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- ٥١٣ -  

فاعلیة  الخرائط المفاھیمیة في اكتساب المفاھیم الكیمیائیة 
  *المتوسط لدى طالب الصف الثاني

  
                                      طرائق تدریس الكیمیاء                                                       د علي عبدالرحمن جمعة   .م.أ
  كیمیاء ال عضویة                                                              د ساجد محمود لطیف.م.أ 

  فالح عبد الحسن عوید : الباحث 
  
  

  :مشكلة البحث
عل�ى وف�ق  ان اكتساب المفاھیم ھدف جوھري من أھداف تدریس الكیمیاء في المرحل�ة المتوس�طة

یھا في الكثیر من المؤتمرات والندوات في مجال المناھج وطرائ�ق ویجرى التاْكید عل ،الفلسفة الحدیثة
الفقرة الثالثة من توجیھات وتوصیات االختصاصیین الترب�ویین لمدرس�ي ومنھا ما ورد في  ،التدریس

وقد أكدت نتائج بعض الدراسات ض�من  .)٩ ، ١٩٨٣ ،وزارة التربیة( في ھذا الصدد العلوم الطبیعیة
وجود أخطاء ش�ائعة ف�ي ) ١٩٩٨(خصص الكیمیاء محلیاً كدراسة المشھداني المرحلة المتوسطة في ت

  :فھم المفاھیم الكیمیائیة وعزتھ إلى األسباب اآلتیة 
تنمی��ة العملی��ات  ممارس��ة و إل��ى وافتقارھ��اطرائ��ق الت��دریس المتبع��ة ف��ي ت��دریس الكیمی��اء  نمطی��ة -١

  .العقلیة
  .علم المفاھیم الجدیدةالتي تسبق ت لمیةضعف الخبرات في المفاھیم الع-٢
  .مدرسي المادة لبعض ضعف المستوى العلمي-٣
الكتاب المدرسي وطریقة عرضھ للمادة العلمیة تع�ود الم�تعلم عل�ى الحف�ظ اآلل�ي وال تنم�ي التفكی�ر -٤

  .)١١٤ ، ١٩٩٨ ،لمشھداني(. یھالعلمي لد
مف��اھیم كیمیائی��ة وعل��ى الص��عید العرب��ي فالمش��كلة ذاتھ��ا لت��دریس العل��وم الموح��دة والت��ي تش��مل 

و ) ١٩٨٩ ،نش��وان(و ) ١٩٨٦ ،طربی��ة( م��ن                          اجم��ع ك��ل اذ وفیزیائی��ة وحیاتی��ة 
  :أسباب تلك المشكلة باآلتي ) ١٩٩٤ ،زیتون(
ال تراع��ي المق��ررات المنھجی��ة بدرج��ة كبی��رة الخب��رات المعرفی��ة الس��ابقة للم��تعلم وق��د ال تتماش��ى   -١

  .االدراكیة للمتعلمالدراسیة مع المستویات العقلیة و تلك المقرراتالمفاھیم العلمیة في 
اعتماد اغلب الطرائق التدریسیة واألسالیب المستخدمة في تعلم المفاھیم على اإللق�اء والمحاض�رة   -٢

  .والشرح النظري
  غیاب ربط المفاھیم العلمیة التي تقدم في الدروس ببیئة المتعلم  -٣

  )٨٣-٨٢ ، ١٩٩٤زیتون ( ،)٣٣١-٣٣٠، ١٩٨٩نشوان ( ،)١٨٢-١٩٨٦،١٨١:طربیة (
م�ع مدرس�ي  تھم�دارس محافظ�ة دی�الى ومناقش� د م�نھ ف�ي ع�دیس�وقد شعر الباحث من خ�الل تدر

ومدرسات الكیمیاء في الندوات واللقاءات والحلقات النقاشیة على مستوى المدیریة العامة للتربی�ة ف�ي 
بینھ��ا لعالق��ات وا متعلم��ین للمف��اھیم الكیمیائی��ةالمحافظ��ة لس��نوات ع��دة وج��ود قص��ور ف��ي اكتس��اب ال

 .ف�ي ھ�ذه الم�ادة ھمت�دني مس�تویات تحص�یلوربما یكون ذلك م�ن اس�باب  توظیفھا في حیاتھم العملیة و
اعتم��اد نت��ائج االختب��ارات وف��ي ض��وء العالق��ة ب��ین اكتس��اب المف��اھیم والتحص��یل الدراس��ي یمك��ن 

 فق�د علی�ھ، نا دلیالً على اكتس�اب المف�اھیمارسبعة في مدالتحصیلیة الشائعة االستخدام كوسیلة قیاس مت

                                                           
  طرائق تدریس الكیمیاء/ فالح عبدالحسن عوید : لببحث مستل من رسالة ماجستیر للطا  *
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ب�دءا  النجاح في مادة الكیمیاء في عموم محافظة دیالى ولثالث س�نوات متتالی�ةتم الحصول على نسب 
 والمالح�ظ  ،عل�ى الت�والي% ) ٦٦.٣٠ ،٦٦.٣٠  ،٦٧.٤٠( كان�تف )٢٠٠٠-٢٠٠١(بالعام الدراس�ي 

رس�وب ف�ي ح�دود النس�بة وتت�راوح  ومتقارب�ة لس�نوات ع�دة  تق�ع بتق�دیر متوس�ط ھذه سب النجاحان ن
وتش�كل نس�بة یج�ب تدارس�ھا والبح�ث  ،وتمثل ثلث عدد الممتحنیین في الصف الثاني المتوس�ط% ٣٣

فقد استطلع اراء عدد من المشرفین االختصاص�یین ومدرس�ي  ھاوفي تقص السباب .عن سبل معالجتھا
وبتحلی�ل نت�ائج االس�تطالع  ،ف�رداً ) ٣٣(راس�یة بل�غ ع�ددھم ومدرسات مادة الكیمی�اء لھ�ذه المرحل�ة الد

  : مایليتبین 
  .على الشرح النظري دون استخدام المختبرمن المدرسین %  ٥٤.٥اعتماد  ·
األس��الیب التدریس��یة التقلیدی��ة البعی��ده ع��ن والطرائ��ق  م��ن المدرس��ین یتبع��ون%  ٤٥.٥ان   ·

التطبیق��ات العلمی��ة العملی��ة للمف��اھیم والمعن��ى ق��ائم عل��ى ال ال��تعلماالكتش��اف م��ن قب��ل الم��تعلم وغی��اب 
  .الكیمیائیة

  .ضعف اھتمام المتعلمین بالدراسة وانشغالھم في امور اخرى منھم اظھروا% ٣٠.٣ان  ·
  .الى مختبرات واجھزة وادوات عرض رفتقمن المدارس ت% ٢٥.٥ان  ·
  .ین حدیثاً نوخاصة المعی ةخبرال ي فیضعمن المدرسین % ١٥ان  ·

 ل�بعض الخرائط المفاھیمیة قد یسھم ف�ي الح�د م�ن او المعالج�ة إستراتیجیةان توظیف  ویرتئي الباحث
خ��رائط المف��اھیم اث��ر ف��ي اكتس��اب بھ��ل للت��دریس  :علی��ھ یمك��ن اث��ارة التس��اؤل االت��ي  .التتل��ك المش��ك

  .المفاھیم الكیمیائیة لدى طلبة الصف الثاني المتوسط بمادة الكیمیاء ؟
  

  :أھمیة البحث
فھي لغة  ،على تدریس المفاھیم في مختلف الفروع العلمیة من اھداف التربیة العلمیةالتركیز بات 

العلم ومفاتیح المعرفة العلمیة الحقیقیة واساسھا وھي ب�ذلك اكث�ر انس�جاماً م�ع النظ�رة الحدیث�ة لطبیع�ة 
م تقل�ل الحاج�ة فھي الزمة للتعلیم الذاتي والتربیة العلمیة المستمرة مدى الحیاة وم�ن ث� ،العلم ودینامیتھ

  .)٩٤-٩٣: ١٩٨٦ ،زیتون( الى إعادة التعلم عند مواجھة مواقف جدیدة 
ان اكتساب المفاھیم تخف�ض م�ن ) ١٩٨٤ محي الدین وعبدالرحمن(وفي ھذا الصدد یشیر كل من 

مستوى صعوبة فھم العالم المح�یط ب�الفرد وك�ذلك تخف�ض م�ن اع�داد األش�خاص واألش�یاء والح�وادث 
ن یتعلمھا كما انھا تمكن الفرد االستجابة لك�ل موق�ف یجابھ�ھ فض�الً ع�ن ان المف�اھیم التي على الفرد ا

  .)٢١٠ ، ١٩٨٤ ،محي الدین وعبدالرحمن(ثر التعلم أبطبیعتھا تساعد على انتقال 
ان عملیة تكوین المفاھیم العلمی�ة عملی�ة عقلی�ة والف�رد یق�وم ببنائھ�ا بنفس�ھ ) ١٩٩٥الخلیلي (واشار

اذ یوج�د ارتب�اط ع�اٍل ب�ین  ،الل خبرات�ھ الشخص�یة فان�ھ یس�اعد عل�ى نم�و تفكی�رهوعندما تكون من خ�
وبمعنى آخر فان عملیة بناء المفاھیم وتعلمھا تس�ھم ال�ى ح�د  ،عملیة بناء المفاھیم والقدرة على التفكیر

وم��ن اج��ل ) ٩٩ ،١٩٩٥ ،الخلیل��ي(التفس��یر  ،كبی��ر ف��ي اكتس��اب العملی��ات العقلی��ة  كالتص��نیف التنب��ؤ
لكیمیائی�ة الب�د م�ن البح�ث ع�ن مس�تجدات اث عملیة تحسین في اداء المتعلمین وإكسابھم المف�اھیم أحدا

تحقی�ق م�ن خاللھ�ا  في مجال التدریس من طرائق ونماذج وستراتیجیات واسالیب ووسائل التي یمك�ن
  .الفھم السلیم للمفاھیم العلمیة المختلفة

الخ��تالف طبیع��ة تل��ك المف��اھیم فربم��ا تناس��ب وق��د تختل��ف الس��تراتیجیات لتعل��یم المف��اھیم تبع��اً 
  .)١٩٨٨،٩٧،سعادة(معینة تدریس مفھوم معین والتناسب تدریس مفھوم من نوع اخر  إستراتیجیة

طالع على االدبیات ف�ي مج�ال س�تراتیجیات الت�دریس وج�د ان ھنال�ك س�تراتیجیتین الومن خالل ا
ثم یقدم  ،المعلم اسم المفھوم ثم یقدم تعریفھ حیث یقدم العرضیة ستراتیجیةاإل: في تدریس المفاھیم ھما

 االستكش�افیة س�تراتیجیةواإل ،عدد من االمثلھ التي تنطبق علیھا الخصائص الت�ي وردت ف�ي التعری�ف
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یق��وم المعل��م بتق��دیم أمثل��ة وش��رح الخص��ائص المش��تركة ویق��وم المتعلم��ون بن��اء التعری��ف للمفھ��وم 
  ).١٠٢،١٩٩٥ ،الخلیلي(

یس��یة ھ��ي خط��وات مش��تقة م��ن النم��اذج التعلیمی��ة الت��ي طرحھ��ا المفك��رون والس��تراتیجیات التدر
ال�ذي یتك�ون م�ن ع�دة س�تراتیجیات ھ�ي ) Posner & et,al.1982(والتربویون مثل انموذج بوس�نر 

وق����دم  ، )Posner & et,al.1982،٢٢٦(التجس����یر المف����اھیمي  ،التب����دیل ،التمیی����ز ،التكام����ل
)Woods1994 (عل�ى التجری�ب المختب�ري تدریس�یة تق�وم إس�تراتیجیة)Woods, 1994, P.34(، 

عل��ى ث��الث س��تراتیجیات وض��عت عل��ى ش��كل ) Learning Cycle(  ویش��مل انم��وذج دورة ال��تعلم 
 .)Stepans 1988  186-187( مراحل ھي مرحلة االستكشاف ومرحلة االبتكار ومرحلة التطبی�ق 

( حی�ث یش�یر  Concept Mappingوم�ن الس�تراتیجیات الحدیث�ة ف�ي الت�دریس الخ�رائط المفاھیمی�ة 
Schmide & telaro  1990 ( ان الخ��رائط المفاھیمی��ة تعم��ل عل��ى توض��یح األفك��ار او المف��اھیم

ة الت�ي ینبغ�ي التركی�ز علیھ�ا عن�د تعل��م اي مھم�ة تعلیمی�ة مح�ددة ل�دى المعل�م والم�تعلم وتعط��ي رئیس�ال
وتعد الطریق�ة التعلیمی�ة ) Schmide& telaro,1990,78-85(  ملخصاً تخطیطیاً لما قد تم تحصیلھ

ففیھ�ا )  Deductive Approoch( الخرائط المفاھیمی�ة ذات منح�ى اس�تنتاجي  إستراتیجیةباستخدام 
یب��دأ الم��درس ع��ادة بتق��دیم فك��رة المفھ��وم وذل��ك ف��ي ص��ورة تعری��ف مباش��ر للمفھ��وم ث��م یب��دأ بمس��اعدة 

وذل�ك  ،وكی�ف تت�رابط تل�ك العالق�ات مع�اً  ،المتعلمین على رؤیة طبیعة ودور المفاھیم والعالقات بینھا
-١٢٣ ،١٩٩٣ ،حی���در( ب���دءاً بالعمومی���ات وص���والً ال���ى الخصوص���یات المتعلق���ة ب���تعلم المفھ���وم 

ذو ( كذلك تشجیع المتعلمین في االنتقال والتحول من الحفظ األصم للمفاھیم الى التعلم الھ�ادف .)١٢٤
م ویب��ذل جھ��وداً مدروس��ھ بعنای��ة الیج��اد وی��تعلم الم��تعلم كی��ف ی��تعل Meanigful Leaning)  معن��ى

الروابط بین المفاھیم الجدیدة والمفاھیم الت�ي یمتلكونھ�ا وان ق�اموا ب�ذلك ف�ان ھ�ذه المعرف�ة یش�كل بنی�ة 
قوی��ة للمف��اھیم الت��ي تجع��ل ال��تعلم الجدی��د اكث��ر س��ھولة وباالمك��ان تطبیقھ��ا ف��ي المواق��ف الجدی��دة لح��ل 

الخرائط المفاھیمیة تجسد بشكل رس�م تخطیط�ي و ، )Hoz & other,1997,925-947( المشكالت 
حی�ث تت�رابط المف�اھیم  ،تترتب فیھ المفاھیم للمادة الدراسیة في تسلسل ھرمي وبطریق�ة البع�د الرأس�ي

ال�ى المف�اھیم االق�ل ) فرعی�ة(واالق�ل خصوص�یة ) عمومی�ة(بحیث تندرج من المفاھیم األكبر ش�مولیة 
المفاھیم االكث�ر ش�مولیة قم�ة خریط�ة المف�اھیم وكلم�ا اتجھن�ا حیث تحتل بشمولیة واألكثر خصوصیة، 

حت�ى نص�ل ال�ى قاع�دة الخریط�ة  ،الى اسفل الخریط�ة تقابلن�ا المف�اھیم االق�ل عمومی�ة واالكث�ر فرعی�ة
  .)١٧٠ ،١٩٩٩: ابو جاللة(حیث توجد األمثلة التي توضح المفاھیم التي تعلوھا 

  :تي التعلمیةباال/ي العملیة التعلیمیة ف اھمیة استخدام الخرائط المفاھیمیة وتتجلى
ة للموضوع المراد تدریسة في المادة رئیستساعد المعلم والمتعلم في التركیز على االفكار ال  -١
  .العلمیة

  .تقدم ملخصاً للمادة التعلیمیة  -٢
  .تشخیص المفاھیم الخاطئة لدى المتعلمین  -٣
  .بینھاتظھر فھم المتعلمین للمفاھیم وطبیعة العالقات   -٤
  .تستخدم كوسیلة لتقویم اداء المتعلمین وفھم المادة الدراسیة  -٥
  .)١١٧-١١٦ ، ١٩٩٥ ،يالخلیل( تركز على المتعلم ذو المعنى القائم على الفھم  -٦

 拔ویضیف نوفا)Novak, 1977 ( ان الخرائط المفاھیمیة تعمل على:  
  .معلمایجاد نوع من النقاش والتفاعل المستمر بین المتعلم وال  -١
ت�����ربط ب�����ین المف�����اھیم القدیم�����ة للم�����تعلم والمف�����اھیم الحدیث�����ة الت�����ي ت�����م تعلمھ�����ا واكتس�����ابھا   -٢
)拔١٩٧٧،٢٣،نوفا(.  

  :أجمال مبررات الدراسة الحالیة باآلتي وفي ضوء ما سبق یمكن 
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ربط الدراسة ببیئة المتعلم من خالل تدریس المفاھیم واعطاء االمثلة الواقعیة والقریبة م�ن حی�اة   -١
  .متعلمال
تنمیة قدرة المتعلمین عل�ى التحلی�ل واالس�تنتاج وممارس�ة العملی�ات العقلی�ة م�ن تطبی�ق ومقارن�ة   -٢

  .وتفسیر
  .تحسین العادات القرائیة للمتعلم  -٣
خ���رائط المف���اھیم ب���دیالً للطرائ���ق التقلیدی���ة الش���ائعة مث���ل اإللق���اء  إس���تراتیجیةیمك���ن ان یك���ون   -٤

  .والمحاضرة
لمفاھیم الكیمیائیة التي فص�لت ع�ن بعض�ھا ف�ي ع�دة فص�ول ق�د الی�رى الم�تعلم الربط بین اكثر ا  -٥

  .ترابط بینھا
یتع��رض الم��تعلم الول م��رة لدراس��ة مف��اھیم علمی��ة كیمیائی��ة ق��د ال یمی��ز بینھ��ا بالش��كل الص��حیح   -٦

  .باتباع الطرق االعتیادیة في التدریس
  

  :ھدف البحث
  :االتیین السؤالین  لىاالجابة عھدف البحث 

التجربی�ة الت�ي ت�درس باس�تخدام  ،ما مدى اكتساب المفاھیم الكیمیائی�ة لك�ل م�ن اف�راد المجم�وعتین  -١
  .بدون خرائط المفاھیم الخرائط المفاھیمیة والضابطة التي تدرس

ھل ھنا拔 تباین بین نسب اكتس�اب المف�اھیم الكیمیائی�ة م�ن قب�ل اف�راد المجم�وعتین التجریبی�ة الت�ي   -٢
  .بدون خرائط المفاھیم رائط المفاھیمیة والضابطة التي تدرستدرس باستخدام الخ

  
  :فرضیات البحث

الط��الب ال��ذین  متوس��ط درج��ات ب��ین) ٠.٠٥(حص��ائیة بمس��توى دالل��ة إال یوج��د ف��رق ذو دالل��ة   -١
یدرس��ون بخ��رائط المف��اھیم وال��ذین یدرس��ون م��ن دون خ��رائط المف��اھیم ف��ي اكتس��اب ك��ل مفھ��وم م��ن 

  .المفاھیم الكیمیائیة
الط��الب ال��ذین  متوس��ط درج��ات ب��ین) ٠.٠٥(الیوج��د ف��رق ذو دالل��ة احص��ائیة بمس��توى دالل��ة   -٢

یدرسون بخرائط المفاھیم والذین یدرس�ون م�ن دون خ�رائط المف�اھیم ف�ي اكتس�اب المف�اھیم الكیمیائی�ة 
  .مجتمعة

ب��ین متوس��ط درج��ات الط��الب ال��ذین  )٠.٠٥(ال یوج��د ف��رق ذو دالل��ة احص��ائیة بمس��توى دالل��ة -٣
درسون بخرائط المفاھیم والذین یدرسون من دون خرائط المفاھیم ف�ي تحص�یلھم للمف�اھیم الكیمیائی�ة ی

  .مجتمعة
  

  :حدود البحث
  :اقتصر البحث على 

 /التابعة الى المدیری�ة العام�ة لتربی�ة دی�الى  طالب الصف الثاني المتوسط في ثانویة الھادي للبنین  -١
  .الواقعة في ناحیة الوجیھیة

  .الجراء التجربة ٢٠٠٣/٢٠٠٤صل الدراسي الثاني للعام الدراسي الف  -٢
الفص��ول الدراس��یة االخی��رة م��ن كت��اب الكیمی��اء المق��رر للص��ف الث��اني المتوس��ط الطبق��ة الحادی��ة   -٣

النت���روجین وبع���ض  ،الح��وامض القواع���د واالم���الح ،الھی���دروجین والم���اء( وھ���ي  ،٢٠٠٢ ،عش��رة
  .)مركباتھ 
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  :تحدید المصطلحات
  :Effectivenessلیة الفاع ·

الق��درة عل��ى تحقی��ق التنمی��ة المقص��ورة طبق��اً لمع��اییر مح��ددة مس��بقاً "انھ��ا)  ١٩٧٧الب��دوي ( عرفھ��ا 
  .) ١٥٣: ١٩٧٧ ،البدوي( "وتزداد كلما امكن تحقیق التنمیة تحقیقاً كامالً 

مس��توى تحص��یل الطلب��ة عل��ى وف��ق أي جان��ب م��ن جوان��ب الن��واتج "١٩٩٨قط��امي ونایف��ة ( عرفھ��ا 
  .) ١٧: ١٩٩٨قطامي ونایفة ( "تعلیمیة سواء كانت معرفیة ام نفسحركیة او عاطفیة انفعالیةال

  .) ١٧: ٢٠٠١ ،زیتون(  "مدى تطابق مخرجات النظام مع أھدافھ") ٢٠٠١زیتون ( عرفھا 
الخ�رائط المفاھیمی�ة ف�ي م�دى اكتس�اب أف�راد  إإس�تراتیجیةكف�اءة : للفاعلیة فإن�ھ التعریف اإلجرائيأّما 
لك��ل  )التطبی��ق ،التعری��ف التمیی��ز(ف��ي ض��وء مع��اییر  ،للمف��اھیم الكیمیائی��ة قی��د التجرب��ة البح��ث،ن��ة عی

  .مجتمعة أومفھوم على حدة 
  :Concept Mappingخرائط المفاھیم  ·

ة والمف�اھیم تفی�د ف�ي رئیس�انھا صورة بص�ریة لالفك�ار ال")  Ralph & et,al 1994("رالف"عرفھا
ت ب��ین المف��اھیم وتس��اعد الطلب��ة ف��ي اس��تدعاء المعلوم��ات ورؤی��ة تخط��یط الت��دریس وتوض��ح العالق��ا

  .)  Ralph & et,al ,1994, 86("العالقات بین المفاھیم من خالل التوصیالت التي تربط المفاھیم
أداة لتمثیل المع�اني تھ�دف ال�ى تمثی�ل العالق�ات ذات المعن�ى ب�ین المف�اھیم ") ١٩٩٥الخلیلي ( عرفھا 

ابسطھا تتكون من مفھ�ومین یرتبط�ان بكلم�ة او كلم�ات رب�ط لتك�وین عملی�ة على ھیئة جمل مقترحة و
  .)١١٣ ،١٩٩٥ ،الخلیلي( "مفتوحة تتضمن المعنى المقترح

نی��ة المعرفی��ة للمف��اھیم وس��یلة تخطیطی��ة تمث��ل البُ  :للخ��رائط المفاھیمی��ة فإن��ھ التعری��ف اإلجرائ��يأّم��ا 
 ،م��ن ل��دن المتعلم��ین يو ح��روف تبنّ��أرب��ط ج تسلس��لھا ع��ن طری��ق كلم��ات الكیمیائی��ة وترابطھ��ا وت��درّ 

  .مقارنة بالمخطط المعد من قبل المدرس ،ل في ضوء المناقشات الصفیةوتعدّ ،بقةكواجبات بیتیة مسْ 
  :Conceptالمفھوم  ·

 ،و المثی��رات بینھ��ا خص��ائص مش��تركةأفئ��ة م��ن المعلوم��ات ") ١٩٩٦ ،اب��و حط��ب وام��ال( عرف��ھ 
التص�نیف وھ�ذه المعلوم�ات او المثی�رات الت�ي ی�تم تمییزھ�ا ویتضمن ذل�ك عملی�ات التمیی�ز والتعم�یم و

وتعمیمھا ث�م تص�نیفھا ال�ى فئ�ات تبع�اً لم�ا بینھ�ا م�ن خص�ائص مش�تركة ق�د تك�ون أش�یاء او أح�داث او 
  ) ٥٩٧: ١٩٩٦، وامال ابو حطب( "أشخاص او أفكار او غیر ذلك

مثیرات قد تكون أش�یاء او فئة من المثیرات بینھا خصائص مشتركة وھذه ال") ١٩٩٨قطامي ( عرفھ 
  ) ١٥٧ ،١٩٩٨ ،قطامي( أحداث او أشخاص وتستخدم األسماء للداللة على المفاھیم 

ردة ف�ي محت�وى م�ادة الكیمی�اء افئات من األفكار والظ�واھر واألش�یاء ال�و: فإنھ التعریف اإلجرائيأّما 
مشتركة یستدل علیھ�ا أسماء بینھا خصائص  أومصطلحات  أوقید الدراسة معبر عن كل منھا برموز 

  .الخرائط المفاھیمیة إستراتیجیةمن خالل 
  :Acquisitionاالكتساب  ·

قدرة الطالب عل�ى التمیی�ز ب�ین االمثل�ة الت�ي تنتم�ي ال�ى ")  Davis & others 1977( "دیفز"عرفھ
ھو وتحدید الخصائص والشروط الكافیة لیكون أي مثال  ،واألمثلة التي ال تنتمي الى المفھوم ،المفھوم

  .) Davis & others ‘ 1977, 13( مثال ھو عن المفھوم 
مدى معرفة المتعلم بما یمثل المفھوم وال یمثلة من خالل انتباھھ الى فعالی�ات ") ١٩٩٠العمر ( عرفھ 

ومن ثم یعالج المعلومات بطریقتھ الخاصة لیكون منھا معنى عن طریق ربطھ�ا بم�ا  ،المعلم ونشاطاتھ
  .) ٢٠٢ ،١٩٩٠ ،العمر( "ن یحفظھا في مخزن الذاكره لدیھلدیھ من معلومات قبل ا

كمی�ة المثی�رات الت�ي یمك�ن للم�تعلم ان یكتس�بھا م�ن خ�الل مالحظتھ�ا م�ره ") ١٩٩٨ ،قطامي( عرفھ 
  .) ١٠٦ ،١٩٩٨ ،قطامي( "واحدة ویستعیدھا بالصورة نفسھا التي اكتسبھا بھا
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بة عل�ى األق�ل ع�ن اثن�ین م�ن الفق�رات االختباری�ة قدرة المتعلم على اإلجا :فإنھ التعریف اإلجرائيأّما 
  .والتي تعكس اكتسابھ لكل مفھوم) التطبیق  ،التمییز ،التعریف( التي تقیس الجوانب الثالثة 

  
  الفصل الثاني

  خلفیة نظریة ودراسات سابقة
  :األسس النظریة لخرائط المفاھیم: أوالً 

التي تؤكد ان فھم العالقات ب�ین "اوزوبل"ظریةان الخرائط المفاھیمیة إحدى التطبیقات التربویة لن
لتمثی�ل المع�اني والعالق�ات  إس�تراتیجیةالمفاھیم اساس تعلم المفاھیم والخ�رائط المفاھیمی�ة عب�ارة ع�ن 

  ("نوف��ا拔"وق��د اس��تفاد) ١١٣ ،١٩٩٥ ،الخیل��ي( ذات المعن��ى ب��ین المف��اھیم عل��ى ھیئ��ة جم��ل بالرس��م 
،١٩٧٧Novak   ( في نظریة التمثی�ل المعرف�ي م�ن فك�رة اكتس�اب " اوزوبل"من االفكار التي قدمھا

معاني جدیدة للمفھوم من خ�الل التمثی�ل الح�ادث ب�ین المف�اھیم الموج�ودة فع�ال وذل�ك ف�ي اط�ار موح�د 
وق�د ح�اول تحدی�د ذل�ك االط�ار والبح�ث ف�ي كیفی�ة تمثی�ل المتغی�رات الحادث�ة ف�ي تعل�م  ،یضمھا جمیعا

ف�ي ان البنی�ة المعرفی�ة تن�تظم ف�ي ص�ورة ھرمی�ة " اوزوب�ل"ظری�ة من ن" نوفا拔"كما استفاد ،المفاھیم
اضافة الى ان التعلم الجدید یحدث من خالل االندراج الترابطي لمعاني المفھوم الجدی�د تح�ت المفھ�وم 

فك�رة التمثی�ل الھرم�ي للمف�اھیم الت�ي ق�دمھا " نوف�ا拔"وق�د ط�ور  ،الموجود اصالً او االفكار العرض�یة
، وان )Concept Maps   )Novak, 1977, 88-93 س�ماه بخ�رائط المف�اھیمم�ا أال�ى "  اوزوب�ل"

وان افض��ل  ،ا ف��ي بن�اء المعرف��ةرئیس�س�اس الفلس��في لخریط�ة المف��اھیم ھ�و جع��ل المف�اھیم عنص��را األ
، "اوزوب�ل"ي نظری�ةھ�ي ف�نظریة تعلم تركز على المفاھیم بوصفھا أساسا للبنی�ة المعرفی�ة للمتعلم�ین 

ة یحدث لھا تمثیل داخلي في بنی�ة الم�تعلم المعرفی�ة وف�ق عملیت�ین رئیس�تین ف�ي وان المعلومات الجدید
  :نظریة التعلم ذي المعنى وھما

ودور ھ��ذه العملی��ة ھ��و تنظ��یم المف��اھیم داخ��ل البنی��ة المعرفی��ة للم��تعلم : عملی��ة التم��ایز الت��دریجي  -أ
ظ�را الھمیتھ�ا ف�ي زی�ادة دق�ة عل�ى ھ�ذه العملی�ة ف�ي ال�تعلم ن" اوزب�ل"وق�د أك�د  ،لتوضیح العالقة بینھا

  .ووضوح المفاھیم الجدیدة
 ،وتعن��ي ان المفھ��وم الجدی��د یض��اف ال��ى المفھ��وم الس��ابق بع��د تح��ویره: عملی��ة التكام��ل الت��وفیقي  -ب

وان ھ�ذه  ،ویحدث بینھما عملیة ربط وتكامل مما یؤدي الى تكوین مفھوم جدید فیھ من الجدی�د والق�دیم
 ،علم انھ امام مصطلحات كثیرة ومتنوعة وتصف جمیعھا نفس المفھ�ومالعملیة تحدث حینما یدر拔 المت

ف��اذا أدر拔 الم��تعلم تل��ك المص��طلحات المختلف��ة الت��ي یمكنھ��ا وص��ف المفھ��وم یك��ون ق��د ح��دث التكام��ل 
  .) ١٧٦ ،١٩٩٩ ،ابو جاللھ(  ،التوفیقي

الق��ات ب��ین عب��ارة ع��ن تمث��یالت ثنائی�ة البع��د للع) ١٩٧٧" (نوف�ا拔"وخ�رائط المف��اھیم كم��ا یراھ��ا  
 ،المف��اھیم وی��تم التعبی��ر عنھ��ا كتنظیم��ات ھرمی��ة متسلس��لة الس��ماء المف��اھیم والكلم��ات الرابط��ة بینھ��ا

من العملیات السابقة وب�ین الخ�رائط المف�اھیم الت�ي اقترحھ�ا " اوزبل"ویالحظ االرتباط بین ما اقترحھ 
"拔١٩٧٧عام " نوفا.  

اال نظ��ام مف��اھیمي ھرم��ي مك��ون م��ن األفك��ار  ی��رى ان البنی��ة العقلی��ة م��ا ھ��ي" اوزب��ل"ف��إذا ك��ان  
واذا  ،وان لك�ل ف�رد بنی�ة مفاھیمی�ة عقلی�ة خاص�ة ب�ھ تمی�زه ع�ن غی�ره ،والمفاھیم والمبادئ والعالقات

كان التعلم ذو المعنى یحدث عندما تتضح للمتعلم العالقات الراسیة بین مس�تویات المف�اھیم والعالق�ات 
فان الخرائط المفاھیمیة ما ھي اال صیاغة ھرمیة للمف�اھیم  ،ستوىاألفقیة بین تلك المفاھیم خالل كل م

حیث تبدا الخریطة عادة بالمفاھیم الفوقیة الشاملة ث�م تن�درج بحی�ث تن�درج المف�اھیم  ،والعالقات بینھما
االقل عمومیة وشموالً تحت المفاھیم الفوقیة في مستویات ھرمیة متعاقبة حت�ى تص�ل نھای�ة الخریط�ة 

وباإلض�افة ال�ى العالق�ات ب�ین  ،"اوزب�ل"النوعیة وھذه ھي عملیة التم�ایز الت�دریجي عن�د الى األمثلة 
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 ،زیت��ون( المف��اھیم ف��ي مس��توى واح��د م��ن مس��تویات الخریط��ة الت��ي تمث��ل عملی��ة التكام��ل الت��وفیقي 
٢٣٤ -٢٣٣ ،١٩٩٧ (.  

  :األبعاد التي تحققھا الخرائط المفاھیمیة في التعلیم والتعلم ·
اھیمی��ة اداة تعلیمی��ة ذات فائ��دة كبی��رة ف��ي تمثی��ل التغی��رات الت��ي تح��دث ف��ي البنی��ة تع��د الخ��رائط المف

 ،) Learn how to learn(كما أنھ�ا تس�اعدھم عل�ى كی�ف یتعلم�ون  ،المعرفیة للمتعلمین عبر الزمن
تشجع النمو الموجب لمفھوم الذات من خالل مساعدة المتعلمین على تعلم كیف یتعلم�ون أن كما یمكن 

وان الخرائط المفاھیمیة تلع�ب ) Jegede  & others, 1990, 960(د على التعلم ذي المعنى والتأكی
الم�نھج الدراس�ي  دورا مھما في تنظیم وضبط عملیة التعلیم وال�تعلم وذل�ك ع�ن طری�ق تنظ�یم محت�وى

 حیث یبرز دور الخرائط المفاھیمیة في ایجاد الطریقة المناس�بة الت�ي توض�ح السالس�ل الترابطی�ة ب�ین
المفاھیم في المنھج الدراسي مما یسھل على المتعلمین استیعاب المادة الدراسیة وتحقیق ال�تعلم الفع�ال 

  .) ١٧٠ ،١٩٩٩: ابو جاللھ(
  :االستدالل على تعلم المفاھیم ·

فان ھنا拔 وسائل وأسالیب عدیدة یمكن من خاللھا  ،بالرغم من ان المفھوم بناء عقلي قد یصعب قیاسھ
وقد اقترح ع�دد م�ن الم�ربین س�بال لقی�اس ق�درة  ،تدل بھا على صحة تكوین المفھومقیاس المفھوم ویس

  :الفرد على تعلم المفاھیم على النحو اآلتي 
إلى ان األداء الذي یدل عل�ى تمك�ن الم�تعلم م�ن تعل�م المفھ�وم ھ�و قدرت�ھ )  Gagne 1977(فقد أشار 

ات تبدو مختلفة باستجابة واحدة وذل�ك أي قدرتھ على االستجابة لمثیر ،على وضع األمثلة في الصنف
 ,Gagne( بإعطاء الصنف الذي تنتمي الیھ ھذه المثیرات معتمدا في ذلك على خصائصھا المشتركة 

انھ یمكن االستدالل على تكوین المفھوم من خالل ق�درة الم�تعلم ) ١٩٧٤الدیب (وبین )  115 ,1977
األش��یاء عل��ى أس��اس التمیی��ز ب��ین  وض��ع ش��ئ م��ع مجموع��ة م��ن (عل��ى أداء واح��د م��ن العملی��ات 

  .) ٩٢ ،١٩٧٤: الدیب() حل المشكالت  ،التفسیر،التنبؤ، عناصرھا
 ٧٦ ،١٩٧٤: رش�دي( وم ـوم لالس�تدالل عل�ى اس�تیعاب المفھ�ـتعریف المفھ�) ١٩٧٤رشدي(واستخدم

 تم اكتس�ابھ ف�ي مرحل�ةی�فیشیر الى ان المفھوم قد )  ١٩٨٨سعادة ( في ) Klausmieier1975(ا امّ )
إعط��اء اس��م المفھ��وم، ی��تمكن م��ن تعریف��ھ م��ع تحدی��د خصائص��ھ، : التش��كیل عن��دما یق��در الم��تعلم عل��ى

م ف�ي یتمكن من أیجاد الفرق بین األمثلة والالامثل�ة للمفھ�و ،یستطیع تمییزه وتسمیة خصائصھ المحددة
ان اكتس��اب )  ١٩٩٣می��رل وتینس��ون (وی�رى، ) ٣٨٩ ،١٩٨٨ ،س��عادة( ض�وء الخص��ائص المح��ددة 

و أمتعلم للمفھوم یعن�ي قی�ام الم�تعلم بتص�نیف الش�واھد الخاص�ة ب�المفھوم وذل�ك باإلش�ارة الیھ�ا باس�م ال
ن قی�اس ص�حة أال�ى )  ١٩٨٦زیتون ( ویشیر )  ٦٥ ،١٩٩٣: میرل وتینسون(رمز ھو اسم المفھوم 

  :تكوین المفھوم لدى المتعلم تتم خالل قدرتھ على 
  .للفظیة للمفھومأي تحدید الداللة ا: تعریف المفھوم  -١
  .استخدام المفھوم في عملیات التمییز والتصنیف والتعمیم  -٢
  .تطبیق المفھوم في مواقف علمیة جدیدة  -٣
  .تفسیر المالحظات والمشاھدات أو األشیاء في البیئة وفق المفاھیم المتعلمة  -٤
  .ستخدام المفھوم في حل المشكالتا  -٥

  ) ١٠٢ ، ١٩٨٦: زیتون(  
ان األسلوب الذي یستعمل من اجل التأكد من حدوث عملیة تعلم المفھوم )  ١٩٩٥ دروزة(  وتبین

  :ھو بالسؤال الذي یختبر قدرة المتعلم على 
او یطلب منھ ذكر اسم المفھوم كتابةً او لفظا عن�د  ،تعریف المفھوم كتابةً ولفظا عندما یعطى اسمھ  -١

  .یعطي لھ تعریفھ
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وذلك بان یطلب من المتعلم تصنیف أمثلة جدیدة  ،تعلیمیة جدیدة تطبیق المفھوم المتعلم في مواقف  -٢
  .للمفھوم

او اش�تقاق تعری�ف لھ�ذا المفھ�وم وذل�ك م�ن  ،اكتشاف الخصائص الحرجة لمفھوم غیر متعلم سابقا  -٣
  .خالل إعطاء المتعلم أمثلة جدیدة یراھا األول مرة

نیف أمثلة للمفھوم المتعلم كما ذك�رت ف�ي تعلم مثال المفھوم وذلك بان یطلب من المتعلم إعادة تص  -٤
   .قاعة الدرس

  )١٥-١٤: ١٩٩٥ ،دروزة( 
ومن مجمل اآلراء السابقة الذكر ن�رى التأكی�د ف�ي اكتس�اب المفھ�وم عل�ى خص�ائص ع�دة للمفھ�وم 

  .)التنبؤ  ،التمییز ،حل المشكالت ،التفسیر ،التطبیق ،المثال ،التعریف(ھي 
توصل إل�ى ان�ھ تم الي میدان العلوم التربویة والنفسیة فقد وفي ضوء استشارة ذوي االختصاص ف

  :یمكن االستدالل على اكتساب كل مفھوم من خالل ما یأتي 
  .تعریف المفھوم وتحدید خصائصھ  -١
  .استخدام المفھوم في عملیة التمییز  -٢
ف�ي الكت�اب  تطبیق المفھوم في مواقف حیاتیھ أو كتابھ معادالت كیمیائیة مشابھة لتل�ك الموج�ودة  -٣

  .في بعض الجوانب
  :أما عن األداة المناسبة لقیاس اكتساب المفاھیم فیمكن توضیحھا باآلتي

الى تطبیق اختبار االختیار من متعدد ھو )  ١٩٨٣ و اخرون الحاج( في )  ١٩٨٣جلبرت (أشار 
روزة د(وأش�ارت ، ) ١١٢ ،١٩٨٣: و اخ�رون الح�اج(أوضح طریقة تبین استیعاب المتعلم للمفھ�وم  

الى نوعین من األسئلة في قیاس تعلم المفاھیم ھما األسئلة الموضوعیة ومنھا أسئلة االختیار )  ١٩٩٥
  .) ١٤ ،١٩٩٥: دروزة(من متعددة واألسئلة المقالیة التي منھا األسئلة ذات اإلجابة القصیرة 

ف�ي الكش�ف   )Multiple Choice االختی�ار م�ن متع�دد(في الدراسةالحالیة فقد اعتمد اختبار اما 
  :یم الكیمیائیة وھي بثالث مستویاتكتساب المفاھإعن 

  التعریف -١
  .استخدام المفھوم في عملیة التمییز -٢
  .تطبیق المفھوم في مواقف جدیدة -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : دراسات سابقةفي  قراءات: ثانیاً 
  :سة الحالیة وكآالتيالدرافي ومدى اإلفادة منھا  ،ویتضمن عرضاً لدراسات عربیة وأجنبیة وقراءات 

المتغیر   الدراسة مكانھا والسنة
  المستقل

المستوى   المادة  المتغیر التابع
  التعلیمي

حجم العینة 
وعدد 

  المجموعات
الوسائل   اإلداة

  اإلحصائیة
    النتائج

جمھوریة  ١٩٩٤مھا 
  مصر العربیة

الخرائط 
  المفاھیمیة

+ التحصیل 
  التفكیر الناقد

  العلوم
األول 

  اإلعدادي

طالباً ) ٤٠(
وطالبة 

  مجموعتان

اختبار 
  تحصیلي

t-Test  
تف���������وق المجموع���������ة 
التجریبی�����������ة عل�����������ى 

  المجموعة الضابطة
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الجمھوریة  ١٩٩٧العطاب 
  الیمنیة

الخرائط 
  المفاھیمیة

التحصیل 
  الدراسي

  االحیاء
األول 
  الثانوي

طالبة ) ١١٠(
  مجموعتان

اختبار 
تحصیلي 
اختیار من 

  متعدد

 –معادلة كیودر
 =ریتساردسون

٢ +t-Test 

تف���������وق المجموع���������ة 
التجریبی�������������ة ف�������������ي 

  التحصیل
  

 ١٩٩٨المشھداني 
  جمھوریة العراق

الخرائط 
  المفاھیمیة

تصحیح 
االخطاء 
  الشائعة

  الكیمیاء
الثاني 
  المتوسط

طالبة ) ٦٠(
  مجموعتان

اختبار 
  تحصیلي

 –معادلة كیودر 
 ٢=ریتساردسون

+t-Test  

تف���������وق المجموع���������ة 
التجریبی�����������ة عل�����������ى 

ة المجموع����ة الض����ابط
ف��ي تص��حیح األخط��اء 

  ذات الفھم الخاطئ

  

جمھوریة  ١٩٩٩واثق 
  العراق

الخرائط 
المفاھیمیة 
وانموذج 
  ھیلداتابا

التفضیل 
  المعرفي

  الفیزیاء
كلیة 

  المعلمین

طالب ) ٦٤(
وطالبة 

  مجموعتان

اختبار 
التفضیل 
  المعرفي

معامل ارتباط 
  t-Testبیرسون 

تف��وق المجموع��ة الت��ي 
درس��������ت باس��������تخدام 

مف��اھیم عل��ى خ��رائط ال
المجموع����������ة الت����������ي 
درس��ت وف��ق انم���وذج 

  ھیلداتابا

  

جمھوریة ٢٠٠٠العزي 
  العراق

) ٧(اشكال 
وخرائط 
  المفاھیم

تغییر 
المفاھیم 
االحیائیة 
  واالتجاه

الثاني   األحیاء
  المتوسط

طالبة ) ٩٣(
ثالث 

  مجموعات

اختبار من 
نوع اسئلة 
موضوعیة 

  ومقالبة

 –كیودر 
+ ریتشاردسون 

 معامل االرتباط
  بیرسون

) ٧(تف��وق مجموع��ات 
وخ��رائط المف��اھیم ف��ي 

  التغییر المفاھیمي
  

جمھوریة  ٢٠٠٢السراني 
  الیمن

الخرائط 
  المفاھیمیة

التحصیل 
  واالتجاه

  األحیاء
كلیة 

  المعلمین
طالب ) ٧٥(

  مجموعتان
اختبار 
  تحصیلي

+         تحلیل التباین 
t-Test  

وج�������ود ف�������روق ذات 
دالل����ة إحص����ائیة ب����ین 
 متوس���������ط درج���������ات

المجموع���ة التجریبی����ة 
ومتوس�������ط درج�������ات 
المجموع����ة الض����ابطة 
لص�������الح المجموع�������ة 

  التجریبیة

  

 Abayomi 1988دراسة 
  امریكا

الخرائط 
  المفاھیمیة

التحصیل 
واثر التفاعل 

  في الجنس
  العلوم

الصف 
  التاسع

طالب ) ١٥٦(
) ٦(وطالبة 

  مجموعات

اختبار 
  تحصیلي

+ تحلیل التباین 
  تحلیل التغایر

وق ذات عدم وجود فر
دالل����ة احص����ائیة ب����ین 
اف���������راد المجموع���������ة 

  الضابطة

  

لم  Pankratius 1990دراسة 
  یذكر البلد

الخرائط 
  الفیزیاء  التحصیل المفاھیمیة

االول 
  الثانوي

طالب ) ٨٧(
وطالبة               

)٥ (
  مجموعات

اختبار 
تحصیلي 
  موضوعي

  تحلیل التباین

وج�������ود ف�������روق ذات 
دالل����ة احص����ائیة ب����ین 

لص����الح المجموع����ات 
المجموع���ة التجریبی����ة 

  الرابعة

  

دراسة 
Roth&Rochondhury 

  كندا  1992 

الخرائط 
  المفاھیمیة

التفكیر 
  -  المقابلة  -  الثانویة  العلوم  االجتماعي

فاعلیة خرائط المفاھیم 
ف�����ي الس�����ماح لجمی�����ع 
الطلب���ة لینض���موا ف���ي 

  محادثة علمیة واسعة

  

 Okebukolaدراسة 
  امریكا 1992

خرائط 
  ةالمفاھیمی

حلال 
  الثانویة  العلوم  المشكالت

طالباً ) ٦٠(
  -  -  مجامیع) ٣(

عدم وجود فروق ذات 
دالل����ة احص����ائیة ف����ي 
ق�درة الطلب��ة عل��ى ح��ل 
المش��كالت ف��ي العل��وم 
ب��������ین المجم��������وعتین 

  .االولى والثانیة 
وج�����ود ف�����روق ذات -

دالل����ة احص����ائیة ف����ي 
ق�درة الطلب��ة عل��ى ح��ل 
المش��كالت ف��ي العل��وم 
ب�����������ین المجموع�����������ة 

ة والمجموع��ة التجریبی��
  الضابطة

  

 & Rothدراسة 
Rochoudhury 1993 

  كندا

الخرائط 
  المفاھیمیة

التحلیل   طالباً ) ٢٩(  الثانویة  الفیزیاء  بناء المعرفة
  للنتائج

-  

لخ��رائط المف��اھیم الت��ي 
نظمھ����ا الطلب����ة ح����ول 
الموض������وعات الت������ي 
درس���������وھا دعم���������ت 
المحاض�������رات الت�������ي 
اعطیت لھم ح�ول تل�ك 
الموضوعات وحسنت 

رف�����ة الطلب�����ة م�����ن مع
المؤك�������������دة لتل�������������ك 

  الموضوعات

  

  الفصل الثالث
  إجراءات البحث

  :التصمیم التجریبي: أوالً 
 ھر التصمیم التجریبي من نوع الضبط الجزئي ذي المجم�وعتین التجریبی�ة والض�ابطة بوص�فیاخت

  :ادنى ) ١(و كما فى الشكل  مناسبا لطبیعة وظروف البحث الحالي
  )١(شكل 
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  معتمد في البحثالتصمیم التجریبي ال
  ادات القیاس  المتغیر المستقل  المجموعة

  خرائط المفاھیمیةبالالتدریس   التجریبیة
  تحصیلي اختبار

  بدون الخرائط المفاھیمیةالتدریس   الضابطة

  
  :مجتمع البحث وعینتھ: ثانیاً 

محافظ�ة دی�الى /قضاء المقدادی�ة /تم اختیار ثانویة الھادي للبنین الواقعة في مركز ناحیة الوجیھیة 
 لتعاون ادارة المدرسةلتسھیل تطبیق تجربة البحث ووجود عدد من الشعب الدراسیةوبصورة قصدیة 

  .التي تفي باغراض البحث
) ب  ،أ( ط��الب واختی��رت الش��عبتین ) ١٠٧) (ج  ،ب ،أ( بل��غ ع��دد الط��الب ف��ي الش��عب الثالث��ة 

مجموع��ة ) أ ( ع��ة تجریبی��ة وش��عبة عش��وائیاً مجمو) ب ( واختی��رت ش��عبة  ،عش��وائیاً عین��ة للبح��ث
ولم یستبعد أي طال�ب م�ن الش�عبتین لك�ونھم جمیع�اً  ،طالباً في كل شعبة) ٣٥( إذ بلغ عددھم  ،ضابطة

  .من الناجحین
  
  :تكافؤ المجموعتین :ثالثاً 

ول�م  ،بالرغم من ان عینة البحث من مدرسة واحدة ومن جنس واحد والتقارب بین أعمار الطالب
لذا قد تكون ھذه  ،طالب على الشعب ألي نظام منذ قبولھم في الصف األول المتوسطیخضع توزیع ال
ال أن البح�ث العلم�ي یتطل�ب أج�راء التك�افؤ ب�ین المجم�وعتین ف�ي بع�ض المتغی�رات ا ،الشعب متكافئة

 التي یعتقد بأنھا تسبب التباین بین األفراد فیھا من اجل جعل النتائج تح�ت ت�أثیر المتغی�ر المس�تقل دون
التحص�یل الدراس�ي ، العم�ر الزمن�ي للط�الب باألش�ھر(  قد اختیرت المتغیراتف علیھ ،تأثیرات أخرى

تم إخضاعھا للضبط اعتقاداً بأنھ�ا ذات اث�ر و )العمر الزمني باألشھر .الذكاء .السابق في مادة الكیمیاء
  .في سالمة إجراءات التجربة

 والتحصیل قي الكیمی�اء للس�نة الس�ابقة بحثعلى تاریخ والدة كل طالب في عینة ال بعد الحصولو
ب العم�����ر الزمن�����ي باألش�����ھر لغای�����ة ب�����دء التجرب�����ة ف�����ي ام�����ن س�����جالت إدارة المدرس�����ة وحس�����

س�اب المتوس�ط واالنح�راف وبح ،) ١ملح�ق (  نفوالذكاء من تطبیق اختبار الذكاء ل�را،١٥/٢/٢٠٠٤
لك���ل م���ن  لتین ومتس���اویتینلعینت���ین مس���تق)  t-Test( طبی���ق معادل���ة االختب���ار الت���ائي تالمعی���اري و

  .)٣(تم الحصول على النتائج كما في جدول  المتغیرات الثالثة
  
  
  
  
  

  )٣(جدول 
 العمر الزمني اتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة لمتغیر

  .والتحصیل في الكیمیاء والذكاء للعینة
  

المتوسط   العدد  المجموعة  المتغیر
  لحسابيا

االنحراف 
  المعیاري

  الداللة اإلحصائیة  القیمة التائیة
  الجدولیة  المحسوبة

  العمر
  باالشھر

ا
  لتجریبیة

  غیر دالة  ٢.٠٠٠  ٠.٤٢٠  ٨.٨٤٣  ١٧٤.١٧١  ٣٥
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ا
  لضابطة

٨.٥٧٠  ١٧٣.٢٨٥  ٣٥  

التحصیل في 
  الكیمیاء

ا
  لتجریبیة

  غیر دالة  ٢.٠٠٠  ٠.٦٣٨  ٦.٦٧٠  ٦٨.٠٠٠  ٣٥

ا
  لضابطة

٦.٩٩١  ٦٦.٩٤٢  ٣٥  

ا  الذكاء
  لتجریبیة

  غیر دالة  ٢.٠٠٠  ٠.٥٥٨  ٦.٨٨  ٣٠.٩٤  ٣٥

ا
  لضابطة

٦.٧٠  ٣٠.٠٢  ٣٥  

  
ھ�ي اق�ل م�ن القیم�ة التائی�ة الجدولی�ة  للمتغیراتالمحسوبة  التائیةیتبین من الجدول أعاله ان القیمة

ف�رق دال احص�ائیا ب�ین  ل�ذا ال یوج�د) ٠.٠٥(وبمس�توى معنوی�ة ) ٦٨(عند درجة حریة ) ٢(والبالغة 
  .ناالمجموعتین متكافئتیدل على ان  مما  في كل من المتغیرات  المشار الیھا طالب للمجموعتین

  
  :ضبط بعض المتغیرات الدخیلة: رابعاً 

فض��ال عم��ا تق��دم م��ن إج��راءات للتك��افؤ ب��ین المجم��وعتین ح��رص الباح��ث عل��ى ض��بط بع��ض 
اث��ر ، الح��وادث المص��احبة(ج��راءات التجرب��ة ھ��ي المتغی��رات الت��ي یعتق��د أنھ��ا ت��ؤثر ف��ي س��المة إ

 المدة الزمنیة للتجرب�ة، جدول الدروس األسبوعي، المدرس،، المادة الدراسیة -اإلجراءات التجریبیة 
ولغای�ة األح�د  ١٨/٢/٢٠٠٤الزمنیة لتدریس مجموعتي البحث موحدة والتي امتدت من یوم األربع�اء 

) ١١(خطة تدریس�یة لك�ل مجموع�ة و ) ٢٠(علیاً مشتمالً ف ةأسابیع تدریسی) ١٠(بواقع  ٢٥/٤/٢٠٠٤
و أستخدام اختبار تحص�یلي موض�وعي م�ن  )مختبر المدرسة ( مكان واحد  وفيأسبوعا لتجربة البحث

  .نوع االختیار من متعدد وبأربعة بدائل للمجموعتین یطبق بعدیاً 
  

  :مستلزمات البحث: خامساً 
  :تطلب البحث القیام بما یلي

الثالثة من كتاب الكیمی�اء  حددت المفاھیم الكیمیائیة الواردة في الفصول: لمفاھیم الكیمیائیةتحدید ا  -١
وق�د عرض�ت  ،مف�اھیم ثانوی�ة ا تض�من بعض�ھارئیس�مفھوماً ) ٢٠(بلغ عددھا ،للصف الثاني المتوسط

                می��دان الكیمی��اء وطرائ��ق الت��دریس للتثبی��ت م��ن ص��دق التحلی��ل  عل��ى ع��دد م��ن المتخصص��ین ف��ي
  .)٢ملحق( 
عبارة لغویة تصف رغبة ف�ي أح�داث تغیی�ر "الغرض السلوكي ھو : صیاغة األغراض السلوكیة   -٢

ان تحدی�د  ،)٣٢: ١٩٩٩ ،مح�ي ال�دین( "والممكن تحقیقھ ومالحظ�ة ،القابل للقیاس ،في سلو拔 المتعلم
مم��ا یس��توجب  ،ھجاألغ��راض الس��لوكیة یس��اعد عل��ى تبص��یر الم��درس ببنی��ة الم��ادة الدراس��یة والم��ن

جھ�ود الم�تعلم إلنج�از  ھكم�ا أنھ�ا توج�،) ٧٤: ٢٠٠١ ،محي الدین واخرون( مراعاتھا أثناء التدریس 
وتزید من درجة التفاعل مع األنشطة التعلیمی�ة المختلف�ة   ما مطلوب منھ باقل جھد واقصر وقت ممكن

  .) ٢٠٠١،١٩ ،سالمة( 
 ،المعرف�ي( الس�لوكیة ف�ي المج�االت الثالث�ة  وفي ضوء تصنیف بلوم لألھداف ت�م ص�یاغة األغ�راض

ف�ي المج�ال المعرف�ي وللمس�تویات الثالث�ة  ھ�اھ�دفاً من) ١٦١(للمحت�وى ح�دد ) الوجداني  ،النفسحركي
وتم عرضھا    ،على المجال المعرفيالقتصار البحث الحالي  )التطبیق  ،االستیعاب ،التذكر( األولى 

) ٢ملح��ق ( ء وطرائ��ق الت��دریس والقی��اس والتق��ویم عل��ى ع��دد م��ن المختصص��ین ف��ي مج��ال الكیمی��ا
ھا للمستوى المعرفي ـومناسبت ،ومدى تغطیتھا للمحتوى ،لغرض الحكم على دقة صیاغتھا ووضوحھا
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 ٣ملح�ق ( ھا ـض من�ـالت على صیاغة البعـت التعدیـاتھم أجریــوء آرائھم ومقترحــوفي ض ،المحدد
  .ط التدریسیةوقد اعتمدت ھذه األغراض في أعداد الخط ،)
ت���م أع���داد الخط���ط التدریس���یة للمجم���وعتین  ،لتحقی���ق أھ���داف البح��ث :أع��داد الخط���ط التدریس���یة   -٣

التجریبی��ة والض��ابطة وفق��اً لطبیع��ة المتغی��ر المس��تقل للخ��رائط المفاھیمی��ة م��ع المجموع��ة التجریبی��ة 
  .وعةخطة تدریسیة لكل مجم) ٢٠(بواقع  ،والطریقة االعتیادیة مع المجموعة الضابطة

وت��م ع��رض انم��وذج م��ن ك��ل ن��وع م��ن الخط��ط عل��ى ع��دد م��ن المتخصص��ین ف��ي طرائ��ق الت��دریس 
  .وفي ضوء آرائھم ومقترحاتھم أجریت بعض التعدیالت ،والتخصص الدقیق لغرض تعدیلھا

یرى المریون ضرورة تنظیم الحقائق المفككة والمتسعة على ھیئة مفاھیم : بناء الخرائط المفاھیمیة-٤
عل�ى وف�ق الخ�رائط المفاھیمی�ة فقد تم اع�داد  ولتحقیق ھذا األجراء،)١٢ ، ١٩٩٢ ،براھیمإ( مترابطة 

  :لخطوات التالیة الخطوات 
  .تحدید المفھوم العام المراد بناء الخریطة لھ  -أ

في قائمة مرتبة تنازلیاً من المفاھیم األكث�ر  رئیستحدید المفاھیم الفرعیة المرتبطة بالمفھوم العام ال-ب
  .الى األقل عمومیة عمومیة

  .تحدید العالقات بین المفاھیم من خالل رسم الخطوط بین المفاھیم  -ج
  .تحدید كلمات او حروف الربط المناسبة التي تعطي معنى لطبیعة العالقات بین المفاھیم  -د

 كأمثلة تعد أساسیة لتعلم المتعلم�ین إذا كان�ت المف�اھیم محسوس�ة) محدده(تسجیل أیة حقائق خاصة -ھـ
  .او مجردة

  .تحدید المفاھیم الفرعیة بحسب المستوى الذي تحدد فیھ  -و
)Ralph & et,al, 1994 , 89 –91  (، )٢٤٢ ، ١٩٩٧ ،زیتون (  

        خ��رائط مفاھیمی��ة للفص��ول الثالث��ة بش��كل متكام��ل بواق��ع خ��ریطتین للفص��ل الس��ادس ) ٧( تع��دأوق��د 
وخ�ریطتین ) الح�وامض والقواع�د واألم�الح ( وث�الث خ�رائط للفص�ل الس�ابع ) الھدروجین والم�اء ( 

) ٢٠(الخ�رائط المفاھیمی�ة المتكامل�ة ال�ى  ت�م تجزئ�ةو ،)النت�روجین وبع�ض مركبات�ھ ( للفصل الثامن 
وق�د عرض�ت ھ�ذه الخ�رائط عل�ى مجموع�ة م�ن  ،خریطة مفاھیمیة بواقع خریطة مفاھیمیة لك�ل درس

وف��ي ض��وء آرائھ��م  ،قییمھ��ا وتع��دیلھاالمتخصص�ین بطرائ��ق الت��دریس واختص��اص الكیمی��اء لغ��رض ت
  .) ٤ملحق(قرت الخرائط المفاھیمیة كما في ومقترحاتھم أجریت التعدیالت واست

  
  :)اختبار قیاس اكتساب المفاھیم الكیمیائیة ( أداة البحث : ساً ساد

اختی���ر االختی���ار م���ن متع���دد كأح���د أن���واع االختب���ارات الموض���وعیة أداة للقی���اس لكون���ھ یمت���از 
ع�د یو ،واكثر ثباتاً واقتص�اداً ف�ي الوق�ت ،) ٤٠٣ ،١٩٧٤ ،و برنس اللقاني( ة والشمولیة بالموضوعی

طال��ب عل��ى یع��ود الوان��ھ  ،اكث��ر االختب��ارات ص��دقاً وثبات��اً ویق��ل فی��ھ مج��ال التخم��ین عن��د كث��رة بدائل��ھ
  :أعداد ثالث فقرات اختباریھ لكل مفھوم وعلى النحو االتي علیھ تم ، الموازنة والحكم الصائب

  .فقرة لتعریف المفھوم وتحدید خصائصھ األساسیة  )١(
  .فقرة الستخدام المفھوم في عملیة التمییز  )٢(
فق��رة تطبی��ق المفھ��وم مث��ل التطبیق��ات المیدانی��ة للمفھ��وم ف��ي الحی��اة الیومی��ة كاس��تخدامھ ف��ي   )٣(

  .الصناعات او كتابة معادلة كیمیائیة تعبر عن الحدث او الظاھرة
فقرة اختباریھ بعد دمج فقرات التع�اریف للمف�اھیم م�ع بعض�ھا ) ٤٥(ت االختبار وقد بلغ عدد فقرا

  .وكل فقرة تحتوي على أربعة بدائل یمثل إحداھا اإلجابة الصحیحة
  :وللتحقیق من صالحیة فقراتھ اتبعت الخطوات اآلتیة 

  Test Validityصدق االختبار   -١
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وللتحق���ق م���ن الص���دق )  ٧٥: ٢٠٠٠ ،يال���دلیم) ( ھ���و ان یق���یس االختب���ار م���ا وض���ع لقیاس���ھ ( 
الظ��اھري لالختب��ار ال��ذي یق��یس المظھ��ر الع��ام ل��ھ وم��دى مالئمت��ھ لق��درات الط��الب وطبیع��ة الم��ادة 

) ٥ملح��ق( االختب��ار واألغ��راض الس��لوكیة والمف��اھیم الكیمیائی��ة ع��رض الدراس��یة ووض��وح تعلیمات��ھ 
وطرائ�ق الت�دریس وتخص�ص  على مجموعة من الخب�راء والمتخصص�ین ف�ي مج�ال القی�اس والتق�ویم

حی�ث اعتم�دت  ،لبیان آرائھم لتقدیر صالحیتھ للقیاس والتحقق من صدق محتواه ،)٢ملحق ( الكیمیاء 
دوه م�ن ب�لقبول صالحیة كل فقرة من فقرات االختبار وفي ض�وء م�ا أ%) ٨٠(نسبة اتفاق ال تقل عن 

تع��دیالت تس��تحق ال��ذكر عل��ى  مالحظ��ات ت��م تع��دیل ص��یاغة بع��ض الفق��رات لغوی��اً علم��اً ان��ھ ل��م تج��رِ 
  .الصیاغة العلمیة لفقرات االختبار وبھذا تحقق الصدق المنطقي لالختبار

  التطبیق االستطالعي لالختبار  -٢
  التجربة االستطالعیة األولى  -أ
ھ ومالئم��ة تحدی��د الوق��ت المس��تغرق ف��ي اإلجاب��ة ع��ن جمی��ع فق��رات االختب��ار ووض��وح تعلیمات��ل

اإلجابة على ورقة اإلجاب�ة المفص�لة طب�ق االختب�ار ف�ي 拔 الطلبة وكیفیة صیاغةالفقرات لمستوى ادرا
طالب��اً م��ن ط��الب ثانوی��ة العمرانی��ة ) ٢٠(عل��ى عین��ة بل��غ ع��ددھا  ١٩/٤/٢٠٠٤ی��وم االثن��ین المواف��ق 

ع�ن ص�یاغة وھذا ولم یبِد الطالب أیة مالحظات تستحق الذكر للتعلیمات ، الواقعة في ناحیة الوجیھیة
جم�الي لإلجاب�ة ع�ن الحس�اب متوس�ط الوق�ت ا كم�ا ت�م  .االختباری�ة وكیفی�ة اإلجاب�ةووضوح الفقرات 

  .دقیقة) ٥٥(جمیع الفقرات فبلغ 
  التجربة االستطالعیة الثانیة  -ب

طال�ب م�ن ) ١٠٠(لغرض التحلیل اإلحص�ائي لفق�رات االختب�ار فق�د طب�ق عل�ى عین�ة بل�غ ع�ددھا 
فض�ل واإلحس�ان للبن�ین بع�د التأك�د م�ن إتم�امھم ف�ي متوس�طتي أب�ي ال( طالب الصف الثاني المتوسط 

حی�ث  ٢٠/٤/٢٠٠٤دراسة المادة وتحدید موعد ألجراء االختبار وتم ذلك في یوم الثالث�اء المص�ادف 
اشرف الباحث بنفسھ على تطبیق االختبار وبالتعاون مع مدرسي المدرستین علماً انھم انتھوا من اداء 

  .دقیقة) ٥٥(االختبار ضمن الوقت المحدد والبالغ 
  التحلیل اإلحصائي لفقرات االختبار  -٣

یھدف تحلیل فقرات االختبار الى التحقق من صالحیتھا للتطبیق من معرفة معامل الصعوبة وق�وة 
وبع��د تص��حیح إجاب��ات  ،) ١٤٠ ،١٩٩٩ ،نبی��ل( التمیی��ز وفعالی��ة الب��دائل الخاطئ��ة لك��ل فق��رة منھ��ا 

من ال�درجات الن اعتم�اد ھ�ذه النس�بة یق�دم لن�ا %) ٢٧(أ الطالب رتبت تنازلیاً واختیرت أعلى و أوط
وبم�ا ان ع�دد ط�الب العین�ة االس�تطالعیة  ،)  Ahman, 1979 ; 182( مجم�وعتین بتم�ایز مقب�ول 

  .طالباً ) ٢٧(طالب لذا بلغ عدد أفراد كل من المجموعة العلیا والدنیا ) ١٠٠(
  :یا على وفق الخطوات اآلتیةثم حللت إجابات أفراد المجموعتین العلیا والدنیا إحصائ

  معامل الصعوبة  )أ ( 
 ،و اخ�رون الزویعي( ویعرف نسبة الطالب الذین أجابوا عن الفقرة إجابات صحیحة في عینة ما 

وم�ن معام��ل الس�ھولة ت��م أیج�اد معام��ل الص�عوبة لك��ل فق�رة م��ن فق�رات االختب��ار الت��ي )  ٧٧ ،١٩٨١
) (  ٠.٧٨-٢٢( م وق��د تراوح��ت قیمتھ��ا ب��ین ك��ل مفھ��و) تطبی��ق  ،تمیی��ز ،تعری��ف(ش��ملت ك��ل م��ن 

إلى أن االختبارات تعد جی�ده إذا تباین�ت مس�تویات ص�عوبتھا ب�ین ) ١٩٧١" (بلوم"إذ یشیر  ،)٦ملحق
  .علیھ تعد جمیع فقرات االختبار جیده ومعامل صعوبتھا مناسباً )  ٠.٨٠-٢٠(

  قوة تمییز الفقرة  )ب ( 
لون عل�ى عالم�ات مرتفع�ة والط�الب ال�ذین یحص�لون ویستخدم للتمییز بین الطالب الذین یحص( 

وبعد تطبیق معادل�ة ق�وة  ،) ١١٩ ،٢٠٠٠ ،و اخرون القمش) ( على عالمات منخفضة في االمتحان 
تت�راوح  وج�دت قیمتھ�ا)التطبیق،التمییز،التعریف(ن ـــــــــتمییز الفقرات االختباریة التي شملت كل م
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ال���ى ان الفق���رات )   Stanley & Hopkins,1972( ویش���یر ) ٦ملح���ق) (٠.٧٤-٠.٢٢(ب���ین
 & Stanley)(٠.٢٠(االختباری���ة تك���ون جی���دة وص���الحة اذا كان���ت قوتھ���ا التمییزی���ة اكث���ر م���ن 

Hopkins1972, 102    (مناسبة جمیع فقرات االختبار قدرة تمییزیةوبذلك تكون ل.  
  فعالیة البدائل الخاطئة )جـ(

 ب تحلیل الفقرات ودراسة فعالیة الب�دائل الخاطئ�ة ف�يختیار من متعدد یستوجاالان فقرات اختبار 
الطلبة غیر المتمكنین من المادة الدراسیة ومنعھم م�ن الوص�ول ال�ى اإلجاب�ة  افكار تشتیت قدرتھاعلى

ویك�ون الب�دیل فع�االً عن�دما یك�ون ع�دد  ،) ١٠١ ،١٩٩٧ ،امطانیوس( الصحیحة عن طریق الصدفة 
الظ�اھر و ( دنیا اكبر من عدد الطلب�ة ال�ذین اخت�اروه ف�ي الفئ�ة العلی�ا الطالبة الذین اختاروه في الفئة ال

وتم التحقق من فاعلیة البدائل الخاطئة للفق�رات االختباری�ة بتطبی�ق معادل�ة  ،) ١٣١: ١٩٩٩ آخرون،
 ،تمیی�ز ،تعری�ف( فعالیة البدائل على درجات المجموعتین العلیا والدنیا لكل فقرة من فقرات االختبار 

  .) ٠.٣٧-و  ٠.٠٣-(لكل مفھوم وانحصرت قیمتھا السالبة بین  )تطبیق 
( ان یك�ون ن�اتج معادل�ة فعالی�ة الب�دائل س�البة لك�ي یك�ون الب�دیل فع�االً ) ١٩٨٩" (عزی�ز"إذ یرى 

  .وبھذا فان جمیع البدائل ذات فاعلیة مناسبة)  ١٠٨: ١٩٨٩ ،عزیز
  ثبات االختبار )د ( 

مؤشر لمدى االتس�اق او الثب�ات ال�ذي یق�یس ب�ھ االختب�ار  (  Reliabilityیقصد بمصطلح الثبات 
  ) ١٣١: ١٩٨٥ ،رودني(  ،)ما ھو مصمم من اجل قیاسھ 

واختار الباحث طریقة التجزئة النصفیة إلیجاد ثبات االختبار لكونھ یطبق مرة وأح�ده وف�ي جلس�ة 
الختب�ار بحی�ث یك�ون بعد تقسیم فقراتھ إلى ج�زئیین متس�اویین وراع�ى ذل�ك من�ذ بن�اء فق�رات ا ،واحدة

وھ�ذه  ،الجزءان متشابھین بعد أیجاد معام�ل الص�عوبة وق�وة التمیی�ز لفق�رات ك�ل م�ن نص�في االختب�ار
 ،) ١٩٩٧:٣٧٣ وآخ��رون، البیل��ي( الطریق��ة مفض��لة ألنھ��ا تح��دد االتس��اق ال��داخلي لفق��رات االختب��ار 

یھا عیوب بع�ض الطرائ�ق وتتالفى ف ،وتمتاز على غیرھا بسرعة أجرائھا وبساطة حساب الثبات فیھا
أعی�د  كم�ا ،)٧ملح�ق( متك�افئین تم تجزئة االختبار ال�ى نص�فین وفي ضوء ما سبق كره فقد  ،األخرى

تقس�یم ال وف�ق ھ�ذاطالب عل�ى ) ١٠٠(توزیع درجات طالب العینة االستطالعیة الثانیة والبالغ عددھم 
ن نص�في االختب�ار وكان�ت كم�ا ف�ي مفاھیم في كل م) ١٠(الختبار الى نصفین متماثلین توزیع بواقع ل
  .)٨الملحق (

) ٠.٨٠(وباستخدام معادلة معامل ارتباط بیرسون تم حساب معامل الثب�ات لنص�ف االختب�ار فبل�غ 
وھ�و معام�ل ثب�ات مناس�ب اذ ی�رى ) ٠.٨٩(فبل�غ ) ب�راون  –س�یبرمان ( وبتصحیحة باعتم�اد معادل�ة 

د جی��ده اذا بل��غ معام��ل ثباتھ��ا اكث��ر م��ن ان االختب��ارات تع��)   Gronlund, 1965" ( كرونالن��د"
)٠.٦٠)     (Gronlund, 1965; 125  (.  

  .) ٩ملحق ( وبصورتھ النھائیة كما في  وبھذا اصبح االختبار صالحا لالستخدام
  
  
  :تطبیق التجربة: سابعاً 
وامت�دت لغای�ة ی�وم األربع�اء  ١٥/٢/٢٠٠٤باشر الباحث بتطبیق تجربتھ اعتب�اراً م�ن ی�وم األح�د  
وبمعدل حصتین لكل مجموعة وقد جرى تطبیق التجرب�ة  بواقع أربع حصص أسبوعیاً  ٢٨/٤/٢٠٠٤

  :بالصیغة اآلتیة 
مواض�یع عل�ى  ھمتدریب بعدالخرائط المفاھیمیة  إستراتیجیةدرست باستخدام : المجموعة التجریبیة -١

الكیمیاء على وفق  من الحیاة الیومیة ومواضیع سبق وان درسوھا في الفصل الدراسي األول من مادة
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 بع�د ذل��ك.خط�وات أع�داد الخ�رائط المفاھیمی�ة إلكس��ابھم خب�رات ف�ي كیفی�ة أع��داد الخ�رائط المفاھیمی�ة
  :بالشكل اآلتي  التدریسجرى 

ق��ول م�ا ھ��و نللموض�وع ك�ان  رئیسع��ن المفھ�وم ال�� والس�ؤالإعط�اء مقدم�ة ع��ن الموض�وع   -أ 
  .الرمز الكیمیائي تعریف یتم ،وبعد اإلجابة ،الرمز الكیمیائي للھیدروجین

  .في قمة المخطط على السبورة رئیسضع المفھوم الو   - ب 
  .بأسئلة أخرى عن الموضوع مع ما یتضمنھ من مفاھیم أخرى وأمثلة عن المفھوم البدء  - ج 
المتعلم�ین أیج�اد العالق�ة ب�ین المف�اھیم  ویطل�ب م�ن رئیسكتابة بقیة المفاھیم تحت المفھوم ال�  -د 

  .كلمات الربط المناسبة والتوصیالتالفرعیة مع بعضھا البعض وإیجاد 
الخطوات الس���ابقة عل���ى الس���بورة ومناقش���تھا م���ع ب���رس���م الخارط���ة المفاھیمی���ة للموض���وع   -ه 

  .المتعلمین وسماع آرائھم حول الخارطة المفاھیمیة
  .تعزیز اإلجابات والمناقشات الصحیحة وتصحیح اإلجابات الخاطئة أینما وجدت  -و 
  .مفاھیمیة الموجودة على السبورة في دفاترھمكان یطلب من الطالب رسم الخارطة ال  -ز 

  المجموعة الضابطة  -٢
  :وكاآلتي  ،على وفق الخطط المعدة مسبقاً  ھمجرى تدریس

  دقیقة) ٥-٢(مقدمة تمھیدیة لربط الدرس الجدید بالدرس السابق ولمدة   -أ
ة حولھ�ا المدرس بعرض المادة من خالل ذكر محاور الدرس على السبورة وإثارة األس�ئل أیبد  -ب

وأج��راء بع��ض التج��ارب ال��واردة ف��ي الكت��اب المدرس��ي ومناقش��ة الط��الب فیھ��ا وكتاب��ة المع��ادالت 
  .الكیمیائیة واالستخدامات والتطبیقات العلمیة والعملیة للمفاھیم الواردة في موضوع الدرس

  .یذكر خالصة للدرس مع تكلیف الطالب بكتابة مادون على السبورة في دفاترھم احیاناً   -ج
  .یطلب منھم تحضیر الدرس الجدید  -د
  :تطبیق االختبار  -٣

 ،٤/٢٠٠٤/ ٢٨ المواف�ق ی�وم األربع�اء ف�يتم تطبیق االختبار على المجموعتین التجریبیة والضابطة 
مدرسین اثنین مما سھل على الباحث األشراف على س�یر االختب�ار للمحافظ�ة عل�ى س�المة وبمساعدة 

  .رة أجرائھیحدث أي طارئ خالل فتأجرائھ ولم 
 

  :الوسائل اإلحصائیة: ثامناً 
  :استخدم الباحث في إجراءات بحثھ وتحلیل نتائجھ الوسائل اإلحصائیة اآلتیة 

  :) t-test( االختبار التائي   -١
استخدم االختبار التائي لعینتین مستقلتین ومتساویتین لمكافئة مجم�وعتي البح�ث التجریبی�ة والض�ابطة 

  .الذكاء وكذلك لتفسیر النتائج ،التحصیل ،في متغیرات العمر الزمني
  
  
  

  )٤٦٧ ،١٩٧٩ ،السید(
  :)Difficulty  Formula( معادلة الصعوبة   -٢

  استخدمت إلیجاد معامل صعوبة فقرات االختبار
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  )٧٧ ، ١٩٨١: وآخرون الزوبعي(
  :)Discrimination Formula( معادلة التمییز   -٣

  الختباراستخدمت إلیجاد معامل تمییز فقرات ا

  
  )١٠٧ ، ١٩٨٣: محمد(

  :) Effectiveness  of  Distracters  Formula(معادلة فعالیة البدائل  -٤
  استخدمت إلیجاد فعالیة البدائل الفقرات االختبار

  
  )١٢٥ ، ١٩٨٥: احمد(

  :)Pearson  Correlation  Coefficient(معامل ارتباط بیرسون   -٥
  ر الموضوعياستخدم إلیجاد ثبات نصفي االختبا

  
  )١٨٣ ، ١٩٧٧:البیاتي وزكریا (

  :)Spearman – Brown Formula(براون  –معادلة التنبؤ لسبیرمان   -٦
  خدمت لتصحیح معامل ثبات االختباراست

  
  )٧٦ ، ١٩٨٩: عاھد واخرون(

  :معادلة االختبار التائي لقیاس الفروق بین النسب المئویة  -٧
  .داللة الفروق بین النسب المئویة الكتساب المفاھیم استخدم لتحلیل النتائج إلیجاد -أ

  
 拔 ب - ١= حیث  

  :   من المعادلة ویمكن إیجادھا للناجحینالنسبة المئویة  -ب
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  ) ٢٨٧ ،١٩٩٩:التكریتي والعبیدي( 

  الفصل الرابع
  عرض النتائج وتفسیرھا

  :عرض النتائج: أوال
  :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول  -١

عن التساؤل األول للبح�ث الح�الي فق�د ت�م ف�رز المف�اھیم الكیمیائی�ة ع�ن بعض�ھا م�ن حی�ث  لإلجابة
التطبی�ق  ،التمیی�ز ،التعری�ف( فقرات قیاس كل منھا على وفق االستدالل على اكتسابھا بداللة كل م�ن 

وطالما أعطیت درجة واحده لكل فق�رة م�ن فق�رات االس�تدالل عل�ى المفھ�وم وحص�ول الم�تعلم عل�ى ) 
معی�اراً الكتس�اب المفھ�وم وف�ي %٦٦.٦تین من بین الدرجات الثالث لكل مفھوم أي اعتماد نسبة درج

ی�ة لالكتس�اب ألف�راد ك�ل م�ن ئووالنسبة الم الذین اكتسبوا كل مفھوم، ضوء ذلك تم حساب عدد الطلبة
فكان�ت وتم التعبیر عن مدى االكتساب بالنسب المئوی�ة  ،)٦جدول ( المجموعتین التجربیة والضابطة 

  -: )٦(كما في الجدول 
  )٦(جدول 

المجموعتین المكتسبتین للمفاھیم الكیمیائیة ومدى االكتساب معبراً عنھ بالنسب  أفرادعدد 
  .المئویة

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة  المفھوم رقم
عدد االفراد 
المكتسبین 

  للمفھوم

  نسبة المئویةال  عدد األفراد المكتسبین المفھوم  النسبة المئویة

٧٤.٨٥  ٢٦  ٩٧.١٤  ٣٤  ١  
٥٧.١٤  ٢٠  ٩٤.٢٨  ٣٣  ٢  
٤٨.٥٧  ١٧  ٨٠.٠٠٠  ٢٨  ٣  
٣٧.١٤  ١٣  ٨٠.٠٠٠  ٢٨  ٤  
٤٢.٨٥  ١٥  ٧٤.٢٨  ٢٦  ٥  
٣١.٤٢  ١١  ٦٢.٨٥  ٢٢  ٦  
  تقارب ٨٠.٠٠٠  ٢٨  ٨٨.٥٧  ٣١  ٧
٣٤.٢٨  ١٢  ٧١.٤٢  ٢٥  ٨  
٥٤.٢٨  ١٩  ٦٥.٧١  ٢٣  ٩  

٤٢.٨٥  ١٥  ٧٧.١٤  ٢٧  ١٠  
٤٨.٥٧  ١٧  ٨٢.٨٥  ٢٩  ١١  
٣٧.١٤  ١٣  ٧١.٤٢  ٢٥  ١٢  
  تقارب ٦٢.٨٥  ٢٢  ٦٥.٧١  ٢٣  ١٣
٤٥.٧١  ١٦  ٨٠.٠٠٠  ٢٨  ١٤  
  تقارب ٦٢.٨٥  ٢٢  ٧١.٤٢  ٢٥  ١٥
٢٢.٨٥  ٨  ٦٠.٠٠٠  ٢١  ١٦  
٣٧.١٤  ١٣  ٧١.٤٢  ٢٥  ١٧  
٢٠.٠٠٠  ٧  ٤٢.٨٥  ١٥  ١٨  
  تقارب ٦٠.٠٠٠  ٢١  ٦٢.٨٥  ٢٢  ١٩
٤٥.٧١  ١٦  ٧٧.١٤  ٢٧  ٢٠  

المف�اھیم الكیمیائی�ة ألف�راد المجم�وعتین  اكتس�اب م�دىان ھن�ا拔 فروق�اً ف�ي ) ٧(یتبین من الج�دول 
ولصالح أفراد المجموعة التجریبیة في اغلب المفاھیم الكیمیائیة وتق�ارب ف�ي م�دى االكتس�اب لل�بعض 

وھذا یعني ان مدى اكتساب المفاھیم الكیمیائی�ة ألف�راد المجموع�ة التجریبی�ة الت�ي  ،األخر من المفاھیم
مفاھیمی��ة اكب��ر م��ن م��دى اكتس��اب المف��اھیم الكیمیائی��ة ألف��راد المجموع��ة درس��ت باس��تخدام الخ��رائط ال

  .ت باستخدام الطریقة االعتیادیةالضابطة التي درس
  
  :التساؤل الثاني وفرضیاتھبالنتائج المتعلقة   -٢

لالستدالل على مدى التباین بین أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في اكتسابھم المفاھیم   -أ
فق�د اعتم�د تطبی�ق معادل�ة االختب�ار الت�ائي ، للبح�ث ىیة والتحقق م�ن الفرض�یة الص�فریة األول�الكیمیائ
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للنسب المئویة لالستدالل على الفرق المعنوي بین النسب الكتساب كل مفھ�وم م�ن المف�اھیم الكیمیائی�ة 
  .أدناه )٧(بین أفراد المجموعة التجریبیة والضابطة وكانت نتائج التطبیق كما في الجدول 

  
  )٧(جدول 

عدد أفراد المجموعتین المكتسبتین للمفاھیم الكیمیائیة والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة للنسب 
  المئویة لالكتساب

رقم 
  المفھوم

القیمة التائیة   عدد األفراد المكتسبین المفاھیم  المفاھیم الكیمیائیة
  للنسب المئویة

القیمة 
  الجدولیة

الداللة 
  اإلحصائیة

        الضابطة  یبیةالتجر
  ١.١١٦  ٢٦  ٣٤  الھدرجة  ١

٢.٠٠٠  

  غیر دالة

الشعلھ االوكسي   ٢
  ھیدروجینیة

  دالة  ٢.٠٥٤  ٢٠  ٣٣

  دالة  ٢.٠٤٧  ١٧  ٢٨  االسمدة الكیمیائیة  ٣

  دالة  ٣.٠٦١  ١٣  ٢٨  االكسدة واالختزال  ٤

  دالة  ٢.٢٤٤  ١٥  ٢٦  التحلل الكھربائي  ٥

  ةدال  ٢.٧٨٩  ١١  ٢٢  الھیدروجینیةاالصرة  ٦

  غیر دالة  ٠.٤٢٥  ٢٨  ٣١  الغلیان واالنجماد  ٧

  دالة  ٢.٩٤٠  ١٢  ٢٥  العسره  ٨

  غیر دالة  ٠.٧٩٨  ١٩  ٢٣  المادة المجففة  ٩

  دالة  ٢.٣٩١  ١٥  ٢٧  المحالیل  ١٠

  دالة  ٢.١٨٢  ١٧  ٢٩  الدالئل  ١١

  دالة  ٢.٦٤٢  ١٣  ٢٥  التأین  ١٢

  غیر دالة  ٠.١٨٧  ٢٢  ٢٣  االكاسید  ١٣

  دالة  ٢.٢٨٣  ١٦  ٢٨  القلویان  ١٤

  غیر دالة  ٠.٥٣٦  ٢٢  ٢٥  الدالة الحامضیة  ١٥

  دالة  ٣.٧٠٤  ٨  ٢١  االمالح  ١٦

  دالة  ٢.٦٤٣  ١٣  ٢٥  التمیع والتزھر  ١٧

  دالة  ٣.٠٢٣  ٧  ١٥  امالح النتروجین  ١٨

  غیر دالة  ٠.١٩٤  ٢١  ٢٢  الشب  ١٩

  دالة  ٢.١٤١  ١٦  ٢٧  الماء الملكي  ٢٠

  
التائی�����ة للنس�����ب المئوی�����ة المحس�����وبة للمف�����اھیم الكیمیائی�����ة ان القیم�����ة ) ٧(یتب�����ین م�����ن الج�����دول 

ھي اكبر من القیمة الجدولیة للنسب التائیة ام�ا ) ٢،٣،٤،٥،٦،٨،١٠،١١،١٢،١٤،١٦،١٧،١٨،٢٠(
فقد كانت القیمة التائیة للنسب المؤیة المحسوبة اقل من القیم�ة ) ٧،٩،١٣،١٥،١٩ا،( بالنسبة للمفاھیم 

أي ، الختب�ار ذي نھای�ة واح�دة) ٠.٠٥(وبمس�توى معنوی�ة ) ٦٨(حری�ة  بدرج�ة) ٢(الجدولیة والبالغة 
للمجموعة التجریبی�ة % ٧٣.٥مفھوماً كیمیائیاً وبنسبة اكتساب ) ١٤(ان ھنا拔 فروقاً معنویة الكتساب 

 ،وبھ��ذا تحقق��ت اإلجاب��ة ع��ن التس��اءل الث��اني للبح��ث ،مف��اھیم كیمیائی��ة) ٦(وال فرق��اً معنوی��اً الكتس��اب
أي تف�وق  ،رضیة الصفریة االولى للمفاھیم المكتسبة وقبولھا للمف�اھیم غی�ر المكتس�بةوكذلك رفض الف

أفراد المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام الخرائط المفاھیمیة على أف�راد المجموع�ة الض�ابطة 
مجتمع�ة التي درست بالطریقة االعتیادیة بثلثي عدد المفاھیم المكتسبة تقریباً وبنسبة اكتس�اب للمف�اھیم 
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للمجموعة التجریبیة بینما بلغ عدد المفاھیم المكتسبة في المجموعة الض�ابطة نص�فھا تقریب�اً % ٧٣.٥
  .%٤٧.٢وبنسبة اكتساب 

  :لالستدالل على النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة الثانیة  -ب
التب��این ب��ین أف��راد المجم��وعتین التجریبی��ة والض��ابطة ف��ي اكتس��ابھم المف��اھیم لالس��تدالل عل��ى م��دى 

ت�م حس�اب متوس�ط درج�ات للبح�ث، الكیمیائیة مجتمعة والتحقق من ص�حة الفرض�یة الص�فریة الثانی�ة 
أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة الذین اكتسبوا المفاھیم الكیمیائی�ة مجتمع�ة وك�ذلك التب�این ب�ین 

وبتطبی��ق معادل��ة  ،)١٠ملح��ق (ن م��ن درج��ات اكتس��اب المف��اھیم مجتمع��ة لك��ل مجموع��ةالمتوس��طی
فقد تم الحصول على النتائج كما في ج�دول  ،لعینیتین مستقلتین ومتساویتین)   t-test(االختبار التائي 

)٨(.  
  )٨(جدول 

التجریبیة  المتوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة ألفراد المجموعتین
  .والضابطة في اكتساب المفاھیم الكیمیائیة مجتمعة

  العدد  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

  التباین
درجة 
  الحریة

الداللة   القیمة التائیة
  الجدولیة  المحسوبة  االحصائیة

  ١٥٠.٧٩  ٦١.٤٥  ٣٥  التجریبیة
  دالة احصائیاً   ٢  ٢.٠٥٥  ٦٨

  ١٧٧.١٥  ٣٥.٨  ٣٥  الضابطة

ھ�ي اكب�ر م�ن القیم�ة الجدولی�ة البالغ�ة ) ٢.٠٥٥(ان القیمة التائیة المحس�وبة  السابقالجدول  یتبین من
لذا ترفض الفرضیة الصفریة الثانیة وھذا یعن�ي ) ٠.٠٥(وبمستوى معنویة ) ٦٨(وبدرجة حریة ) ٢(

ة تف��وق أف��راد المجموع��ة التجریبی��ة عل��ى أف��راد المجموع��ة الض��ابطة ف��ي اكتس��اب المف��اھیم الكیمیائی��
  .مجتمعة ولصالح المجموعة التجریبیة

لالس�تدالل عل��ى الف�رق االحص�ائي ب��ین اف�راد المجم�وعتین التجریبی��ة والض�ابطة ف�ي تحص��یلھم  -ج�ـ 
ال یوج�د ف�رق ( للمفاھیم الكیمیائیة مجتمعة ولتحقق من الفرضیة الصفریة الثالثة للبحث والتي نص�ت 

ط درج��ات الط��الب ال��ذین یدرس��ون بخ��رائط ب��ین متوس��)٠.٠٥(ذو دالل��ة احص��ائیة بمس��توى دالل��ة 
فق��د ) المف��اھیم وال��ذین یدرس��ون م��ن دون خ��رائط المف��اھیم ف��ي تحص��یلھم للمف��اھیم الكیمیائی��ة مجتمع��ة 

ت�م الحص�ول عل�ى النت�ائج كم�ا ف�ي وعینت�ین مس�تقلتین ل  t-Testاعتم�د تطبی�ق معادل�ة االختب�ار الت�ائي
  ).٩(الجدول 

  
  
  
  

  )٩(جدول 
  بة والجدولیة لالفراد المجموعتینلتباین والقیمة التائیة المحسوالمتوسط الحسابي وا

  التجریبة والضابطة في تحصیل المفاھیم الكیمیائیة مجتمعة

  العدد  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

  التباین
درجة 
  الحریة

الداللة   القیمة التائیة
  الجدولیة  المحسوبة  االحصائیة

  ١٣٧.٣٥  ٣٤.٩١  ٣٥  التجریبیة
٢  ٥.٥٤  ٦٨  

دالة 
  ٩٤.٦٦  ٢٠.٤٥  ٣٥  الضابطة  احصائیاً 
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وبدرجة ) ٢(ھي اكبر من القیمة الجدولیة البالغة ) ٥.٤٥(القیمة التائیة المحسوبة  أن) ٩(من الجدول 
 أف�رادلذا ترفض الفرضیة الص�فریة الثالث�ة وھ�ذا یعن�ي تف�وق  )٠.٠٥(وبمستوى معنویة ) ٦٨(حریة 

المجموع��ة الض��ابطة ف��ي تحص��یلھم للمف��اھیم الكیمیائی��ة مجتمع��ة  دأف��راالمجموع��ة التجریبی��ة عل��ى 
  .ولصالح المجموعة التجریبیة

 
  تفسیر النتائج: ثانیاً 

الخ��رائط  إس��تراتیجیةتف��وق أف��راد المجموع��ة التجریبی��ة الت��ي درس��ت باس��تخدام  إل��ىتش��یر النت��ائج 
م�ن المف�اھیم % ٧٠دیة بنس�بة المفاھیمیة على أفراد المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیا

تف��وق أف��راد المجموع��ة التجریبی��ة عل��ى أف��راد  أیض��اً كم��ا أظھ��رت النت��ائج  ،الكیمیائی��ة بش��كل ف��رادى
  :ویمكن تفسیر ذلك في ضوء اآلتي  ،الضابطة في اكتساب المفاھیم مجتمعة

ھ بالتحض�یر الخرائط المفاھیمیة حث الطال�ب عل�ى زی�ادة اھتمام� إستراتیجیةان التدریس باستخدام    - أ
الیومي وبصیغة تتطلب منھ التفكیر وعم�ل مخطط�ات ب�دال م�ن الحف�ظ اآلل�ي ویس�ھم بش�كل فاع�ل ف�ي 

 وال�تعلم تنمیة قدراتھ على ربط أجزاء المادة الدراسیة مع بعضھا وبالتالي زیادة الدافعیة نحو الدراس�ة
  .وانعكس على اكتسابھم للمفاھیم الكیمیائیة

الخ�رائط المفاھیمی�ة جع�ل ع�رض الم�ادة التعلیمی�ة اكث�ر إث��ارة  تراتیجیةإس�ان الت�دریس باس�تخدام  -ب
ین النتباه المتعلمین حیث تعم�ل الخ�رائط عل�ى أیج�اد ن�وع م�ن النق�اش والتفاع�ل المس�تمر ب�ین المتعلم�

وخاص��ة م��ن خ��الل  والتن��افس فیم��ابینھم لالرتق��اء بمس��توى أع��داد الخ��رائط المفاھیمی��ة م��ع الم��درسو
  .اكتسابھم للمفاھیم على انعكسو على المزید من اإلبداع ھمتشجیعالتغذیة الراجعة و

أي  خط�وات اس�تنتاجیة، يذتفكیر تحلیل�ي ن�ازل  الخرائط المفاھیمیة ھو إستراتیجیةان التدریس با -ج
وھو یتمثل بتق�دیم المفھ�وم  ،والتفاصیل تدرج ھرمیاً من العمومیات الى الجزیئاتال یتطلب اعدادھاان 

أیج�اد ن�وع م�ن ال��روابط ب�ین مف�اھیم ق��د ال و ،حقھ�ا مكونات��ھ والتفرع�ات المرتبط�ة ب��ھكخط�وة اول�ى یل
  .وھذه رؤیة للعالقة بین المفاھیم ،تتوضح ھذه العالقة في الكتاب المدرسي

النتق��اء ون یفك��رالخ��رائط المفاھیمی��ة ھ��و تعل��م ذو معن��ى الن المتعلم��ین  إس��تراتیجیةان الت��دریس ب -د
یقیة واالستخدامات الوظیفیة م�ن خ�الل ص�فات المفھ�وم وتمیی�زه ع�ن المف�اھیم التطب قفاألمثلة والموا

اكتس�اب مھ�ارات عقلی�ة تس�ھم ف�ي فك�ار وبالت�الي االوھذا ینمي الق�درة عل�ى ترتی�ب وتنظ�یم  ،األخرى
  .واكتسابھا المفاھیم سھولة تعلم

 ،ال���تعلمف���ي   ة ان التدریس باستخدام الخرائط المفاھیمیة یعمل على اشترا拔 اكثر من حاس  -ھـ
وبش�كل خ�اص عن�د ف�ي عملی�ة ال�تعلم  الفكر  فعند أعداد الخرائط المفاھیمیة تشتر拔 الید في الكتابة مع

تعل�م اعداداھا فرادى سواء اثناء الواجبات البیتیة او الجماعي اثناء المناقشات الصفیة مم�ا ی�ؤدي ال�ى 
  .اثراً بیسرفضالعن انھا تكون ابقى  ةوبالتالي اكتساب المفاھیم العلمیاستكشافي من لدن المتعلم 

واتفقت الدراسة الحالیة مع دراسات سابقة حول فاعلیة المتغیر المستقل المتمث�ل ب�الخرائط المفاھیمی�ة 
ف�ي الت��دریس اال ان الدراس�ة الحالی��ة تمی�زت ع��ن الس�ابقات ف��ي التط�رق ال��ى اكتس�اب المفھ��وم ول��یس 

  .تابع رلمتغیر المستقل في اكثر من متغیھ على فاعلیة االتحصیل او التغییر المفاھیمي مما یستدل من
  

  الفصل الخامس
  االستنتاجات والتوصیات والمقترحات

  :االستنتاجات: اوالً 
  :في ضوء نتائج البحث تم التوصل لالستنتاجات التالیة 
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تس�اب تدریس�یة عل�ى الطریق�ة االعتیادی�ة ف�ي اك إس�تراتیجیةأفضلیة استخدام الخرائط المفاھیمیة ك  -١
  .اغلب المفاھیم الكیمیائیة قید الدراسة

الخ�رائط المفاھیمی�ة تنم�ي الق�درة ل�دى الم�تعلم ف�ي تعری�ف وتمیی�ز اغل�ب المف�اھیم  إستراتیجیةان   -٢
  .وتطبیقاتھا بشكل افضل من الطریقة االعتیادیة

م الخ�رائط یتركز دور المدرس على التوجی�ھ واإلرش�اد وقی�ادة المناقش�ات ب�ین المتعلم�ین باس�تخدا  -٣
  .المفاھیمیة اكثر من كونھ ملقناً للمعلومات كما ھو شائع في الطریقة االعتیادیة

والمش�اركة اإلیجابی�ة االس�ئلة على ط�رح ا المتعلمین یشجع التدریس باستخدام الخرائط المفاھیمیة  -٤
مم�ا  ،مزی�دوذلك مؤش�ر لحص�ولھم عل�ى تعزی�ز داخل�ي ی�دفعھم ل�تعلم الالمواقف التعلیمیة التعلمیة في 

  .یعني اكتسابھم الثقة بالنفس للتعبیر عن أفكارھم فیتالشى بذلك التردد للمشاركة لدیھم
  
  :التوصیات: ثانیاً 

  :بما یاتي  ىفي ضوء نتائج البحث الحالي یوص
  .التدریس باستخدام الخرائط المفاھیمیة إستراتیجیةتضمین مقرر مناھج وطرائق تدریس الكیمیاء   -١
س��تراتیجیات اس��تخدام الخ��رائط المفاھیمی��ة ف��ي إلمدرس��ي الكیمی��اء لتدریس��ھم عل��ى ف��تح دورات   -٢

  .التدریس
دلی��ل لمدرس��ي الكیمی��اء یتض��من كیفی��ة الت��دریس باس��تخدام الخ��رائط المفاھیمی��ة م��ع أمثل��ة  اع��داد  -٣

  .تطبیقیة
ص�ف الث�اني التدریس باستخدام الخرائط المفاھیمیة ف�ي ت�دریس الكیمی�اء ف�ي ال إستراتیجیةاعتماد   -٤

  .المتوسط
  

  :المقترحات: ثالثاً 
  .استكماالً للبحث الحالي وتطویراً لھ یرى الباحث انھ یمكن اجراء دراسات الحقة لبحثھ منھا

  .مع االخذ بنظر االعتبار متغیر الجنس دراسة مماثلة للبحث الحالي لصفوف دراسیة أخرى  -١
  .قد واالبتكاريدراسة اثر الخرائط المفاھیمیة في التفكیر النا  -٢
  .اھات ومیول الطلبة نحو الكیمیاءستخدام الخرائط المفاھیمیة واثرھا في اتجالدراسة مماثلة   - ٣
  

  
  

  المصـــادر
مكتب���ة االنجل���و  ،األص���ول التربوی���ة العملی���ة الت���دریس ،١٩٩٢ ،اب���راھیم مج���دي عزی���ز  -١

  .القاھرة ،المصریة
وزارة التعل�یم  ،یثة في طرائ�ق ت�دریس العل�ومستراتیجیات حد ،١٩٩٩ ،صبحي حمدان ،ابو جاللة-٢

  مكتبة الفالح للنشر والتوزیع .كلیة التربیة للمعلمات ،العالي سلطنة عمان
مكتب�ة االنجل�و  ،الق�اھرة ،٥ط ،عل�م ال�نفس الترب�وي ،١٩٩٦ ،ابو حطب فؤاد وامال ص�ادق  -٣

  .المصریة
المطبعة الوطنی�ة  ،١ط ،لتدریسیةالقیاس والتقویم في العملیة ا ، ١٩٨٥ ،احمد سلیمان عوده  -٤

拔األردن ،عمان ،جامعة الیرمو.  
 ،منشورات جامعة دمش�ق ،القیاس والتقویم في التربیة الحدیثة ،١٩٩٧ ،امطانیوس میخائیل  -٥

  .سوریا
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  .بیروت ،مكتبیة لبنان ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة ،١٩٧٧ ،احمد زكي ،البدوي  -٦
االحص�اء الوص�في واالس�تداللي ف�ي  ،١٩٧٧ ،ق وزكریا انث�انیوسعبد الجبار توفی ،البیاتي  -٧

  .مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة ،بغداد ،التربیة وعلم النفس
مكتب�ة الف�الح  ،١ط ،علم النفس التربوي وتطبیقات�ھ ،١٩٩٧ ،محمد عبد هللا واخرون ،البیلي  -٨

  .االمارات العربیة المتحدة ،للنشر والتوزیع
التطبیق��ات االحص��ائیة  ،١٩٩٩ ،یاس��ین محم��د وحس��ن محم��د عب��د العبی��دي ودی��ع ،التكریت��ي  -٩

جامعة  –الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر ،واستخدامات الحاسوب في البحوث التربیة الریاضیة
  .الموصل

التقنیات التربویة في تدریس العلوم للمعاھد العلیا  ،١٩٨٣ ،عیسى مصباح واخرون ،الحاج  -١٠
  .مؤسسة الكویت للتقویم العلمي ،الكویت ،١ط ،مة الحاج عیسىترج ،والجامعات

 ،تدریس العلوم في ضوء االتجاھات التربویة المعاصرة ،١٩٩٣ ،حیدر عبد اللطیف حسین  -١١
  .دار الحادي للطباعة والنشر ،تعز ،١ط

مف��اھیم العل��وم العام��ة والص��حة للص��فوف األربع��ة  ،١٩٩٥ ،خلی��ل یوس��ف واخ��رون ،الخلیل��ي-١٢
  .مطابع وزارة التربیة والتعلیم الجمھوریة العربیة الیمنیة ،١ط ،لىاألو
ن��ابلس جامع��ة النج��اح الوطنی��ة  ،١ط ،أج��رات ف��ي تص��میم المن��اھج ،١٩٩٥ ،دروزة افن��ان نظی��ر-١٣

  .مطبعة النصیر
  .بغداد جامعة بغداد ،القیاس والتقویم، ٢٠٠٠ ،وعدنان المھداوي ،احسان علیوي ،الدلیمي-١٤
  .دار القلم ،الكویت ١ط ،االتجاه المعاصر في تدریس العلوم ،١٩٧٤حي فت ،الدیب-١٥
 ،)ا، ب، ج، ح، ھ���ـ ( ات المتتابع���ة القیاس���یة المجموع���اتالمص���فوف ،١٩٨٣س���ي  ،ج���ي ،راف���ن-١٦

  .مطابع جامعة الموصل ،فخري الدباغ واخرون الموصل ،ترجمة
  نجلو المصریةالقاھرة مكتبة اال ،نمو المفاھیم العلمیة ،١٩٧٤رشدي لبیب -١٧
ترجم���ة محم���د س���عید  ،اساس���یات القی���اس والتق���ویم ف���ي ت���دریس العل���وم ،١٩٨٥رودن���ي دوران -١٨

  .االردن ،اربد ،المطبعة الوطنیة ،دار االمل ،صبارین واخرون
دار الكت��ب للطباع��ة  ،االختب��ارات والمق��اییس النفس��یة ،١٩٨١ ،عب��د الجلی��ل واخ��رون ،الزوبع��ي-١٩

  .عراقجامعة الموصل ال ،والنشر
  .القاھرة عالم الكتب ،تصمیم التدریس رؤیة منظومیة ،٢٠٠١حسن حسین  ،زیتون-٢٠
 ،دار عم�ان ،١ط ،طبیعة العلم وبنیة وتطبیقاتھ في التربیة العلمیة ،١٩٨٦عایش محمود  ،زیتون-٢١

  .عمان
  .دار الشروق ،عمان ،االردن ،١ط ،أساسیات تدریس العلوم ،١٩٩٤عایش محمود  ،زیتون-٢٢
 ،مبتك�رة لتط�ویر التربی�ة العلمی�ة إستراتیجیةخرائط المفاھیم ا ،١٩٩٧ ،كمال عبد الحمید ،زیتون-٢٣

جامع�ة الس�لطان ق�ابوس المجل�د الراب�ع  ،اتجاھات التربیة وتحدیات المستقبل ،المؤتمر التربوي االول
  .سلطنة عمان

مق��رر االحی��اء ف��ي  اث��ر اس��تخدام خ��رائط المف��اھیم ف��ي ت��دریس ،)٢٠٠٠(ن��واف مقب��ل  ،الس��راني-٢٥
رس�الة ماجس�تیر منش�ورة ف�ي ( الحائ�ل الجمھوری�ة الیمنی�ة  ،تحصیل واتجاھات طالب كلیة المعلم�ین

  .)شبكة االنترنیت 
تدریس مفاھیم اللغة العربی�ة والریاض�یات  ،١٩٨٨وجمال یعقوب الیوسف  ،جودت احمد ،سعادة-٢٦

  .بیروت ،١ط،والعلوم والتربیة االجتماعیة
دار الب���ارودي العلمی���ة للنش���ر  ،١ط ،تص���میم الت���دریس ،٢٠٠١ ،د الح���افظ محم���دعب��� ،س���المة-٢٧

  .االردن ،عمان ،والتوزیع
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، دار الفك�ر العرب�ي ٣ط ،علم النفس اإلحصائي وقیاس العقل البش�ري ،١٩٧٩فؤاد البھي  ،السید-٢٨
  .القاھرة ،للطبع والنشر

عم�ان  ،١ط والتقویم في التربیة بادئ القیاسم ،١٩٩٩زكریا محمد واخرون  الظاھر و آخرون،-٢٩
  .مطابع األرز ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع

تشخیص أخطار فھ�م الطلب�ة ف�ي الص�ف الث�اني الث�انوي  ،١٩٨٦ ،محمد زیاد عبد القادر ،طربیة-٣٠
  .عمان ،األردن ،العدد السادس مجلة دراسات العلوم التربویة ،العلمي للمفاھیم البایلوجیة

  .االردن ،دار عمار ،عمان ،مبادئ القیاس والتقویم في التربیة ١٩٨٩اھیم واخرون عاھد إبر-٣١
.  

وخ��رائط المف��اھیم ف��ي تغیی��ر المف��اھیم ) ٧(اث��ر اس��تخدام أش��كال  ،٢٠٠٠می��ادة ط��ارق  ،الع��زي-٣٢
أطروح�ة دكت�وراه (  ،اإلحیائیة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط وتنمیة اتجاھھن نحو مادة األحیاء

  .بغداد) ابن الھیثم ( كلیة التربیة ) نشورة غیر م
عم�ان دار الفك�ر للنش�ر  ٢ط ،مبادئ القیاس والتق�ویم ف�ي التربی�ة ،١٩٨٩عزیز سمارة واخرون -٣٣

  .والتوزیع
اث��ر اس�تخدام خ�رائط المف��اھیم ف�ي تحص��یل طالب�ات الص��ف  ،١٩٩٧نادی�ة محم��د عل�ي  ،العط�اب-٣٤

اب�ن الھی�ثم ( كلیة التربیة ) رسالة ماجستیر منشورة ( لیمنیة الجمھوریة ا ،االول الثانوي في مدینة اب
  .جامعة بغداد) 

  .كویت تایمز ،الكویت ١ط ،المتعلم في علم النفس التربوي ،١٩٩٠بدر عمر  ،العمر-٣٥
اإلص�دار الث�اني عم�ان دار الش�روق  ،سیكلوجیة ال�تعلم والتعل�یم الص�في ،١٩٩٨ ،قطامي یوسف-٣٦

  للنشر والتوزیع
دار  ،األردن عم���ان ،٢ط ،نم���اذج الت���دریس الص���في ،١٩٩٨ونابف���ھ قط���امي  ،ي یوس���فقط���ام-٣٧

  .الشروق للنشر والتوزیع
دار الفك�ر للطباع�ة  ،ط ،القیاس والتقویم في التربی�ة الخاص�ة ،٢٠٠٠مصطفى واخرون  ،القمش-٣٨

  .والنشر والتوزیع عمان األردن
ع��الم  ،٢ط ،س الم��واد االجتماعی��ةت��دری ،١٩٧٤وب��رنس احم��د رض��وان  ،احم��د حس��ین ،اللق��اني-٣٩

  .الكتب القاھرة
رس�الة  ،بناء االختبارات االكادیمی�ة والمھنی�ة م�دیر االختب�ارات واالمتحان�ات ١٩٨٣محمد مقبل -٤٠

  .العدد الثالث المجلد الرابع والعشرون عمان ،المعلم
ون وایل�ي اساس�یات عل�م ال�نفس الترب�وي دار ج� ،١٩٨٤ ،وعبد الرحمن ع�دس ،محي الدین توق-٤١

  .نیویور拔 ،وابنائھ
  .عمان األردن ،معھد التربیة ،تصمیم التعلیم البونسكو ،١٩٩٩محي الدین توق -٤٢
  .األردن ،دار الفكر العربي ،١ط ،أسس علم النفس التربوي ،٢٠٠١محي الدین توق واخرون -٤٣
تص�حیح األخط�اء  اثر استخدام خرائط المفاھیم في ،١٩٩٨سھى ابراھیم عبد الكریم  ،المشھداني-٤٤

) أطروحة دكت�وراه غی�ر منش�ورة (  ،الشائعة لدى طلبة الصف الثاني المتوسط في المفاھیم الكیمیائیة
  .)ابن الھیثم ( كلیة التربیة ،بغداد
تعرف اثر تدریس مادة العلوم بخریطة المفاھیم عل�ى ك�ل م�ن التحص�یل  ،١٩٩٤مھا عبد السالم -٤٥

جامع�ة  ،الق�اھرة) رسالة ماجستیر غی�ر منش�ورة ( ف األول اإلعدادي والتفكیر الناقد لدى تالمیذ الص
  .عین شمس

 ،ترجمة محم�د حم�د الطیط�ي ،تعلیمي -تدریس المفاھیم نموذج تصمیم  ،١٩٩٣ ،میرل وتینسون-٤٦
  .دار اآلمال ،االردن
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دار  ،القیاس والتقویم التربوي واستخدامھ ف�ي مج�ال الت�دریس الص�في ،١٩٩٩ ،نبیل عبد الھادي-٤٧
  .االردن ،عمان ،وسائل النشر

دار الفرق�ان للنش�ر  ،عم�ان ،األردن ،١ط ،الجدید في تعلیم العلوم ،١٩٨٩یعقوب حسین  ،نشوان-٤٨
  .والتوزیع

اثر تدریس المفاھیم الفیزیائیة باستخدام خرائط المفاھیم ونموذج  ،١٩٩٩واثق عبد الكریم یاسین -٤٩
بغ�داد كلی�ة ) أطروح�ة دكت�وراه غی�ر منش�ورة ( كلیة المعلمین، ھیلدا تابا في التفضیل المعرفي لطلبة 

  .)ابن الھیثم ( التربیة 
توجیھات وتوصیات االختصاصین التربویین لم�ادة عل�وم الحی�اة  ،١٩٨٣العراق  ،وزارة التربیة-٥٠

  .مدیریة األشراف االختصاصي بغداد ،والفیزیاء والكیمیاء والریاضیات
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  )١( ملحق
  درجات الطالب في اختبار الذكاء والتحصیل السابق والعمر باالشھر للمجموعتین التجریبیة والضابطة

  ت
  اعمار الطالب محسوباً باالشھر  درجات الطالب في مادة الكیمیاء  درجات الطالب في اختبار الذكاء

المجمو
  عة التجریبیة

المجموعة 
  الضابطة

المجموعة 
  التجریبیة

المجموعة 
  ابطةالض

المجموعة 
  التجریبیة

المجموعة 
  الضابطة

١٨٨  ١٨٤  ٧٥  ٦٨  ٤٦  ٤٣  ١  
١٧٩  ١٨٥  ٦٥  ٧٥  ٢٤  ٢٧  ٢  
١٦٩  ١٦١  ٦٣  ٥٦  ٢٩  ٢٥  ٣  
١٧٩  ١٧٥  ٥٨  ٧٦  ٣٩  ٣٠  ٤  
١٦٥  ١٨٩  ٧٦  ٦١  ٢٢  ٣٥  ٥  
١٧٨  ١٧٨  ٦٣  ٦٨  ٢٧  ٢٧  ٦  
١٦٩  ١٦٨  ٧٥  ٦٥  ٢٦  ٤٩  ٧  
١٦٥  ١٧٥  ٦٩  ٧٠  ٢٥  ٢١  ٨  
١٨١  ١٧٥  ٧٠  ٦٨  ٣٠  ٢٥  ٩  

١٧٥  ١٧٠  ٥٧  ٥٦  ٤٩  ٣٥  ١٠  
١٧١  ١٨٠  ٦٣  ٥٩  ٣٩  ٢٢  ١١  
١٦١  ١٧٤  ٥٤  ٦٧  ٣٢  ٣١  ١٢  
١٧٥  ١٦٦  ٧٥  ٦٢  ٢١  ٢٧  ١٣  
١٨٩  ١٥٥  ٦٤  ٦٤  ٢٥  ٣٧  ١٤  
١٦٨  ١٦٨  ٦٣  ٧٨  ٣٤  ٣١  ١٥  
١٥٥  ١٧٨  ٧٦  ٧٣  ٢٢  ٤٠  ١٦  
١٨٥  ١٦٨  ٧٥  ٧١  ٣١  ٢٩  ١٧  
١٦٧  ١٧٧  ٧٥  ٦٩  ٢٠  ٣٢  ١٨  
١٧١  ١٨٠  ٦٧  ٦٢  ٣٥  ٢٢  ١٩  
١٧٥  ١٧٩  ٦٥  ٧٥  ٢٣  ٤٣  ٢٠  
١٦٩  ١٦٢  ٧٩  ٧٣  ٢٢  ٣٤  ٢١  
١٧٤  ١٧٤  ٦٧  ٧٦  ٣٥  ٢٤  ٢٢  
١٧٢  ١٦٧  ٦١  ٧١  ٣٢  ٣٢  ٢٣  
١٦٢  ١٦٨  ٧١  ٦٨  ٢٧  ٣٤  ٢٤  
١٨٢  ١٧١  ٧٥  ٧٤  ٤٠  ٤٠  ٢٥  
١٧٨  ١٩٠  ٦٤  ٦٢  ٢٧  ٢٧  ٢٦  
١٨٧  ١٨٦  ٦٤  ٦٧  ٣٢  ٢٥  ٢٧  
١٦٠  ١٧٥  ٦٥  ٦٥  ٣٤  ٤١  ٢٨  
١٦٥  ١٩٢  ٧٥  ٧٥  ٤١  ٢٤  ٢٩  
١٧٣  ١٦٣  ٧٣  ٨٥  ٣٩  ٣٢  ٣٠  
١٧٢  ١٨٥  ٦٣  ٥٧  ٣٢  ٢٤  ٣١  
١٧٢  ١٦٣  ٥٥  ٧١  ٢٦  ٣١  ٣٢  
١٦٧  ١٧٢  ٦٠  ٦٥  ٣٢  ٢٦  ٣٣  
١٧٥  ١٧٤  ٦٨  ٦٣  ٣٤  ٢٥  ٣٤  
١٧٤  ١٦٩  ٥٥  ٦٤  ٢٩  ٣٣  ٣٥  
  ٦٠٦٥  ٦٠٩٦  ٢٣٤٣  ٢٣٨٠  ١٠٥١  ١٠٨٣  المجموع

  
  )٢(ملحق رقم 

اسماء الخبراء والمحكمین الذین استعان بھم الباحث في اعداد مستلزمات البحث مرتبة حسب 
  اللقب العلمي

  مكان العمل الكلیة والجامعة  االختصاص  السم واللقب العلميا  ت
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  ×  ×  ×      بغداد/التربیة ابن رشد   قیاس وتقویم  كامل ثامر الكبیسي.د.أ  ١

  ×        ×  دیالى/ساسیة التربیة األ  قیاس وتقویم  ناظم جواد كاظم.د.أ  ٢

  امل امین االطرقجي.م.أ  ٣
طرائق تدریس 

  ×  ×  ×  ×  ×  بغداد/تربیة ابن الھیثم   علوم الحیاة

طرائق تدریس   باسمة شاكر العبدلي.د.م.أ  ٤
  علوم الحیاة

  ×  ×  ×  ×  ×  بغداد/تربیة ابن الھیثم 
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طرائق تدریس   بسمة محمد احمد.د.م.أ  ٥
  العلوم

        ×  ×  بغداد/تربیة ابن الھیثم 

  ×  ×        بغداد/تربیة ابن الھیثم   كیمیاء فیزیاویة  تقي الدین عبد الھادي.د.م.أ  ٦

عبدالستار احمد .د.م.أ  ٧
  االسدي

طرائق تدریس 
  الكیمیاء

  ×  ×  ×  ×  ×  دیالى/تربیة 

طرائق تدریس   علي مطني العنبكي.د.م.أ  ٨
  الفیزیاء

        ×  ×  التربیة األساسیة دیالى

  ×  ×        التربیة ابن رشد بغداد  یمیاء وتحلیلةك  عالء فرا拔.د.م.أ  ٩
  ×  ×        التربیة المستنصریة  قیاس وتقویم  صنعاء یعقوب.د.م.أ  ١٠

طرائق تدریس   فائق فاضل السامرائي.د.م.أ  ١١
  الریاضیات

  ×  ×  ×  ×  ×  تربیة أساسیة دیالى

طرائق تدریس   فائزة عبدالقادر الجلبي.د.م.أ  ١٢
  الریاضیات

  ×  ×  ×  ×  ×  دیالى/تربیة 

      ×  ×  ×  تربیة أساسیة  إرشاد تربوي  لیث كریم السامرائي.د.م.أ  ١٣

ماجد عبد الستار .د.م.أ  ١٤
  البیاتي

طرائق تدریس 
  علوم الحیاة

  ×  ×  ×  ×  ×  دیالى/تربیة 

  ×  ×    ×  ×  دیالى/علوم   كیمیاء فیزیاویة  عامر فاضل النعیمي.م.أ  ١٥

١٦  
مشرف /مسلم ھادي .م

  ×  ×      ×  الىدی/تربیة   كیمیاء  تربوي

  ×  ×  ×    ×  بلدروز للبنات-ث  كیمیاء  االنسة جمیلة كاظم مجید  ١٧
  ×  ×  ×  ×  ×  العدنانیة-ث  كیمیاء  السید منذر مبدر عبدالكریم  ١٨

  
  )٣ملحق رقم 

  األھداف السلوكیة ومستویاتھا بحسب تصنیف بلوم للمجال المعرفي
المستو  :جعل الطالب قادراً على أن األغراض السلوكیة،  ت

  ى
    الھیدروجین  -- 

  ١  یكتب الرمز الكیمیائي للھیدروجین  ١
  ١  یحدد الصیغة الجزئیة للھیدروجین  ٢
  ١  یحدد تكافؤ الھیدروجین  ٣
  ٢  یعطي مثاالً عن الھدرجة  ٤
  ١  یعرف الھدرجة  ٥
  ٣  یذكر استخداماً للھیدروجین في العملیات الصناعیة  ٦
  ٢  ة االوكسي ھیدروجینیةیعلل استخدام الھیدروجین في تولید الشعل  ٧
  ٢  یعلل استخدام الھیدروجین في تحضیر غاز االمونیا  ٨
  ٢  یعلل استخدام الھیدروجین كوقود الطالق الصواریخ  ٩

  ٢  یعلل استخدام الھیدروجین في ملئ مناطید دراسة األنواء الجویة  ١٠
  ٣  ھیدروجینیة –یرسم مخططاً النتاج الشعلة أال وكسي   ١١
  ٣  أنواع األسمدة الكیمیائیة التي یدخل في تركیبھا الھیدروجین غیر الموجودة في الكتاب یذكر بعض  ١٢
  ١  یذكر خطوات تحضیر غاز الھیدروجین  ١٣
  ٣  یكتب معادلة تحضیر غاز الھیدروجین مختبریاً   ١٤
  ٣  یشكل جھاز تحضیر الھیدروجین كما في الرسم الذي أمامھ  ١٥
  ٣  تحضیر الھیدروجین مختبریاً یتحقق من أحكام أجزاء جھاز   ١٦
  ٢  یعلل اإلزاحة السفلیة للماء عند جمع غاز الھیدروجین مختبریاً   ١٧
  ٢  یعلل تر拔 الفقاعات األولى عند تحضیر غاز الھیدروجین مختبریاً   ١٨
  ٢  یعلل جعل القنینة مقلوبة على  المنضدة عند جمع غاز الھیدروجین مختبریاً   ١٩
  ٣  مة في تحضیر غار الھیدروجین مختبریاً یذكر المواد المستخد  ٢٠
  ٣  یعبر بمعادلة كیمیائیة موزونة عن تحضیر غاز الھیدروجین من تفاعل الخارصین مع حامض الكبریتیك المخفف  ٢١
  ٣  یتحقق من اشتعال غاز الھیدروجین عندما یكون نقیا  ٢٢
  ٣  یتحقق من اشتعال غاز الھیدروجین عندما یكون مخلوطاً بالھواء  ٢٣
  ٣  یثبت بتجربة ان غاز الھیدروجین  ٢٤
  ٢  یعلل سبب استخدام كلورید الكالیسوم كمادة مجففة  ٢٥
  ٢  یعلل سبب تغیر لون أوكسید النحاس األسود الى األحمر عند إصرار غاز الھیدرجین  ٢٦
  ٣  یستدل بان غاز الھیدروجین اخف من الھواء  ٢٧
  ٣  H2 یمیائیة عند احرار غاز یعبر عن اختزال اوكسید النحاس بمعادلة ك  ٢٨
  ١  یعرف االكسدة  ٢٩
  ١  یعرف االختزال  ٣٠
    الماء  -- 
  ٢  یكتب الصیغة الكیمیائیة للماء  ٣١
  ١  یعرف الماء  ٣٢
  ٢  یعلل سبب استخدام الماء المقطر في التحلل الكھربائي  ٣٣
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  ٣  یجري تجربة من البیئة المحلیة لتحلل الماء كھربائیاً   ٣٤
  ٢  ة قطرات من حامض الكبریتیك المخفف الى الماء عند التحلل الكھربائيیعلل اضاف  ٣٥
  ٢  یعلل استخدام نضیدة ولیس تیار كھربائي مباشر عند التحلل الكھربائي للماء  ٣٦
  ١  یرسم جھاز تحلل الماء كھربائیا  ٣٧
  ٢  از األوكسجینیستنتج من التجربة ان الماء یتكون من حجمین من غاز الھیدروجین وحجم واحد من غ  ٣٨
  ٣  یكتب معادلة تحلل الماء كھربائیاً   ٣٩
  ٢  یبین كیفیة تكوین االصرة الھیدروجینیة بین جزیئات الماء  ٤٠
  ٣  یرسم األواصر الھیدروجینیة بین جزیئات الماء  ٤١
  ٢  یربط بین الصفات الشاذة للماء وتكوین االصرة الھیدروجینیة  ٤٢
  ٣  ماء یكبر حجمة وتقل كثافتھ باالنجمادیثبت بتجربة من البیئة ان ال  ٤٣
  ٢  یفسر طفو الثلج على سطح الماء  ٤٤
  ٢  یعلل قدرة االحیاء المائیة على العیش في المناطق الباردة  ٤٥
  ٢  یعلل ارتفاع درجة غلیان الماء نسبیاً   ٤٦
  ٢  یعلل استخدام الماء في عملیة التنظیف  ٤٧
  ٢  اطق الجنوبیة من العراقیوضح سبب تكوین عسرة المیاه في المن  ٤٨
  ١  یعدد مضار المیاه العسره  ٤٩
  ٢  یعلل عدم رغوة الصابون في بعض المیاه  ٥٠
  ٢  یقارن بین انواع عسرة المیاه  ٥١
  ٣  یجري تجربة الزالة العسرة المؤقتة من الماء  ٥٢

٥٣  
  د الكیمیائیةیكتب معادلة كیمیائیة الزالة العسرة الدائمیة من الماء بواسطة استخدام الموا

  
٣  

    الحوامض  -- 
  ١  یعرف الحوامض  ٥٤
  ٣  یستدل على ان ذوبان بعض االكاسید الالفلزیة في الماء تكون حوامض  ٥٥
  ٢  یعلل خطر العمل ببعض المواد الكیمیائیة  ٥٦
  ٢  الموجب Hیستنتج ان الصفة الحامضیة للمحالیل ھو وجود ایون   ٥٧
  ٢  وتونیكتشف ان ایون الھیدروجین ھو بر  ٥٨
  ٣  یستدل على طعم الحوامض من خالل حاسة الذوق  ٥٩
  ٣  یتحقق من تغیر لون ورقة زھرة الشمس الزرقاء الى اللون االحمر عند مالمستھا المحالیل الحامضیة  ٦٠
  ١  یذكر نوعي الحوامض حسب عدد ذرات الھیدروجین القابلة للتاین  ٦١
  ٣  یكتب معادلة تأین حامض الخلیك  ٦٢
  ٣  باكثر من طریقة بین الحوامض من المواد الكیمیائیة االخرى مختبریا یمیز  ٦٣
  ٣  یكتب معادالت كیمیائیة تعبر عن تحضیر الحوامض من االكاسید الالفلزیة  ٦٤
  ٣  یكتب معادلة تأین حامض الكبریتیك  ٦٥
  ٣  یعبر بمعادلة كیمیائیة عن تكوین االكاسید الالفلزیة  ٦٦
  ١  ھ العرب على الحوامضیذكر االسم الذي اطلق  ٦٧
  ١  یعدد الحوامض االحادیة البروتون  ٦٨
    القواعد والدالئل  -- 
  ١  یعرف القواعد  ٦٩
  ٣  یستدل على ان القواعد تاتي عن ذوبان االكاسید الفلزیة في الماء  ٧٠
  ٣  یتحقق من الملمس الصابوني للقلویات  ٧١
  ٣  الزرقاء عند مالمستھا المحالیل القاعدیة یتحقق من تغیر لون ورقة زھرة الشمس الحمراء الى  ٧٢
  ١  یذكر اسم القواعد القابلة للذوبان بالماء  ٧٣
  ٢  -OHیعزو سبب قاعدیة المواد الى احتوائھا على ایون   ٧٤
  ٢  یذكر اول من استخدم القلي في صناعة الصابون  ٧٥
  ٣  یكتب معادلة تفتك احد القواعد  ٧٦
  ٢  )١- (ھو أحادي التكافؤ وعدد تاكسدة  یستخلص ان ایون الھیدروكسید  ٧٧
  ٣  یصنف القواعد حسب عدد مجامیع الھیدروكسید القابلة للتاین  ٧٨
  ٢  یفند ان المواد التي تحوي جزیئاتھا ھاى المجامع الھیدروكسیدیة الغیر قابلة للتأین فانھا لیست قواعد  ٧٩
  ٣  كاسید الفلزیةیعبر بمعادالت كیمیائیة موزونة عن تحضیر القواعد من اال  ٨٠
  ٢  یستنتج ان الدالئل مركبات كیمیائیة ذائبة بالماء او في سوائل اخرى بھیئة محالیل  ٨١
  ٣  یكشف مختبریاً الوان الدالئل في المحالیل القاعدیة والحامضیة والمتعادلة  ٨٢
  ٢  لقیاس شدة الحموضة والقاعدیة PH یبین استخدام مقیاس الـ   ٨٣
  ٣  الحامض الى القاعدة سینتج ملحاً وماءً یكتشف ان اضافة   ٨٤
  ٣  یحدد االكاسید الالفلزیة غیر الذائبة بالماء والتي تتفاعل كاكلسید حامضیة  ٨٥
  ٣  یحدد االكاسید الفلزیة غیر الذائبة بالماء والتي تتفاعل كاكسید قاعدیة  ٨٦
  ٣  یستدل على المحالیل المتعادلة ال تغیر الوان الدالئل  ٨٧
  ٢  جدوال لبعض الدالئل یوضح فیة ألوان الدالئل في المحالیل الحامضیة والقاعدیة والمتعادلةینظم   ٨٨
    األمالح  -- 
  ١  یعرف األمالح بشكل عام  ٨٩
  ١  یعرف الملح الیھدروجیني  ٩٠
  ٣  یستدل على ان األمالح ناتجة من تفاعل الحوامض والقواعد  ٩١
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  ٣  االعتیاديیعبر بمعادلة كیمیائیة عن تحضیر الملح   ٩٢
  ٣  یعبر بمعادلة كیمیائیة عن تحضیر الملح الھیدروجیني  ٩٣
  ١  یعدد الصفات العامة لألمالح  ٩٤
  ٣  یعبر بمعادلة كیمیائیة عن تحضیر األمالح بطرق أخرى غیر المذكورة بالكتاب  ٩٥
  ١  یعرف األمالح المائیة  ٩٦
  ١  یعرف ماء التبلور  ٩٧
  ٢  یفرق بین التبلور والتزھر  ٩٨
  ٣  تنبأ ان التمیع ھو امتصاص األمالح للرطوبة من الجو  ٩٩

  ٣  یكتب الصیغ الكیمیائیة لبعض األمالح االعتیادیة  ١٠٠
  ٣  یكتب الصبغ الكیمیائیة لبعض األمالح المائیة  ١٠١
  ٣  یحدد موقع الفلزات في جدول اإلحالل  ١٠٢
  ٣  یحدد فعل الحوامض مع العناصر الفلزیة عملیا بالمختبر  ١٠٣
  ٣  یحدد فعل الحوامض في الكاربونات  ١٠٤
  ١  یذكر إمكانیة تحضیر األمالح من تفاعل الحوامض مع الكاربونات  ١٠٥
  ٢  یبین ان الحامض ھو المادة التي لھا القابلیة لتقبل زوج البكتروني  ١٠٦
  ٢  یبین ان القاعدة ھي المادة التي لھا القابلیة لمنح زوج البكتروني  ١٠٧
  ٢  لعالقة بین الحوامض والقواعد واالمالحیوضح ا  ١٠٨
  ٣  یكتب الصیغ لبعض الحوامض والقواعد واالمالح بصورة صحیحة على وفق قواعدھا  ١٠٩
  ٣  یستدل عملیا على الحرارة الناتجة من تفاعل الحوامض والقواعد  ١١٠
      النتروجین  -- 

  ٣  یعرف النتروجین  ١١١
  ١  جینیكتب الصیغة الجزیئیة لغاز النترو  ١١٢
  ٣  یحدد العدد الذري والعدد الكتلي لغاز النتروجین  ١١٣
  ٢  یرسم البناء االلكتروني لغاز النتروجین من معرفة عدده الذري  ١١٤
  ٢  یتوقع أعداد تاكسد ذرة النتروجین من البنیة االلیكترونیة  ١١٥
  ٢  یبین سبب وجود النسبة العالیة لغاز النتروجین في الجو  ١١٦
  ٣  ستعماالت غاز النتروجین في المجاالت الصناعیةیعدد ا  ١١٧
  ٣  یحدد االغذیة التي یدخل في تركیبھا النتروجین  ١١٨
  ٢  یعبر بمعادلة كیمیائیة عن تحضیر غاز النتروجین مختبریا  ١١٩
  ١  N2یعلل سبب تحضیر نتریت الصودیوم آینا واستخدامة في تحضیر   ١٢٠
  ١  ریایرسم جھاز تحضیر النتروجین مختب  ١٢١
  ٣  یحدد نسبة وجود غاز النتروجین في الطبیعة  ١٢٢
  ١  یصف غاز النتروجین من حیث اللون والرائحة والطعم  ١٢٣
  ١  یعرف التفاعل الماص للحرارة  ١٢٤
  ٣  یعدد خواص غاز النتروجین الفیزیائیة  ١٢٥
  ١  یعبر بمعادلة كیمیائیة عن تفاعل غاز النتروجین مع العناصر الالفلزیة  ١٢٦
  ٣  یعرف النتریدات  ١٢٧
  ٣  یثبت بالتجربة على ان المغنسیوم یشغل في غاز النتروجین  ١٢٨
  ٢  یعبر عن اشتعال المغنسیوم في غاز النتروجین بمعادلة كیمیائیة صحیحة  ١٢٩
  ١  یعلل سبب شم رائحة االمونیا قرب مواقع الفضالت الحیوانیة  ١٣٠
  ٢  لیومیةیعدد استعماالت االمونیا في الحیاة ا  ١٣١
  ١  یشرح طریقة ھابر لتحضیر االمونیا صناعیا  ١٣٢
  ٢  یرسم جھاز تحضیر االمونیا مختبریا  ١٣٣
  ٣  یعلل استخدام اوكسید الكالسیوم كمادة مجففة عند تحضیر االمونیا  ١٣٤
  ٣  یعبر بمعادلة كیمیائیة عن تحضیر غاز االمونیا مختبریا  ١٣٥
  ٣  ة مھیجة لالنسجة المخاطبةیستدل ان غاز االمونیا ذو رائح  ١٣٦
  ٢  یثبت بالتجربة ان غاز االمونیا یذوب بشدة عالیة بالماء  ١٣٧
  ٣  یكتب معادلة تأین غاز االمونیا  ١٣٨
  ٢  یستدل من خالل التجربة ان المحلول المائي لالمونیا قاعدي  ١٣٩
  ٢  مونیومیعبر بمعادلة كیمیائیة من تفاعل الحوامض مع االمونیا وتعطي امالح اال  ١٤٠
  ١  یذكر اھمیة االمونیا في صناعة االسمدة  ١٤١
  ٣  یذكر امثلة على اسمدة یدخل في تركیبھا غاز االمونیا من غیر الموجودة بالكتاب  ١٤٢
  ١  یعرف حامض النتریك  ١٤٣
  ١  یحدد مكونات الشب  ١٤٤
  ١  یعرف الشب  ١٤٥
  ١  یعدد خواص حامض النتریك  ١٤٦
  ٣  في الحیاة العملیةیذكر استعماالت الشب   ١٤٧
  ١  یذكر اول من حضر حامض النتریك  ١٤٨
  ٢  یعلل سبب تكون حامض النتریك باللون االخضر  ١٤٩
  ٣  یشرح كیفیة االستدالل عن حامض النتریك  ١٥٠
  ٢  یعلل استخدام حامض النتریك لفحص جودة الذھب  ١٥١
  ١  یعرف الماء الملكي  ١٥٢



  علي عبد الرحمن جمعة . د.م.أ            ٢٠٠٩أب لسنة . مجلة الفتح . العدد الحادي واألربعون 
  ساجد محمود لطیف . د.م.أ                                                                                   
  فالح عبد الحسن عوید : الباحث                                                                                    

   

 

  ١  یحدد مكونات الماء الملكي  ١٥٣
  ١  یذكر ان الماء الملكي مذیب لجمیع الفلزات  ١٥٤
  ٣  عند اضافة حامض النتریك الى الكاربون  CO2یكتب معادلة یوضح تحرر غاز   ١٥٥
  ١  یعرف النترات  ١٥٦
  ١  یحدد مكونات المفرقعات  ١٥٧
  ٢  یعلل عدم وجود النترات بصورة واسعة بالطبیعة  ١٥٨
  ٣  التسخینیكتب معادلة تجزؤ نترات الصودیوم ب  ١٥٩
  ٢  یعلل إضافة األسمدة الى التربة  ١٦٠
  ١  یذكر األسمدة النتروجینیة المھمة للتربة  ١٦١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٤( ملحق 
  الخرائط المفاھیمیة لمواضیع قید تجربة البحث
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  الخارطة المفاھیمیة للماء) ١(شكل 



  علي عبد الرحمن جمعة . د.م.أ            ٢٠٠٩أب لسنة . مجلة الفتح . العدد الحادي واألربعون 
  ساجد محمود لطیف . د.م.أ                                                                                   
  فالح عبد الحسن عوید : الباحث                                                                                    

   

 

  
  الخارطة المفاھیمیة للحوامض) ٢(شكل 
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  لخارطة المفاھیمیة للقواعدا) ٣(شكل 
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  الخارطة المفاھیمیة للنتروجین) ٤(شكل 
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  الخارطة المفاھیمیة لألمالح) ٥(شكل 
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  الخارطة المفاھیمیة لألمونیا) ٦(شكل 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  )٥(ملحق 

  جامعة دیالى
  ساسیةكلیة التربیة األ
  الماجستیر / الدراسات العلیا

  لكیمیاءا/طرائق تدریس العلوم
  المحترم.……………………………………األستاذالفاض
  السالم علیكم

  یقوم الباحث بدراسة
فاعلی��ة اس��تخدام الخ��رائط المفاھیمی��ة ف��ي اكتس��اب المف��اھیم الكیمیائی��ة لط��الب الص��ف الث��اني (

وذلك یتطلب قیامھ ببناء اختبار لقیاس اكتساب المفاھیم الكیمیائیة وق�ام الباح�ث بتش�خیص  ،)المتوسط 
عش�رون مفھوم�ا كیمیائی�ا وم�ن اج�ل ان ) ٢٠(ھیم الكیمیائیة الواردة في المحتوى وقد بلغ عددھا المفا

  :یكون االختیار مالئما لما بني من اجلھ تبنى الباحث تعریفا اجرائیا الكتساب المفھوم من خالل 
  .إعطاء تعریف للمفھوم وتحدید خواصھ األساسیة  .١
  .استخدام المفھوم في التمییز  .٢
كاس���تخدامھ ف���ي  ،تطبی���ق المفھ���وم مث���ل التطبیق���ات المیدانی���ة للمفھ���وم ف���ي الحی���اة الیومی���ة  .٣

  .ةالظاھر و آخرونالصناعات او كتابة معادلة كیمیائیة تعبر عن الحدث او 
ونظر لما تتمتعون بھ من خبرة علمی�ة واس�عة ولیك�ون االختب�ار ص�ادقا وموض�وعیا ف�ان الباح�ث 

كور راجی��ا إب��داء مالحظ��ات العلمی��ة المناس��بة ف��ي فقرات��ھ وف��ي م��دى یض��ع ب��ین ای��دیكم االختی��ار الم��ذ
صالحیة وسالمة ص�یاغتھا العلمی�ة والفنی�ة وان الباح�ث لعل�ى ثق�ة تام�ة ب�ان م�ا س�یرد م�ن مالحظ�ات 
س��یطور االختب��ار ال��ى ص��یغة افض��ل قب��ل تطبیق��ھ عل��ى اف��راد عین��ة البح��ث وال یس��عھ اال وان یش��كر 

  .تعاونكم معھ
  واحتراميمع خالص تقدیري 

  
  الباحث                                                                                             

  فالح عبد الحسن الطائي                                                                                  
  )ب  ،أ:٨(ملحق 

  
  تعلیمات االختبار -أ
  لیماتالتع -

  عزیزي الطالب
  .ال تكتب على أوراق األسئلة وانما على ورقة اإلجابة المرفقة معھا  -١
  .اكتب اسمك وشعبتك ومدرستك على ورقة اإلجابة فقط  -٢
اخت��ار الب��دیل ) د  ،ج ،ب ،أ( أمام��ك الفق��رات االختباری��ة وك��ل فق��رة تتبعھ��ا أربع��ة ب��دائل   -٣

  .الصحیحة   یمثل اإلجابة  الصحیح وصنع دائرة حول اختر الحرف الذي
  .دقیقة ٥٥حاول ان ال تتجاوز وقت االختبار المحدد ب  -٤

  مثال للحل
  الرمز الكیمیائي الصحیح لعنصر الكادمیوم ھو

  Cd .د           Cr .ج            Ca .ب          C .أ
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  )٦(ملحق 
  القوة التمییزیة ومعامل السھولة والصعوبة لفقرات االختبار

  رقم
المف����ھ

  وم

  التطبیق  التمییز  التعریف

جة
در

ال
  

لة
ھو

س
بة  

عو
ص

  

یز
می

ت
جة  

در
ال

  

لة
ھو

س
بة  

عو
ص

  

یز
می

ت
جة  

در
ال

  

لة
ھو

س
بة  

عو
ص

  

یز
می

ت
  

٠.٢٦  ٠.٥٤  ٠.٤٦  ٢٩  ٠.٤٠  ٠.٧٨  ٠.٢٢  ٤٢  ٠.٣٣  ٠.٧٦  ٠.٢٤  ٤١  ١  

٣١  ٠.٢٢  ٠.٦٧  ٠.٣٣  ٣٦  ٠.٣٧  ٠.٧٤  ٠.٢٦  ٤٠  ٢  
٠.٠٤

٠.٣٣  ٠.٥٧  ٣  

٠.٣٧  ٠.٤٨  ٠.٥٢  ٢٦  ٠.٢٩  ٠.٤٩  ٠.٥١  ٢٦  ٠.٢٢  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٣٨  ٣  

٠.٣٣  ٠.٥٤  ٠.٤٦  ٢٩  ٠.٢٢  ٠.٣٠  ٠.٧٠  ١٦  ٠.٥٢  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٣٨  ٤  

٠.٥٩  ٠.٤١  ٠.٥٩  ٢٢  ٠.٢٢  ٠.٣٧  ٠.٦٣  ٢٠  ٠.٥٦  ٠.٦٩  ٠.٣١  ٣٧  ٥  

٠.٢٢  ٠.٣٧  ٠.٦٣  ٢٠  ٠.٣٣  ٠.٥٧  ٠.٤٣  ٣١  ٠.٥٦  ٠.٦١  ٠.٣٩  ٣٣  ٦  

٠.٣٣  ٠.٢٢  ٠.٧٨  ٣٩  ٠.٢٢  ٠.٦٧  ٠.٣٣  ٣٦  ٠.٣٧  ٠.٧٨  ٠.٢٢  ٤٢  ٧  

٠.٤٨  ٠.٤٦  ٠.٥٤  ٢٥  ٠.٤١  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ٢٧  ٠.٥٢  ٠.٦٣  ٠.٣٧  ٣٤  ٨  

٠.٣٧  ٠.٦٧  ٠.٣٣  ٢٦  ٠.٢٦  ٠.٦٥  ٠.٣٥  ١٩  ٠.٧٤  ٠.٤٩  ٠.٥١  ٢٦  ٩  

٠.٣٧  ٠.٤١  ٠.٥٩  ٢٢  ٠.٣٠  ٠.٤٨  ٠.٥٢  ٢٦  ٠.٦٣  ٠.٦٥  ٠.٣٥  ٣٥  ١٠  

٠.٣٠  ٠.٤١  ٠.٥٩  ٢٢  ٠.٤١  ٠.٧٢  ٠.٢٨  ٣٩  ٠.٥٦  ٠.٦٩  ٠.٣١  ٣٧  ١١  

٠.٣٣  ٠.٤٤  ٠.٥٦  ٢٣  ٠.٤٨  ٠.٥٤  ٠.٤٦  ٢٩  ٠.٥٩  ٠.٦٣  ٠.٣٧  ٣٤  ١٢  

٠.٢٦  ٠.٦٥  ٠.٣٥  ٣٥  ٠.٢٢  ٠.٣٧  ٠.٦٣  ٢٠  ٠.٢٦  ٠.٧٦  ٠.٢٤  ٤١  ١٣  

٠.٣٠  ٠.٦٧  ٠.٣٣  ٣٦  ٠.٢٦  ٠.٣٥  ٠.٦٥  ١٩  ٠٥٩  ٠.٥٩  ٠.٤١  ٣٢  ١٤  

٠.٣٠  ٠.٣٧  ٠.٦٣  ٢٠  ٠.٥٢  ٠.٧٠  ٠.٣٠  ٣٨  ٠.٤٨  ٠.٦٥  ٠.٣٥  ٣٥  ١٥  

٠.٢٢  ٠.٤١  ٠.٥٩  ٢٢  ٠.٢٢  ٠.٤١  ٠.٥٩  ٢٢  ٠.٧٠  ٠.٥٤  ٠.٤٦  ٢٩  ١٦  

٠.٤٤  ٠.٥٩  ٠.٤١  ٣٢  ٠.٢٢  ٠.٢٢  ٠.٧٨  ١٢  ٠.٥٢  ٠.٦٧  ٠.٣٣  ٣٦  ١٧  

٠.٢٦  ٠.٣٩  ٠.٦١  ٢١  ٠.٤٨  ٠.٤٦  ٠.٥٤  ٣٥  ٠.٤٨  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ٢٧  ١٨  

٠.٣٣  ٠.٧٦  ٠.٢٤  ٤١  ٠.٣٠  ٠.٤١  ٠.٥٩  ٢٢  ٠.٤٤  ٠.٤٤  ٠.٥٦  ٣٠  ١٩  

٠.٢٦  ٠.٤٥  ٠.٥٥  ٢٤  ٠.٤١  ٠.٥٤  ٠.٤٦  ٢١  ٠.٣٧  ٠.٦٥  ٣٥  ٣٥  ٢٠  

  
  )٧(ملحق 

  ختباریة ومتوسط الصعوبة ومتوسط التمییز الحساب الثبات لنصفي االختبارتسلسل الفقرات اال
  النصف الثاني  النصف االول

متوسط معامل   الفقرات  متوسط القوة التمییزیة  متوسط معامل الصعوبة  الفقرات
  الصعوبة

  متوسط القوة التمییزیة

٠.٣١  ٠.٦٦  ٢  ٠.٣٣  ٠.٦٩  ١  
٠.٣١  ٠.٥٦  ٧  ٠.٢٩  ٠.٥٦  ٣  
٠.٣٧  ٠.٥٢  ٦  ٠.٣٦  ٠.٥١  ٤  
٠.٤٣  ٠.٥١  ١٠  ٠.٤٦  ٠.٤٩  ٥  
٠.٣٧  ٠.٥٤  ١٢  ٠.٤٧  ٠.٥٣  ٨  
٠.٤٣  ٠.٥٧  ١٥  ٠.٤٦  ٠.٦٠  ٩  

٠.٢٥  ٠.٥٩  ١٣  ٠.٤٢  ٠.٦١  ١١  
٠.٣٩  ٠.٤٩  ١٧  ٠.٣٨  ٠.٥٤  ١٤  
٠.٤١  ٠.٤٥  ١٨  ٠.٣٨  ٠.٤٥  ١٦  
٠.٣٥  ٠.٥٥  ٢٠  ٠.٣٦  ٠.٥٤  ١٩  
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  )٨(ملحق 
طالب في كل من نصفي االختبار بعد ) ١٠٠(دھا درجات العینة االستطالعیة الثانیة البالغ عد

  التجزئة
  
  ص  س  ت  ص  س  ت  ص  س  ت  ص  س  ت

١٧  ١٠  ٧٦  ١٧  ١٦  ٥١  ١٩  ١٨  ٢٦  ٢٧  ٢٨  ١  

١٤  ١٢  ٧٧  ١٧  ١٦  ٥٢  ١٥  ٢١  ٢٧  ٢٧  ٢٦  ٢  

١١  ١٥  ٧٨  ١٥  ١٨  ٥٣  ١٧  ١٩  ٢٨  ٢٧  ٢٥  ٣  

١٥  ١١  ٧٩  ١٨  ١٥  ٥٤  ٢١  ١٥  ٢٩  ٢٥  ٢٧  ٤  

١٥  ١٠  ٨٠  ١٩  ١٣  ٥٥  ١٧  ١٩  ٣٠  ٢٤  ٢٦  ٥  

١٢  ١٣  ٨١  ١٤  ١٨  ٥٦  ١٦  ٢٠  ٣١  ٢٤  ٢٦  ٦  

١٤  ١٠  ٨٢  ١٢  ٢٠  ٥٧  ٢٠  ١٦  ٣٢  ٢١  ٢٨  ٧  

١١  ١٣  ٨٣  ١٤  ١٧  ٥٨  ١٦  ٢٠  ٣٣  ٢٤  ٢٥  ٨  

١٢  ١٣  ٨٤  ١٤  ١٧  ٥٩  ١٨  ١٧  ٣٤  ٢٥  ٢٣  ٩  

١١  ١٢  ٨٥  ١٤  ١٧  ٦٠  ١٤  ٢١  ٣٥  ٢٤  ٢٣  ١٠  

١٠  ١٢  ٨٦  ١٦  ١٤  ٦١  ١٦  ١٩  ٣٦  ٢٤  ٢٢  ١١  

١٢  ١٠  ٨٧  ١٥  ١٤  ٦٢  ١٧  ١٨  ٣٧  ٢٣  ٢٢  ١٢  

٩  ١٣  ٨٨  ١٤  ١٥  ٦٣  ١٩  ١٦  ٣٨  ٢٤  ٢١  ١٣  

١٢  ٩  ٨٩  ١٣  ١٦  ٦٤  ١٤  ٢٠  ٣٩  ٢٢  ٢٢  ١٤  

١٣  ٨  ٩٠  ١٤  ١٥  ٦٥  ١٧  ١٧  ٤٠  ٢٤  ١٩  ١٥  

١٠  ١١  ٩١  ١٦  ١٣  ٦٦  ١٧  ١٧  ٤١  ٢٣  ٢٠  ١٦  

٩  ١١  ٩٢  ١٦  ١٣  ٦٧  ٢٠  ١٤  ٤٢  ٢٢  ٢١  ١٧  

١١  ٨  ٩٣  ١٣  ١٦  ٦٨  ١٧  ١٧  ٤٣  ٢١  ٢١  ١٨  

٩  ١٠  ٩٤  ١٣  ١٥  ٦٩  ١٥  ١٩  ٤٤  ٢١  ٢١  ١٩  

٧  ١٠  ٩٥  ١٣  ١٥  ٧٠  ١٥  ١٩  ٤٥  ١٩  ٢٠  ٢٠  

٧  ٩  ٩٦  ١٥  ١٢  ٧١  ١٤  ١٩  ٤٦  ٢١  ١٨  ٢١  

٩  ٧  ٩٧  ١٢  ١٥  ٧٢  ١٧  ١٦  ٤٧  ١٨  ٢١  ٢٢  

٨  ٧  ٩٨  ١١  ١٦  ٧٣  ١٦  ١٧  ٤٨  ١٩  ٢٠  ٢٣  

٧  ٨  ٩٩  ١٢  ١٦  ٧٤  ١٨  ١٥  ٤٩  ١٧  ٢١  ٢٤  

٧  ٨  ١٠٠  ١٤  ١٣  ٧٥  ١٦  ١٧  ٥٠  ١٩  ١٨  ٢٥  
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  االختبار بصورتھ النھائیة) ٩(ملحق 

  
  اختر اإلجابة الصحیحة مما یليت

١

   

  أي من األشكال التالیة تمثل الصیغة الجزئیة الصحیحة واالصرة الھیدروجینیة بین جزیئات الماء

  .ب                                                        . أ

  

  

  

  .د                                                  .      ج

  

  

٢  

  :فانھ یعطي أیونات لكل من   AI(OH)3عندما یتاین 

  OH-, AI+3.  ب        H+, O=, AI+2.   أ

  OH-3، AI+2. د        H, LO-, AI+3.  ج

٣  
  :تقاس شدة الحموضة والقاعدیة لمحلول معین بواسطة جھاز یدعى مقیاس الـ 

  OH - د   NH - ج   PH -ب        RH - أ

٤  

  :التعبیر عن التحلل الكھربائي للماء بالمعادلة الصحیحة التالیة یمكن 

2H2O                                                     2H2+O2 

H2O                                                       H2+O2 

H2O                                                     2H2+O2 

2H2O                                                     2H2+O2  

٥  

  .لدیك المفردات االتیة ضع كالً منھا في الفراغ المناسب لما یاتي

  االكسدة واالختزال - الھدرجة د - الشعلة االوكسي ھیدروجینیة ج - االكاسید ب

صالحا للطبخ              ھي ان العملیة الصناعیة التي یدخل فیھا الھیدروجین لجعل الدھن  - ١

……....  

  .....ان التفاعالت المتالزمان اللذان یحدثان في ان واحد ومفھوم احدھما عكس االخر ھما - ٢

  ....ان الشعلة التي یدخل فیھا الھیدروجین وتستخدم لقطع ولحیم المعادن ھي - ٣

  .....المادة الناتجة من تفاعل األوكسجین مع العناصر تدعى بـ - ٤

٦  
  أي من األكسید آالتیة تمثل أوكسید فلزي

  SO2    - أ

H__ O …… H__ O 
  
        H                  H 

O__ H …… H__ O  
  
 H                         H 

H__ O …… O__ H  
  
        H          H 

H__ O …… H__ H 
  
        H          O 

  رة حرا

  تیار كهربائي
  حامض الكبریتیك

  تیار كهربائي 
  حامض الكبریتیك
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  Na2O  - ب

  CO2   - ج

  H2O   - د

٧  

  تكون قیمة الدالة الحامضیة لمحلول قاعدي

  ٧مساوي لـ -ب      ٧اكبر من  - أ

  ٧اقل او مساو لـ -د     ٧اقل من  - ج

٨  

الى اللون االحمر  ان عملیة امرار غاز الھیدروجین على أو كسید النحاس األسود المسخن وتحولة

  .تدعى

  األكسدة - األكسدة واالختزال     ب - أ

  التبلور -االختزال             د - ج

٩  
  .عند تسخین كبریتات النحاس المائیة الزرقاء نالحظ تغیر لونھا األزرق الى األبیض بسبب تكون

  CuCO3 - د   CuSo4. H2O - ج   CuSO4 - ب     CuSO3 - أ

١٠  
  .تیة ذات الرائحة غیر المقبولة الى زیوت ذات رائحة مقبولة بعملیةتحویل الزیوت النبا

  السلفنة - النترجة   د -الھدرجة   ج - االكسدة   ب - أ

١١  

للحصول على غازي االوكسجین والھیدروجین من الماء المحمض بحامض الكبریتیك فاننا نستخدم 

  .طریقة

  الترشیح - د التبرید   - التحلل الكھربائي   ج - التسخین     ب - أ

١٢  

  .لدیك المفردات االتیة ضع كل منھا في الفراغ المناسب لما یاتي

  الغلیان -القلویات   د - االصرة الھیدروجینیة   ج - الدالئل   ب - أ

  .....عملیة تحول المادة من السائلة الى الغازیة تدعى بـ

  .....لجزیئة ماء اخرى تدعى بـقوة التجاذب الضعیفة بین ذرة ھیدروجین لجزیئة ماء مع ذرة اوكسجین 

  .....ان المركبات الكیمیائیة الذائبة بالماء او في سوائل اخرى وتكون بھیئة محالیل تدعى بـ

  .....تدعى القواعد القابلة للذوبان بالماء بـ - ٤

١٣  

  :لو ملئت كاساً بماء ووضعتھ في الثالجة فنالحظ بعد االنجماد شكلة مشابھاً لـ 

  

  .د                   .   ج                    .   ب                    . أ

  

  

١٤  

  .ان سبب العسرة المؤقتة للماء ھو وجود امالح مذابة لعنصري الكالسیوم والمغنیسیوم ھي

  الكاربونات - الكاربیدات   ب - أ

  الكلوریدات -الكبریتات   د - ج
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١٥  
  .تحضر القواعد من تفاعل الماء مع بعض

  االكاسید الفلزیة -االمالح   د - االكاسید الالفلزیة   ج - لحوامض   با - أ

١٦  

  :یمكن تجفیف غاز الھیدروجین من الرطوبة بامراره على 

  كلورید البوتاسیوم - كلورید الصودیوم   ب - أ

  كلورید الخارصین - كلورید الكالسیوم     د - ج

١٧  
  :المحلول المائي الوكسید الكالسیوم ھو 

  امفوتیري - متعادل   د - قاعدي   ج - ب   حامضي - أ

١٨  
  ما فائدتھ ؟ ،تلجا دول الخلیج العربي الى رش الشوارع بملح كلورید الكالسیوم

  لتجنب تصادم السیارات - لعدم اثارة الغبار   د -التخلص من الرطوبة   ج -جعل الطریق امنا   ب - أ

١٩  
  :لة من الزیوت النباتیة في عملیة اإلنتاج ھو ان الغاز الذي یستخدم إلزالة الروائح غیر المقبو

  االمونیا - الھیدروجین   د - النتروجین   ج - االوكسجین   ب - أ

٢٠  

  :ان الشب ھو ملح یحتوي على 

  K,AIلـ  CO3.  ب          K,AIلـ  SO4. أ

  K,AIلـ  NO3.أ. د         K,AIلـ  CIO3.ج

  ...ـان تحول المادة من السیولة الى الصالبة ب  ٢١

  التكاثف -التبخر   د -االنجماد  ج -الغلیان   ب -أ

  :في حالة غلیان أي سائل فانھ   ٢٢

  یفقد ویكتسب في ان واحد -یفقد الحرارة   ب -أ

  ال یفقد وال یكتسب -یكتسب الحرارة   د -ج

  :ستفھام بـ لتكملة معادلة تأین حامض الكبریتیك وموازنتھا یجب ان نضع في المكان المؤشر بعالمة اال  ٢٣

H2SO4                            ؟   + SO4 
 -2 

  +2H. د    H2+.  ج     -3H. ب    H+2 .  أ

  :من التطبیقات العملیة استخدام الشعلة االوكسي ھیدروجینیة ھي   ٢٤

  اطالق الصواریخ -ھدرجة الزیوت النباتیة   ب -أ

  لحیم وقطع المعادن -دراسة االنواء الجویة   د -ج

  :یستخدم الشب في مجاالت عدیدة منھا   ٢٥

  تصفیة المیاه -اطفاء الحرائق   ب -أ

  صناعة الثلج -صناعة االسمدة   د -ج

تفاعل عنصر ما مع االوكسجین واذیب الناتج بالماء وغیر لون زھرة الشمس من الحم�رار ال�ى الزرق�اء   ٢٦

  :فان العنصر ھو 

  امفوتیري -شبیھ فلز   د -الفلزي   ج -فلزي   ب -أ
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  :عندما یمتص الملح الرطوبة من الجو فان العملیة تدعى بـ   ٢٧

  التزھر -التاصر   د -التمیع   ج -التبلور   ب -أ

اضیفت قطرة من دلیل الى محل�ول حامض�ي فاص�بح لون�ھ احم�ر وبع�د التس�حیح ووص�ول نقط�ة التع�ادل   ٢٨

  :اصبح اللون برتقالي فالدلیل ھو 

  لفینولفثالینا -زھرة الشمس   ب -أ

  المثیل األحمر -المثیل البرتقالي   د -ج

  :لون دلیل المثیل البرتقالي في المحلول الحامضي ھو   ٢٩

  برتقالي -ب ،اصفر  -أ

  وردي -د ،احمر  -ج

  :في ضوء دراستك أي المعادالت التالیة تمثل االكسدة واالختزال في ان واحد   ٣٠

  H2+O2                        H2O.                 أ

  CuO+H2                    Cu+HO.               ب

  H2+N2                        NH3.                ج

  Fe+S                     FeS.                 د

  :لدیك المفردات آالتیة ضع كل منھا الفراغ المناسب لما یأتي   ٣١

  الشب -العسرة   د -یمیائیة   جاألسمدة الك -األمالح   ب -أ

  .............ان المركبات الكیمیائیة التي یتم الحصول من تفاعل الھیدروجین مع النتروجین تدعى بـ -١

  .............ان المادة الناتجة من تفاعل الحوامض مع القواعد تدعى بـ -٢

  .............ان عدم رغوة الصابون في الماء یدعى بـ-٣

  .............ملح المزدوج لكبریتات كل من االلمنیوم والبوتاسیوم یدعى بـان ال -٤

  :التفاعل اآلتي بین حامض وقاعدة نضع في المكان المؤشر بعالمة االستفھام بـ   ٣٢

NH4OH + HCI                          ?   +  H2O 

  NH4CI3.   ب         NHCI3.   أ

  NH4CI2.    د     2CI(NH4). ج

  :لو ادخلت ورقة زھرة الشمس الزرقاء في محلول حامضي فان لونھا   ٣٣

  یتحول الى البنفسجي -یبقى كما ھو   د -یتحول الى االحمر   ج -یتحول الى االخضر   ب -أ

  :تستخدم القلویات في صناعة   ٣٤

  االسمدة -الزجاج   ب -أ

  الصابون -المفرقعات   د -ج

  :فلز مع غاز النتروجین یدعى ان الملح الناتج من تفاعل   ٣٥

  نترید الفلز -نترات الفلز   ب -أ



  علي عبد الرحمن جمعة . د.م.أ            ٢٠٠٩أب لسنة . مجلة الفتح . العدد الحادي واألربعون 
  ساجد محمود لطیف . د.م.أ                                                                                   
  فالح عبد الحسن عوید : الباحث                                                                                    

   

 

  نتریت الفلز -نیترو الفلز  د -ج

  :یمكن استعمال الیوریا في مجال   ٣٦

  غذاء للحیوانات -صناعة البطاریات    ب -أ

  صناعة السمنت -سماد للنباتات   د -ج

  الة العسرة الدائمیة للماء ؟أي من المركبات الكیمیائیة االتیة یمكن استخدامھا الز  ٣٧

  كاربونات الصودیوم -كاربونات البوتاسیوم   ب -أ

  كلورید الصودیوم -كلورید المغنسیوم     د -ج

  :الشعلة الناتجة من احتراق غاز الھیدروجین في االوكسجین ھي   ٣٨

  االوكسي ھیدروجینیة -االوكسي استیلینیة   ب -أ

  رواوكسجینیةالھید -االوكسي نیتروجینیة   د -ج

  :المذیب الجید للذھب ھو   ٣٩

  ماء النار -الماء الملكي   د -الماء المقطر   ج -ماء الزجاج   ب -أ

  أي من المھن االتیة یستخدم فیھا الماء الملكي بشكل كبیر ؟  ٤٠

  الصیاغة -السمكرة   د -النجارة   ج -الخراطة   ب -أ

  :یھا من تفاعل الھیدروجین مع االسمدة مركبات كیمیائیة یتم الحصول عل  ٤١

  الفسفور -النتروجین   د -الكبریت   ج -االوكسجین   ب -أ

  :لدیك المفردات االتیة ضع كل منھا في الفراغ المناسب لما یاتي   ٤٢

  التزھر -المادة المجففة   د -المحالیل   ج -التاین   ب -أ

  .............ذوبان االكاسید في الماء یعطي مركباتھ تدعى بـ

  .............ان تفكك جزیئات الحامض والقاعدة الى ایوناتھا یدعى بـ

  .............عملیة فقدان الملح لماء تبلورة تدعى بـ

  .............المادة التي یتخلص بواستطھا من الرطوبة الموجودة في الغازات تدعى بـ -٤

  :دة محل بعض الھیدروجین الحامضي باالمالح تدعى المواد الناتجة من احالل االیون الموجب للقاع  ٤٣

  االعتیادیة -الھیدروجینیة   د -االمفوتیریة   ج -المائیة  ب -أ

  :عند تفكك نترات الصودیوم بالتسخین الناتج ھو   ٤٤

  2O3, NaNO3 -ب      O2, 2NaNO2 -أ

  O2, 3NaN2 -د         O2, Na6N -ج

  :الفراغ المناسب  لدیك المفردات التالیة ضع كل منھا في  ٤٥

  التحلل الكھربائي -االمالح النتروجینیة   د -الدالة الحامضیة  ج -الماء الملكي  ب -أ

  ....ان امرار تیار كھربائي بماء محمض بحامض الكبریتیك المخفف یدعى بـ

  .....ان مزیج حجم واحد من حامض النتریك المركز وثالثة حجوم من حامض الھیدروكلوریك المركز یدعى بـ

  .....ان شدة الحموضة والقاعدیة لمحلول معین تدعى بـ

  ......تدعى االمالح التي تحتوي على العنصر النتروجین بـ -٤
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  )١٠(ملحق 
  درجات االختبار الكتساب المفاھیم لمجموعتي البحث

  
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة

  الدرجة  ت  الدرجة  ت  الدرجة  ت  الدرجة  ت
٣٣  ٢٦  ١٩  ١  ٤٦  ٢٦  ٢٥  ١  
٣٣  ٢٧  ١٩  ٢  ٤٨  ٢٧  ٢٨  ٢  
٣٣  ٢٨  ٢٠  ٣  ٤٨  ٢٨  ٢٨  ٣  
٣٥  ٢٩  ٢٢  ٤  ٤٩  ٢٩  ٢٨  ٤  
٣٥  ٣٠  ٢٢  ٥  ٤٩  ٣٠  ٢٨  ٥  
٣٦  ٣١  ٢٢  ٦  ٥١  ٣١  ٢٩  ٦  
٣٧  ٣٢  ٢٤  ٧  ٥١  ٣٢  ٣٠  ٧  
٣٨  ٣٣  ٢٥  ٨  ٥٣  ٣٣  ٣١  ٨  
٣٩  ٣٤  ٢٦  ٩  ٥٤  ٣٤  ٣٢  ٩  

٤٤  ٣٥  ٢٦  ١٠  ٥٦  ٣٥  ٣٢  ١٠  
٢٦  ١١      ٣٤  ١١      
٢٦  ١٢      ٣٤  ١٢      
٢٧  ١٣      ٣٤  ١٣      
٢٨  ١٤      ٣٤  ١٤      
٣٠  ١٥      ٣٥  ١٥      
٣٠  ١٦      ٣٥  ١٦      
٣٠  ١٧      ٣٦  ١٧      
٣٠  ١٨      ٣٦  ١٨      
٣٠  ١٩      ٣٨  ١٩      
٣٢  ٢٠      ٤١  ٢٠      
٣٢  ٢١      ٤٢  ٢١      
٣٢  ٢٢      ٤٢  ٢٢      
٣٣  ٢٣      ٤٣  ٢٣      
٣٣  ٢٤      ٤٤  ٢٤      
٣٣  ٢٥      ٤٤  ٢٥      

  


