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 ملخص البحث :

استهدف البحث الحالي التعرف الى  االلةىة سىترايةجةة التىدالب البفىر  اىي  

يحفةل مادة الكةمةاء لند طالب الفف الثاني المتوسى  وينمةىة يفكةىرال العلمىي مىن 

 خالل التحقق من صحة الفرضةتةن الففرلتةن اآليةتةن : 

( بىىةن متوسىى  1010ائةة لنىىد مسىىتول داللىىة  ال لوجىىد اىىر  الو داللىىة   فىى -0

داجىىىاال طىىىالب المجمولىىىة التجرلبةىىىة و الىىى لن لداسىىىون مىىىادة الكةمةىىىاء للىىى  واىىىق 

سىىترايةجةة التىىدالب البفىىر  ومتوسىى  طىىالب المجمولىىة اليىىابنة الىى لن لداسىىون 

 لل  واق النرلقة االلتةادلة اي التحفةل. 

( بىىةن متوسىى  1010  ال لوجىىد اىىر  الو داللىىة   فىىائةة لنىىد مسىىتول داللىىة -6

داجىىاال المجمولىىة التجرلبةىىة الىى لن لداسىىون مىىادة الكةمةىىاء للىى  واىىق سىىترايةجةة 

التىىدالب البفىىر  و ومتوسىى  داجىىاال طىىالب المجمولىىة اليىىابنة الىى لن لداسىىون 

 لل  واق النرلقة االلتةادلة اي ينمةة التفكةر العلمي. 

ة مةىىىدانا  للتجربىىىة و اختةىىىرال وانولىىىة النلىىىل النيىىىةد للبنىىىةن  فىىىدلا  اىىىي بعقوبىىى 

( طالبىا مىن طىالب الفىف الثىاني المتوسى  و و سىمت 01ويكونت لةنىة البحىث مىن  

المجمىىولتةن بالتسىىاو  ا ولىى  يجرلبةىىة والثانةىىة ضىىابنة و وبعىىد  جىىراء التكىىاا  بىىةن 

المجمىىولتةن اىىي الىى كاء والتحفىىةل السىىابق والعمىىر با  ىىهر و ويهة ىىة مسىىتل ماال 

 .   62/06/6100ولغالة  8/01/6100ااا  من البحث طبقت التجربة التب

( اقىرة مىن 01 ام البا ثان بإلداد اختباالن ا ول اختباا يحفةلي يكون مىن   

نوع االختةاا من متعدد وويل التحقق من الفد  الظىاار  وصىد  المحتىول ومعامىل 

ج صعوبة الفقراال ويمةة ااو ويل التحقق من وبايه  بنرلقة التج ئة النفىفةة السىتارا

( اقىرة 011( امىا اختبىاا التفكةىر العلمىي اقىد يىالف مىن  82و1معامل الثبىاال اال بلى)  

موزلىىة اىىي خمسىىة مجىىاالال و ويىىل التاكىىد مىىن صىىد ه الظىىاار  وصىىد  البنىىاء ويىىل 

 (  0,و1استادام معادلة الفا كرونباخ لمعراة وبايهو اال بل)  ةمته  

ويل ينبةق االختباا التحفةلي واختباا التفكةر العلمي لل  مجمىولتي البحىث   

 (t-Test)وجمعت البةاناال و للت ا فائةا باستادام االختباا التائي 
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 أظهرال النتائج :  

يفو  المجمولة التجرلبةة لل  المجمولة اليابنة اي كل من االختبىاا التحفىةلي  -

 واختباا التفكةر العلمي . 

و د  ىدم البا ثىان لىددا  مىن االسىتنتاجاال والتوصىةاال والمقتر ىاال اىي ضىوء  

 نتائج البحث . 

 

The Effectiveness of the Visual Teaching strategy in 

chemistry achievement and developing the scientific 

thinking of the second – year male students . 

 
asst.prof. munther mubder abdulkreem 

Asst.prof. falih abdulhassan oead 
Abstract :  

 This research aims at the impact of the visual teaching 

strategy on the achievement in chemistry and developing the 

scientific thinking of the second – year male students . year 

secondary male students through proving the following two 

hypotheses :  

1- There is no difference in the statistical sign at the sign level 

(0.05) between the average of male students' achievement marks 

in the experimental group and the average of the male students' 

achievement marks in the control group . 

2- There is no difference in the statistical sign at the sign level 

(0.05) between the average of the pre-test . and post-test . of the 

scientific thinking of the male in the experimental group and 

average of the pre-test . and post-test . of the scientific thinking 

of the male students in the control group. 

Tala-Al-natheed secondary school in Baquba has been chosen 

intestinally as the experiment field. The research sample consist 

of (70) male students from the second – year secondary school 

who are divided in to two equal groups. Then the equivalence 

was found. The research requirements are prepared and 

experiment is applied from 8-10-2015 till 23-12-2015   

 The researcher has prepared two tests the first one is an 

achievement post-test which consist (40) items from the type of 

multiple – choice test , and the second is the scientific thinking 

test which consist (30) items distributed on 5 areas. 
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 After the statistical Analysis was found , the achievement 

test reliability has been found by using half – split method , and 

the scientific thinking reliability has been found by using Alfa 

chronbach , formula .  

 The results have been analyzed which show the male 

students excellence in the experimental group more than the 

male students in the control group in each of achievement and 

scientific thinking.  

 The researcher submitted a number of conclusions, 

recommendations and suggestions.  

 

 مشكلة البحث :  -1

ان النرائق واالسالةب التدالسةة الشائعة االستادام اي المةدان التربو  يىولي  

ا كبةىىرا اىىي الحفىىل والتلقىىةن واالسىىتظهاا ونىىاداا مىىا يىىولي ااتمامىىا بممااسىىة ااتمامىى

العملةاال العقلةة من  بل المتعلمةن وانعكب اللك لل  مستول التحفىةل العلمىي بوجىه 

لام و ايال لن اللك القفواالواضح اىي يحفىةل مىادة الكةمةىاء بوجىه خىا  االمىر 

ة اي التعامل مل المعلوماال الدااسةة ال   جعل التركة  لل  االسالةب المعراةة للنلب

ومىن خىالل خبىىرة البا ثىان اىىي يىدالب مىادة الكةمةىىاء  ىعر باامةىىة الوسىائل التعلةمةىىة 

وخاصة البفرلة اي يدالب مادة الكةمةاء لما لجد النلبة من صىعوباال اىي اسىتةعاب 

بب المفااةل الكةمةائةة مما ل ور لل  داجاال يحفىةلهل اىي اى ل المىادة و ىد لكىون السى

اي انافاض داجاال يحفةلهل استادام التدالسةن ال  سىترايةجةاال وطرائىق يىدالب 

يعتمد لل  الحفل والتلقةن و مما لستدلي متابعة المستجداال اىي المةىدان التربىو  مىن 

 نظرلاال وسترايةجةاال وطرائق ويقنةاال من أجل ينولر العملةة التعلةمةة و 

اعالة يقوم ب لىادة يحفىةل النلبىة وي لىد ل ا لحتاج النلبة ال  التماد ستريةجة  

من  داة النلبة لل  التفكةر العلمي السلةل وال   لعتبر النرلىق الى  االبىداع النظىر  

والتنبةقي اي  ت  مجاالال العلل والمعراة و ل ا البد ان يرك  الحفائل المعراةىة اىي 

النلبىة للى   مرا ل التعلةل بعامة واي المر لة المتوسنة بااصىة للى  ينمةىة  ىدااال

ا ا التفكةر وياطةرل لل  واق المساااال المنهجةة العلمةة الماتلفة . ولكي لتحقق اى ا 

لل  المهتمىةن بالتىدالب االبتعىاد لىن اسىتادام اسىالةب التلقىةن التقلةىد  وااليجىال الى  

المنظىىوا الىىدلنامةكي الجدلىىد الىى   لكفىىل النلبىىة كةىىف لفكىىرون و وكةىىف لتعىىاملون مىىل 

 رالعلمي ا  مل منهجةته و خنوايه وخنواال ينفة ل.الةاال التفكة

من انا دال اللك البا ثان  ل  التماد سترايةجةة التدالب البفر  من أجل جعىل مىادة 

الكةمةاء ا ل صعوبة وايا ة الفرصىة امىام النىالب لتعلمهىا يعلىل ال  معنى  وي لىد مىن 

يحفةلهل اةه ل المادة و دايهل لل  التفكةىر العلمىي السىلةل والى   لعتبىر النرلىق الى  

سىىاي لحىىاول البحىىث الحىىالي  لىى  الجابىىة لىىن السىى ال االبىىداع النظىىر  وللىى  اىى ا اال

 اآليي : 
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ال لسترايةجةة التدالب البفر  االلةة اي يحفةل مادة الكةمةاء لند طىالب  

 الفف الثاني المتوس  وينمةة يفكةرال العلمي ؟ 

 

 أهمية البحث : -2

ي كد البحوث العلمةة والتربولة لل  أامةة   ىرا  أكثىر مىن  اسىة اىي لملةىة  

تعلل و ويعتبر  استا السمل والبفر اي مقدمة  واي النسان الاىل أامةىة مىن  ةىث ال

يأوةرامىىا اىىي لملةىىة الىىتعلل واسىىتبقاء المعلومىىاال لفتىىرة طوللىىة و و ىىد أكىىد بةاجةىىه للىى  

أامةىىة اسىىتادام ا  ىىةاء الملموسىىة اىىي مرا ىىل الىىتعلل ا ولىى  ً  نهىىا أكثىىر و عىىا  للىى  

 المتعلل من ا  ةاء المجردة . 

وبما ان العملةة التعلةمةة بحاجة مستمرة لغنائها بكل ما او جدلد ومفةىد لسىهل  

اي ينولراا من سترايةجةاال وطرائق يدالب من أجل اال مستول يحفةل النلبىة و 

وينمةة التفكةر العلمي لدلهل و اقد جاء البحث الحالي محاوال  يجرلب سترايةجةة جدلىدة 

يدالب مادة الكةمةىاء للتعىرف للى  مىدل يأوةراىا  "سترايةجةة التدالب البفر " اي

 اي يحفةل النالب ويفكةرال العلمي . ويمثل أامةة البحث الحالي باآليي : 

ل كد البحث لل    را   اسة البفر اىي لملةىة الىتعلل واى ل الحاسىة يحتىو   -0

 %( من المستقبالال الحسةة اي الجسل 01لل   

المر لة بحاجة  لى  اسىتادام التقنةىاال  يل اختةاا مر لة الثاني متوس   ن ا ل -6

 البفرلة  ضااة  ل  السمعةة اي لملةة التعلل كما أكد بةاجةه لل  اللك . 

ان مادة الكةمةاء غنةة بالمفااةل التي اي بحاجة  لى  دلمهىا بالفىوا والرسىوم  -2

 والمانناال وا لوان و وا ل من متنلباال ا ل السترايةجةة . 

ر  يىىوار الفىىوا والرسىىوم بىىا لوان ال ااةىىة و ان سىىترايةجةة التىىدالب البفىى -0

 وا ا لوار المتعة والتركة  واالنتبال خالل الداي . 

ي كىىد اىى ل السىىترايةجةة للىى  يحفىىةل الابىىراال لىىن طرلىىق مشىىاادة الفىىوا  -0

والمشااد الحسةة وجمل المعلوماال بفرلا  و وا ا ما أكديه نظرلىة الى كاءاال المتعىددة 

 ر  خفوصا  . لموما  وال كاء المكاني البف

ان الىىتعلل بهىى ل السىىترايةجةة لقىىوم أساسىىا  للىى  المال ظىىة واىىي ا ىىدل لملةىىاال  -2

العلىىىل المهمىىىة و ول لىىىد البحىىىث أامةىىىة اىىىي اختةىىىاا التفكةىىىر العلمىىىي كمتغةىىىر وىىىاني . 

 Sylwester, 2000,122) 

 

 

 

 

 هدف البحث وفرضيتيه :  -3

لب البفىىر  اىىي    لهىىدف البحىىث الحىىالي التعىىرف الىى  االلةىىة سىىترايةجةة التىىدا 

يحفةل مادة الكةمةاء والتفكةر العلمي لنىد طىالب الفىف الثىاني المتوسى  مىن خىالل 

 التحقق من صحة الفرضةتةن الففرلتةن اآليةتةن : 
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( بىىةن متوسىى  1010ال لوجىىد اىىر  الو داللىىة   فىىائةة لنىىد مسىىتول داللىىة   -0

داجاال طالب المجمولة التجرلبةة و الى لن لداسىون للى  واىق سىترايةجةة التىدالب 

البفىىر  ومتوسىى  داجىىاال طىىالب المجمولىىة اليىىابنة الىى لن لداسىىون للىى  واىىق 

 النرلقة االلتةادلة اي التحفةل. 

( بىىةن متوسىى  1010لنىىد مسىىتول داللىىة   ال لوجىىد اىىر  الو داللىىة   فىىائةة -6

داجاال المجمولة التجرلبةة ال لن لداسون لل  واق سترايةجةة التدالب البفر  و 

ومتوسىى  داجىىاال طىىالب المجمولىىة اليىىابنة الىى لن لداسىىون للىى  واىىق النرلقىىة 

 االلتةادلة اي اختباا التفكةر العلمي .

 

 حدود البحث :  -4

 ا تفر البحث الحالي لل  : 

 –ب الفف الثاني المتوس  اي ا دل المدااي النهاالة اي  ياء بعقوبة طال -0

 المرك  اي محااظة دلال  .  وانولة النلل النيةد للبنةن(

 .  6100/6102الففل الدااسي االول من العام الدااسي  -6

الففىول  االول والثىاني والثالىث( مىن كتىىاب الكةمةىاء المقىرا يدالسىه للفىىف  -2

   6102- 6100عة الثالثة و لسنة  الثاني المتوس  و النب

 

  تحديد المصطلحات :  -5
 لراها كل من: : Effectivness الفاعلية  -

( : بانها" مدل نجاح النظام التدالسي ويحقةىق االغىراض التدالسىةة ,0,0 القالو -0

 (,0و,0,0الموضولةة"  القالو

(:بانهىىىىىىا" مىىىىىىدل ينىىىىىىابق مارجىىىىىىاال النظىىىىىىام مىىىىىىل اادااىىىىىىه" 6110 زلتىىىىىىونو-6

 (00و6110 زلتونو

 التعرلف الجرائي : يبن  البا ثان يعرلف زلتون اجرائةا -

 : لراها كل من : (Teaching Strategy)ستراتيجية التدريس :  -

( :  نهىىا مجمولىىة القىىراااال المهمىىة التىىي ل دلهىىا 6112 الاوالىىدة و سىىمالةل و  -0

: 6112اوالدة و سىمالةل و المعلل اي ينظةل الو ت الففي و داايه بفعالةة لالةة .  ال

001) 

( : بانها "مجمولة متجانسة من الانواال المتتابعة لمكىن للمعلىل 6110 الوكةل و  -6

يحوللها  ل  طرائق ومهىاااال يدالسىةة يىتالئل مىل خفىائت المىتعلل وطبةعىة المقىرا 

الدااسي والمكاناال المتا ة و واللك لتحقةق ادف أو مجمولة من ا اىداف التعلةمةىة 

 (  002:  6110حددة" .  الوكةل و الم

التعرلف الجرائي : اي مجمولة من الانىواال لتبعهىا المىداي اىي غراىة الفىف  -

 لتحقةق اكبر  دا من التعلل والتوصل ال  الهدف.

 : لراه كل من :  (Visual Teaching)التدريس البصري :  -

لبفر  اي لملةىة بأنه او التدالب ال   لقوم لل  الداا  ا( : ,611 محسن و  -0

الىىتعلل ولىىتل لىىن طرلقىىه يحفىىةل الابىىراال والمعىىااف لىىن طرلىىق مشىىاادة الفىىواة 
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والمانناال والمشااد الحسةة وجمل المعلوماال بفرلا  و ولعتمد ا ا التدالب أساسا  

 (221:  ,611لل  المال ظة .  محسن و 

6- (Leite & others , 2009) ل : اىىو نمىى  يدالسىىي لىىرب  ا اكىىاا والمفىىااة

 (Leite & others, 2009: 2)والبةاناال والمعلوماال ا خرل بالفوا والتقنةاال . 

التعرلىىف الجرائىىي : اىىو التىىدالب الىى   لقىىوم بىىه المعلىىل اىىي ينبةىىق سىىترايةجةة  -

 التدالب البفر  لل  المجمولة التجرلبةة . 

 

 : لراه كل من :  (Scientific Thinking)التفكير العلمي :  -

( بأنىه" مىنهج أو طرلقىة منظمىة لمكىن اسىتادامها اىي 8,,0وآخىرون و  لبةداال  -0

 ةاينىىىا الةومةىىىة أو اىىىي ألمالنىىىا ودااسىىىاينا و ولمكىىىن أن لتوجىىىه لمنا شىىىة الظىىىواار 

وا  داث والقيالا والموا ف العامة ولقوم لل  أساي ينظةل ا اكاا وا سالةب واىق 

 ( .06و   8,,0مبادئ مننقةة" .  لبةداال وآخرونو 

( :بانىىه "طرلقىىة للبحىىث لىىن 6112( نقىىال لن النجىىد  وآخىىرون و 6111 نبةىىل و  -6

الحقةقة اي مو ف من الموا ف واي النظر ال  االموا نظرة يعتمىد اساسىا للى  العقىل 

 (  222:  6112والبراان المقنل بالتجربة او الدلةل"  النجد  وآخرون و 

تمىىداا طىىالب الفىىف الثىىاني التعرلىىف الجرائىىي : اىىي العملةىىاال العقلةىىة التىىي لع -

 المتوس  لحل الموا ف التي ييمنها اختباا التفكةر العلمي ال   ألدل البا ثان . 

 

 إطار نظري ودراسات سابقة 

 أوالً : إطار نظري : 

 Visual Teaching Strategyسترايةجةة التدالب البفر  :  -0

ان الحواي الامسة لإلنسان اي مناا  الدماغ  ل  العالل الاىااجي و اهىي ينقىل  

 لةه ما لحدث من مثةراال ماتلفة من أجل ايااال الجىراء المناسىب لكىل مثةىر والىدماغ 

اي مرك  التعلل وال اكرة و و استا السمل والبفر من أال الحواي اي لملةة الىتعللو 

%( ممىىا لتعلمىىه 82ل لىىن طرلىىق البفىىر يشىىكل  اقىىد أوبتىىت الدااسىىاال ان نسىىبة الىىتعل

النسان و وانا  مىن بىةن النىاي مىن لفيىل بنبةعتىه ان لىتعلل بفىرلا  و كمىا جىاء اىي 

 (  ,26:  ,611مجال التدالب بال كاءاال المتعددة .  محسن و 

وكمىا اىو معىىروف ان الىتعلل البفىىر  لكسىب النسىان خبىىرة  سىةة وا عةىىة أو  

ة الحسةة كما ل كد للةها واضىعو المنىااج بأنهىا أ ىرب للفهىل  رلبة من الوا ل و والابر

والبقىىاء اىىي الىى ان وأكثىىر  ىىداة للىى  مقاومىىة النسىىةان والىىتعلل بسىىترايةجةة التىىدالب 

البفر  لعتمد لل  المال ظة ويعتبر المال ظة الانوة ا ول  اةهىا و لى لك لجىب ان 

البىد مىن التركةى  ويىواةر يكون د ةقة وموجهة وااداة و ولكي يكىون المال ظىة د ةقىة 

 .  ي لسمح ب لك وخالةا  من المشتتاالمناخ يعلةم

المعلمىىون اىىي غىىالبةتهل لفظةىىون وكلهىىل لملكىىون  ىىدااال بفىىرلة اائلىىة و وبعىىد  

اكتشىىااهل لهىى ل القىىدااال للىى  مىىدل خىىدمتهل اسىىوف لتنىىوا أدا اىىل ولفىىبح الىىتعلل 

ا من سلوكهل التدالسي ولمكن يحولل الداوي جمة عها لتكىون بفىرلةو البفر  ج ء 
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واللك لسهل للى  العىةن مال ظىة المعلومىاال ويسىهل للى  الىدماغ ياى لن المعلومىاال 

 (  08م : 6106و  امة العال اال بةنها .  لبةداال وسهةلة و 

 ان سترايةجةة التدالب البفر  يرك  لل  استادام :  

 الفوا والمشااد الحسةة .  -0

 الرسوم وا  كال التوضةحةة .  -6

 نةة والمفااةمةة . الارائ  ال ا -2

 الوصف اللفظي والتمثةالال البفرلة .  -0

 التمثةل البةاني .  -0

 الانوط ال منةة  للمواضةل الاال النابل التعبةر  والفنر ( .  -2

 (86:  6106 لبةداال وسهةلة و                                                          

 

 البصري : : خطوات التدرس على وفق ستراتيجية التدريس 1-1

 لقوم المداي بما لايي:

يدالب النىالب مسىبقا  للى  المال ظىة الد ةقىة والهاداىة للوسىائل البفىرلة وكةفةىة        -0

يشىىاةت الموضىىولاال التىىي لهىىا لال ىىة بموضىىوع الىىداي الحىىالي اىىي كىىل منهىىا و 

 وينبةق مرا ل المال ظة لل  كل وسةلة بفرلة لتل لرضها .

ويحدلىىد الموا ىىف التعلةمةىىة اةهىىا التىىي يحتىىاج  لىى   لىىرض مىىادة الىىداي بكىىل د ىىة -6

 لرض وسةلة بفرلة .

يهة ىىة كىىل الوسىىائل البفىىرلة مىىن صىىوا أو اسىىوم أو أ ىىكال يوضىىةحةة أو خىىرائ   -2

الانةة أو مفااةمةة و واي  الة لدم يوار ا  ةاء الملموسىة لمكىن االسىتعانة بالوصىف 

 . اللفظي و أو التمثةالال البفرلة التي لعداا مسبقا  

 لحدد كل وسةلة بفرلة لكل مو ف يعلةمي اي الداي . -0

لرض كل وسىةلة بفىرلة اىي المو ىف التعلةمىي المناسىب لهىا مىل  لنىاء ارصىة  -0

لمال ظىىاال النالبىىاال ويحدلىىد المنلىىوب منهىىا و وابىى  اللىىك بىىالمحتول التعلةمىىي مىىن 

  بلهل.

النالب المجاوا  السماح للنالب بشرح محتول الوسةلة البفرلة مل نفسهل أو مل -2

 له لل  ان ال ل ور لل  ضب  الفف .

 لنا ش النالب ما ال ظول وما سجلول من مال ظاال . -0

 لستمر بإكمال مرا ل الداي به ا ا سلوب . -8

 لنلب من النالب يقدلل ملافاال  ول ما ال ظول و اادول . -,

لمكىىىىىن يكلةىىىىىف النىىىىىالب بعمىىىىىل أنشىىىىىنة بفىىىىىرلة لتأكةىىىىىد الىىىىىتعلل البفىىىىىر   -01

 (011-,,و 6102. الباو ووانيو

 Scientific thingingالتفكير العلمي :  -2

 سمات التفكير العلمي-6-0

 ( اي : 6111من أال السماال الممة ة للتفكةر العلمي التي ا اا الةها  ساميو 

يتراكل المعراة جةال  بعد جةل ولننلق البا ث من النقنة التي يوصىل التراكمية :  -0

  لن سبقول .  لةها البا ثون ال
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أ  االبتعىىاد لىىن االاىىواء والمةىىول ال ايةىىة وا غىىراض الشافىىةة  الموضوووعية : -6

 لند الحكل لل  الموا ف وا  ةاء و  را  أكثر من  ات اي  داا  أو يسجةل 

 خفائت الظواار الماتلفة . 

ولعنىىي اسىىتادام امىىوز ا مةىىة اىىي التعبةىىر لىىن خفىىائت ا  ىىةاء أو   القيوواس : -2

 ا  داث. 

 ةنما يثبت  قةقة للمةة بشوااد وبرااةن اأنها يفبح ج ءا  مىن  الثبات النسبي : -0

 التراث العلمي ال   لستند  لةه كل لالل . 

ولعني استناد التفكةر العلمي  ل  مىنهج معىةن اىي وضىل اىروض معةنىة  التنظيم : -0

 واستنادا   ل  نظرلة محددة واختباا اروضه بشكل د ةق ومنظل . 

أ  يفسىىةر الظىىواار ويحلةلهىىا لىىن طرلىىق معراىىة أسىىباب  األسووبا: :البحووث عوون  -2

 ولوامل نشوئها وينوااا . 

أ  ان التفكةىىر العلمىىي لننلىىق مىىن دااسىىة المشىىكلة المحىىددة  الشوومولية واليقووين : -0

للوصىىول  لىى  نتىىائج ويعمةمىىاال يشىىمل الظىىواار المشىىتركة اىىي موضىىوع دااسىىته و 

 ضولةة المقنعة التي يفل  ل   د الةقةن . ولستند لل  مجمولة كااةة من ا دلة المو

أ  ان البا ىىث العلمىىي لسىىع   لىى  يحدلىىد مشىىكلته بد ىىة ويحدلىىد  الدقووة والتجريوود : -8

 جراءايه بد ة ولستادم لغة الاضةة لل  أساي القةاي المىنظل الىد ةق والتحىدث بلغىة 

وليىل  ا ا ام والرموز والعال اال الرلاضةة المحددة و ولتحدث البا ث بلغىة مجىردة

خنوطىىا  ومىىداااال مجىىردة مىىن أجىىل السىىةنرة للىى  الوا ىىل واهىىل  وانةنىىه و ركايىىه 

 ويغةرايه بشكل أايل . 

ولعني اللىك التفالىل وجود عالقات دينامية بين المشاهدات واإلطارات النظرية :  -,

بةن مىا اىو محسىوي لىأيي مىن المشىاادة والمفىااةل النظرلىة المجىردة و واى ا التفالىل 

 طا   ةا  نامةا  ولسالد لل  اايقائه ويقدمه . لجعل العلل نشا

أ  لنىىد القةىىام بدااسىىة ظىىاارة مىىا اأننىىا نىىداي  التحليووو واسووتمرار البحووث : -01

العال اال بةن أج اء الظاارة نفسها والعال اال بةن يلك الظاارة وغةراا من الظىواار 

بحث  سىامي و وب لك يقوم بعملةة التألةف والتركةب بةن المتغةراال ومن ول استمراا ال

   1(06-28و   6111و 

 اساليب التفكير العلمي -2-2

التفكةر العلمي او نشاط لقلي ولكنه لىةب نشىاطا  محىدودا  أو بسىةنا  لعبىر لىن  

لملةة لقلةة وا ىدة و و نمىا اىو نشىاط لقلىي معقىد اىي يكولنىه ولىه لىدد مىن ا سىالةب 

 ( :,,,0أامها  النجد  وآخرون و 

 Problem Solvingحو المشكلة :   -

ويمثل الانواال المتتابعة التي لمر بها الفرد مىن أجىل التوصىل  لى   ىل المشىكلة      

التىىي لواجههىىا و ولتنلىىب اللىىك اسىىتادام المفىىااةل والقوالىىد التىىي سىىبق يعلمهىىا ويولةىىد 

مفااةل جدلدة لتحدلد المشكلة والبحث لن  ل لها من خالل اىرض الفىروض واختبىاا 

 صحة الفروض . 

 Inductionراء : االستق  -
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واىىو لملةىىة يبىىدأ بالافوصىىةاال وينتهىىي بالعمومةىىاال و لىى ا اأنهىىا يفىىل  لىى   

 المبادئ والقوانةن والنظرلاال من الو ائل المحسوسة والحاالال الج ئةة . 

 Deductionاالستنباط :  -

واىىو لملةىىة يبىىدأ بالعمومةىىاال وينتهىىي بالافوصىىةاال و لىى ا اأنهىىا يفىىل  لىى   

 الحقائق والج ئةاال من القوانةن والنظرلاال . 

 Critical Thinkingالتفكير الناقد :   -

واىىىو لملةىىىة يقىىىوم للىىى  يقفىىىي الد ىىىة اىىىي مال ظىىىة الو ىىىائل التىىىي يتفىىىل  

تىىائج بنرلقىىة مننقةىىة بالموضىىولاال التىىي ينىىا ش والد ىىة اىىي يفسىىةراا واسىىتاال  الن

 ومرالاة الموضولةة اي العملةة كلها . 

                                          Creative Thinkingالتفكير االبتكاري :  -

واىىىو لملةىىىة يتيىىىمن المرونىىىة التلقائةىىىة والنال ىىىة الفكرلىىىة وا صىىىالة اىىىي  لىىىول     

 ( .  ,2–28و  ,,,0المشكالال  النجد  وآخرون و 

وظائف التفكةر العلمي أنه لقوم بفهل الظواار المحةنة بالنسان اي بة تىه  ومن 

و و ىىل المشىىكالال الماتلفىىة مىىن النىىا ةتةن العلمةىىة والحةايةىىة و وليىىفي للىى  ا  ىىةاء 

 معاني جدلدة و  ال لتل اكتشاف أسراا الكون وخوا  ا  ةاء المجهولة . 

 (,2و   ,,,0 النجد  وآخرون و                         

 

 ثانياً : الدراسات السابقة : 

 يشمل الدااساال السابقة :  

 الدراسات التي تناولت ستراتيجية التدريس البصري : -1

 ىىام البا ثىىان بمحاولىىة الحفىىول للىى  دااسىىاال سىىابقة اىىي اىى ا المجىىال و الىىل  

لجىىدان أ  دااسىىة مماولىىة و ولكىىن التمىىد بعىىل الدااسىىاال القرلبىىة مىىن البحىىث الحىىالي 

 وكاآليي: 

 ( :6112: دااسة  بركاال و  0-0

أجرلت الدااسة اي كلةة البناال و جامعة لةن الشمب اي مفر و واىدات  لى   

المكانةىة الةة المىدخل البفىر  المكىاني اىي ينمةىة بعىل أبعىاد القىداة لل  اعالتعرف 

والتحفىىىةل لتالمةىىى  الفىىىف الثىىىاني اللىىىداد  بمحااظىىىة الشىىىر ةة اىىىي مىىىادة العلىىىومو 

والتعرف لل  نوع العال ة بةن القىداة المكانةىة والتحفىةل اىي العلىوم و يكونىت لةنىة 

ةىىة وضىىابنة بالتسىىاو  و ( طالبىىا  و  سىىمت  لىى  مجمىىولتةن يجرلب81الدااسىىة مىىن  

اسىىتادم البا ىىث اختبىىاا الداا  المكىىاني واختبىىاا التفىىوا البفىىر  و وبعىىد يحلةىىل 

النتائج أظهىرال وجىود اىرو  الاال داللىة   فىائةة اىي االختبىاالن لفىالح المجمولىة 

 (  6112التجرلبةة .  بركاال و 

 ( :,611: دااسة  المالكي و  0-6

 ة بةن مهااة التفوا البفىر  المكىاني ادات الدااسة  ل  التعرف لل  العال 

اىىي الرلاضىىةاال و والمهىىااة الفنةىىة لىىدل طىىالب وطالبىىاال الفىىف الثىىاني المتوسىى  اىىي 

مدلنىىىة مكىىىة المكرمىىىة و وكىىى لك التعىىىرف للىىى  وجىىىود اخىىىتالف اىىىي مهىىىااة التفىىىوا 

البفىىر  المكىىاني اىىي الرلاضىىةاال بىىةن طىىالب وطالبىىاال الفىىف الثىىاني المتوسىى  . 
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اسىىة  ىىام البا ىىث ببنىىاء اختبىىاا لقةىىاي مهىىااة التفىىوا البفىىر  ولتحقةىىق اىىداي الدا

المكىىاني اىىي الرلاضىىةاال و وبعىىد ينبةىىق أداة الدااسىىة للىى  لةنىىة الدااسىىة والبالغىىة 

 ( طالبة وبعد  جراء التحلةل ال فائي أظهرال النتائج : 0,8( طالبا  و 600 

المكىاني اىي وجود لال ة اايباطةة  ولة و لجابةة بةن مهااة التفوا البفر   

 الرلاضةاال والمهااة الفنةة لدل النالب والنالباال . 

 يفو  النالب لل  النالباال اي مهااة التفوا البفر  المكاني .  

 (,611 المالكي و 

 ( : 6100: دااسة  الحربي و  0-2

أجرلت الدااسة اي جامعة أم القرل اي المملكة العربةة السعدلة و وادات  ل   

وا البفر  المكاني لدل طالب المر لة ا ولى  والسىابقة بأ سىام يحدلد مستول التف

الرلاضةاال والمقاانة بةن طالب ا  سىام اىي مسىتول التفىوا البفىر  المكىاني مىن 

  ةث القسل والمستول الدااسي . 

( طالبىا  مىن طىالب أ سىام الرلاضىةاال بالكلةىة 080يكونت لةنة الدااسىة مىن   

( طالبىىا  و 8,ةىىة بجامعىىة أم القىىرل للمر لىىة ا ولىى   الجامعةىىة وكلةىىة العلىىوم التنبةق

( طالبىىا  و اسىىتعان البا ىىث باختبىىاا بةىىرودو للتفىىوا البفىىر  80وللمر لىىة السىىابعة  

بعىىد ينبةىىق االختبىىاا وجمىىل  (Purdue spatial visualization test)المكىىاني 

 البةاناال و جراء التحلةل ال فائي أظهرال النتائج : 

 البفر  المكاني لدل طالب المر لتةن . ضعف مستول التفوا 

وجىىود اىىر  دال   فىىائةا  اىىي مسىىتول التفىىوا المكىىاني بىىةن المر لىىة ا ولىى   

والسابقة لفالح المر لة السابعة اي الكلةتةن وال لوجد ار  دال   فىائةا  بىةن طىالب 

 (6100 الحربيو    نفب المر لة اي كلةتهما . 

 

 العلمي : الدراسات التي تناولت التفكير  -2

  (  0,,0الشبول و : دااسة   6-0

أجرلت الدااسة اي المداسة ا نموالجةة لجامعة الةرمو  با ادن و اسىتهدات  

الدااسة معراة أور يعلةل العلوم بنرلقة  دماج النشاط الالصفي اي التحفةل والتفكةر 

 العلمي لدل طلبة الفف الرابل ا ساسي . 

( طالبىىا  وطالبىىة مىىوزلةن للىى  مجمىىولتةن   ىىدااما 02يكونىىت العةنىىة مىىن   

يجرلبةىىة داسىىت بنرلقىىة  دمىىاج النشىىاط غةىىر الفىىفي و ومجمولىىة ضىىابنة داسىىت 

( اقىرة يقىةب 22بالنرلقة االلتةادلة و واستادم البا ث اختبااا  يحفىةلةا  مكونىا  مىن  

 ة لل  ممااسة التفكةر العلمي. ( اقرة يقةب  داة النلب00يحفةل النلبة اي المادة و 

استادمت معادلة كرونباخ اي استادام معامل الثباال و وبعىد  جىراء التفىحةح   

 أظهرال النتائج ما لأيي :

( بىةن متوسىناال أداء النلبىة 1010وجود ار  ال  داللة   فائةة للى  مسىتول   -

 اي اختباا التحفةل لفالح المجمولة التجرلبةة . 

( بىىةن متوسىىناال أداء 1010لىىدم وجىىود اىىر  ال  داللىىة   فىىائةة للىى  مسىىتول   -

 النلبة اي اختباا التفكةر العلمي للمجمولتةن التجرلبةة واليابنة . 



  6102لسنة  كانون االولوالستون . لثامن .........العدد ا...................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq                                                               

 

-111- 

 

 (0,,0  بول و          

 ( : 6110دااسة  ال ااو  و  -6-6

أجرلت الدااسىة اىي العىرا  و واسىتهدات التعىرف للى  أوىر اسىتادام أنمىوالج  

ي التحفىةل والتفكةىر العلمىي لىدل طىالب الفىف الثىاني المتوسى  اىي مىىادة سىكمان اى

( طالبىىا  مىىوزلةن للىى  مجمىىولتةن   ىىدااما 26الكةمةىىاء و يكونىىت لةنىىة البحىىث مىىن  

( طالبىىا  داسىىت باسىىتادام أنمىىوالج سىىكمان و والثانةىىة ضىىابنة 26يجرلبةىىة يألفىىت مىىن  

كااىأ البا ىث بىةن المجمىولتةن ( طالبىا  داسىت بالنرلقىة االلتةادلىة و و21يألفت من  

 اي بعل المتغةراال . 

( اقىرة مىن نىوع  االختبىاا مىن 21يل  لداد اختباا للتفكةر العلمىي مكونىا  مىن   

( اقىرة مىن 21متعدد( وايسل بالفد  والثباال و كما ألد اختبااا  يحفىةلةا  مكونىا  مىن  

راج وبىىاال نىىوع  االختبىىاا مىىن متعىىدد( واللىىك لقةىىاي يحفىىةل النىىالب و ويىىل اسىىتا

 ( . 81020(  ةث بل)  61االختباا باستادام معادلة كودا التشاادسون  

 وأوضحت نتائج الدااسة :  

وجود ار  ال  داللة   فىائةة بىةن متوسى  داجىاال طىالب المجمولىة التجرلبةىة  -

ومتوسىى  داجىىاال طىىالب المجمولىىة اليىىابنة اىىي اختبىىاا التحفىىةل العلمىىي لمىىادة 

 التجرلبةة . الكةمةاء ولفالح المجمولة 

وجىىود اىىر  الو داللىىة   فىىائةة بىىةن متوسىى  داجىىت طىىالب المجمولىىة التجرلبةىىة  -

ومتوس  داجاال المجمولة اليابنة اي اختبىاا التفكةىر العلمىي ولفىالح المجمولىة 

 ( . 6110التجرلبةة .  ال ااو  و 

 (:   6116دااسة  الربةعي و  -6-2

اىي جامعىة بغىداد و واسىتهدات ابىن الهةىثل  –أجرلت الدااسىة اىي كلةىة التربةىة  

معراة أور استادام الىتعلل التعىاوني اىي يحفىةل طالبىاال الفىف الاىامب العلمىي اىي 

 مادة الكةمةاء وينمةة يفكةران العلمي . 

( طالبىة المجمولىة التجرلبةىة 21( طالبىة مثلىت  21يكونت لةنة البحىث مىن   

مجمولىىة اليىىابنة التىىي ( طالبىىة مثلىىت ال21التىىي داسىىت بنرلقىىة الىىتعلل التعىىاوني و 

داسىىت بالنرلقىىة االلتةادلىىة و كوا ىىت المجمولتىىان بمسىىتول الىى كاء وداجىىة الكةمةىىاء 

 للفف الرابل والمعلوماال السابقة والعمر با  هر . 

يل  لداد اختباا يحفةلي وااللتماد لل  مقةاي جىاا  للتفكةىر العلمىي و وبعىد  

دااسىي وا ىد وباسىتادام االختبىاا  التأكد من صال ةتهما و جراء التجربة لمىدة افىل

 التائي ومعامل اايباط بةرسون ومعادلة  كرونباخ( ومعادلة كوبر أظهرال النتائج : 

يفىىو  طالبىىاال المجمولىىة التجرلبةىىة التىىي داسىىت بنرلقىىة الىىتعلل التعىىاوني للىى   -

طالباال المجمولة اليابنة التىي داسىت بالنرلقىة االلتةادلىة بداللىة معنولىة اىي كىل 

 ( .6116فةل والتفكةر العلمي .  الربةعي و من التح

 (:   6110دااسة   الجبوا  و -6-0

جامعىة دلىال  و واسىتهدات الدااسىة معراىة  –أجرلت الدااسة اي كلةة التربةة  

أوىىر سىىترايةجةة ينبةىىق المبىىادئ اىىي التحفىىةل والتفكةىىر العلمىىي لىىدل طىىالب الفىىف 

 الرابل العام اي مادة للل ا  ةاء .
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( طالبا  و منهل المجمولة التجرلبةىة التىي يألفىت مىن 21الب العةنة  بل) لدد ط 

( طالبىىىا  وداسىىىت باسىىىتادام سىىىترايةجةة ينبةىىىق المبىىىادئ والمجمولىىىة اليىىىابنة 21 

 ( طالبا  أليا  وداست بالنرلقة االلتةادلة . 21ويألفت من  

( اقىرة موضىولةة يقىةب المسىتولاال 21يل  لداد اختباا يحفىةلي يكىون مىن   

ثالوة ا ول   الت كر و االستةعاب و التنبةق( وبعد التأكد من صد ه واسىتاراج وبايىه ال

و ويبنى  البا ىث مقةاسىا   1082(  ةىث بلى) 61باستادام معادلة كىودا التشاادسىون  

 جاا ا  بعد التأكد من صد ه ووبايه . وبعد التفحةح يوصل البا ث  ل  النتائج اآليةة: 

 لل  المجمولة اليابنة اي االختباا التحفةلي .  يفو  المجمولة التجرلبةة -

يفىىو  المجمولىىة التجرلبةىىة للىى  المجمولىىة اليىىابنة اىىي مقةىىاي التفكةىىر العلمىىي  -

  (6110ال   يبنال البا ث .  الجبوا  و 

 

 مؤشرات ودالالت عن الدراسات السابقة :  -3

 ان الدااساال التي يناولت التدالب البفر   لةلة  نها سترايةجةة  دلثة .  -0

أغلب الدااساال التي يناولت التدالب البفر  أو القرلبة منه استادمت التفىمةل  -6

 التجرلبي الو المجمولتةن أو الثالوة أو أكثر . 

 لىى  التفكةىىر  ىىملت اىى ل الدااسىىاال يىىأوةر المتغةىىر المسىىتقل للىى  التحفىىةل  ضىىااة  -2

 العلمي.

أوضحت جمةل الدااساال التىي يناولىت التفىوا البفىر  المتغةىر المسىتقل ا وىر  -0

 اللجابي اي المتغةراال التابعة . 

لمكىىن ينمةىىة التفكةىىر العلمىىي باسىىتادام متغةىىراال مسىىتقلة ماتلفىىة مثىىل التىىدالب  -0

 الحاسوبي أو دواة التعلل أو ال كاءاال المتعددة . 

تىي يناولىت التفكةىر العلمىي يبنىت مقةاسىا  جىاا ا  أو ألىدال مقةاسىا  الدااساال ال  -0

للتفكةر العلمىي و واىي الدااسىة الحالةىة يىل بنىاء مقةىاي للتفكةىر العلمىي واختبىااا اخىر 

لقةاي التحفةل اىي مىادة الكةمةىاء لىدل طىالب الفىف الثىاني المتوسى  بعىد الطىالع 

 بةة . لل  بعل مقالةب التفكةر العلمي العربةة وا جن

 

 مدى اإلفادة من الدراسات السابقة :  -4

 ايبعت الدااساال المنهج التجرلبي لفعالةته وك لك الدااسة الحالةة .  -0

 لل يتناول الدااساال التي يناولت التدالب البفر  أورل اي مادة الكةمةاء .  -6

ةىىر اسىىتادم البحىىث الحىىالي االلةىىة التىىدالب البفىىر  اىىي التحفىىةل وينمةىىة التفك -2

 العلمي بةنما لل يتناول الدااساال السابقة اللك . 

التدالب البفر  ل كىد للى  المال ظىة و لى لك يىل اختةىاا التفكةىر العلمىي كمتغةىر -0

 يابل وا ا غةر موجود اي الدااساال السابقة .

ي كىىىىد الدااسىىىىاال التىىىىي يناولىىىىت التفكةىىىىر العلمىىىىي للىىىى  ا وىىىىر اللجىىىىابي لىىىىبعل -0

 لتفكةر العلمي لند النلبة. السترايةجةاال اي ينمةة ا

  

 إجراءات البحث 
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لتيىىىمن اىىى ا الففىىىل الانىىىواال التىىىي ايبعهىىىا البا ىىىث اىىىي اختةىىىاا التفىىىمةل  

التجرلبىىىي ويحدلىىىد مجتمىىىل البحىىىث ولةنتىىىه و لىىىداد أدواال البحىىىث وينبةىىىق التجربىىىة 

 والوسائل ال فائةة كما لأيي : 

 

 أوالً : التصميم التجريبي : 

ل التجرلبىىىي الا اليىىىب  الج ئىىىي ال  االختةىىىاا البعىىىد  ايبىىىل البا ثىىىان التفىىىمة 

لالختباا التحفةلي واختبىاا التفكةىر العلمىي بمجمىولتةن ا ىدااما يجرلبةىة وا خىرل 

 ضابنة و كما موضل اي المان  اآليي : 

 المتغير التابع المتغير المستقو اختبار قبلي المجموعة

 التجرلبةة 
 التفكةر العلمي

 التحفةل- البفر سترايةجةة التدالب 

 النرلقة االلتةادلة اليابنة  التفكةر العلمي-

 ( التصميم التجريبي المعتمد في البحث 1مخطط ) 

 

 ثانياً : مجتمع البحث وعينته : 

بعد  فول البا ثان للى  أسىماء المىدااي المتوسىنة والثانولىة للبنىةن التابعىة  

لمركىى   يىىاء بعقوبىىة يىىل اختةىىاا وانولىىة النلىىل النيىىةد  فىىدلا  مةىىدانا  للتجربىىة لتعىىاون 

 داايها مل البا ثان ووجود خمىب  ىعب للفىف الثىاني المتوسى  اةهىا و وبعىد  جىراء 

( 20مولىىة التجرلبةىىة ولىىدد النىىالب اةهىىا  القرلىىة يىىل اختةىىاا  ىىعبة  ب( لتكىىون المج

طالبىا بعىىد اسىىتبعاد طىالبةن ااسىىبةن و و ىىعبة  د( لتكىون المجمولىىة اليىىابنة و ولىىدد 

( طالبا بعد استبعاد طالىب ااسىب وا ىدة و اةكىون لىدد أاىراد العةنىة 20النالب اةها  

 ( طالبا . 01 

 ثالثاً : تكافؤ مجموعتي البحث : 

البحىىث  ىىد يىىل بالنرلقىىة العشىىوائةة و لىى ا لفتىىرض ان بمىىا ان اختةىىاا مجمىىولتي  

يكىىون المجمولتىىان متكىىاا تةن و ومىىل اللىىك  ىىر  البا ثىىان للىى  التحقىىق مىىن يكىىاا  

 مجمولتي البحث اي المتغةراال التي  د لكون لها أور اي نتائج البحث ومنها : 

 التحصيو الدراسي السابق في مادة الكيمياء :  -1

دة الكةمةىاء للفىف االول المتوسى  مىن سىجالال يل الحفول للى  داجىاال مىا 

المداسةو وبعد استاراج المتوس  الحسابي واالنحراف المعةاا  لكل مىن مجمىولتي 

البحث و واستادام االختباا التائي لعةنتةن مستقلتةن و وجىد ان المجمىولتةن متكاا تىان 

 اي التحفةل السابق كما موضح اي الجدول اآليي : 

 ( 1جدول ) 

 االختبار التائي لدرجات التحصيو الدراسي السابقنتائج 

عووووووووووودد  المجموعة 

 الطال:

المتوسوووط 

 الحسابي

االنحووراف 

 المعياري

درجووووة 

 الحرية

 الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة

 غير دالة 2،12 15353 21 11،1 36،23 35 التجريبية
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 11،42 31،1 35 الضابطة 

 

 الذكاء :  -2

للتحقق من يكاا  أاراد مجمولتي البحث اي متغةر الى كاء و يىل اختةىاا اختبىاا  

اقىىرة ولكىىل اقىىرة داجىىة وا ىىدة  نىىه  21المفىىفوااال المتابعىىة  لىىراان( المتكىىون مىىن 

لتفف بداجة من الفىد  والثبىاال وصىال ةة للف ىاال العمرلىة لعةنىة البحىث  اااىن و 

ب مجمىىولتي البحىىث واسىىتاراج ( و وبعىىد ينبةىىق االختبىىاا للىى  طىىال0-21:  0,82

النتائج و وباستادام االختباا التائي لعةنتةن مستقلتةن و وجد ان المجمولتةن متكاا تىان 

 كما اي الجدول اآليي : 

 ( 2جدول ) 

 نتائج االختبار التائي لدرجات اختبار الذكاء ) لرافن (

لىىىىىىىىىىىىدد  المجمولة 

 النالب

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعةاا 

داجىىىة 

 الحرلة

 الداللة القةمة التائةة

 الجدولةة المحسوبة

غةىىىىىىىر  16و6 ,00و1 28 20و2 20 20 التجرلبةة

 0و0 2و20 20 اليابنة  دالة

 

 مستوى التفكير العلمي : -3
بعىىد ان  ىىام البا ثىىان ببنىىاء مقةىىاي للتفكةىىر العلمىىي و والتأكىىد مىىن صىىد ه بعىىد  

( و لجاد وبايه  سىةجر  الحىدلث لىن بنائىه 0لرضه لل  الابراء والمحكمةن  ملحق 

ال قا( وصىد  بنائىه ومعامىل الفىعوبة و ىوة التمةةى  لفقرايىه اأصىبح المقةىاي جىاا  

لتي البحىىث واسىىتاراج النتىىائج و بفىىةغته النهائةىىة وبعىىد ينبىىق االختبىىاالل  مجمىىو

وباستادام االختباا التائي و وجد ان المجمولتةن متكاا تان اي مقةاي التفكةىر العلمىي 

 :  للنالب كما موضح اي الجدول اآليي

 

 

 

 ( 3جدول )

 نتائج االختبار التائي لدرجات مقياس التفكير العلمي لمجموعتي البحث

 عدد المجموعة

 الطال:

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة

 غير 2512 15115 21 1152 55516 35 التجريبية

 11566 54561 35 الضابطة  دالة 

 

 العمر الزمني للطال: :  -4
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بعد الحفول لل  ياالخ والدة كل طالىب مىن طىالب مجمىولتي البحىث مىن سىجالال 

 دااة المداسىىىة و و سىىىاب العمىىىر ال منىىىي با  ىىىهر لغالىىىة بىىىدء التجربىىىة لىىىوم ا  ىىىد 

و وباسىىىتادام االختبىىىاا التىىىائي و وجىىىد ان المجمىىىولتةن متكاا تىىىان اىىىي  0/01/6100

 العمر ال مني للنالب كما موضح اي الجدول اآليي : 

 

 ( 4جدول ) 

 نتائج االختبار التائي ألعمار الطال: محسوباً باألشهر

عوووووووووودد  المجموعة 

 الطال:

المتوسووووط 

 الحسابي

االنحووراف 

 المعياري

درجووووة 

 الحرية

 الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة

125،1 35 التجريبية

1 

غيووووووووووور  2،12 15352 21 22،36

 دالة

125،2 35 الضابطة 

6 

33،23 

 

 رابعاً : ضبط المتغيرات الدخيلة : 

 ر  البا ثان لل  ضب  بعل المتغةراال التي  د ي ور اي سىالمة التجربىة  

ايال  لن التوزلل العشوائي و جراءاال التكاا  بىةن مجمىولتي البحىث و اقىد  ىام ا ىد 

البىىا ثةن بتىىدالب المجمىىولتةن بنفسىىه و لمنىىل يىىأوةر خبىىرة المىىداي وصىىفايه واولىىي 

المجمولتةن اي يو ةتاال الداوي ويو ةد المدة ال منةىة لتىدالب المجمىولتةن و  يكاا 

 وينبةق أدواال البحث والتدالب اي صفوف متشابهة .

 

 خامساً : مستلزمات البحث : 

 تحديد المادة الدراسية :  -1

يل يحدلد اُفول كتاب الكةمةاء للفف الثاني المتوسى   االول والثىاني والثالىث( للعىام 

 .6102-6100اسي الدا

 

 

 

 صياغة األهداف السلوكية :  -2

الهدف السلوكي او لبااة مكتوبة يفف سلوكا  معةنا  لمكن مال ظته و ةاسىهو  

ولتو ل من المتعلل ان لكون  اداا  لل  أدائه بعد االنتهاء من دااسىة موضىوع معىةن . 

 ( . 020:  6110 لراة و 

 ىىىام البا ثىىىان بفىىىةاغة ا اىىىداف السىىىلوكةة اىىىي المجىىىاالال الثالوىىىة  المعراىىىي  

والوجىىىداني والمهىىىاا ( اىىىي ضىىىوء يفىىىنةف بلىىىوم و وكىىىان لىىىدد ا اىىىداف السىىىلوكةة 

( داسا  كما سةوضح اللك ال قا  اىي الاااطىة 61( اداا  موزلة لل   001المعراةة  

 االختباالة . 

 إعداد الخطط التدريسية   -3
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ة  لسالد المداي لل  ينظىةل جهىودل وجهىود طالبىه وينظىةل الو ىت ان التان 

واسىىتثماال بنحىىو جةىىد ومفةىىد بغةىىة يحقةىىق ا اىىداف المحىىددة مسىىبقا  معتمىىدا  الوسىىائل 

 (  ,00:  ,611وا نشنة والجراءاال المنلوبة لتحقةق اللك .  الحةلة و 

ادا  واىىي ضىىوء محتىىول افىىول كتىىاب الكةمةىىاء للفىىف الثىىاني المتوسىى  واسىىتن 

( خنة يدالسةة لكىل مىن 61لألاداف السلوكةة التي يل  لداداا و  ام البا ثان بإلداد  

مجمولتي البحث التجرلبةة واليابنة و و د لرضت نماالج منهىا للى  مجمولىة مىن 

( و وبعىد الاىادة مىن آاائهىل وا ترا ىايهل لىدال صىالحة 0الابراء والمحكمةن  ملحىق 

( لحتىو  للى  أنمىوالج 6%( و ملحىق  81ثىر مىن  بعد  فولها لل  ايفا  نسىبته أك

 منها . 

 

 سادساً : أداتا البحث : 

لتحقةىىق اىىدف البحىىث المتمثىىل اىىي يحفىىةل النىىالب بمىىادة الكةمةىىاء والتفكةىىر  

 العلميو ينلب اللك  لداد أدايةن : 

 االختبار التحصيلي :  -1

يعد االختباااال التحفةلةة أداة لتوضةح مدل يحقةىق المىادة الدااسىةة  اىدااها  

  (Webster , 1981 : 16)المحددة . 

 و د  ام البا ثان بإلداد االختباا التحفةلي لل  واق المرا ل اآليةة :  

: يحدلد محتول المادة الدااسةة : يل يحدلد المادة الدااسىةة التىي  ىملت الففىول  0-0

 ل والثاني والثالث من كتاب للل الكةمةاء للفف الثاني المتوس  . االو

: يحدلد لىدد الىداوي : يىل يحدلىد لىدد الىداوي لكىل افىل دااسىة يبعىا   امةىة  0-6

( داسىا . 61المادة الدااسةة والو ت المافت للداي الوا د و اكان لىدد الىداوي  

 ( .0جدول  

ا ثان بفةاغة ا اداف السلوكةة لكل داي : صةاغة ا اداف السلوكةة :  ام الب 0-2

 لل  واق مستولاال بلوم الثالوة ا ول   الت كر و الفهل و التنبةق( وكما مر سابقا  . 

: الىىداد جىىدول المواصىىفاال  الاااطىىة االختباالىىة( : مىىن أجىىل يوزلىىل اقىىراال  0-0

محىىددة االختبىىاا التحفىىةلي للىى  أجىى اء المىىادة الدااسىىةة وللىى  ا اىىداف السىىلوكةة ال

 بفواة متجانسة يل  لداد جدول المواصفاال اآليي : 

 

 

 ( 4جدول ) 

 جدول المواصفات )الخارطة االختبارية(

 ا اداف        

 السلوكةة              

 المحتول

 المجموع التنبةق الفهل الت كر المستول

 001 61 00 ,, العدد

الففىىىىىىىىل 

 الدااسي 

لىىىىىىىىىىىىىىىدد 

 الداوي

ا امةىىىىىىىة 

 النسبةة

08% 21% 06% 011% 

 لدد الفقراال االختباالة
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 61 6 2 06 %01 01 االول

 06 0 0 0 %21 2 الثاني 

 8 0 6 0 %61 0 الثالث 

 01 0 06 60 %011 61 المجموع 

 

: صىىةاغة اقىىراال االختبىىاا ويعلةمايىىه : التمىىدال االختبىىاااال الموضىىولةة اىىي  0-0

صةاغة اقراال االختباا لما يمتاز به من  مولةة وموضولةة وسهولة يفحةحها و لىة 

( 206: 6118نسبة التامةن و  نها يتكون من أابعة بىدائل ولالةىة الثبىاال  محسىن و 

ال يعلةمىىىاال الجابىىىة و وللتحقىىىق مىىىن ( اقىىىرة وكمىىىا ألىىىد01و ويكىىىون االختبىىىاا مىىىن  

 صال ةته يل ما للي : 

: صد  االختباا : لقفد باالختباا الفاد  او االختباا ال   لقةب ما وضىل  0-0-0

( بأن االختبىاا لعىد صىاد ا   الا اسىتعمل 6110 جل  ةاسه ول كد  البنش وأبو زلنة و 

( وللتأكىد 060:  6110للغرض ال   طىوا لةسىتعمل مىن أجلىه  الىبنش وأبىو زلنىة و 

من الفىد  الظىاار  وصىد  المحتىول لالختبىاا اقىد لرضىت اقرايىه ويعلةمايىه مىل 

محتول المادة الدااسىةة وا اىداف السىلوكةة وجىدول المواصىفاال للى  مجمولىة مىن 

( و واي ضىوء يوجةهىايهل 0الابراء والماتفةن اي طرائق التدالب والتقولل  ملحق 

 .  وآاائهل أجرلت بعل التعدلالال 

: التنبةىىىق االسىىىتناللي لالختبىىىاا : لغىىىرض الو ىىىوف للىىى  مىىىدل وضىىىوح  0-0-6

التعلةمىىاال وصىىةاغة الفقىىراال ويحدلىىد الو ىىت المسىىتغر  اىىي الجابىىة و جىىرل ينبةىىق 

( 61االختباا لل  لةنة استناللةة مىن طىالب الفىف الثىاني المتوسى  يكونىت مىن  

تعلةمىىىاال واقىىىراال و واللىىىك أكىىىد وضىىىوح ال 02/06/6100طالبىىىا واللىىىك لىىىوم ا  ىىىد 

 ( د ةقة . 00االختباا و وان معدل ال من المستغر  لإلجابة او  

و جىىل  لجىىاد معامىىل الفىىعوبة و ىىوة التمةةىى  واعالةىىة البىىدائل لكىىل اقىىرة مىىن  

اقىىراال االختبىىاا اقىىد طبىىق االختبىىاا للىى  لةنىىة اسىىتناللةة مماولىىة لعةنىىة البحىىث اىىي 

( طالبىا واللىك 011ة بعقوبىة يألفىت مىن  متوسنة الشام للبنةن الوا عىة اىي مركى  مدلنى

 .   08/06/6100لوم ا ابعاء 

: التحلةىىل ال فىىائي لفقىىراال االختبىىاا : بعىىد يريةىىب  جابىىاال النىىالب ينازلةىىا   0-0-2

%( مىىن الىىداجاال الىىدنةا و ويراو ىىت 60%( مىىن الىىداجاال العلةىىا و 60واختةىىاا  

جمولىىاال الىىدنةا بىىةن ( ويراو ىىت داجىىاال الم68-20داجىىاال المجمولىىة العلةىىا بىىةن  

( و ويىىل يحلةىىل  جابىىاال المجمىىولتةن و ومىىن وىىل  لجىىاد معامىىل الفىىعوبة و ىىوة 00-2 

 التمةة  واعالةة البدائل الااط ة و ووجدال بانها مناسبة بعد يعدلل البعل منها . 

 (688و 8,,0 لودلو

 ثبات االختبار : -

التمدال طرلقة التج ئة النففةة لحسىاب وبىاال االختبىاا و ويىل  سىاب معامىل  

االايبىاط لنفىىفي االختبىاا باسىىتعمال معامىل اايبىىاط بةرسىون و ابلىى) معامىل االايبىىاط 
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بىراون  -( وا ا لمثل وباال نفف االختباا و بعداا يل ينبةق معادلىة سىبةرمان 02و1 

 ( .82و1   للجاد معامل وباال االختباا اوجد انه لساو

بعد  كمال الجراءاال السالفة الى كر التىي أكىدال ان االختبىاا التحفىةلي لتمتىل  

بمسىىىتول جةىىىد مىىىن الفىىىد  والثبىىىاال و واييىىىح ان اقرايىىىه الاال مسىىىتول مقبىىىول مىىىن 

الفعوبة و ىوة التمةةى  و وبى لك لمكىن التمىادل وينبةقىه و وكىان لىدد اقرايىه بفىةغته 

 ( .  2اا من متعدد( بأابعة بدائل  ملحق ( اقرة من نوع  االختة01النهائةة  

 اختبار التفكير العلمي :  -2

 مرا ل  لداد مقةاي التفكةر العلمي :  

 : اإلطالع على مقاييس التفكير العلمي السابقة :  2-1

 ىىام البا ثىىان بىىالطالع للىى  الدااسىىاال السىىابقة وا دبةىىاال و اوجىىد أن انىىا   

اختالاىىىاال كثةىىىرة اىىىي  لىىىداد مقىىىالةب التفكةىىىر العلمىىىي و واطلعىىى  للىىى  أوجىىىه الشىىىبه 

 واالختالف اةها من أجل الوصول  ل  اختةاا ا سلوب ا ايل . 

 : اختيار األسلو: األفضو في إعداد المقاييس :  2-2

بحث والطالع لل  مقالةب التفكةر العلمي أن أايل ا ل المقىالةب وجد بعد ال 

يشىىتمل للىى  خمسىىة أ سىىام اىىي  يحدلىىد المشىىكلة و اختةىىاا الفىىروض و اختبىىاا صىىحة 

الفروضو التفسةر و التعمةل( و ولى لك يىل اختةىاا اى ا ا سىلوب  نىه ا ايىل مىن بىةن 

أسىىلوب البحىىث العلمىىي أنىىواع مقىىالةب التفكةىىر العلمىىي ا خىىرل لكونىىه ا  ىىرب  لىى  

ومرا لىىه الماتلفىىة و وكىىل مجىىال منىىه لاتلىىف لىىن غةىىرل مىىن المجىىاالال اىىي أسىىلوب 

 التفكةر العلمي . 

 : إعداد فقرات المقياس الجديد وتعليماته :  2-3

 ر  البا ثان لل  بناء مقةاي للتفكةر العلمي لةشمل كل المة اال الجةدة اىي  

افىواال وضىعف اةهىا و يكىون المقةىاي الجدلىد ا ل المقالةب ولتالا  كل ما لمكن مىن 

( اقىرة اختباالىةو 61من خمسة أ سام أليا  كما أوضحنا سابقا  و وكل  سل يىألف مىن  

( اقرة و وللتحقق مىن صىال ةة 011وب لك كان مجموع الفقراال االختباالة للمقةاي  

 اقراال المقةاي لقةاي ما ألدال لقةاسه  يل القةام بما للي : 

 

 المقياس : : صدق  2-4

يأكد البا ثان من صد  المقةاي من خالل م  راال نىولي الفىد  الظىاار   

 وصد  البناء . 

   -: (Face Validity)الفد  الظاار   -

( و 216و   2,,0ولعني يمثةل المقةاي لما وضىل لقةاسىه  صىالح الىدلن و  

لدد من  ل  أن أايل وسةلة للفد  الظاار  او ان لقوم  (Ebel , 1972) ال لشةر 

 الابىىىىراء والمحكمىىىىةن بتقىىىىدلر مىىىىدل يمثةىىىىل اقرايىىىىه للفىىىىةغة التىىىىي لىىىىراد  ةاسىىىىها

(Ebel, 1972 ,p: 555)  و يل لرض المقةاي لل  لدد من الابراء والمتاففىةن

( و وبعىد  بىداء آاائهىل ومقتر ىايهل يىل 0اي طرائق التدالب والقةاي والتقولل  ملحق 

وبىى لك بقىى  لىىدد الفقىىراال للمقةىىاي يغةةىىر ويعىىدلل ويفىىحةح الىىبعل مىىن اقرايىىه و 

 ( اقرة و ل ا يحقق الفد  الظاار  للمقةاي .011بفةغته النهائةة  
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 : التطبيق االستطالعي األول للمقياس :  2-5

لغرض التعرف لل  وضوح اقراال المقةىاي ويعلةمىاال الجابىة لنهىا ويقىدلر  

فىوايه ا ولةىة للى  الو ت المستغر  اي الجابة لل  اقرايىه و يىل ينبةىق المقةىاي ب

( طالبا من طالب وانولة الشام للبنىةن. ويبىةن 61لةنة لشوائةة استناللةة يتألف من  

مىىن خىىالل التنبةىىق أن يعلةمايىىه واضىىحة واقرايىىه مفهومىىة وكىىان متوسىى  زمىىن  جابىىة 

 ( د ةقة .00النالب لن المقةاي او  

 : التطبيق االستطالعي الثاني للمقياس :  2-2 

مىىن صىىال ةة اقىىراال المقةىىاي ويعلةمىىاال الجابىىة ووضىىو ها و يىىل بعىىد التأكىىد  

( طالبىا مىن طىالب 011ينبةقه مرة وانةة لل  لةنة لشوائةة استناللةة مكونىة مىن  

وانولة النجف للبنةن بعىد ان  ىام البا ثىان بتوضىةح مكونىاال المقةىاي ويعلةمايىه العامىة 

 والااصة بكل  سل من أ سامه الامسة . 

 اإلحصائي لفقرات المقياس : : التحليو  2-3

لهىىدف التحلةىىل ال فىىائي لفقىىراال  المقةىىاي  لىى  التحقىىق مىىن صىىال ةتها بعىىد  

(وبمىا  001و   6111معراة معامل الفعوبة و وة التمةة  لكل اقىرة منهىا  نبةىل و 

( طالبا و ل ا بلغىت كىل مىن المجمولىة العلةىا 011ان لدد طالب العةنة االستناللةة  

البىىىاو وىىىل  للىىىت  جابىىىاال المجمىىىولتةن العلةىىىا والىىىدنةا   فىىىائةا  واىىىق ( ط60والىىىدنةا  

 الانواال اآليةة : 

   صدق بناء المقياس : -

واىىو لعنىىي  لجىىاد العال ىىة أو االايبىىاط بىىةن أداء النالىىب للىى  المقةىىاي بأكملىىه  

وأجابتهىا لىن كىل اقىرة مىن اقرايىه التىىي لتكىون منهىا مىن أجىل الوصىول  لى  االيسىىا  

الىىداخلي الىى   لحقىىق يجىىانب اقىىراال المقةىىاي اىىي  ةاسىىها للظىىاارة التىىي لىىراد  ةاسىىها 

 ( .  002و   0,80 خلةل و 

الفقرة بالداجة الكلةىة للمقةىاي مىن الوسىائل المسىتادمة اىي ويعد لال ة داجة  

 ساب االيسا  الداخلي للمقةاي و  ال لهتل بمعراة كىون كىل اقىرة مىن اقىراال المقةىاي 

 ( .  610و   0,,0يسةر اي المساا ال   لسةر اةه المقةاي أم ال  لبد الر من و 

وبعىد يريةىب داجىاال النىالب ينازلةىا  ويحدلىد  جىابتهل للى  كىل اقىرة بإلنىىاء  

( لإلجابىىة الفىىحةحة و صىىفر( لإلجابىىة الااط ىىة و و لجىىاد مجمىىوع النىىالب 0داجىىة  

ال لن أجابوا لل  كل اقرة  جابة صحةحة ومجموع النالب ال لن أجابوا لن كل اقىرة 

 Biserial)ط الثنىىىىىائي  جابىىىىىة خاط ىىىىىة و واسىىىىىتادم البا ثىىىىىان معامىىىىىل االايبىىىىىا

Correloation)  للجاد العال ة بةن داجة المقةاي الكلةة وداجة كل اقرة من اقرايه

( ولشىىةر الماتفىىون  نىىه االا كىىان معامىىل االايبىىاط 1008 – 1060 ال يراو ىىت بىىةن  

(   ىكر  1010( كان داال    فائةا  لنىد مسىتول داللىة  1066المحسوب ل لد لل   

 ( .  011و   0,88و 

وىىل اسىىتادمت المعادلىىة الااصىىة السىىتاراج القةمىىة التائةىىة و ولىىت معىىامالال  

االايبىىاط  لىى   ىىةل يائةىىة ولنىىد مقاانتهىىا بالقةمىىة التائةىىة الجدولةىىة لنىىد مسىىتول داللىىة 

( يبىىةن ان القىىةل التائةىىة المحسىىوبة أللىى  مىىن 6( البالغىىة  28( وداجىىة  رلىىة  1010 

 فائةا  و وبه ا يحقق صد  بناء المقةاي . القةمة الجدولةة مما لعني أنها دالة   
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 :  معامو الصعوبة للفقرات -

بعىىد  سىىاب معامىىل صىىعوبة كىىل اقىىرة مىىن اقىىراال المقةىىاي وجىىد ان  ةمتهىىا  

( و ولىىىرل بلىىىوم ان المقةىىىاي لعىىىد جةىىىدا   الا يراو ىىىت ,102 – 1021يراو ىىىت بىىىةن  

 ( .1081-1061معامل صعوبة كل اقرة من اقرايه بةن  

 (Bloom & Others , 1977 , p: 66)  . 

 :  قوة تمييز الفقرات -

-1021بعد ينبةق معادلة  وة يمةة  الفقىرة االختباالىة وجىد ان  ةمتهىا يراو ىت بىةن  

( 1061( ويعىىىد اقىىىراال المقةىىىاي جةىىىدة  الا كانىىىت داجىىىة يمةة اىىىا ي لىىىد للىىى   1022

مىىن ( و لىى ا يعىىد جمةىىل اقىىراال المقةىىاي صىىالحة 02و   ,,,0 الظىىاار وآخىىرون و 

  ةث  وة يمةة اا .

 :  ثبات المقياس -

لقفىىد بثبىىاال المقةىىاي  نىىه لعنىىي النتىىائج نفسىىها  الا مىىا اسىىتادم أكثىىر مىىن مىىرة  

 (.  200و   6111ويحت ظروف مماولة  سامي و 

استادم البا ثان لحساب وباال المقةىاي طرلقىة  لىادة االختبىاا و اال  ىام بعىد اسىبولةن 

ة بإلىىادة االختبىىاا للىى  العةنىىة نفسىىها و وبىى لك يىىل مىىن ينبةقىىه للىى  العةنىىة االسىىتناللة

الحفىىول للىى  داجتىىةن لكىىل طالىىب و داجىىة اىىي االختبىىاا و وداجىىة اىىي االختبىىاا 

ا لىىادة. وىىل يىىل  سىىاب معامىىل االايبىىاط بىىةن االختبىىاالن باسىىتادام معامىىل االايبىىاط 

بىىاط التتىىابعي لبةرسىىون الىى    سىىب باسىىتادام الىىداجاال الاىىام و و ىىد بلىى) معامىىل االاي

( واىىى ا لىىىدل للىىى  وبىىىاال االختبىىىاا و ولعىىىد معامىىىل الثبىىىاال اىىى ا مناسىىىبا  و  ن 10,0 

و  8,,0(  أ مىىىدو 1001االختبىىىاااال يعىىىد جةىىىدة  الا بلىىى) معامىىىل وبايهىىىا أكثىىىر مىىىن  

 60,. ) 

 

 سابعاً : تطبيق التجربة :

  مل ينبةق التجربة ما للي :  مل ينبةق التجربة ما للي : 

بعىىد يوضىىةح  2/01/6100ينبةىىق اختبىىاا التفكةىىر العلمىىي  بلةىىا  لىىوم ا ابعىىاء  

 التعلةماال الااصة به و ويل  فل الداجاال  ل  نهالة التجربة . 

بىىىدأ ا ىىىد البا ثىىىان بتىىىدالب مجمىىىولتي البحىىىث التبىىىااا  مىىىن لىىىوم االونىىىةن  

 .   62/06/6100وانتهت التدالساال لوم ا  د  8/01/6100

 م . 60/06/6100فكةر العلمي البعد  لوم الامةب  جراء اختباا الت 

 .   21/06/6100ينبةق االختباا التحفةلي لوم ا  د  

 

 ثامناً : الوسائو اإلحصائية : 

 التمد البا ثان الوسائل ال فائةة اآليةة :  

لعةنتةن مستقلتةن ومتساولتةن لحسىب التكىاا  ونتىائج  (t-Test)االختباا التائي  -0

 (  020:  ,0,0البحث .  السةد و 

معىىىادالال معامىىىل الفىىىعوبة و ىىىوة التمةةىىى  واعالةىىىة البىىىدائل لفقىىىراال االختبىىىاا  -6

 (  6,0-688:  8,,0التحفةلي والتفكةر العلمي .  لودة و 
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ختبىىاا بىىراون لحسىىاب وبىىاال اال –معامىىل اايبىىاط بةرسىىون ومعادلىىة سىىبةرمان  -2

 (  082:  0,00التحفةلي .  البةايي وزكرلا و 

: 0,80معادلة ألفا كرونباخ لحسىاب وبىاال اختبىاا التفكةىر العلمىي .  دواان و  -0

020) 

 

 عرض النتائج وتفسيرها 

 واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات

لتيمن ا ا الففل لرضا  للنتائج التي يوصل  لةها البحث ومن ول التحقق مىن  

ضةتةه الفىفرلتةن و ويفسىةر اى ل النتىائج واالسىتنتاجاال مىن خاللهىا وبعىل صحة ار

 التوصةاال والمقتر اال . 

 لتيمن لرض النتائج جانبةن اما :  أوالً : عرض النتائج :

التحفةل الدااسي : بعىد ينبةىق االختبىاا التحفىةلي البعىد  والحفىول للى   -0

لتىىائي لعةنتىىةن مسىىتقلتةن داجىىاال طىىالب مجمىىولتي البحىىث  و ووىىل اسىىتادم االختبىىاا ا

ومتسىىىاولتةن و أظهىىىرال النتىىىائج يفىىىو  طىىىالب المجمولىىىة التجرلبةىىىة للىىى  طىىىالب 

المجمولة اليابنة اي االختبىاا التحفىةلي و لى ا يىرال الفرضىةة الفىفرلة ا ولى  

 ولفالح المجمولة التجرلبةة كما لوضحه الجدول اآليي : 

 ( 5جدول ) 

 تبار التحصيلي لمجموعتي البحثنتائج االختبار التائي لدرجات االخ

لىىىىىىىىىىىدد  المجمولة

 النالب

المتوسىىىىىىىى  

 الحسابي

االنحىىىىىراف 

 المعةاا 

داجىىىىىىىة 

 الحرلة

 الداللة القةمة التائةة

 الجدولةة المحسوبة

دالىىىة لنىىىد  16و6 082و2 28 06و2 200و60 20 التجرلبةة

مسىىىىىىىتول 

داللىىىىىىىىىىىىىة 

 1010) 

 000و2 02,و60 20 اليابنة 

 

 العلمي :التفكةر  -6

بعد ان طبق اختباا التفكةر العلمي  بلةا وبعدلا لل  أاراد العةنة ومىن وىل  لجىاد  

الفرو  بةن داجاال التنبةق القبلي والبعد  لكل مجمولة و و لجاد المتوس  الحسىابي 

لعةنتىةن مسىتقلتةن  (t-Test)واالنحراف المعةاا  للفرو  وباستادام االختبىاا التىائي 

ومتسىىىاولتةن و ظهىىىر يفىىىو  طىىىالب المجمولىىىة التجرلبةىىىة للىىى  طىىىالب المجمولىىىة 

اليىىابنة اىىي اختبىىاا التفكةىىر العلمىىي و لىى ا يىىرال الفرضىىةة الفىىفرلة الثانةىىة و كمىىا 

 لوضحه الجدول اآليي : 

 ( 2جدول ) 

 يبين متوسط النمو واالنحراف المعياري للنمو في التفكير العلمي

 المجمولة
لدد 

 النالب

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعةاا 

داجة 

 الحرلة

 القةمة التائةة
 الداللة

 الجدولةة المحسوبة
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 002و6 002و2 20 التجرلبةة

 16و6 60و2 28

دالة لند 

مستول 

داللة 

 1010) 
 206و0 602و6 20 اليابنة

 

 ثانياً : تفسير النتائج :

أظهىىرال النتىىائج وجىىود اىىر  دال   فىىائةا  بىىةن المجمولىىة التجرلبةىىة التىىي داسىىت  -أ

بالتماد سترايةجةة التدالب البفر  و والمجمولة اليابنة التىي داسىت للى  واىق 

النرلقىىة االلتةادلىىة اىىي يحفىىةل مىىادة الكةمةىىاء ولفىىالح المجمولىىة التجرلبةىىة لمكىىن 

 يبرلر اللك بما لأيي : 

اسىىتادام سىىترايةجةة التىىدالب البفىىر  التىىي زادال مىىن التشىىولق للىىداوي  -0

 ويركة  االنتبال . 

 ضىىااة الفىىوا والرسىىوم وا اىىالم الورائةىىة  فىى  للىى   يىىوا الىى ان لنىىد  -6

 النالب والرغبة اي متابعة مستجداال الداوي . 

   را   اسة البفر اي كل مر لة من مرا ل الداي جعل التعلل أايل .  -2

ل معلومىة بفىواة أو اسىل أو مانى  أو الىل واقىا  لهى ل السىترايةجةة ا تران ك -0

 زاد من القداة لل  ي كر المعلوماال واستبقائها . 

يشةر النتائج  ل  وجود اىر  دال   فىائةا  بىةن المجمولىة التجرلبةىة والمجمولىة  -ب

بمىا اليابنة اي ينمةة التفكةر العلمي ولفالح المجمولة التجرلبةة ولمكن يبرلر اللك 

 لأيي : 

يعتمىىد سىىترايةجةة التىىدالب البفىىر  للىى  العىىرض البفىىر  لكىىل معلومىىاال  -0

الىىداي واىى ا مىىا لحتىىاج  لىى  المال ظىىة الد ةقىىة مىىن  بىىل النلبىىة ممىىا  ىىجل للىى  ينمةىىة 

 التفكةر العلمي لند النالب . 

ان اسىىىتادام الماننىىىاال ولىىىرض صىىىوا واسىىىوم وأاىىىالم للكائنىىىاال الحةىىىة  -6

   ينمةة لملةة التفكةر العلمي لند النالب .الماتلفة زاد من القداة لل

ي كد ا ل السترايةجةة لل  العرض البفر  المناسب لكل معلومة اقىد لكىون  -2

لل   كل مان  أو معادلة أو صواة أو الل واللك سالد للى  ينمةىة لملةىة التواصىل 

 لند النالب. 

للى  استادام الوسائل البفرلة المستمر خىالل الىداي زاد مىن ينمةىة القىداة  -0

التنب  واالسىتدالل  ىول أوجىه التشىابه واالخىتالف بىةن الكائنىاال الحةىة والتوصىل  لى  

 يشاةت الافائت والففاال للكائناال الحةة . 

التمىىاد السىىترايةجةة للىى   اسىىة البفىىر والوىىراء البفىىر  ود ىىة المال ظىىة  -0

 لسالد لل  ينمةة جمةل جوانب التفكةر العلمي . 

 

 ثالثاً : االستنتاجات :



  6102لسنة  كانون االولوالستون . لثامن .........العدد ا...................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq                                                               

 

-111- 

 

رايةجةة التىىىدالب البفىىىر  أوىىىر واضىىىح اىىىي يفىىىو  طىىىالب المجمولىىىة لسىىىت -0

التجرلبةة لل  طالب المجمولة اليابنة اي يحفىةل مىادة الكةمةىاء وينمةىة يفكةىرال 

 العلمي . 

التقنةىىاال البفىىرلة لهىىا يىىأوةر واضىىح اىىي زلىىادة التحفىىةل مىىن خىىالل التشىىولق  -6

 واالوااة للداي . 

بفىر  اىي يىدالب مىادة الكةمةىاء لحاجىة  مكانةة التماد سترايةجةة التدالب ال -2

 ا ل المادة  ل  يوضةح مفااةمها من خالل التقنةاال البفرلة . 

التماد اى ل السىترايةجةة للى  المال ظىة الد ةقىة ممىا لجعىل النلبىة اىي متابعىة  -0

 مستمرة لمرا ل الداي مما ل لد من يحفةلهل . 

ينمةىىة التفكةىىر اسىىتادام التقنةىىاال البفىىرلة اىىي كىىل مرا ىىل الىىداي ل لىىد مىىن  -0

 العلمي لدلهل.

 

 رابعاً : التوصيات : 

 بناء لل  النتائج واالستنتاجاال التي يوصل  لةها البا ثان اإنه لوصي :  

 التماد سترايةجةة التدالب البفر  اي يدالب مادة الكةمةاء.  -0

ضىىىىرواة يركةىىىى  منىىىىااج مىىىىادة الكةمةىىىىاء للىىىى  يىىىىواةر الفىىىىوا والرسىىىىوم  -6

 والمانناال و ورائها بالتقنةاال البفرلة اي الماتبراال . 

  امىىة دوااال لمداسىىي مىىادة الكةمةىىاء لتحفةىى ال للىى  اسىىتادام السىىترايةجةاال  -2

الحدلثة ومنها ا ل السترايةجةة من أجىل زلىادة يحفىةل النلبىة وينمةىة التفكةىر العلمىي 

 لهل . لد

يوصىىةة مداسىىي مىىادة الكةمةىىاء للىىداد اختبىىاااال خاصىىة بىىالتفكةر العلمىىي مىىن  -0

 أجل ينمةته لند النلبة . 

يواةر مفادا  وراء بفر  للمواد الدااسةة سواء اي الماتبراال أو المكتبىاال  -0

 المداسةة . 

 

 خامساً : المقترحات :

ل الكةمةائةىىة دااسىىة االلةىىة سىىترايةجةة التىىدالب البفىىر  اىىي اكتسىىاب المفىىااة -0

 ومتغةراال يابعة أخرل . 

  جراء دااساال مماولة اي مواد دااسةة أخرل يحتاج  ل  التقنةاال البفرلة .  -6

  جراء دااساال مماولة اي مرا ل دااسةة أخرل .  -2

 

 

 

 

 المصادر 

 : المفادا العربةة : أوالً 
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"نمىىىاالج وسىىىترايةجةاال اىىىي : 6102البىىىاو وابرااةل ووىىىاني  سىىىةن الشىىىمر و -0
 ومكتب زاكي وباب المعظل وبغداد.0"طالتدالب والتقولل 

و "اعالةىة المىدخل البفىر  المكىاني اىي ينمةىة  6112بركاال و أ مىد  سىن و  -6

بعل أبعاد القداة المكانةة والتحفىةل لتالمةى  المر لىة اللدادلىة اىي مىادة العلىوم" و 

 جامعة لةن  مبو مفر . –ال و كلةة البنا اسالة ماجستةر  غةر منشواة(

منىىىىااج البحىىىىث والتحلةىىىىل و  6110الىىىىبنش و محمىىىىد و وأبىىىىو زلنىىىىة ارلىىىىد و  -2
 ا ادن .  –و داا المسةرة و لمان  0و ط ال فائي

أسىىىىىالةب يعلىىىىىةل العلىىىىىوم و  6116البكىىىىىر  و أمىىىىىل و ولفىىىىىاف الكسىىىىىواني و  -0
 ا ادن . –و داا الفكر و لمان  6و طوالرلاضةاال 

اال فىىىاء (و  0,00يواةىىىق و زكرلىىىا زكىىىي اوناسىىىةوي  البةىىىاييو لبىىىدالجباا  -0
 و منبعة م سسة الثقااة العلمةة و بغداد. الوصفي واالستداللي اي التربةة وللل النفب

و "أوىىىر سىىىترايةجةة ينبةىىىق المبىىىادئ اىىىي  6110الجبىىىوا  و  سىىىام لوسىىىف و  -2

سىالة االتحفةل والتفكةر العلمي لدل طالب الفف الرابل العام اىي مىادة ا  ةىاء" و 
 و كلةة التربةة و جامعة دلال  و دلال  ماجستةر غةر منشواة

و "مستول التفىوا البفىر  المكىاني  6100الحربي و  برااةل سلةل ازلق و  -0

و العىدد  مجلىة كلةىة التربةىة بأسىوانلدل طالب أ سام الرلاضةاال بجامعة أم القرل" و 

 وـ منبعة الجامعة و جامعة جنوب الواد  و مفر .  60

و داا  2و ط مهىىىاااال التىىىدالب الفىىىفيو  ,611الحةلىىىة و محمىىىد محمىىىود و  -8

 ا ادن .  –المسةرة و لمان 

و داا الفكىىىر  و  ىىىدااال وسىىىماال المىىىوابةن 0,80خلةىىىل مةاائةىىىل معىىىوض و  -,

 الجامعي و ا سكندالة .

يدالب العلوم اي مرا ل التعلىةل و  2,,0الالةلي و خلةل لوسف و وآخرون و  -01
 الماااال المتحدة .  –العلل و دبي و داا  0و ط العام

طرائىق يىدالب التربةىة و  6112الاوالدة و ناصر أ مىد و و سىمالةل لحةى  و  -00
 ا ادن .  –و داا جنةني للنبالة والنشر و لمان  السالمةة

و و أساسىىةاال القةىىاي والتقىىولل اىىي يىىدالب العلىىوم  0,80دواان و اودنىىي و  -06

ل لوسىف الالةلىي و واتحىي  سىن ملكىاو  و يرجمة : صباا بني و محمد سعةد و وخلة

 ا ادن .  –دائرة التربةة و  ابد 

و يرجمىة:  اختبىاا المفىفوااال المتتابعىة القةىايو  0,82ااان و جي و سىي و  -02

 الدباغ و اار  وآخرون و منابل الموصل و العرا  . 

و "أوىىر اسىىتادام الىىتعلل التعىىاوني اىىي  6116الربةعىىي و أ ىىالم للىىي  مىىود و  -00

اسىالة طالباال الفف الاامب العلمي اي مادة الكةمةاء ويفكةىران العلمىي"و يحفةل 
 ابن الهةثل و جامعة بغداد . –و كلةة التربةة  ماجستةر غةر منشواة

و "أور استادام أنموالج سكمان اي التحفةل  6110ال ااو  والهام أ مد و  -00

اسالة ء"و والتفكةر العلمي لدل طالب الفف الثاني المتوس  اي مادة الكةمةا
 ابن الهةثل و جامعة بغداد .  –و كلةة التربةة  ماجستةر غةر منشواة

و "يحلةل نا د لنظرلة التعلل القائل لل  المخ  6110زلتونو سن  سةن و  -02
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و المجلد ا ول و الجمعةة  و مجلة التربةة العلمةةوانعكاسها لل  يدالب العلوم" 

 رالمفرلة للتربةة العلمةةو االسكندالة و مف

و  0و ط منىااج البحىث اىي التربةىة وللىل الىنفبو  6111سامي محمىد ملحىل و  -00

 داا المسةرة للنشر والتوزلل والنبالة و لمان .

و  للىل الىنفب ال فىائي و ةىاي العقىل البشىر و  ,0,0السةد و ا اد البهي و  -08

 و داا الفكر العربي للنبالة والنشر و القاارة .  2ط

و "أور يعلةل العلوم بنرلقة  دماج النشاط  0,,0الشبول و اتحةة  برااةل و  -,0

اسالة الالصفي اي التحفةل والتفكةر العلمي لدل طلبة الفف الرابل ا ساسي" و 
 و كلةة التربةة و جامعة الةرمو  و ا ابد . ماجستةر غةر منشواة

االسىىىىتداللةة االسىىىىالةب اال فىىىىائةة ( 2,,0صىىىىالح الىىىىدلن محمىىىىود لىىىىالم  -61
 و القاارة داا الفكر العربي.0و طالبااامترلةو والالباامترلة

 مبادئ القةاي والتقولل اي التربةةو  ,,,0الظاار و زكرلا محمد و وآخرون و  -60

 ا ادن . –و مكتبة النا رو داا الثقااة للنشر والتوزلل و لمان 

الح للنشر و مكتبة الف 6و ط القةاي النفسيو  0,,0لبد الر من لدي و  -66

 والتوزلل و لمان .   

و البحىىىث العلمىىىي و مفهومىىىه وأدوايىىىه  8,,0لبةىىىداال الو ىىىان و وآخىىىرون و   -62
 و داا الفكر للنبالة والنشر والتوزلل و لمان . 2و ط وأسالةبه

و سىىىىترايةجةاال التىىىىدالب  6106و وسىىىىهةلة أبىىىىو السىىىىمةد و  -----و  ------- -60
 داا الفكر العربيو لمان و ا ادن . و  0و طالحدلثة اي القرن الحاد  والعشرلن 

يعلىىةل ويعلىىل مهىىاااال التىىدالب اىىي و  6110لراىىة و صىىالح الىىدلن محمىىود و  -60
 و لالل الكتب و القاارة .  0و ط لفر المعلوماال

و 0و ط القةىاي والتقىولل اىي العملةىة التربولىةو  8,,0لودة و أ مىد سىلةمان و  -62

 ا ادن . –داا ا مل و لمان 

الىىىداد النالىىىب المعلىىىل اىىىي معهىىىد المعلمىىىةن و(,0,0دلن  القىىىالو ااىىىر  الىىى  -60

 (.6( السنة 2و العدد و مجلة يكنولوجةا التعلةلوالمعلماالو الستادام يقنةاال التعلةل

و "العال ىىة بىىةن التفىىوا البفىىر  المكىىاني  ,611المىالكي و لىىوض صىىالح و  -68

بمدلنىة اي الرلاضةاال والمهىااة الفنةىة لىدل طىالب وطالبىاال الفىف الثىاني المتوسى  

و الجمعةىىىىة المفىىىىرلة لتربولىىىىاال  مجلىىىىة يربولىىىىاال الرلاضىىىىةاالمكىىىىة المكرمىىىىة" و 

 جامعة بنها و مفر .  –الرلاضةاال و كلةة التربةة 

و االسىترايةجةاال الحدلثىة اىي التىدالب الفعىالو  6118محسن و للي لنةىة و  -,6

 ا ادن .  –و داا صفاء للنشر والتوزلل و لمان  0ط

و  0و ط الجىىودة الشىىاملة والجدلىىد اىىي التىىدالبو  ,611و  -----------و------ -21

 ا ادن .  –داا صفاء للنشر والتوزلل و لمان 

و "لال ة مسىتول اسىتةعاب مداسىي  6111المعموا  و لفام لبد الع ل  و  -20

و اسالة ماجستةر  غةىر الفة لاء اي المر لة اللدادلة لنبةعة العلل بتحفةل طلبتهل" 
 ابن الهةثل و جامعة بغداد .  –و كلةة التربةة  منشواة(
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و داا  0و ط نماالج يربولىة يعلةمةىة معاصىرةو  6111نبةل أ مد لبد الهاد  و  -26

 وائل للنبالة والنشر و لمان .

و داا  0و ط أساسةاال القةىاي اىي العلىوم السىلوكةةو  6110النبهان و موس  و  -22

 ا ادن .  –الشرو  و لمان 

و سلسىىلة  المىىدخل اىىي يىىدالب العلىىومو  ,,,0النجىىد  و أ مىىد و وآخىىرون و  -20

 المراجل اي التربةة وللل النفب و داا الفكر العربي للنبالة والنشر و القاارة 

طىىىىر  وأسىىىىالةب واسىىىىترايةجةاال  دلثىىىىة اىىىىي و  6112و  ----و ---و  ----- -20
 و داا الفكر العربي و القاارة . 0و ط يدالب العلوم

و داا  6و ط نىىااج وينظةمهىىاأسىىب بنىىاء المو  6110الوكةىىل و  لمىىي أ مىىد و  -22

 ا ادنو –المسةرة للنشر والتوزللو لمان

 وانةا  : المفادا ا جنبةة : 

 

37- Bloom , B.S. & others , 1977 , Ahandbook on Formative 

and Summative Evaluation of student learning , Mc Graw – Hill 

Inc, New York . 

38- Ebel , Robert , 1972 , Essontionals of Educational 

measurement , 2
nd

 ed . , Prentice–Hall Inc . , New Jersey . 

39- Hsu , Y . , 2004 , "Using the Internet to develop students 

capacity for scientific inquiry" , Journal of Educational 

computing Research , 31 (2) , 137-161 .  

40- Leite , Walter , Svinick Marills , and shi Yuying , 2009 , 

"Learning stytes Inventory with Multitrait-Multimethod 

confirmatory factor Analysis Models" , SAGE publications , 

New York .  

41- Sylwester , Robert , 2000 , Abiological Brain in cultural 

classroom , Mc – Graw – Hall Co , New York .  

42- Webster , A.M. , 1981 , Webster's New International 

Dictionary , Merriam Webster , Inc . , London .  

43- Wolfinger , D. , M. , 2000 , Science in the elementary and 

middle school , Longman , New York .  

 

 ( 1ملحق ) 

مين الذين استعان بهم الباحث وتخصصاتهم ومكان عملهم السادة الخبراء والمحك

 وطبيعة االستشارة
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 االختصاص االسم واللقب العلمي ت

مكووان العمووو 

)الجامعوووووووووة 

 والكلية(

ية
وك
سل
ال
ف 
دا
ه
أل
ا

 

ية
س
ري
تد
ال
ط 
ط
خ
ال

ي 
يل
ص
ح
لت
 ا
ار
تب
خ
ال
ا

ي 
لم
لع
 ا
ير
فك
لت
را
با
خت
ا

 

 ا.د.للي محمود نجل 0
ط.ال 

 الكةمةاء

الجامعىىىىىىىىىىىىة 

 العرا ةة
 * * * 

6 
أ.د. ماجىىىىىد لبىىىىىد السىىىىىتاا 

 البةايي

ط.ال للىىىىىوم 

 الحةاة

التربةىىىىىىىىىىىىىىىة 

/جامعىىىىىىىىىىىىىة 

 دلال 

 * * * 

 أ.د. لةث كرلل السامرائي 2
للىىىىل الىىىىنفب 

 التربو 

التربةىىىىىىىىىىىىىىىة 

 ا ساسةة

 جامعة دلال 

*  *  

 أ.د. للي منني العنبكي 0
ط.ال 

 الفة لاء

التربةىىىىىىىىىىىىىىىة 

 ا ساسةة

 جامعة دلال 

* * * * 

0 
أ.د. للىىىىىي لبىىىىىد الىىىىىر من 

 جمعة 

ط.ال 

 الكةمةاء

التربةىىىىىىىىىىىىىىىة 

/جامعىىىىىىىىىىىىىة 

 السلةمانةة

 * * * 

 أ.د. ناظل كاظل جواد 2
القةىىىىىىىىىىىىىىىاي 

 والتقولل

التربةىىىىىىىىىىىىىىىة 

 ا ساسةة

 جامعة دلال 

*  *  

 أ.د. ساجد محمود لنةف 0
كةمةىىىىىىىىىىىىىىىىاء 

 الليولة

التربةىىة /ابىىن 

 الهةثل
* * * * 

 أ.م.د. ازااا براان  8
ط.ال 

 الفة لاء

 التربةىىىىىىىىىىىىىىىة

 ا ساسةة

 جامعة دلال 

* * * * 

  كامل كرلل لبةدأ.م.د.  ,
ط.ال 

 الكةمةاء

التربةىىة/ ابىىن 

 الهةثل
* * * * 

 ا.م.د. يواةق  دوا  محمد 01
ط.ال 

 الفة لاء

التربةىىىىىىىىىىىىىىىة 

 ا ساسةة

 جامعة دلال 

* * * * 

 

 ا.م.د. ا مد داود العامر  00

منىىىىىىىىىىىىىىىىىااج 

وطرائىىىىىىىىىىىق 

يىىىىىىىىىىىىىىدالب 

 لامه

التربةىىىىىىىىىىىىىىىة 

 ا ساسةة

 دلال جامعة 

* * * * 
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 أ.م.د.لفام لبد الع ل  06
ط.ال 

 الفة لاء

وزااة 

التربةىىىىىىىىىىىة / 

 يربةة دلال 

*  * * 

 ا.م. اةام غائب الاةالني 02
 ط.ال

 الكةمةاء

التربةىىىىىىىىىىىىىىىة 

 ا ساسةة

 جامعة دلال 

* * *  

 

 

 ( 2ملحق ) 

 أنموذج خطة تدريسية للمجموعة التجريبية )ستراتيجية التدريس البصري(

 الةوم والتاالخ :       اسل المداسة : 

 د ةقة  00ال من :      الفف : الثاني المتوس  

 المادة : الكةمةاء                                                الموضوع : الهةداوجةن

 

 

 أيو ل اي نهالة الداي ان لكون النالب  اداة لل  أن : األهداف السلوكية : 

 أوالً : المجال المعرفي : 

 لكتب الفةغة الج ل ةة للهةداوجةن -0

 لعرف الهةداوجةن -6

 لوضح لملةة الهداجة -2

 لشرح االخت ال -0

 لعرف االكسدة -0

 لعبر بمعادلة كةمةائةة يحلةل الماء كهربائةا -2

 لعدد طر  يحيةر الهةداوجةن -0

 لشرح يفالل الاااصةن مل  امل الهةداوكلوالك المافف -8

 م مل الماءلوضح يفالل الفودلو -,

 لعدد خوا  الهةداوجةن-01      

 ثانياً : المجال الوجداني : 

 يقدا لظمة الاالق اي خلقه النسان والكائناال الحةة .  -0

 لعني أامةة للتعامل مل االجه ل  . -6

 لبد  ااتماما الستعمال الماء اي جسل االنسان واي  ةاينا الةومةة.  -2

 

 ثالثاً : المجال المهاري : 

 لرسل ماننا  لتحلل الماء كهربائةا .  -0

 لرسل جهاز يحيةر الهةداوجةن اي الماتبر . -6

يىىواةر كىىل مىىا لتعلىىق بمىىادة الىىداي مىىن وسىىائل ويقنةىىاال بفىىرلة الوسووائو التعليميووة : 

 لتغني  اسة البفر لند النالب . 
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واي ا ا الداي لمكن استادام الدايا و اي لرض ا اىالم القفىةرة والرسىوم  

المانناال و و الا لىل لتىوار اىةمكن اسىتادام الفىوا والرسىوم الجىاا ة أو والفوا و

 التانةنةة لل  السبواة أو ألة وسةلة بفرلة متوارة . والداي لحتاج : 

 الل  فةر أو مفوا لن كتابة الفةغة الج ل ةة للهةداوجةن  . -0

 الل  فةر أو مفوا لن لملةة الهداجة .   -6

 .  الل أو صواة لن االكسدة واالخت ال -2

 صوا لن يحلل الماء كهربائةا .  -0

 مان  لبةن طر  يحيةر الهةداوجةن .  -0

 صوا لن االكسدة واالخت ال ممثله بالمعادالال .  -2

 صوا لن يفالل الاااصةن مل  امل الهةداولةك المافف.  -0

 صوا لن يفالل الفودلوم مل الماء بالمعادله.  -8

 مفوا لجهاز يحيةر الهةداوجةن اي الماتبر .  -,

 ل الماء كهربائةا. مفوالتحل  -01

 اسل أو صوا لن خوا  الهةداوجةن الكةمةائةة.   -00

 مفوالعملةاال االكسدة واالخت ال بالمعادالال.  -06

 

خلقنىىا س سىىبحانه ويعىىال  وخلىىق الكائنىىاال الحةىىة مىىن نبايىىاال دقيقووة( :  2التمهيوود ) -

و ةوانىىاال ماتلفىىة وكلهىىا يعىىةش اىىي لالمنىىا بااللتمىىاد للىى  الهىىواء الجىىو  خلىىة  مىىن 

الغىىىازاال و وغىىىاز الهةىىىداوجةن واالوكسىىىجةن واامةتهمىىىا للتىىىنفب والشىىىرب والسىىىقي 

 للكائناال الحةة جمةعا ويولةد النا ة و.

لتبىل المىداي أسىلوب المنا شىة والحىواا مىل النىالب دقيقة( :  31عرض الدرس ) -

مىىن اجىىل اسىىتمراا انتبىىال النىىالب ومشىىااكتهل اىىي كىىل مرا ىىل الىىداي والمال ظىىة 

 ائل البفرلة المستادمة وكما للي : المستمرة للوس

 المداي : مما يتكون ج ل ة الهةداوجةن ؟ 

 طالب : من الايةن من الهةداوجةن .

المداي : ال ظوا ا ا الفلل القفةر أو الفوا  واو لعىرض بالدايا ىو الىل  فىةر أو 

 صوا لن ج ل ة الهةروجةن( : 

       
 المداي : ماالا ال ظتل ؟ 

 طالب : الاة الهةداوجةن ومكونايها من الكترون وبرويون اق  . 

المداي : ال ظىوا مىرة أخىرل  واىو لعىرض الىل  فىةر أو صىوا لىن الاة وج ل ىة 

 الهةداوجةن( ماالا ال ظتل ؟ 

طالىىب : الاة الهةىىداوجةن واايباطهىىا بىى اة االوكسىىجةن مىىرل وبىى اة االوكسىىجةن مىىرة 

 اخرل. 
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ن اىىي اغلىىب مركبايىىه ا ىىاد  التكىىاا  ولىىدد ياكسىىدل : لمىىاالا لكىىون الهةىىداوجةالموودرس

 (؟0 +

 ( الن الاة الهةداوجةن يشاا  بإلكترونها لتفل ال   الة اكثر استقرااا2 طالب

يىىريب  باواصىىر يسىىاامةة مىىل الاة الكىىاابون  اىىي اىى لن  Hالمىىداي : نعىىل اىى ل الىى ال 

ج ل ىة مىاء  الفلمةن أو الفوا وك لك يريب  الايةن اةداوجةن ب اة اوكسجةن لتكىولن

 واو لعرض صوا أو الل الاة وج ل ة الهداوجةن(.  لسأل واو لرسل لل  السىبواة 

 أو لعرض بالدايا و آنةا  مل  جاباال النالب( 

 

 

 
 

 المداي : مااي المواد النايجة من يحلل الماء كهربائةا؟

  لعرض المداي صوا لن يحلل الماء كهربائةا( 

 كسجةنطالب: غاز الهةداوجةن وغاز االو

2H2O →  2H2↑ +O2↑ 

  

  
 

المىىىىداي : اىىىىي يحيىىىىةر غىىىىاز الهةىىىىىداوجةن لتفالىىىىل الاااصىىىىةن مىىىىل  ىىىىىامل 

 الهةداوكلوالك المافف لتل ير  الفقالاال االول  من التفالل يارج لماالا؟

  لعرض معادلة وصوا يحيةر الهةداوجةن اي الماتبر(

 
 

 المداي: ما المقفود بالهداجة؟

http://marefa.org/images/6/67/10744-2.jpg
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يحولىىل ال لىىوال والىىداون النبايةىىة الاال الرائحىىة الغةىىر ( اىىي لملةىىة 0طالىىب  -0

 مقبولة ال  داون وزلوال الاال الرائحة المقبولة

 (طرلقه يستادم لنتاج داون وزلوال ممكن ان يستادم اي النبخ.6طالب  -6

المداي : بالتأكةد انا  لال اال مستمرة بةن الهةىداوجةن ولملةىة الهداجىه و ولمكىن 

 ألة وسةلة بفرلة يوضح اللك( .  االستعانة بالنالب ولمكن لرض

وىىل لسىىأل المىىداي : ونحىىن نعىىةش اىىي البة ىىة نجىىد انىىا  مىىواد مهداجىىه  واىىو لعىىرض 

 صوا من المواد المهداجه( اما اي أال ا ل المواد ؟ 

      

 
 

 طالب : الداون وال لوال . 

المىىداي : نعىىل أ سىىنت : كةىىف يىىتل لملةىىة الهداجىىه ؟  والمىىداي لعىىرض مانىى  أو 

 لل  السبواة ( لرسل 

واي لملةة لتل اةها يحولىل ال لىوال النبايةىة الاال الرائحىة الغةىر مقبولىة الى  المداي: 

داىىون وزلىىوال الاال الرائحىىة المقبولىىة وصىىالحة للنىىبخ ويسىىم   الىىداون او السىىمن 

   النبايي(

 المداي : من لقاان بةن االكسدة واالخت ال بتعاالف؟

االوكسىىجةن بالعناصىىىر ويحوللهىىا الىىى  ( االكسىىدة اىىىي لملةىىه ايحىىىاد 0 طالووب -0

 اكاسةد.

 ( االخت ال اي لملةة انت اع االوكسجةن من االكاسةد.6 طالب -6

(  ان لملةىىه ا كسىىدة واالختىى ال يفىىالالن متالزمىىان  لحىىدوا اىىي نفىىب 2 طالووب -2

 الو ت وان كان مفهوم ا دااما لكب االخر.

 لقوم المداي بعرض صوا ومعادالال لن االكسدل واالخت ال
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المداي : كما يرون اي اى ل الفىوا لملةىة االكسىدة واالختى ال  واىو لوضىح كةفةىة 

 ىىىدوث لملةىىىة االكسىىىدة واالختىىى ال( ووىىىل لسىىىأل مىىىن لعنىىىي مثىىىال للىىى  االكسىىىدة 

 واالخت ال؟ 

            

 

 
 

المىىىىداي : نعىىىىل ويال ظىىىىون انىىىىا كمىىىىا اىىىىي اىىىى ل الفىىىىوا يعرلىىىىف اخىىىىر لالكسىىىىدة 

 صواة لن االكسدة واالخت ال(واالخت ال واو لعرض الل أو 
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 بعد ان يعلمنا مفهوم ا كسدة واالخت ال الني مثاال لألكسدة واالخت ال؟ المداي :

               C  +  O2 → CO2( االكسدة 0  طالب -0

  Al2O3  +H2→Al +H2O( االخت ال   6   طالب -6

لسىىتعرض المىىداي أاىىل مىىا واد اىىي الىىداي وبمىىا لاىىت  دقووائق( : 5الخالصووة ) -

 ا اداف و ولمكن أن لستعةن بالوسائل البفرلة التي مر الكراا . 

لكي لتأكد المداي من يحقةق أاداف الداي لقوم بتهة ىة أسى لة  دقائق( : 1التقويم ) -

 لة د ىائق( ويكىون ا سى 01 فةرة الجابة ولجىر  اختبىااا  يحرلرلىا  أو  ىفولا  لمىدة  

 اي  دود أاداف الداي للتأكد من يحقةقها . 

 الواجب البيتي :  -

 اسل مان  لجهاز يحيةر الهةداوجةن .  -0

 اسل مان  لج ل ة الهةداوجةن .  -6

 يحيةر الداي القادم   ل اس لة الففل( .  -2

وداا الشىىرو  0(:اسىىالةب يىىدالب العلىىوموط0,,0:زلتونولىىالش مصووادر الموودرس -

 والتوزللولمانواالادن.للنشر 

 وبغداد.00(:الكةمةاء للفف الثاني متوس وط6110 نبواوا اد  نبواواخرون  -

(:الكةمةىىىىىاء للفىىىىىف الثىىىىىاني 6110 نبواواىىىىى اد  نبىىىىىواواخرون  - مصوووووادرالطالب:

 وبغداد.00متوس وط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3ملحق ) 

 االختبار التحصيلي في مادة الكيمياء 

 تعليمات االختبار : 

 عزيزي الطالب : 

 ( اقرة من نوع االختةاا من متعدد . 01لتألف ا ا االختباا من   -0

 يتل  جابة جمةل اقراال االختباا اي وا ة االس لة نفسها .  -6
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 لدم ير  أ  اقرة دون  جابة  ن الفقرة المتروكة يعامل معاملة الااط ة .  -2

 ضل دائرة  ول الحرف ال   لمثل الجابة الفحةحة . -0

  

 االختبار التحصيليفقرات 
 الفقرة االختبارية ت الفقرة االختبارية ت

اصغر دقيقة من المادة تشوتر  فوي  1

 التفاعو الكيميائي هي :

 الجزيئة                                    -النواة              ج -ا

                                            الذرة -د         المركب -:

 يكتب العدد الذري للعناصر في : 2

 اعلى العنصر                                                                                         -اسفو العنصر     ج -ا

 امام العنصر -وسط العنصر    د -: 

اذا علمت ان العدد الذري للكاربون  3

 (12)وعودد الكتلوة هوو  (6) هوو 

 :النيترونات يساوي فان عدد

 - (18 )  ج         -    (6)   ا

 -  (17)   د           -  (8):

اذا علمووووت ان العوووودد الووووذري ل وكسووووجين  4

 الكترون يحتوي الغالف الخارجي :  8هو

 الكترون                                          9 -الكترون        ج 6  -ا

 كترونال 10 -الكترون        د 8 -:

                                            

 يحضر الهيدروجين بعملية: 5

 حرق الخشب      -ا

 هدرجة الزيوت    -ج

  الفلورة -:

 تحليو الماء كهربائيا                                   -د 

 :عدد التأكسد أليون المغنيسيوم هو  2

 3- )  )  -ج                (1-)   -ا

 (2+ )     -د             - (2- ) :

 :يمكن التعبير عن الخالت :  3

     -( CH3COO ) ا

  ( CH2COO) ج

:-(CH3CH2COO)  

 CH3CHCH2 )  )-د

 

   Mg + O2  ناتج التفاعو فوي المعادلوة  1

 هو:

                                  -(MgO3) ج   - ( Mg2O2) ا

 : (2MgO) - د- (  (O2Mg2 

يمكن حسا: عدد النيترونات  مون   6

 خالل :

 عدد البروتونات  =العدد الذري  -ا

 عدد البروتونات  =عدد الكتلة  -:

عووودد   =عووودد النيوترونوووات  -ج

 العدد الذري –الكتلة 

لعوودد 2ا  =عوودد النيوترونووات  -د

 عدد الكتلة –الذري 

 17اذا كوان العودد الوذري للكلوور يسواوي   11

فووان عوودد التأكسوود ال يووون عنصوور الكلووور 

 :يساوي 

 - (3-) ج          -  ( 1-) ا

 -( 4-) د           2-) ) -:

                                                       

طريقووووة مختصوووورة للتعبيوووور عوووون   11

التفاعووو الكيميووائي بداللووة الرمووو  

والصوووووويم الكيميائيووووووة المتفاعلووووووة 

 :يوالناتجة  ه

 المعادلة الكيميائية                                      -ج      الذرة -ا

الصويغة  -التفاعو الكيميائي   د -:

 الكيميائية                                 

في الرسم المجاور الذي يمثو  12

جزيئة الماء يشير السهم إلوى 

 ذرة : 

 الهيدرجين -الصوديوم   ج -أ

 األوكسجين  -الكلور       د -:
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 تكون شحنة البروتون  : 13

 موجبة -ا

 سالبة -:

 متعادلة -ج

 ليس لها شحنة -د

 من فوائد المعادلة الكيميائية :  14

 توضح درجة الحرارة في التفاعو                                -ا

 تعبر عن التفاعو الكيميائي  -:

 تقيس كمية المادة المتفاعلة                      -ج

 تقيس سرعة التفاعو    -د 

عنووووووود تفاعوووووووو الكووووووواربون موووووووع   15

الهيووودروجين تحوووت درجوووة حووورارة 

 ينتج غا   1500

C  +  H2 → :                      

 ا         

 (CH4)      -     ج (C2H4 )  - 

:-  (CH2)          د (C2H2 ) - 

هوو  2Hgo   →   2Hg + O2يعتبور    12

 تفاعو :

 تفكك                                                       -اتحاد                     ج -ا

 احتراق -تفاعو استبدال        د -:

 يغلي الماء النقي عند درجة : 13

    ْم                    61 -ْم        :121 -أ

مْ 65د     ْم                111جو    

  

 

تعتبووور الشووومس اقووووى قنبلوووة فوووي العوووالم   11

 ى :الحتوائها عل

 المتفجرات                                                                      -النار                ج -ا

 الهيدروجين -االوكسجين      د -:

 يدخو النتروجين في  تركيب :   16

 -ج الكربوهيدرات  -أ

 البروتينات

 النشويات -د السكريات  -:

 يطفو الثلج فوق الماء ألنه : 21

أ   صوووغير الحجوووم     :   عوووديم اللوووون             

ج    اقو كثافة من المواء     د   اكثور كثافوة 

 من الماء

تعتبووووور مجموعوووووة مووووون الوووووذرات   21

كيميائيوووا تحموووو شوووحنة المترابطوووة 

كهربائية واحدة او اكثر موجبوة او 

 سالبة هي :

 الجذور -ج           التأصر -ا

 التأين -التأكسد           د -:

كميووة المووادة التووي يسووتخدمها الكيميووائيون   22

للتعبيوور عوون كميووة المووادة موون حيووث عوودد 

 االشياء المتشابه هي:

 المول                                  -التفاعو الكيميائي      ج -ا

 االصرة                                           -الجذور                د -:

عنوودما يمووتص الملووح الرطوبووة موون  23

 الجو فان العملية تدعى ب  

 أ   التبلور              ج   التميع          

 :   التأصر          د   التبخر

 خواص غا  الهيدروجين هو غا  : من 24

 ال يشتعو -جر             لونه احم -ا

عوووديم اللوووون  -ثقيوووو الوووو ن        د -:

 والرائحة

االصوورة التسوواهمية هووي قوووة ربووط   25

ناشووئة بووين ذرتووين نتيجووة مشوواركة 

كوووو ذرة بووونلكترون واحووود او اكثووور 

 :لتكوين 

  وج بروتوني  -ا

  وج الكتروني                                          -ج   

  وج نيوتروني  -:

 ذرة متعادلة -د  

تلوووا الموواء بوواليورانيوم المنضووب يسوومى  22

 التلوا :

 الجرثومي -ج  الحراري  -أ

 الكهربائي -د  اإلشعاعي  -:

يعبووووور  عووووون غوووووا  الهيووووودروجين   23

 .......................بالرمز 

 12يحتووووي علوووى  Al(SO4)3مركوووب   21

 :جزيئة من  
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                  - He ج              - H2 ا

:   H -           د   HO - 

                                                                             Br2  -ج                 Al2  -ا

: H2O -              د  SO4 - 

تبقوووووى نسوووووب مكونوووووات الهوووووواء   26

 متوا نة بفعو عملية البناء : 

 الحراري   -ج الكيميائي   -أ

 الضوئي -د اإلشعاعي  -:

 عدد افوكادرو يساوي :  31

 6.02x ) ا
23

x 8.5)  ج  - ( 10
22

10) -  

: (7.23 x
32

x 9.4) د     -(10
12

10 )- 

 ي:من مكونات الذرة االساسية ه 31

 جزيئات                                                                                       -ج   نواة والكترونات   -ا

بروتونووات  -عوودد الكتلووة    د -:

 وعناصر

من انواع التفاعالت الكيميائية هوو تفاعوو   32

: 

 النترجة                                 - االتحاد                ج -ا

 البلمرة  -الفسفرة             د - :

ترتووووب عناصوووور الجوووودول الوووودوري  33

 حسب  تزايد :

 احجامها                                                                                   -العدد الذري    ج -ا

 الو ن الجزيئي -د   عدد الكتلة -:

اذا علمت ان العدد الذري للهيودروجين هوو  34

  فان عدد تاكسده يساوي: 1

  -(2-) ج                - (1-) ا

 -(2+) د               -(1+) :

كاربونوووات الكالسوووويوم تنووووتج موووون   35

 تفاعو :

 + C2O2 ج       Ca + CO2  -ا

Ca -                                

 :-       Ca2CO3د  CO2 + 

Ca3 - 

 االحتباس الحراري يسبب :  32

 حرارة األرض  -ج حرارة الهواء -أ

 برودة األرض -د برودة الهواء  -:

يمكن التميوز بوين الوذرة والجزيئوة   33

 :على اساس ان الذرة هي 

 اصغر من الجزيئة                                             -ا

 اكبر من الجزيئة -: 

 مساوية لحجم الجزيئة                                        -ج

 ال حجم لها -د

 يحضر الهيدروجين بعملية:  31

 حرق الخشب                                    -ا

 هدرجة الزيوت  -: 

 الفلورة                                           -ج

 تحليو الماء كهربائيا -د

 الكيميائي لعنصر الكبريت:الرمز  36

 2S -ج                   S2 -أ   

  ):(- S                2 -دS2 

 يوجد غا  الهيدروجين بكميات كبيرة في  41

 طبقات الجو العليا                                                             -باطن االرض     ج -ا

 االوكسجين -الصخور        د -:

 
 


