
     شارك ( فً التحصٌل وتنمٌة االتجاه نحو  -زاوج -) فكر إستراتٌجٌةفاعلٌة    

 . المتوسط األولالكٌمٌاء لدى طالب الصف 

 عبود األمٌرم.د سهاد عبد                     م.د فالح عبد الحسن عوٌد      

 ابن الهٌثم -التربٌة -جامعة بغداد               األساسٌةالتربٌة  -جامعة دٌالى   

    ملخص البحث:

شارك( فً التحصٌل -زاوج–)فكر  إستراتٌجٌةٌهدف البحث الحالً الى معرفة فاعلٌة     

تكونت عٌنة الدراسة من المتوسط ،  األولوتنمٌة االتجاه نحو الكٌمٌاء لدى طالب الصف 

(،وتكونت أداة البحث 22ضابطة مجموعها )عة ( ومجمو22) مجموعهامجموعتٌن تجرٌبٌة 

  النتائج  أظهرت من اختبار تحصٌلً ،ومقٌاس االتجاه نحو الكٌمٌاء، وبعد تطبٌق أداتا البحث

المجموعة التجرٌبٌة التً درست وفقا  طالبات ولصالح إحصائٌةوجود فرق ذو داللة 

وكذلك فً االتجاه نحو تدرٌس  ألتحصٌلًشارك( فً االختبار  -زاوج -إلستراتٌجٌة )فكر

شارك(فً تدرٌس  –زاوج –)فكر  إستراتٌجٌةالكٌمٌاء، وفً ضوء  ذلك ٌوصً الباحث باعتماد 

المتوسط لدورها المؤثر فً التحصٌل واالتجاه نحو تدرٌس  األوللطالب الصف  مادة الكٌمٌاء

  .الكٌمٌاء

 :وأهمٌتهمشكلة البحث  :أوال

 مشكلة البحث: -
تتأثر االستراتٌجٌات والسٌاسات التربوٌة فً عالم الٌوم تأثرا كبٌرا بالثورة العلمٌة      

 ( 109، 1891والتكنولوجٌة.                                                           )لطفً،

امة وتدرٌس وتعتبر الزٌادة الهائلة فً المعرفة العلمٌة من اخطر التحدٌات التً تواجه التربٌة ع 

 (36، 1896العلوم خاصة.                                                              )الدٌب ،

ومن المالحظ إن مؤسساتنا التربوٌة والتعلٌمٌة فً الوطن العربً مازالت تعتمد الطرائق      

تعلٌم أدى إلى تدنً أداء التربوٌة والتعلٌمٌة التقلٌدٌة وان عدم استخدام الطرائق الحدٌثة فً ال

(والذي ٌرى إن التحصٌل 1884الطلبة وتدنً تحصٌلهم الدراسً وهذا ما أكده )زٌتون،

 الدراسً بوجه عام والعلمً بوجه خاص متدن وفً تراجع نسبً فً مختلف المراحل الدراسٌة.  

 (50-42، 1884تون،)زٌ                                                                       

وٌضٌف الكنانً أن من األسباب التً تؤدي إلى ضعف التحصٌل الدراسً لدى الطلبة     

طرائق التدرٌس المتبعة التً تؤدي إلى تحوٌل الطالب إلى حالة حفظ الحقائق العلمٌة تردٌها 

 ( 2، 2000نانً،دون تفكٌر مما ٌؤدي إلى سلبٌة دور المتعلم فً العملٌة التعلٌمٌة .          )الك

فً تنظٌم  أهمٌةمهما لما لها من  أمرا(بان تعلم المفاهٌم العلمٌة ٌعد 2005وٌرى)الخطاٌبة،     

الخبرة  وتذكر المعرفة ومتابعة التصورات وربطها بمصادرها وتسهٌل الحصول علٌها كما ان 



 صل العلمً.           وضوح المفاهٌم والمصطلحات ضروري للفهم واالستٌعاب وتحقٌق التفاهم والتوا

 (  3802005)الخطاٌبة،                                                                          

)   2008مرة فً العراق عام للعام  ألولالمتوسط ٌدرس  األولوالن كتاب الكٌمٌاء للصف 

وتضمنت الكثٌر من المفاهٌم  اآلنكانت ضمن مادة العلوم العامة( فً المحتوى الذي هو فٌه 

التقلٌدي قد الٌلبً  التقلٌدٌة فً التدرٌس األسالٌبوالتطبٌقات التً توضح معنى المفاهٌم،والن 

 تدرٌس الكٌمٌاء وتنمٌة االتجاه نحو تدرٌس الكٌمٌاء. أهدافتحقٌق 

 :اآلتًعن السؤال  اإلجابةوبذلك تبرز مشكلة البحث الحالً من خالل 

شارك(فً تحصٌل وتنمٌة االتجاه نحو الكٌمٌاء   لدى  –زاوج –)فكر إستراتٌجٌة مافاعلٌة 

 متوسط ؟ األولطالب الصف 

 انبحث: أهًية -
 عصر ٌعد أنه حٌث ؛ وكٌفا   كما   الهائل التطور ذلك العصر هذا سمات أبرز من إن    

 تدرٌس مجال ومنها والعملٌة، العلمٌة الحٌاة مجاالت جمٌع فً المعرفً واالنفجار التكنولوجٌا

 مواكبة أجل من وذلك العالمً المستوى وعلى وواسع جذري بشكل   تطور والذي ؛ العلوم

 الحادثة التطورات وهذه وغٌرها والتقنٌة العلمٌة المعلومات كمٌة فً والهائل الكبٌر التطور

 المعرفة مصادر مختلف فً مباشرة بصورة أثرت قد المعلومات وتنظٌم المعرفة مجال فً

 .تربوٌة أم تقنٌة أم علمٌة أكانت سواء

 جدٌد عصر   على مقبلون أننا على المستقبل وتوقعات المعاصرة الوقائع تؤكد " حٌث

 عمقها فً المتزاٌدة والتغٌرات الهائلة فالتطورات ، الٌوم عالم عن جذرٌا   اختالفا   ٌختلف

 واجتماعٌا   اقتصادٌا   والمواقع المٌادٌن ومختلف الحٌاة، جوانب مختلف على وتأثٌرها واتساعها

 (1888،2 ، ) سكران "                                          وتعلٌمٌا   وعلمٌا   وسٌاسٌا     

من  جدٌد هو ما كل إلى ٌتعرف أن علٌه ، طبٌعٌة بصورة اإلنسان حالة تستمر ولكً   

 كل متخصص على ٌجب ولذلك بعمله، مباشرة تتصل التً األسالٌب تلك خاصة ، الحٌاة أسالٌب

 ٌتطلب والتكنولوجً الكبٌر العلمً التقدم أن خاصة تخصصه، مجال فً الجدٌد عن ٌبحث أن

 أن المالحظ ومن .والتطور التقدم ذلك لٌواكبوا عملهم مجال فً الجدٌد عن البحث الجمٌع من

 المؤتمرات فً لها التً ٌنادى التربوي التطوٌر لعملٌات مواكبة غٌر زالت ما مدارسنا معظم



 ، كله الحصة وقت ، ومحتكر الفعل ومركز ، الكلمة صاحب هو فالمعلم ، التربوٌة والندوات

 التً والنشاطات باألسئلة االهتمام دون الوقت معظم بالحدٌث المعلم ٌستأثر الصفوف معظم وفً

 .     وغاٌتها التعلٌمٌة العملٌة هم محور الذٌن للطلبة إٌجابً دور بإعطاء العمٌق التفكٌر تتطلب

 (.1886 : 52 ، زٌتون )                                                                     

 للعملٌة النظر فً رئٌسة تحوالت األخٌرٌن العقدٌن خالل التربوي البحث شهد ولقد

 الخارجٌة العوامل حول التساؤل إثارة من التحول ذلك وتضمن الباحثٌن  قبل من التعلٌمٌة

 ثنائه وطرٌقة وحماسته هرتعابٌ ووضوح ، كشخصٌته المعلم متغٌرات مثل التعلم على المؤثرة

 الساذج، وفهمه السابقة، معرفته : مثل ، المتعلم عقل بداخل ٌجري ما حول التساؤل إثارة إلى

 وكل تفكٌره، وأنماط وانتباهه ودافعٌته المعلومات معالجة على وقدرته التذكر على وقدرته

 هذا فً وواضحة كبٌرة بمساهمات الباحثون أسهم وقد ، واضح معنى ذا لدٌه التعلم ٌجعل ما

 عند العلمٌة للمفاهٌم المعانً هذه تشكٌل كٌفٌة على تركٌزهم خالل من ذلك وظهر المجال

 إلى التوجه هذا فً الباحثون واستند المعانً، هذه تشكٌل فً السابق الفهم ودور المتعلم

 .   ( Constructivism Theory ) البنائٌة بالنظرٌة   تسمى فلسفٌة مدرسة

 (255، 1886)الخلٌلً،                                                                       

 من الخارج استقبالها ٌتم ال المعرفة وأن ، سلبً وغٌر نشط المتعلم أن البنائً التعلم أشار ولقد  

 هو المعرفة،والمتعلم تكون أثناء ألحاسٌسه المتعلم ومعالجة تأوٌل هً بل ؛ شخص أي من أو

 تتاح أن وٌجب التعلم عملٌة على والمشرف المٌسر دور المعلم ٌلعب بٌنما ، التعلم عملٌة محور

 وأن ، التدرٌس خالل من المعرفة استقبال عن عوض المعرفة بناء فً للمتعلمٌن الفرصة

 فٌها بما البٌئة التفاعل مع فٌها ٌتم والتً األشٌاء ربط وفً والخبرة النشاط خالل من تتم المعرفة

 إلى ذلك تتجاوز وأن بل للمعرفة اكتساب ولٌست للبناء نشطة عملٌة والتعلم االجتماعً الشق

 ٌبعضها األشٌاء عالقاتالعقلٌة  الحالة على تقتصر ال المعرفة "mental state " فً الخبرة

                 (Dewey, 1810-  18910195 ).العالقات هذه خارج معنى لها ولٌس ،

العلوم )والكٌمٌاء جزء منها(  فقد تنبهت الدول المتقدمة الى ضرورة تعزٌز هذا  ألهمٌةونظرا 

قل هذا العلم من السبل لن أفضلالعلم فً نفوس المتعلمٌن وبالتالً اجتهدوا كثٌرا للتوصل الى 

                      (16، 2006)عبد السالم،                   جٌل الى جٌل بهدف االستمرارٌة والتواصل .



ونظرررا للتطررور الحاصررل فررً جمٌررع مجرراالت الحٌرراة بصررورة عامررة والكٌمٌرراء بصررورة 

خاصة أصبح من الضروري إجراء تغٌٌر فً مناهج التعلٌم من حٌث محتواها وطرائق تدرٌسها 

إن المرنهج مررن الضرروري أن ٌرزود الطالررب فضرال عررن  والتطررورمرن اجرل مواكبررة هرذا التغٌٌرر 

ماط السلوك المرغوب فٌه وتنمٌة قدراته فرً التفكٌرر المرنظم لحرل المعرفة العلمٌة بالمهارات وأن

 (2، 1880)إبراهٌم،               المشكالت والتعلم الذاتً.                              

 انبحث: يهدف -
                الى:                                                                   تعرف ٌهدف البحث الحالً الى 

 . التحصٌلشارك( فً  -زاوج -)فكر إستراتٌجٌةفاعلٌة  -

 انًزٕعظ . األٔلنذٖ طبنجبد انصف  رعهى انكًٛٛبءرًُٛخ االرغبِ َحٕ  -

 :فرضيات انبحث  -
 -:اآلتٌةالبحث صٌغت الفرضٌات  ًلتحقٌق هدف

متوسط درجات  بٌن( 0005عند مستوى داللة ) إحصائٌةالٌوجد فرق ذو داللة  -1
 إلستراتٌجٌةوفقا  الالتً ٌدرسن المجموعة التجرٌبٌة  طالبات لدى  ألتحصٌلً ختباراال

والالتً ٌدرسن بالطرٌقة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة شارك(  -زاوج -)فكر
 االعتٌادٌة.

( بٌن متوسط درجات مقٌاس 0005عند مستوى ) إحصائٌةالٌوجد فرق ذو داللة  -2
الالتً ٌدرسن وفقا إلستراتٌجٌة  المجموعة التجرٌبٌة طالباتالكٌمٌاء لاالتجاه نحو 

 والالتً ٌدرسن بالطرٌقة االعتٌادٌة.وطالبات المجموعة الضابطة شارك( -زاوج-)فكر
طالبات ( بٌن  متوسط درجات 0.05عند مستوى داللة) إحصائٌةالٌوجد فرق ذو داللة  -3

 تجاه نحو الكٌمٌاء.المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار القبلً والبعدي لمقٌاس اال
   
 حدود انبحث: -

 -:اآلتٌةٌقتصر البحث الحالً على المحددات  

 .للبنات  االخٌلٌة ثانوٌة لٌلىطالبات المرحلة المتوسطة فً  -1
متوسط ،وزارة التربٌة،جمهورٌة  األولالفصل الثانً والثالث من كتاب الكٌمٌاء للصف  -2

 .2008العراق 
  2013-2012للعام الدراسً  األولالفصل الدراسً  -3
شارك( فً تدرٌس المجموعة التجرٌبٌة والطرٌقة االعتٌادٌة  -زاوج -)فكر إستراتٌجٌة -4

 فً تدرٌس المجموعة الضابطة .
  
 تحديد انًصطهحات: -

 (Think-pair-share strategy) ( شارك زاوج فكر ) إستراتٌجٌة

 ثالث من وتتكون الفعالة التعاونً التعلم إحدى إستراتٌجٌات بأنها(   1888) عرفها جابر 

 : هً خطوات

 . علٌه المطروح السؤال أو المشكلة فً بمفرده تلمٌذ كل ٌفكر وفٌها التفكٌر -1

 . أفكاره فً زمالئه أحد تلمٌذ كل فٌها وٌناقش : المزاوجة -2



 من إلٌه توصلوا فٌما ) كمجموعات ( كله الفصل تالمٌذ ٌشترك وفٌها : المشاركة -3

 (81 ،1888)جابر،                                                            . أفكار

التً اعتمدها الباحث فً تدرٌس المجموعة  واإلجراءاتالخطوات  بأنها إجرائٌاوتعرف  

وفقا لخطوات  تعلم الكٌمٌاءنحو  موتنمٌة اتجاهاته الكٌمٌاءزٌادة تحصٌلهم فً التجرٌبٌة بهدف 

 .اإلستراتٌجٌة

                                                                                                                                    :االتجاه

عرفه زٌتون بأنه "عبارة عن مجموعة من المكونات المعرفٌة واالنفعالٌة والسلوكٌة التً     

 (138، 2010)زٌتون،ما.  الب نحو قضٌة او موضوع او موقفتتصل باستجابة الط

الدرجة التً ٌحصل علٌها الطالب  فً مقٌاس االتجاه نحو تعلم  الكٌمٌاء  بأنه إجرائٌاٌعرف 

 . الذي اعتمده الباحث لهذا الغرض

 نظري:  إطار ثانٌا:

 :شارك  -زاوج – فكر إستراتيجية -

 وظٌفة لها أصبح العلوم أن ، العلوم وتعلم تعلٌم مجال فً الحدٌثة التطورات أكدت

 بٌانات ٌجمعون الطالب ٌجعل نشاط فهً ، والمعلومات المعارف اكتساب أخرى غٌر

 الخبرات وهذه ، معا   ومناقشتها النتائج هذه تحلٌل ثم . نتائجها عن وٌعبرون علمٌة ومعلومات

 بٌن والفرٌق التعاون روح لتنمٌة فعالة وسٌلة العلوم فً النشاط طرٌق عن الطالب ٌكتسبها التً

 الحل خطة فً ٌفكر وثالث بالخامات ٌأتً وهذا البٌانات ٌجمع فهذا ، القدرات متفاوتً الطالب

 المستوى إلى جمٌعا   ٌصلوا كً ، الصغٌرة المجموعات خالل من سرور فً ٌتعلمون وكلهم ،

 .فً مجتمعه التفكٌر إلى ذاته فً التفكٌر دائرة من ٌخرج الطالب وبذلك ، المطلوب

  (20، 2000.)أبوعمٌرة،                                                                      

 مجال أن    (Rosenthol, 1885: 223-229 )عن نقال    2005 )  وٌذكر )حمادة

الموجهة  واألسالٌب والمداخل باإلستراتٌجٌات غنٌة قائمة قدمت قد النشط التعلم استراتٌجٌات

التعلم  ، المشكالت حل : ومنها العلوم معلمً لخبرات إضافتها ٌمكن ، النشط التعلم نحو

لعب  ) اللعب خالل من التعلم ، بالكمبٌوتر المزود التعلم ، المناقشة ، الفردي التعلم ، التعاونً

 .واالستقصاء  المعملً النموذج خالل من والتعلم صغٌرة مجموعات فً التعلم ، ( األدوار

النشط  التعاونً التعلم إستراتٌجٌات أحد ( شارك - زاوج – فكر )إستراتٌجٌة وتعتبر

فعل  رد إلحداث أو التعلٌمً للموقف سابقة معرفة من الطالب لدى ما لتنشٌط تستخدم حٌث

 ٌقوم كل الوقت لبعض والتفكٌر التأمل – فردي بشكل – ٌتم أن فبعد ، ما رٌاضٌة مشكلة حول

 الطالب فً من آخر زوج ٌشاركا ثم ، معا   المشكلة لحل أفكارهما بمناقشة الطالب من زوج



 حل للمجموعة فً واحدا   فكرا   لٌمثل جمٌعا   إلٌه توصلوا ما وتسجٌل الفكرة نفس حول مناقشتهما

 2003: 213 )، )نصر .                                              المثارة المشكلة

 وخارجٌا   نفسه مع داخلٌا    للتأمل فرصة الطالب تعطً بأنها اإلستراتٌجٌة هذه وتتمٌز

 والحل األفكار فً والمشاركة التعاون ثم ومن اإلجابة قبل والمراجعة والتفكٌر زمالئه مع

 (2002،569 ، زٌتون .                                                          (تعاونٌا  

 على اإلستراتٌجٌة هذه تعتمد و ، ومتتابع متتالً منطقً تسلسل ذات إستراتٌجٌة فهً   

 الثانٌة الخطوة تبدأ فال تسبقها، التً الخطوة بانتهاء إال خطوة تبدأ ال بحٌث مراحل عدة

إال ) المشاركة (الثالثة الخطوة تبدأ وال ، التفكٌر(( األولى الخطوة تنتهً عندما إال   )المزاوجة)

 تعتمد التً اإلستراتٌجٌات ضمن من اإلستراتٌجٌة وهذه المزاوجة(  الثانٌة ) الخطوة تنهً عندما

 . التعلٌمٌة( العملٌة محور هو ٌكون والذي (  المتعلم على

 وهً تعاونً نقاش تعلم شارك(إستراتٌجٌة -زاوج – فكر ) إستراتٌجٌة تعتبر ولذلك

 لتنشٌط وتستخدم التعلٌمٌة األنشطة فً طلبةال ومشاركة وتفاعل وحركة دٌنامٌكٌة على ترتكز

 معلومة أو فكرة حول فعل رد إلحداث أو سابقة وخبرات معارف من طلبةلدى ال ما وتحسٌن

المسبقة  المعرفة إلظهار ممتازا   نشاطا   اإلستراتٌجٌة هذه وتعد ما، رٌاضٌة

 المناقشة فرص تتٌح و  الزمالء مع التفاعل فرص كما وتوفر ،  (Szesze,2003)للمتعلمٌن

 من لكل ومالئمة ومناسبة ، نسبٌا   المخاطر قلٌلة تعاونٌة إستراتٌجٌة وهً والتفكٌر الجماعٌة

 : وهما مشكلتٌن على التغلب على تعمل اإلستراتٌجٌة سواء وهذه حد على والمتعلمٌن المعلمٌن

(Srinivas,   1889)                                                                     

 محدودا   علٌه ٌجٌبون الذٌن الطالب عدد ٌكون ما عادة ، عامة للفصل سؤال ٌقدم عندما -أ

 فإن طالبا   أربعٌن عن فٌها الطالب عدد ٌقل التً الفصول فً فمثال   ، طالب ٌوجد ال وأحٌانا  

 ) من 4- 10 حوالً أي ، الطالبٌؤدٌها  الذي الكالم من % 25 بحوالً ٌقومون طالب (5 %

 . الطالب من

 الطالب على مناداته قبل واحدة ثانٌة من أقل ٌنتظر العادي المعلم فإن السؤال إلقاء بعد - ب

 وبذلك . إجابتهم تقدٌم عن ٌتوقفون اآلخرون فإن اإلجابة فً األول الطالب ٌبدأ أن وبمجرد ،

 : ٌلً ما اإلستراتٌجٌة هذه علٌها تقوم التً األسس أن إلى نتوصل

 . التفكٌر مرحلة -

 . المزاوجة مرحلة -  

 . المشاركة مرحلة -



 وإمكانات ظروف تالئم   شارك زاوج فكر إستراتٌجٌة أن 2004) ، هللا وترى)لطف

 العلوم تدرٌس وأهداف عامة الدراسٌة المواد معظم وأهداف أٌضا   وتتالئم المتاحة مدارسنا

  125) ،2004)لطف هللا،                                                 . بخاصة

 ، التدرٌس عن المعلمٌن مفاهٌم لتغٌٌر تحتاج ال اإلستراتٌجٌة هذه استخدام أن كما

 طوٌل لوقت تحتاج وال ،طلبةالحول  التدرٌس تمركز بضرورة ٌؤمنون ال الذٌن ألولئك خاصة

  سرٌعٌن وقبوال   انتشارا   القت قد نجدها ،لذا الدراسٌة المادة تغطٌة ٌراد عندما لتنفٌذها

.(Creed, 1886)                                                                          

 ، أخرى دون بمادة أو ، أخرى دون بفئة تختص ال اإلستراتٌجٌة هذه أن انالباحث وٌرى  

 متوسطً أو الذكاء، شدٌدي  أنواعها بكافة التعلٌمٌة الفئات لجمٌع اإلستراتٌجٌة هذه تصلح بل

 .  الضعٌف الذكاء ذوي حتى أو الذكاء

 -:  شارك( -زاوج – إستراتٌجٌة)فكر حول تارٌخٌة نبذة

 ، الحدٌثة التعاونً التعلم إستراتٌجٌات من  )شارك – زاوج – فكر(إستراتٌجٌة تعتبر

 (شارك -زاوج – إستراتٌجٌة)فكر اقتراح تم وقد ، النشط التعاونً للتعلم صغٌرة تركٌبة وهً

 جامعة فً وأعوانه هو طورها ثم  ( Frank Lyman )قبل من ، 1891 األمر عام بداٌة فً

 Mary Land (82-81  1888,)جابر،                             .  1895عام الند ماري  

  )  شارك – زاوج – فكر  (إستراتٌجٌة Crowley and Dunn '1883 )  طور) ولقد  

. (Think- Pair-Square)  ربع( – زاوج – فكر(إلى التعاونً للتعلم تركٌبات ثالث ضمن 

 طلبةال من مربعا   لٌتكون آخر زوجا   التالمٌذ من زوج ٌشارك المشاركة مرحلة فً أنه بمعنى

 ، معا   وٌفكرون ٌتحاورون ، التعاونً التعلم فلسفة وفق تعمل تالمٌذ أربعة من عمل وٌصبح ،

 .المجموعات باقً أمام ٌعرض نهائً منتج إلى لٌصلوا المجموعة أنشطة وٌمارسون

 (  2003،248 ، حمادة )  )شارك - زاوج -فكر إستراتٌجٌة ) حول الدراسات تطورت ولقد  

 من،فٌنٌل كل دراسات نتائج أوضحت وقد ، اإلستراتٌجٌة هذه حول عدٌدة دراسات فكانت 

Fennel،1882  ،1882 وجنسٌن،Jensen و Bromely  ً1882   برومل 

 -زاوج – فكر( إستراتٌجٌة فعالٌة ( 2003 ) نصر ومحمود ( 2002 ) هندي حماد ومحمد

 مجال فً وأٌضا   المفاهٌم اكتساب جانب إلى واالتجاهات الدراسً التحصٌل تنمٌة فً (شارك

 . المعلم إعداد



 أمامه الفرص وتتٌح ، لطالبا تحتوي التً هً الجٌدة التعلٌمٌة البٌئات اعتبرت ذلك ضوء وفً

 كً واأللفة لمساعدته الراحة جو له وتتٌح ، الدراسة حجرة داخل وقرٌنه معلمه مع ٌتفاعل كً

          فعالة. حقٌقٌة صورة فً التعلم نتائج تحقٌق ثم ومن ، مباشرة حرة بطرٌقة نفسه عن ٌعبر

 (2002،195 ، حماد   )                                                                         

 / )المعلم تفاعل أنها على التعلٌمٌة البٌئات فً التفاعل عملٌات إلى ٌنظر ٌعد فلم

 له التفاعالت من ثالثا   نمطا   هناك إن بل ، فقط ( التعلٌمٌة المادة / الطالب / المعلم الطالب(،)

         .                                    الطالب / الطالب )  تفاعل وهو الصف داخل قوٌا تأثٌرا 

 ( 1889: 24 جونسون ، وروجر دٌفٌد)                                                     

 تقدم أن بد وال ،طلبةال من متنوعة فئات لدى ٌحدث أن بد ال العلوم تعلم أن انالباحث ٌرىف ولذلك

 إلى بنفسه ٌصل حتى ، علمٌا   تفكٌرا   ٌفكر أن على طالبال تساعد ، الجماعً للعمل برامج

 وبالتعاون بنفسه العلمٌة للمشاكل حلول عن ٌبحث وأن ، العلمٌة والقوانٌن والنظرٌات الحقائق

 ، البعض بعضه ٌشجع متكامل كفرٌق أقرانه مع العلمٌة المشاكل ٌحل وهو ، كفرٌق أقرانه مع

 البرامج هذه ،وتساعد للجمٌع التامة المعرفة مرحلة إلى الجمٌع لٌصل اآلخر منهم كل ٌعلم

 ال الفعال التعلم و . وخارجه الفصل داخل الجماعً العمل مهارات اكتساب على العلوم دارسً

 فً ونشطا   فعاال   طالبال ٌكون وأن بد ال بل فقط المتعلم  أو المعلم علىالمتعلم  باعتماد ٌكون

 على مجموعة فرض عدم ٌجب ،وبالتالً مناسبة التعلٌمٌة العملٌة تكون ولكً ، التعلٌمٌة العملٌة

 عدم تضمن شروط ضمن ولكن اختٌار مجموعتهم على ٌتوافقوا أن طلبةال وعلى ، طالبلا

 نتائج فً خلل عنه سٌنتج الواحدة المجموعة تجانس ألن ، الواحدة المجموعة تجانس

 التأمل – فردي بشكل – ٌتم أن فبعد مراحل عدة على اإلستراتٌجٌة هذه تتم، ككل المجموعات

 بمناقشة طلبةال من زوج كل ٌقوم ( مثال   دقٌقة ) الوقت لبعض المعلومة أو للمشكلة صمت فً

 ما وتسجٌل المشكلة نفس حول مناقشتهما فً طلبةال من آخر زوجا   ٌشاركا ثم ، أفكارهما معا

 - زاوج -)فكر إستراتٌجٌة اتخذت وقد ، ككل المجموعة فكر لٌمثل نتائج من جمٌعا   توصلوا إلٌه

 هذه باستخدام تعلمهم أثناء طلبةال نشاط عن تعبر التً الثالث خطواتها من اسمها شارك(

 :خطوات هً ثالث من أساسا   تتكون فهً ، اإلستراتٌجٌة 

  تساؤل بطرح تالمٌذه تفكٌر المعلم ٌستثٌر وفٌها Think by yourself : بنفسك  فكر -1

 ، مفتوحا   أو متحدٌا   السؤال هذا ٌكون أن وٌجب ما مالحظة أو معٌن أمر تذكر أو ما

 . اإلجابة فً للتفكٌر دقائق ولٌس قلٌلة لحظات تلمٌذ لكل تتاح ثم

  وٌقارن إجابته عن وٌحدثه زمالئه أحد طالب كل ٌشارك : لك زمٌل مع Pairزاوج  -2

 ، وإبداعا   إقناعا   واألكثر األفضل أنها ٌعتقدان التً اإلجابة وٌحددا أفكاره منهما كل

 . األفكار لتبادل لحظات عدة أٌضا   وٌتاح

  لكً طلبةال من زوج كل المعلم ٌدعو الخطوة هذه فً :  Share كله شارك الفصل -3



 من أو زوج كل بدعوة أو دورٌة بصورة ذلك إجراء وٌمكن ، كله الفصل مع أفكارهما ٌشاركا

 على أو السبورة على طلبةال استجابات تسجٌل للمعلم هنا وٌمكن . اإلجابة وٌطلب  ٌده ٌرفع

 Gregory& Pary 1885: 11) ) ( 103-81، 1888،  جابر(  .  الرأسً اإلسقاط جهاز

 :التعلم عملٌة فً ( شارك – زاوج – فكر )إستراتٌجٌة ممٌزات

 على ٌساعد مما تعلمهم عملٌة فً فعالٌن نشطٌن ٌكونوا لكً لطلبةل الفرصة تتٌح -1

 .التعلم أثر بقاء

 .الفصل طلبة أمام بها المغامرة قبل أفكارهم اختبار فً تساعدهم -2 

 (Gunter,et1888)                                                         

 .العلٌا التفكٌر مستوٌات وتنمً بالتحصٌل الوعً من تزٌد -3

 . والجماعٌة الثنائٌة مناقشاتهم خالل معارفهم بناء على طلبةال تساعد -4

 . األصٌلة واالستجابات األفكار من عدد أكبر إطالق على ٌساعد التفكٌر وقت -5

Szesze, 2003 )                                                                                                                                                                                    )

 توفٌر نتٌجة وذلك مشكالتهم على التغلب فً والمنطوٌن المندفعٌن لطلبةا من كل تساعد - 6

  .(Jones, 1889,)التعلم  عملٌة فً المخاطرة من خالٌة حرة بٌئة

 للجمٌع الفرصة وتعطًطلبة ال نفس فً الثقة وتنمً للتعلمواتجاههم  دافعٌتهم من أٌضا   تزٌد -2

 .العادٌة المناقشات فً المتطوعٌن من محدود عدد من بدال   للمشاركة

(Gunter, et al,1888 )                                                                                     

 :  شارك( – زاوج -فكر ( إستراتيجية في انًعهى دور -

 حٌث ، سلبً ولٌس ونشط إٌجابً ) شارك - زاوج -فكر (إستراتٌجٌة فً المعلم دور إن

 توضحها والتً ، بها القٌام للمعلم ٌمكن التً األعمال أهم ومن بها ٌقوم مهام عدة له المعلم أن

 : التالٌة النقاط فً الدراسة هذه

 مشكلة فً المتعلمٌنتفكٌر الستثارة وذلك مفتوحة، نهاٌة ذات مشكلة أو سؤال طرح .1

 . معٌنة ظاهرة أو

 أن المعلم على المرحلة هذه وفً اإلجابة، فً للتفكٌر اثنتٌن أو دقٌقة الطالب منح .2

 . بأحد االستعانة دون لوحده المتعلم تفكٌر ٌراعً

 مع طالب كل وٌناقش األفكار ومشاركة اإلجابة لمناقشة ثنائٌات فً المتعلمٌن تجمٌع .3

 . إلٌه توصل ما زمٌله



 .بالكامل الصف أو صغٌرة مجموعة مع اإلجابات لمشاركة فرص لمتعلمٌنا منح-4

 االتجاهات:-

ٌؤكد المختصٌن بتدرٌس العلوم )الكٌمٌاء(، ان تكوٌن االتجاهات العلمٌة وتنمٌتها لدى    

لتدرٌس العلوم، وٌرجع ذلك فً جزء منه الى دور  الرئٌسٌة األهدافهو هدف من  ةالطلب

االتجاهات العلمٌة كموجهات للسلوك، ٌمكن االعتماد علٌها فً التنبؤ بنوع السلوك )العلمً( 

المتعلم الستخدام طرق العلم وعملٌاته  دوافع توجه الذي ٌقوم به الطالب وكذلك اعتبارها

 إذالتالً ضرورتها فً تكوٌن العقلٌة العلمٌة ومهاراته بمنهجٌة علمٌة فً البحث والتفكٌر، وب

 الٌستقٌم التفكٌر العلمً بدونها.

 خصائص االتجاهات فً مناهج العلوم وتدرٌسها:

متعلمة  أنهااالتجاهات لٌست غرٌزٌة او فطرٌة موروثة،بل  أناالتجاهات متعلمة أي -1  

من خالل تفاعله مع بٌئته  مالمتعلوالمعتقدات، ٌكتسبها  واآلراءوحصٌلة مكتسبة من الخبرات 

المادٌة واالجتماعٌة، وٌمكن اكتسابها وتعدٌلها بالتعلم والتعلٌم وتتطور وتنمو  من خالل تفاعل 

 مع بٌئته التعلٌمٌة. طالبال

تجاهات تبنى بالسلوك تعمل االتجاهات كموجهات للسلوك وٌستدل علٌها من السلوك اال -2

ٌكون اتجاهاته لحد كبٌر لسلوكه  أنت العلمٌة ٌمكن تجاهاذو اال طالب،فالطالبالظاهري لل

 العلمً.

اجتماعٌة تؤثر فً عالقة  -شخصٌة أهمٌةذات  بأنهااالتجاهات اجتماعٌة توصف االتجاهات  -3

 بزمالئه او بالعكس. طالبال

 تهٌؤ خفً لالستجابة وبالتالً فان وجود وٌهٌئاالتجاهات استعدادات لالستجابة االتجاه ٌحفز -4

 لتلك االستجابة. طالب)كامن( ٌهٌئ ال

كالدوافع  األخرىماٌمٌز االتجاهات عن المفاهٌم  إناالتجاهات استعدادات لالستجابة عاطفٌا -5

 ضد موقف ما. أوهو مكونها التقوٌمً الذي ٌمثل الموقف التفضٌلً او المٌل نحو  واآلراء

االتجاهات بوجه عام  الى المحافظة على االتجاهات ثابتة نسبٌا وقابلة للتعدٌل والتغٌٌر تسعى -6

متى تكونت  وبخاصة االتجاهات المتعلمة فً مراحل تعلٌمٌة مبكرة فانه ٌصعب  ألنهاذاتها 

وحاجاته، ومع ذلك فهً قابلة للتعدٌل متعلم العام لشخصٌة ال باإلطارمرتبطة  ألنهاتغٌٌرها نسبٌا 

 مكتسبة ومتعلمة. ألنها

ٌمكن قٌاس االتجاهات على صعوبتها وتقدٌرها من خالل مقاٌٌس  االتجاهات قابلة للقٌاس-2

تتضمن الموقف التفصٌلً فً فقرات المقٌاس،سواء من خالل قٌاس  إنهااالتجاهات مادام 

-140، 2010)زٌتون،  خالل قٌاس االستجابات المالحظة. أومناالستجابات اللفظٌة للطلبة 

141) 



                                                      دراسات سابقة: ثالثا: 

 (:2003 ) نادٌةدراسة  -1

هذه الدراسة فً جمهورٌة مصر العربٌة وهدفت الدراسة الى تنمٌة كل من  أجرٌت

لدى التلمٌذات المعاقات  األكادٌمًوزٌادة الدافعٌة لالنجاز  أالبتكاريالتحصٌل والتفكٌر 

استراتٌجٌات التعلم التعاونً فً  كإحدىشارك( -زاوج -)فكرإستراتٌجٌةبصرٌا باستخدام 

 أداةتدرٌس العلوم ،وتكونت عٌنة الدراسة من جمٌع تلمٌذات الرابع االبتدائً وتكونت 

ومقٌاس الدافعٌة لالنجاز  أالبتكاريالدراسة من اختبار تحصٌلً واختبار التفكٌر 

بٌن رتب درجات  إحصائٌةوكانت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  األكادٌمً

ولصالح المجموعة التجرٌبٌة ، ووجود فروق ذات داللة  ألتحصٌلًالتلمٌذات فً االختبار 

بٌن درجات تلمٌذات المجموعة التجرٌبٌة قبل وبعد الدراسة لصالح التطبٌق  إحصائٌة

 . ألبعدي

 (:2002دراسة )هندي  -2

اتٌجٌات التعلم النشط )خلٌة الدراسة فً مصر وهدفت الى معرفة بعض استر أجرٌت هذه 

 األحٌاءشارك( ، العصف الذهنً( فً تعلم وحدة بمقرر -زاوج -)فكرإستراتٌجٌةالتعلم، 

فً اكتساب بعض المفاهٌم البٌولوجٌة وتقدٌر الذات واالتجاه نحو االعتماد االٌجابً 

 ثانوي.  األولالمتبادل لدى طالب الصف 

 الزراعً قسموا بالتساوي الى األولالب ( طالبا من ط69تكونت عٌنة الدراسة من)

الدراسة هً اختبار تحصٌلً  أدواتضابطة،  واألخرىتجرٌبٌة  أحداهمامجموعتٌن 

للمفاهٌم البٌولوجٌة، مقٌاس تقدٌر الذات،مقٌاس االتجاه نحو االعتماد المتبادل، استعمل 

 لمعالجة البٌانات وتوصلت الدراسة الى: إحصائٌةكوسٌلة   t-testالباحث 

بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة الذٌن درسوا  إحصائٌةوجود فرق ذو داللة -

وفقا لتنوع استعمال بعض استراتٌجٌات التعلم النشط ودرجات المجموعة الضابطة الذٌن 

 ة التجرٌبٌة.درسوا بالطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار تحصٌل المفاهٌم ولصالح المجموع

بٌن متوسطً درجات الطالب المجموعة التجرٌبٌة  إحصائٌةوجود فرق ذو داللة -

والمجموعة الضابطة فً مقٌاس االتجاه نحو االعتماد االٌجابً المتبادل ولصالح 

 المجموعة التجرٌبٌة.

بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة  إحصائٌةالتوجد فرق ذو داللة -

   طة فً مقٌاس تقدٌر الذات.الضاب

 :(     2010 ثانً ،دراسة )  -3 

شارك( فً اكتساب المفاهٌم -زاوج–)فكر  إستراتٌجٌةسة الى معرفة فاعلٌة اوهدفت الدر     

 وتألفتالمتوسط ، األولالفٌزٌائٌة وتنمٌة االتجاه نحو حل مسائل الفٌزٌاء لدى طالبات الصف 

طالبة  22طالبة للتجرٌبٌة  و 25ضابطة بواقع  وأخرىعٌنة البحث  من مجموعتٌن تجرٌبٌة 

هما اختبار اكتساب المفاهٌم الفٌزٌائٌة ومقٌاس  أداتٌنللمجموعة الضابطة، واستخدم الباحث 

ومعادلة  t-testمنها ، اإلحصائٌةمن الوسائل  حو الفٌزٌاء، واستخدم الباحث عددااالتجاه ن

لدى المجموعة التجرٌبٌة فً  إحصائٌةنتائج الدراسة وجود فرق ذو داللة  أظهرت، وقد رولون 

 –زاوج –)فكر  إستراتٌجٌةالباحث باعتماد  أوصىاكتساب المفاهٌم الفٌزٌائٌة  وفً ضوء  ذلك 



المتوسط لدورها المؤثر فً اكتساب  األولشارك(فً تدرٌس مادة الفٌزٌاء لطالب الصف 

 ئٌة .المفاهٌم الفٌزٌا

 البحث: إجراءاترابعا : 

 :التصمٌم التجرٌبً - 

استخدم الباحث التصمٌم التجرٌبً ذا الضبط الجزئً المتكون من مجموعة تجرٌبٌة 
 :كما فً المخطط اآلتً ضابطة كونه مناسبا لطبٌعة بحثه  وأخرى

 (226، 1880)داود،                                                                 
 

 التصمٌم التجرٌبً المعتمد للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة         
  

 المتغٌر التابع المتغٌر المستقل االختبار القبلً المجموعة 

مقٌاس االتجاه  تجرٌبٌة
 نحو تعلم الكٌمٌاء

 التحصٌل  شارك( -زاوج-)فكرإستراتٌجٌة
 االعتٌادٌة الطرٌقة ضابطة االتجاه تعلم الكٌمٌاء

 

 :مجتمع وعٌنة البحث  -
المتوسط /قضاء  األولمجتمع البحث: ٌتكون مجتمع البحث من طالبات الصف  -1

 المقدادٌة.
بوصفها عٌنة للمدارس بصورة  اتللبن ثانوٌة لٌلى االخٌلٌةعٌنة البحث: تم اختٌار  -2

المتوسط هٌأت للباحث اختٌار  األولوتوجد فً المدرسة شعبتان للصف  قصدٌه
الشعبتٌن بصورة عشوائٌة لتكون المجموعة التجرٌبٌة فكانت شعبة)ب( وعدد  أحدى

 (.22( طالبا وبذلك تكون شعبة )ا(المجموعة الضابطة وعدد طالباتها)22طالبها)
 

 :ركبفؤ انًغًٕعزٍٛ  -
تكون المجموعتان  أناختٌار المجموعتٌن كان بطرٌقة عشوائٌة لذى ٌفترض  إنبما 

لباحث على التحقق من تكافؤ مجموعتً البحث فً التحصٌل متكافئتٌن وقد حرص ا

 (.1،كما فً جدول ) نحو تعلم الكٌمٌاءالدراسً السابق فً مادة العلوم والذكاء واالتجاه 

 

 

 

 

 

 

 



 (1جدول)                             

واالتجاه  لمتوسطات الحسابٌة والتباٌنات والقٌمة التائٌة المحور لمتغٌرات التحصٌل السابقة فً مادة العلوم ا

 .تعلم الكٌمٌاءنحو 

 

المتوسط  العدد المجموعة المتغٌرات

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 ت

 المحسوبة

 ت

 الجدولٌة

درجة 

 الحرٌة
عند  اإلحصائٌةلداللة ا

 :,0,مستوى 

 التحصٌل

السابق لمادة 

 العلوم

   7 1;,.6 ,69.7  1.66; 72 التجرٌبٌة

    

 غٌر دالة 7:

 ,69.1 8.11; 72 الضابطة

االتجاه نحو 

 تعلم الكٌمٌاء

 غٌر دالة 7:   7 ,;7., 6:.66 ,681.2 72 التجرٌبٌة

 ;1.7 ;681.1 72 الضابطة

 

 :مستلزمات البحث  -
الثانً والثالث من كتاب الكٌمٌاء  تحدٌد المادة العلمٌة:حددت المادة العلمٌة بالفصلٌن  -1

 2008متوسط  األولللصف 
 :السلوكٌة  األغراضصٌاغة  -2

التذكر                                            )(غرضا سلوكٌا موزعة على مستوٌات بلوم فً 25تمت صٌاغة )

ومحتوى المادة التعلٌمٌة على مجموعة من   اإلغراضثم عرضت هذه  (واالستٌعاب والتطبٌق

 ألنها األهدافللتحقق من تغطٌتها للمستوى ودقة صٌاغتها واعتمدت جمٌع ( 1)ملحق الخبراء 

 الخبراء. آراءمن  فأكثر% 90حصلت على موافقة 

 : الخطط الدراسٌة إعداد -3
المتوسط  األولالثانً والثالث من كتاب الكٌمٌاء، الصف  لٌنلفصفً ضوء محتوى  ا

(خطة تدرٌسٌة لكل من 22فقد اعد الباحث ) إعدادهاالسلوكٌة التً تم  اإلغراض إلىواستنادا 

وقد عرض الباحث نماذج من الخطط على مجموعة (2)ملحق المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة 

 أصبحتى مالحظات المحكمٌن ومقترحاتهم وبناء عل االختصاص ، أصحابمن المحكمٌن من 

 (.2الخطط فً صورتها النهائٌة ،ملحق)

 :البحث وات أد     

 -:  فً  اداتا البحث وتمثلت   

 بناء اختبار تحصٌلً ٌستخدم فً قٌاس تحصٌل الطالب . - أ
 تبنً مقٌاس االتجاه نحو تعلم الكٌمٌاء . - ة



وٌعد  األربعةفكان من نوع االختٌار من متعدد ذي البدائل  ألتحصٌلًاالختبار  إلىوبالنسبة   

     االختبارات الموضوعٌة من حٌث االنتشار والصدق والثبات .                  أكثرهذا النوع من 

 (142، 2001)سالمة،                                                                             

عدد من  آراءاعتمادا على  اختبارٌهفقرة  (30) ختبار تحدٌد عدد فقرات االم وقد ت  

 أربعةذات السلوكٌة ومحتوى المادة الدراسٌة ، وهً  األغراضالخبراء بعد اطالعهم على 

خاطئة حول المفهوم الذي  أفكارباقً البدائل فتمثل  إما( 3)ملحق بدائل بٌنها بدٌل واحد صحٌح 

ضت فقرات االختبار على مجموعة من المحكمٌن من ذوي الخبرة تقٌسه الفقرة وقد عر

ومن مدرسً  ( 1)ملحق والتخصص فً علم الكٌمٌاء وطرائق التدرٌس والتقوٌم والقٌاس

فً تشخٌص استٌعاب الطلبة للمادة الدراسٌة وقد حصلت  األداةومدرسات المادة حول صالحٌة 

،تم حساب ثبات  ألتحصٌلًختبار االصدق  % وبذلك تحقق90من  أكثرعلى نسبة اتفاق  األداة

% ثم صحح معامل 91االختبار بطرٌقة التجزئة النصفٌة باستخدام معامل ارتباط بٌرسون وبلغ 

% اذ ٌرى كرونالند 80الثبات النصفً باستخدام معادلة سبٌرمان براون وبلغ 

(Gronlund,1865)(.          0060من ) أكثراالختبارات تعد جٌدة اذا بلغ معامل ثباتها  أن                          

                                                                      (Gronlund,18650125) 

توزٌع فقرات االختبار  جدول المواصفات)الخارطة االختبارٌة( والتً تهدف الى إعدادوتم 

السلوكٌة المحددة بشكل ٌتفق والنسبة  األهدافالعلمٌة وعلى  المادة أجزاءالتحصٌلًٌ على 

 . ( 2)المحددة فً كل درس،وكما موضح بالجدول واألهدافٌة للمحتوى ئوالم

 

 (2جدول )                                        

 جدول ٌمثل  الخارطة االختبارٌة                             

 

    االهداف السلوكٌة  
 
 لمحتوىا

 المجموع التطبٌق االستٌعاب التذكر المستوى

 :2 61 :7 87 العدد

المادة 
 الدراسٌة

عدد 
 الصفحات

 األهمٌة
 النسبٌة

97.; 88.9 79% 6,,% 

 عدد فقرات االختبار                      

الفصل 
 الثانً

69  
:1.8 

 
1 

 
; 

 
9 

 
61 

الفصل 
 الثالث

6, 96.2  
: 

 
9 

 
8 

 
67 

 ,8 2 ,6 68 %,,6 79 المجموع

 

 

 



 مقٌاس االتجاه نحو الكٌمٌاء: -
الثانٌة لهذا البحث فكان مقٌاس االتجاه نحو تعلم الكٌمٌاء ،وتبنى الباحث  األداة أما

 (.                                             2006 المقٌاس المعد من قبل )عبد الستار وعلً

مناسبة لقٌاس االتجاه نحو تعلم الكٌمٌاء وقد تم التحقق من الصدق  أداةحٌث وجد فٌه 

،تم إٌجاد صدق االتساق الداخلً للمقٌاس من خالل عالقة الفقرة الظاهري وصدق البناء للمقٌاس

ثبات  ( ،تم اٌجاد4ملحق) ( طالبة100بالمقٌاس بعد تطبٌقه على عٌنة من الطالبات عددها )

وهو معامل ثبات عال ٌؤهل للثقة فً  (0081)حٌث بلغ  فا كرونباخ معامل الالمقٌاس باستخدام 

تعلم   ( فقرة والتً تحدد فً مجموعها اتجاه الطالب  نحو34المقٌاس وٌتكون المقٌاس من )

 . الكٌمٌاء 

 التجربة: إجراء  -

( حصة دراسٌة 11وتم تقدٌم )   25/12/2010ولغاٌة   1/10/2010التجربة فً  بدأت

ومقٌاس  ألتحصٌلًختبار االوبعد ذلك تم تطبٌق  األسبوع حصة لكل مجموعة خالل  2وبمعدل 

 اإلحصائٌةالتحلٌالت  إلجراءورتبت البٌانات  اإلجاباتثم صححت  الكٌمٌاءتعلم االتجاه نحو 

 -:اآلتٌة اإلحصائٌةالمناسبة وقد استخدم الباحث الوسائل 

مستقلتٌن الستخراج داللة الفرق بٌن المجموعة التجرٌبٌة  االختبار التائً لعٌنتٌن -1
 (   183، 2000،ملجم)                      والضابطة.             

                                        
االختبار التائً لعٌنتٌن مترابطتٌن الستخراج داللة الفرق للمجموعة الواحدة بالمقارنة  -2

   (265، 1822 ، )البٌاتً وزكرٌا                  القبلً والبعدي.بٌن االختبار 
براون(:استخدمت لحساب ثبات االختبار باالستعانة بمعامل االرتباط -معادلة )سٌرمان -3

 النصفً .
 معامل االرتباط×2                        

 معامل الثبات=                                  -4
 +معامل االرتباط1                       

 (293، 2000ملحم،)                                       
 معامل ارتباط بٌرسون: لحساب ثبات نصفً اختبار المفاهٌم -5

 (196، 2000ملحم،)                                       
 لحساب معامل ثبات مقٌاس االتجاه  معامل الفا كرونباخ   -6

 (232، 2002أنور وزنكنة ،))                                       
  
 
 
 عرض النتائج وتفسٌرها:رابعا : 

 :ألتحصٌلً االختبار -6
 ٌتبٌن من الجدول التالً ان متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار 

متوسط  (،بٌنما5.018( واالنحراف المعٌاري ) 23.44)  ألبعدي ألتحصٌلً
(،  ;99.:( واالنحراف المعٌاري  ) ;69.1  درجات المجموعة الضابطة )

وباستخدام االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن ٌتبٌن ان القٌمة التائٌة 



( وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة  6.028المحسوبة )    
، وهذا ٌعنً تفوق طالبات ( 2) ( والتً تساوي32ودرجة حرٌة ) (0.05)

شارك  –زاوج  –الالتً ٌدرسن وفقا إلستراتٌجٌة )فكر المجموعة التجرٌبٌة 
فً الالتً ٌدرسن وفقا للطرٌقة االعتٌادٌة  على طالبات المجموعة الضابطة (

 .ألتحصٌلًاالختبار 
               

 (  3جدول  )                                       
   

 نتائج االختبار التائً لدرجات االختبار التحصٌلً لمجموعتً البحث
 

المتوسط  عدد الطالبات المجموعة
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 الداللة القٌمة التائٌة  

 الجدولٌة المحسوبة

  62,.: 78.99 72 التجرٌبٌة
87 

 
;.,71 

 
7 

دالة عند 
مستوى 

داللة 
,.,:  

 ;99.: ;69.1 72 الضابطة

  

 االتجاه نحو تعهى انكيًياء:يقياس  -7
درجات المجموعة التجرٌبٌة فً ل الحسابً متوسطالٌتبٌن من الجدول التالً ان  

(،بٌنما 11.49( واالنحراف المعٌاري ) 148)    مقٌاس االتجاه نحو الكٌمٌاء

المعٌاري   ( واالنحراف 142.63 لدرجات المجموعة الضابطة )  الحسابً متوسطال

(، وباستخدام االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن ٌتبٌن ان القٌمة  10  )

( 0.05( وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة ) 2.124التائٌة المحسوبة )

، وهذا ٌعنً تفوق طالبات المجموعة ( 2)  ( والتً تساوي32ودرجة حرٌة )

على طالبات شارك (  -زاوج -الالتً ٌدرسن وفقا الستراتٌجٌة )فكرالتجرٌبٌة 

مقٌاس االتجاه نحو فً الالتً ٌدرسن وفقا للطرٌقة االعتٌادٌة المجموعة الضابطة 

 . الكٌمٌاء

   

 (   4جدول   )                            
 

 انتائي ندرجات يقياس االتجاه نحو تعهى انكيًياءنتائج االختبار 
 

عدد  المجموعة
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

  القٌمة التائٌة  
 الداللة     

 الجدولٌة المحسوبة

  66.91 691 72 التجرٌبٌة
:7 

 
7.629 

 
7 

دالة عند مستوى 
ولصالح  :,.,داللة 

 التجرٌبٌةالمجموعة 
  72 الضابطة

697.;8 
 

6, 

   



 
 نحو انكيًياء : تنًية االتجاه -8

 
االختبار القبلً درجات المجموعة التجرٌبٌة فً ل الحسابً متوسطالٌتبٌن من الجدول التالً ان 

 متوسطال(،بٌنما 11.51( واالنحراف المعٌاري ) 138.2)    لمقٌاس االتجاه نحو الكٌمٌاء

(، وباستخدام االختبار  11.49  المعٌاري  ) ( واالنحراف  148 )  ألبعديلالختبار   الحسابً

( وهً اكبر من 4.03القٌمة التائٌة المحسوبة ) أنالتائً لعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن ٌتبٌن 

لذلك   ، (2.056) ( والتً تساوي26( ودرجة حرٌة )0.05القٌمة الجدولٌة عند مستوى داللة )

على تنمٌة االتجاه نحو مادة الكٌمٌاء ولصالح شارك ( –زاوج  –)فكر  تراتٌجٌةإسساعدت 

 للمجموعة التجرٌبٌة. ألبعدياالختبار 

 

     (5جدول )                                   

تجاه نحو الكٌمٌاء نتائج االختبار التائً لالخبار القبلً والبعدي التجاه مقٌاس اال

 للمجموعة التجرٌبٌة

  

عدد  االختبار
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

  القٌمة التائٌة  
 الداللة     

 الجدولٌة المحسوبة

  القبلً
72 
 

681.2, 66.:6  
7; 

 
9.,8, 

 
7.,:; 

دالة عند مستوى 
ولصالح  :,.,داللة 

 االختبار البعدي
  البعدي

691  
 

66.91 

  

 
 

 االستنتاجات: -
 –) فكر   ستراتٌجٌةإعرض المادة الدراسٌة وفق  إنتبٌن  من خالل عرض النتائج  

شارك(  جعل المادة الدراسٌة مشوقة ومثٌرة للعملٌات العقلٌة نتٌجة اشتراك  –زاوج 

التعلم  إتقانالمدرس وجعل الطالبات قادرات على  أسئلة  عن اإلجابةالطالبات فً 

فً التحصٌل، وكذلك  تنظٌم الطالبات فً  مجامٌع  تعاونٌة  أفضلوالوصول الى مستوى 

مكن الطالبات من التفكٌر  اإلقرانسهلت عملٌة التعلم وحدوث عملٌة التنافس بٌن 

والخروج من النمط المألوف فً التدرٌس وجعل الطالبة هً العنصر الفعال فً الدرس، 

 االتجاه نحو الكٌمٌاء.تنمٌة الدراسً وزاد وبالتالً زاد التحصٌل 
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 (1ملحق )                                                

 اللذٌن استعان بهم الباحثوالمختصٌن  أسماء الخبراء                            

 
 ت

 مكان العمل االختصاص االسم

 دٌالى-التربٌة األساسٌة ط.ت الرٌاضٌات ا.د فائق فاضل السامرائً 1

 دٌالى-التربٌة األساسٌة ط.ت الكٌمٌاء ا.م .د منذر مبدر عبد الكرٌم 2

 بعقوبة -معهد إعداد المعلمٌن الفٌزٌاءط.ت  ا.م .د ثانً حسٌن خاجً 3

 بعقوبة -معهد إعداد المعلمات ط.ت الفٌزٌاء ا.م .د عصام عبد العزٌز المعموري 4

 بعقوبة -معهد إعداد المعلمٌن ط.ت الفٌزٌاء ا.م.د عبد الرزاق عٌادة 5

 دٌالى-التربٌة األساسٌة ط.ت الرٌاضٌات كاظم احمدم.د اٌمان  6

 دٌالى-التربٌة األساسٌة ط.ت الفٌزٌاء قدوري الزبٌديم.د توفٌق  2

 بعقوبة -معهد إعداد المعلمٌن ط.ت علوم الحٌاة م.د ٌوسف احمد خلٌل  9

 ثانوٌة لٌلى االخٌلٌة  بكالورٌوس -كٌمٌاء  مد محمدحالمدرسة ماجدة ا 8

 

 (  7ملحق رقم )                            

 شارك( -زاوج -انموذج خطة تدرٌسٌة وفق إستراتٌجٌة )فكر  

                           "Think-Pair-Share" 

 الفلزاتالموضوع/ 

 الصف/األول متوسط                                         التارٌخ/

 دقٌقة                                               الشعبة/  45الزمن/

 :األهداف الخاصة  :أوال

                                           -المجال المعرفً: إكساب الطالبات المفاهٌم اآلتٌة: -1
 .  صر ، الفلزات ،االعن

المجال المهاري: تدرٌب الطالبات على تصنٌف العناصر المتوفرة الى فلزات  -2
 والفلزات وأشباه فلزات.

الفعالة فً تصنٌف العناصر وتعظٌم قدرة هللا تعالى فً المجال الوجدانً: المشاركة  -3
خلقه لهذه العناصر ، واإلشارة الى دور العلماء فً التوصل الكتشاف هذه 

 العناصر.
 ثانٌا: األغراض السلوكٌة :

 -بعد انتهاء الدرس تكون قادرة على ان : ٌتوقع من الطالبة

 تعرف العنصر. -1
 تعدد بعض العناصر. -2
 تعدد خواص الفلزات.  -3



 .تعدد خواص الالفلزات -4
 تعدد استعماالت الفلزات.  -5

 
 ثالثا: الوسائل التعلٌمٌة :

 السبورة والطباشٌر الملون، بعض العناصر المتوفرة والتً تمثل الفلزات والالفلزات .

 رابعا: سٌر الدرس :

 مالحظة : تقسم الطالبات الى مجامٌع تعاونٌة .
دقٌقة (                                                                     2)     المقدمة              - أ

هناك الكثٌر من المواد الموجودة فً الطبٌعة وتتمٌز كل مادة عن األخرى بخواص 
معٌنة، منها صلبة ومنها سائلة ومنها غازٌة  وقد عرف اإلنسان الكثٌر منها وتم 

  الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات.تصنٌفها ،الى عدة أصناف مثال
 العرض  - ة

 المدرس ٌوجه سؤاال: ماهً خواص الفلزات؟.
 -شارك(وكاالتً: -زاوج -ٌتم إجابة السؤال وفق خطوات إستراتٌجٌة )فكر

 

 ت
 الخطوة

 

 التنفٌذ

فكر  1

think 
 دقٌقة( 7الزمن)

التفكٌر لمعرفة خواص بعد ان ٌتم طرح السؤال من قبل المدرس ،تقوم كل طالبة بمحاولة  

 كل من الفلزات  من خالل ماهو موجود فً المادة الدراسٌة.

زاوج  2

pair 
 دقٌقة( :6الزمن)

 تقوم كل طالبتان بالتشاور والمحاورة فً كٌفٌة ذكر خواص العناصر الفلزٌة:

الطالبة االولى: العناصر الفلزٌة تكون فضٌة او رمادٌة اللون  وكذلك براقة وتعكس الضوء 

 الساقط علٌها.

الطالبة الثانٌة: وهناك خاصٌة أخرى الٌمكن رؤٌتها  فهً توصل الحرارة والكهربائٌة، 

ألنها تستخدم فً صناعة أوانً الطبخ مثل األلمنٌوم وصناعة األسالك الكهربائٌة مثل 

 النحاس.

 الطالبة األولى: وخاصٌة أخرى تكون صلبة  مثل الحدٌد .

 ومنها  سائلة مثل الزئبق.الطالبة الثانٌة: نعم  

 الطالبة األولى: ٌمكن  طرقها وسحبها كما فً صناعة األسالك الكهربائٌة  مثل النحاس.

 الطالبة الثانٌة: نعم كل هذه الخواص تشترك فٌها العناصر الفلزٌة .

 الطالبة األولى:  الذهب والفضة تستعمل فً صناعة المجوهرات .

 

شارك 3

share  
 دقٌقة( ,7الزمن)

وهنا ٌطلب المدرس من األزواج بالكف عن المحاورة الثنائٌة والبدء بالمشاركة الجماعٌة 

بإشراف المدرس ثم ٌطلب المدرس من كل مجموعة بان تعرض النتائج التً توصلت إلٌها 

وٌكون ذلك بالتحاور ثم ٌعمل المدرس على تثبٌت النقاط األساسٌة للموضوع والتً تكون 

بوري وٌذكر فٌه خواص الفلزات التً توصلت إلٌها الطالبات فً المجامٌع بمثابة ملخص س

 التعاونٌة.

 

    



 دقائق( 4)                             خامسا: التقوٌم :

 -ٌوجه المدرس األسئلة التقوٌمٌة اآلتٌة:

 ماهً خواص .الفلزات ؟. -1
 لماذا ٌستخدم النحاس فً صنع األسالك الكهربائٌة ؟ -2
 ماهو العنصر السائل فً الفلزات ؟.  -3

 دقٌقة( 2سادسا: الواجب البٌتً :               )

 .تحضٌر الدرس القادم   ، الالفلزات واشباه الفلزات            

 :سابعا : المصادر

 مصادر المعلم - أ
 ،دار المسٌرة،عمان.1( " تعلٌم العلوم للجمٌع "،ط2005خطاٌبة عبد هللا محمد) -1
(،الكٌمٌاء للصف األول متوسط، وزارة التربٌة، 2008،عمار هانً وآخرون)الدجٌلً  -2

 جمهورٌة العراق.
 :مصادر الطالب  - ة
(،الكٌمٌاء للصف االول متوسط، وزارة التربٌة، 2008الدجٌلً ،عمار هانً وآخرون) -

 جمهورٌة العراق.
 

 

 ( االختبار ألتحصٌل8ًملحق )                            

 حٛض يٍ انفشاغ ٔنّ كزهّ ْٕ:كم شٙء ٚشغم  -1

 انًشكت .        د: انًخهٕط. –انعُصش .        ط  -انًبدح .     ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓب راد شكم يزغٛش ٔحغى يزغٛش ْٙ:انًبدح انزٙ ركٌٕ حبنز -2

 انجالصيب. -انغبصٚخ          د -انغبئهخ.   ط -انصهجخ.        ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انصهجخ انٗ انغبصٚخ دٌٔ انًشٔس ثبنحبنخ انغبئهخ رغًٗ:عُذ رحٕل انًبدح  -3

 االَصٓبس. -انزغبيٙ.         د -انزكبصف.     ط -عبنزجخش.         ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احذ انًٕاد االرٛخ ُٚضغظ ثغٕٓنخ ْٕ: -4

 انفٕعفٕس.   انكجشٚذ. -انُحبط.       ط -األٔكغغٍٛ.         ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انزغٛشاد االرٛخ رغٛٛش فٛضٚبئٙ:احذ  -5

 رحضٛش انطعبو. -انجُبء انضٕئٙ.   د -اَغًبد انضهظ.        ط -احزشاق انٕلٕد.      ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اَفصبل انًبدح انصهجخ عٍ يحهٕنٓب انًشجع ْٙ عًهٛخ: -6

 االَزشبس. -انزجهٕس.      د -االَغًبد.       ط -انزجخش.        ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 احذ انزغٛشاد االرٛخ ٚعزجش رغٛش كًٛٛبئٙ: -1

 اَفغبس ثبنٌٕ. -رٔثبٌ انغكش.      د -صذأ انحذٚذ.         ط -رجخش انًبء.         ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚطهك عهٗ عذد انجشٔرَٕبد يع عذد انُٕٛرشَٔبد ة: -1

 عذد االنٛكزشَٔبد. -عذد انزكبفؤ.      د -عذد انشحُخ.      ط-عذد انكزهخ.         ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انزسح انزٙ فمذد أ اكزغجذ انٛكزشٌٔ ٔاحذ أ اكضش رذعٗ: -9

 هٕط.انًخ -انًشكت.         د -االٌٕٚ.      ط -انعُصش.         ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚغزخذو انُحبط فٙ صُبعخ االعالن انكٓشثبئٛخ الَّ: -11

 ض.عٛذ انزٕصٛم.        نَّٕ احًش.    الفه -غٛش يٕصم .        ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احذ انالفهضاد االرٛخ ٚكٌٕ عبئم فٙ دسعخ حشاسح انغشفخ ْٕ: -11

 انُزشٔعٍٛ.   انجشٔو.     -انكشثٌٕ.          ط -االٔكغغٍٛ.        ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رحزٕ٘ انصٛغخ انغضٚئٛخ االرٛخ عهٗ عذد رساد انٓٛذسٔعٍٛ يمذاسِ: -12

 . 2 -.          د 1  -.               ط 3 -.          ة 4 - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سيض عُصش يٍ انعُبصش االرٛخ الٚحزٕ٘ عهٗ حشفٍٛ:        -13

 انفضخ. -انكهٕس.          د -طانُحبط.          -األٔكغغٍٛ          ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حذٚذ.           -أ                 عُصش يٍ انعُبصش االرٛخ الٚعزجش يٍ انالفهضاد ْٕ:                                    -14

 َحبط. -َزشٔعٍٛ.        د -فضخ .    ط -ة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افمٙ ٚغًٗ:رشرٛت انعُبصش فٙ انغذٔل انذٔس٘ ثشكم  -15

 انغذٔل. -انذٔسح.           د -انحبنخ.      ط -انضيشح.                  ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انصٛغخ انغضٚئٛخ نهًبء ْٙ: -16

 HO2 -د                        H2O -ط           H3O -ة              H O-أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انشيض انكًٛٛبئٙ نهصٕدٕٚو ْٕ: -11

 Ne -د         NO -ط                    Ni -ة           Na - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يٍ ثٍٛ انًٕاد االرٛخ يشكت ْٕ: -11

 انخبسصٍٛ. -انكهٕس.      د -نًبء.                    ةا -انفٕعفٕس.              ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚطفٕ انضهظ فٕق انًبء الَّ: -19

 عذٚى انهٌٕ. -صغٛش انحغى.       د -ضبفخ يٍ انًبء.     طاكضش ك -الم كضبفخ يٍ انًبء.   ة - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 رصم َغجخ انًبء فٙ ثُٛخ عغى االَغبٌ انٗ: -21

 % .33 -%         د11 -%            ط45 -%         ة95-أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كضبفخ انًبء ْٙ : -21

2g/cm - أ
2

1g/cm -ة                  
2

g/m -ط     
2

1g -د       
2
/cm 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚزكٌٕ انًبء يٍ ارحبد: -22

 O2ٔحغى يٍ H2حغًٍٛ يٍ -.       ةO2ٔحغى يٍ  H2حغى يٍ - أ

 H2وحجم من  O2حجمٌن من  -د         H2وحجم من  O2ثالثة حجوم من -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انخهٛظ انًزغبَظ يٍ يبدرٍٛ أ اكضش ٚغًٗ: -23

 انًزٚت. -انًزاة.    د -ط          انًحهٕل.          -انًشكت.          ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ركٌٕ َغجخ انُزشٔعٍٛ ثبنٕٓاء انغٕ٘: -24

 %21 -د   %     11 -%            ط11   -%        ة11 - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احذ انعُبصش االرٛخ ٚعزجش يٍ انعُبصش انُجٛهخ: -25

 Ni -د                     NO  -ط                    Ne -ة         Na - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رزهٌٕ كجشٚزبد انُحبط اناليبئٛخ ثبنهٌٕ االصسق عُذ رعشضٓب انٗ: -26

 انٕٓاء انغٕ٘. -االٔكغغٍٛ.    د -.     ط انفٕعفٕس -انُزشٔعٍٛ.                  ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عًهٛخ انجُبء انضٕئٙ رعًم عهٗ رُظٛى ٔيٕاصَخ يكَٕبد انٕٓاء انغٕ٘ ثغجت: -21

   CO2اعزٓالكٓب نغبص -ط O2   اعزٓالكٓب نغبص -ة    CO زٓالكٓب نغبصاع - أ

  NO   استهالكها لغاز  -د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فٙ انٕٓاء انغٕ٘ انٗ رهف ٔرذْٕس انًٕاد انًطبطٛخ كبنعغالد فٙ ٚغجت ٔعٕد احذ انغبصاد اٜرٛخ  -21

 انًذٌ انصُبعٛخ ْٕ:

 صُبئٙ أكغٛذ انكجشٚذ.  -االٔصٌٔ.     د -انُزشٔعٍٛ.       ط -االٔكغغٍٛ.       ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انغبص انز٘ ٚغزخذيّ انغٕاصٍٛ نهزُفظ ثذال يٍ انُزشٔعٍٛ ْٕ: -29

 انٌُٕٛ. -االسكٌٕ.        د -انٓهٕٛو .     ط -االيَٕٛب.        ة - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند امرار الهواء الجوي فً محلول هٌدروكسٌد الكالسٌوم الرائق نالحظ تعكر المحلول  بسسب وجود   -  30

 غاز:

 احادي اوكسٌد الكربون -النتروجٌن.    د -االوكسجٌن.    ج -ثنائً اوكسٌد الكربون     ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (  اٌجاد الصدق)االتساق الداخلً( بعالقة الفقرة بالمقٌاس9ملحق ) 

 ت
ال

فقر
 ة

معامل 
االرتباط 
 المحسوب

معامل االرتباط  ت القٌمة الجدولٌة 
 المحسوب

 القٌمة الجدولٌة 

1 0.602  
 
 
 

0.20  

19 0.634  
 
 

0.20 

2 0.468 18 0.386 

3 0.445 20 0.520 

4 0.528 21 0.659 

5 0.491 22 0.640 

6 0.669 23 0.539 

2 0.394 24 0.426 

9 0.409 25 0.591 

8 0.466 26 0.494 

10 0.483 22 0.422 

11 0.423 29 0.624 

12 0.634 28 0.599 

13 0.351 30 0.500 

14 0.423 31 0.412 

15 0.452 32 0.438 

16 0.694 33 0.538 

12 0.524 34 0.252 

 الفا كرونباخ 0.81، معامل الثبات= 89، درجة الحرٌة=100العٌنة االستطالعٌة=  19

 


