنة االلكترونٌة بصورك متساوٌة ةلى الرال الجقٌئة
ب -قٌادك استقرار الجقٌئاا التً تحصم فٌها ةملٌة التهجٌن
ج -مقج واةادك توقٌ( الك افة االلكترونٌة بصورك غٌر منت مة
د -الحصوم ةلى جقٌئاا غٌر مت,ابهة فً السلو وال,كم
 -9الترتٌب االلكترونً العام لعناصر القمرك ال انٌة هو -:
1
دns -
جns1 np1 -
بns2 -
أ1S1 -
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 -8ان االواصر فً الم,ب البلوري لبلورك كلورٌد الصودٌوم -:
د -تناسقٌة تعاضدٌة)
ج -تساهمٌة مستقلبة
ب -فلقٌة
أ -اٌونٌة
 -1,فلم باج هو ,رٌحة من -:
أ -النحال مغلاك بمادك برومٌد الفضة
ب -الب ستٌ مغلاك بمادك ٌودٌد الفضة
ج -الب ستٌ مغلاك بمادك برومٌد الفضة
د -الحدٌد مغلاك بمادك ٌودٌد الفضة
 ,ٌ -11ي ةنصيير  )Liةيين بقٌيية ةناصيير قمرتييس بنوةٌيية االواص ير التييً ٌسييتلٌ(
تكوٌنها و ل -:
ب -لكونس ٌق( فً منتصل ةناصر قمرتس
أ -لكبر حجم رتس
د -لوجود الكترون واحد فً غ فس المارجً
ج -لصغر حجم رتس
 -12تتكون اصرتً  лفً جقٌئة االستٌلٌن من تدامم اوربٌتالً -:
أ px -المهجنٌن ل رتً الكاربون تدام راسبٌا
ب px -غٌر المهجنٌن ل رتً الكاربون تدام راسبٌا
ج py -و  pzغٌر المهجنٌن ل رتً الكاربون تدام جانبٌا
د pz -غٌر المهجنٌن ل رتً الكاربون تدام جانبٌا
 -13ان القواٌا بٌن االواصر فً الجقٌئاا التيً ٌكيون تهجيٌن الي رك المركقٌية فٌهيا
من نوف  sp2هً تقرٌبا -:
ب 12, -درجة
أ 1,8 -درجة
د 1,4 -درجة
ج 1,4 -درجة
 -14تصنل الن ائر الى مستقرك وغٌر مستقرك اةتمادا ةلى ةدد -:
أ -البروتوناا فقل بنواك ل الن ٌر
ب -النٌوتروناا فً النواك وااللكتروناا مارجها
ج -النٌوتروناا وةدد البروتوناا فً نواتس
د -النٌوتروناا وحدها فً نواتس
 -15تتمٌق ا,عة بٌتا ةن دقائك الفا بانها -:
أ -تنحرل ةن المجام الكهربائً
ب -تنحرل ةن المجام المغنالٌسً
ج -تنج ب نحو المجام الكهربائً السالب
د -تنج ب نحو المجام الكهربائً الموجب
ٌ -16تصل ,كم الجقٌئة  H2Oبانس ,كم -:
ب -هرم م لا القاةدك سداسً السلوا
أ -هرم رباةً السلوا
د -نائً الهرم الم ل ً
ج -م لا مستوي
 -14تعرل اهرك الرنٌن بانها -:
أ -تمركق االلكتروناا المستقرك فً الجقٌئة المتعادلة
ب -ةدم تمركق االلكتروناا حوم نو راا محددك
ج -تمركق بروتوناا النو فً الجقٌئة حوم الكتروناتها
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د -تمركق االلكتروناا غٌر الم,تركة بتكوٌن اواصر حوم نو ال راا
 -19ان ال رك حسب ن رٌة بور تتكون من نواك تدور حولها االلكتروناا -:
أ -فً مستوٌاا اا لاقة محددك
ب -فً مستوٌاا اا لاقة كبٌرك
ج -فً مستوٌاا معدومة اللاقة
د -المتباٌنة فً مستوٌاا اللاقة
 -18ةندما تكون  l=1فان ال,كم الهندسً للغ ل ال انوي ٌكون ب,كم -:
ب -دائري
أ -فصٌن
د -ممسة فصوص
ج -اربعة فصوص
14
 -2,ان استمدام ن ٌر  Cالم (,لقٌال اةمار المتحجراا ٌعتمد -:
أ -ةمر النصل للن ٌر
ب -كمٌة المادك الم,عة بالمادك المللوب قٌال ةمرها
ج -ةدد راا الكاربون  12Cلتل المادك
د -نوةٌة العناصر فقل بالمادك المللوب قٌال ةمرها
ٌ -21تحرر غاق الكلور فً التحلٌم الكهربائً للمحلوم المائً لملح اللعام ةند-:
ب -االنود فقل
أ -الكا ود فقل
دٌ -تحرر معس غاق الهٌدروجٌن ةند الكا ود
ج -ك القلبٌن
 -22أي من العناصر االتٌة التعلً لٌفا مرئٌا -:
دNa -
جSr -
بMg -
أBa -
-23ان الع قة التً تربل بٌن السلو الموجً والسلو الدقائقً للضوط هً -:
ب -لا = م ا
أ -لا = ا ا
د -لا = ج س  /م
ج -ا = س  /م
 -24تقداد انصال اقلار ةناصر القمرك االولى حسب ترتٌبها االتً -:
بLi > Na > Rb > K -
أLi > Na > K > Rb -
دNa > Li > K > Rb -
جLi < Na < K < Rb -
 -25ا ا كان العدد ال ري ل رك ةنصر معٌن =  4فان -:
بl=0 , n=2 -
أl=0 , n=3 -
دl=0 , n=4 -
جl=1 , n=2 -
 -26ان ا ر المهدئاا فً المفاةم النووي هو -:
أ -التقلٌم من سرةة النٌوتروناا ال انوٌة المنللقة
ب -اضافة نٌوتروناا بلٌئة الحركة للتفاةم السرٌ(
ج -امتصاص النٌوتروناا للسٌلرك ةلى التفاةم السرٌ(
د -قٌادك سرةة النٌوتروناا ال انوٌة المنللقة
-24ا ا كانا ال رك المركقٌة المهجنة محالة ب ا راا فال,كم الهندسً هو-:
ب, -كم م لا مستوي
أ -هرم نائً ً الوجو
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د -هرم نائً قائم قاةدتا مربعاا
ج, -كم و اربعة اوجس منت مة
ٌ -29فسر اال,عاف الكهرومغنالٌسً بموجب الن رٌة الكمٌة ةلى انس سٌم من -:
أ -الفوتوناا تنتقم فً الفضاط لها بع صفاا الضوط المعروفة
ب -االلكتروناا تنتقم فً الفرا لها كافة صفاا الضوط المعروفة
ج -الفوتوناا تنتقم فً الفضاط لٌل لها صفاا الضوط المعروفة
د -الفوتوناا تنتقم فً الفرا لها كافة صفاا الضوط المعروفة
 -28الكتلة الحرجة للن ٌر هً التً -:
أ -تتفاةم م( أي كتلة امر للعنصر الن,ل
ب -التتفاةم بال رول االةتٌادٌة م( العناصر االمر
جٌ -بدأ بواسلتها التفاةم النووي المتسلسم
د -تتفاةم م( ةنصر امر بواسلة ةوامم مساةدك معٌنة
ٌ -3,عتمد حصوم تهجٌن اوربٌتاالا ال رك المركقٌة ةلى -:
أ -نوف ال راا الجانبٌة التً ترتبل معها
ب -ةدد االواصر التً تكونها م( ال راا الجانبٌة فقل
ج -ةدد الكتروناا التكافت فً الغ ل المارجً لها
د -ةدد الكتروناا التكافت وةدد االواصر التً تكونس م( ال راا المتحدك معها
ٌ -31ستمدم ماط الكلل فً الك,ل ةن -:
بCO2 -
أCO -
دNH3 -
جH2S -
 -32ترتبل لاقة الفوتون فً الضوط م( تردد موجتس بالع قة التالٌة -:
ب -لا = ا ا  /م
أ -لا = م ا
د -لا = م  /ا
ج -لا = ا ا
ٌ -33تمٌق تفاةيم االنيدماج النيووي ةين االن,يلار النيووي بانيس ٌحتياج اليى درجياا
حرارٌة -:
أ -ةالٌة نسبٌا ةن ال رول االةتٌادٌة
ب -منمفضة نسبٌا ةن ال رول االةتٌادٌة
ج -اةتٌادٌة لحدوا التفاةم
د -ةالٌة جدا ٌوفرها تفاةم نووي اولً
 -34ال,كم الهندسً للجقٌئة هو اللرٌقة التً تترتب بها -:
أ -الكتروناا ال راا بعضها نسبة للبع فً الفرا
ب -نو ال راا بعضها نسبة للبع فً الفرا
ج -البروتوناا والنٌوتروناا فً الفرا
د -نٌوتروناا ال راا بعضها نسبة للبع فً الفرا
 -35ا ا كان قمم الكترون  )2فان لوم موجتس ٌساوي -:
ب x 2 -ابا ب ن
أ 1/2 -ابا ب ن
د ,.2 -ابا ب ن
ج /2 -ابا ب ن
 -36من اهم فوائد اهرك الرنٌن -:
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أ -للحصوم ةلى جقٌئاا اقم استقرارا من البقٌة
ب -ال باا وجود ةدم االستقرار فً الجقٌئة التً بها ه ال اهرك
ج -للتمٌٌق بٌن االجقٌئاا المت,ابهة من ناحٌة درجة االستقرار
د -تبرٌر كون الجقٌئة التً فٌها ه اال اهرك تكون اك ر استقرارا من غٌرها
ٌ -34حضر هٌدروكسٌد الكالسٌوم من تفاةم -:
ب Ca -م( الماط
أ CO -م( الماط
د CaC2 -م( الماط
ج Ca -م( الهٌدروجٌن
 -39ان ناتج تفاةم كاربوناا الصودٌوم م( هٌدروكسٌد الكالسٌوم هو -:
أ -كاربوناا االكالسٌوم  +هٌدروكسٌد الصودٌوم
ب -اوكسٌد الكالسٌوم  + CO2 +هٌدروكسٌد الصودٌوم
ج -اوكسٌد الكالسٌوم  +حام الكاربونٌ  +اوكسٌد الصودٌوم
د -كاربوناا الكالسٌوم  +اوكسٌد الصودٌوم H2 +
الستام ال انً  /اجٌبً ةن كم مما ٌثتً -:
 -38بما ا تمتلل ن رٌة بور ةن ن رٌة ر رفورد ؟
 -4,قارنً بٌن اةداد الكم االربعة ل لكترون االمٌر لحيالتً تثكسيد المنغنٌيق )Mn
فً كم من المركبٌن  MnO2و  KMnO4من معرفية ةيدد تثكسيد المنغنٌيق فيً كيم
من المركبٌن والترتٌب االلكترونً لها ؟
 -41احسبً لاقة الفوتون ي اللوم الميوجً  1,سيم ةلميا ان سيرةة الضيوط هيً
 1, 1, X 2.899سم  /ا ؟
 -42قيييارنً بمعيييادالا كٌمٌائٌييية بيييٌن التفكييي الحيييراري لنتيييراا اللٌ ٌيييوم ونتيييراا
البوتاسٌوم ؟ م( كر سبب االمت ل بٌنهما ؟
 -43ارسييمً ,ييك تملٌلٌييا لتهجييٌن النتييروجٌن  ) 7Nفييً جقٌئيية  NH3محييددك
نوف التهجٌن م( كر اسم ال,كم الهندسً لها ؟
 -44ةللً ةدم حصوم التهجٌن فً جقٌئاا الغاقاا  O2 0 N2 0 H2؟
 -45ن مً جدوال ٌضيم الرميق الكٌمٌيائً والتوقٌي( االلكترونيً وليون اللهيب البيرف
من ةناصر القمرك ال انٌة ؟
27
 -46اكتبً معادلة نووٌة لقصل نواك  13 ALبدقٌقة الفا ؟
 -44اٌون ةنصر  Xاةداد الكم االربعة ل لكترون االمٌر هو -:
n=5 , l=1 , Ml=1 , Ms= - 1/2
جدي الترتٌب االلكترونً لس والعدد ال ري ل رك العنصر ؟
 -49مٌييقي بي ا نقييال بييٌن االن,ييلار النييووي واالنييدماج النييووي وألي االغييرا
تستعمم منهما فً الوقا الحاضر ؟
 -48اكتبييً معادليية تحضييٌر فلييق الصييودٌوم بلرٌقيية التحلٌييم الكهربييائً لمنصييهر
كلورٌد الصودٌوم باستعمام معادلتً االكسدك واالمتقام ؟
 -5,ماهً االسل التً ٌمكن االستدالم من م لها ةلى ة قة نوف التهجٌن بال,يكم
الهندسً للجقٌئة ؟

-262-

م.م .هيام غائة حسيه

العذد الخمسون  .مجلة الفتح  .آب لسنة 2102

ملحك ()4
درجات طالبات مجموعتً البحث فً االختبار التحصٌلً

ا
1
2
3
4
5

المجموةة التجرٌبٌة
الدرجة
69
41
9,
36
49

ا
1
2
3
4
5
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المجموةة الضابلة
الدرجة
4,
6,
4,
3,
68
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6
4
9
8
1,
11
12
13
14
15
16
14
19
18
2,
21
22
23
24
25
26
24
29
28
3,

9,
46
49
63
39
64
54
65
45
49
42
45
64
41
4,
61
64
44
43
48
91
41
4,
9,
64
المجموف = 2,25
ل = 64.5
ف = 12.99
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6
4
9
8
1,
11
12
13
14
15
16
14
19
18
2,
21
22
23
24
25
26
24
29
28
3,
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5,
3,
3,
36
5,
41
51
5,
51
42
5,
53
41
52
69
44
5,
42
6,
31
52
3,
53
41
52
المجموف=1418
ل= 44.3
ف = 11.29
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