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اثر استخدام استراتيجية المحطات العلمية في تحصيل مادة الكيمياء لدى طالب الصف 

 الثاني المتوسط وتنمية تفكيرهم األبداعي

 

 م. هيام غائب حسين                          ا.م.د منذر مبدر عبدالكريم              

 ديالى -كلية التربية االساسية        ديالى                         -األساسية كلية التربية 

 

 :  البحث ملخص -

استراتٌجٌة المحطات العلمٌة فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء  استخداماثر  الى التعرف الحالً البحث هدف

 لدى طالب الصف الثانً المتوسط وتنمٌة تفكٌرهم األبداعً

 : اآلتٌة الفرضٌتان صحة من التحقق خالل من

 الذٌن الطالب درجات متوسط بٌن( 0.5.) داللة مستوى عند إحصائٌة داللة ذو فرق ٌوجد ال -

على وفق  ٌدرسون الذٌن الطالب درجات ومتوسط المحطات العلمٌة ستراتٌجٌة وفق على ٌدرسون

 اختبار التحصٌل0 فً االعتٌادٌة الطرٌقة

 الذٌن الطالب درجات متوسط بٌن( 0.5.) داللة مستوى عند إحصائٌة داللة ذو فرق ٌوجد ال  -
 وفق على ٌدرسون الذٌن الطالب درجات ومتوسط العلمٌة المحطات ستراتٌجٌة وفق على ٌدرسون
المرونة، والمجموع الكلً لإلبداع (  األصالة، الطالقة، )اختبار التفكٌراالبداعً فً االعتٌادٌة الطرٌقة

.). 
 )البحث عٌنة أفراد عدد وكان ، للتجربة مٌدانا   قصدٌة بصورة للبنٌن حً المعلمٌن متوسطة اختٌرت

 الذكاء من كل فً التكافؤ وأجري ، بالتساوي( وضابطة تجرٌبٌة) مجموعتٌن إلى قسمت طالبا  ( .0

 0 باألشهر والعمر السابق الدراسً والتحصٌل

 5/1.55/.1 لغاٌة وامتدت 55/3/1.55 من اعتبارا   التجربة طبقت البحث مستلزمات تهٌأة بعد

 التحصٌل اختبار وأعد ، بنفسه المجموعتٌن ٌنالباحثاحد  ودرس مجموعة لكل اسبوعٌا   حصتٌن بواقع

 الصعوبة ومعامل ، صدقه وأوجد ، بدائل بأربعة متعدد من االختٌار نوع ومن ، فقرة( .3) من تألف

 ٌوم االختبار وطبق النصفٌة التجزئة بطرٌقة ثباته أوجد ثم0  الخاطئة البدائل وفعالٌة التمٌٌز وقوة

كما اعد اختبار التفكٌر اإلبداعً، وتم التؤكد من صدقه، واستخرج ثباته، حٌث 0  14/5/1.55

 )%81استخدمت إعادة تطبٌق االختبار فبلغ )

 التحصٌل ختبارا فً الضابطة المجموعة طالب على التجرٌبٌة المجموعة طالب تفوقالنتائج  أظهرت

تفوق أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً التفكٌر اإلبداعً فً كل من: الطالقة، المجموع الكلً لإلبداع، 0 

فً تنمٌة اإلبداع لدى طالب المجموعة التجرٌبٌة، العلمٌة استخدام سترتٌجة المحطات وبذا ٌتضح اثر 

 لدى الطالب. ااثر فً تنمٌته ستراتٌجةللاما فٌما ٌتعلق بقدرات األصالة والمرونة فلم ٌكن 

 0 والمقترحات والتوصٌات االستنتاجات بعض قدمت وقد

  الفصل االول 
 اوال  ـ مشكلة البحث واهمٌته : 

 
 مشكلة البحث

ان االسلوب التربوي الذي ٌتربى علٌه الغالبٌة العظمى من الطلبة هواسلوب تلقٌنً عقٌم ٌقتل االبداع وٌحد من 
، 5111وفً مدارسهم مع مدرسٌهم )الحمادي، التفكٌر والخٌال وهذا االسلوب ٌعٌشه معظم االبناء مع ابائهم
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ٌن لتً تكرس الدور السلبً للطالب وتجبره على الحفظ والتلقن استخدام طرائق التدرٌس التقلٌدٌة ا( لذا فأ03
الى انخفاض مستوى التحصٌل الدراسً 0 لذا ظهرت الحاجة الى تطبٌق دت صارت من معوقات التعلٌم وأ

التعلم اكثر ل عملٌة التعلٌم وتجعمع قدرات المتعلمٌن وخصائصهم وتناسب استراتٌجٌات حدٌثة فً التدرٌس  ت
زٌد االهتمام باالنشطة التعلٌمٌة وتكامل تدرٌس الموضوعات العملٌة والنظرٌة معا وتنمً ة ، وتفاعلٌة واٌجابٌ

 ان فً مجال تدرٌس الكٌمٌاء( ، ومن خالل عمل وخبرة الباحث15، 1..1التفكٌر االبداعً )اسماعٌل ، 
لألعوام السابقة وكذلك االطالع على نسب النجاح لمادة الكٌمٌاء لطلبة الصف الثانً المتوسط  ،لسنوات طوٌلة

( على التوالً تبٌن 1.54، 1.53() 1.53، 1.51لألعوام ) (%61) ) %55فً محافظة دٌالى والتً كانت )

ه المشكلة وتوظٌف ان هناك تدنً فً مستوى تحصٌل الطلبة فً هذه المادة مما ٌجعل الحاجة قائمة لبحث هذ
استراتٌجٌة جدٌدة تساعد الطالب على استخدام العملٌات العقلٌة العلٌا وتنمٌة مهارات التفكٌر ومنها التفكٌر 

لذا ٌرى الباحثان ان توظٌف استراتٌجٌة المحطات العلمٌة قد تسهم فً معالجة هذه                   االبداعً 0 
 وبذلك تبرز مشكلة البحث بالسؤال االتً :  ت الحدٌثة فً التدرٌسالمشكلة باعتبارها من االستراتٌجٌا

ما اثر استراتٌجٌة المحطات العلمٌة فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء لدى طلبة الصف الثانً المتوسط وتنمٌة تفكٌرهم 
 االبداعً ؟  

 
 ـ اهمٌة البحث

ٌوما بعد ٌوم ، فان مجال  فً ظل ما نعٌشه من ثورة علمٌة فً شتى مجاالت الحٌاة وتزاٌد المعارف  
ونظرا لهذه التغٌرات اصبح  ، )ومنها الكٌمٌاء( من المجاالت التً تأثرت بهذا التطور السرٌع للمعارف العلوم

والتوجهات التربوٌة التً احدثت ثورة فً مفاهٌم ، ومن اهم التغٌرات  ي مواكبة هذا التطور من الضرور
التربٌة واسالٌبها هو االتجاه العالمً الحدٌث فً التحول من التدرٌس الى التعلم ومن صٌغة المناهج المتمركزة 

بناء حول المعلم الى المتمركزة حول الطالب والنواتج التعلٌمٌة ـ التعلمٌة لذلك انصب اهتمام التربوٌون على 
عن افضل الطرائق واالستراتٌجٌات التً ٌتم بها تعلٌم العلوم النها ( ، والبحث 05، 5..1ف )الغتم ،المعار

ٌؤكد ان التطور ٌهدف الى فهم محتوى العلم  تجاه المعاصرالعلم فً مجتمع الٌوم و األ تطوٌراحدى الوسائل ل
التعلٌم الفعال لمادة العلوم بصفة  ان سر وبما (55، .1.5ان تتبع فً تدرٌسه )بسام ،والطرائق التً ٌمكن 

خاصة ٌكمن فً التكامل بٌن الجانبٌن النظري والعملً لما ٌحتوٌه من العدٌد من التجارب  والكٌمٌاءعامة 
)جونستون واخرون،  واالنشطة العلمٌة والتً تجعل الطالب فً حالة تفاعل مع االفكار والظواهر العلمٌة

التربٌة العلمٌة وتدرٌس العلوم فً مراحل  فً لعلمٌة هً حجراالساسهذه االنشطة ا ( حٌث تعتبر55، 0..1
وبالرغم من اهمٌة االنشطة التعلٌمٌة اال ان هناك تفاوت فً تواجدها ( 136، 5..1التعلٌم المختلفة ) زٌتون 

 من ضعٌف الى عدم تواجد او غٌاب الن ممارسة هذه االنشطة ان وجدت داخل المدرسة فان الطالب الٌمارسها
بنفسه ولكن ٌكتفً المدرس بعرض عملً امام الطالب وذلك السباب كثٌرة منها قلة المواد واالجهزة المختبرٌة 
 اوعدم وجود المختبرات فً مدارسنا لذا فان هذه االنشطة التعلٌمٌة عامة والمختبرٌة خاصة التزال بعدا  غائبا  

لتكنلوجٌا البد من تعلٌم األفراد كٌف ٌفكرون ( ولمواجهة عصر العلم وا3، 4..1فً مناهج العلوم )عمٌرة،
 وٌواجهون هذه التحدٌات بعقول قادرة على التصدي للمشكالت وحلها وكذلك قادرة على التفكٌر األبداعً وهذا
ٌحتاج الى استثارة وحث المتعلم على مزٌد من التعلم والتفكٌرمن خالل ممارسة األنشطة التعلٌمٌة والتعامل 

(،اي 10، 0..1األدوات المختبرٌة التً تساعد المتعلم على اكتساب خبرات مباشرة،)سمارة،الحً مع المواد و
العلٌا ان التعلم الفعال هو المناخ المناسب ألطالق طاقات التفكٌراألبداعً للمتعلم والذي ٌعد من مهارات التفكٌر

واخالقٌة متداخلة ٌشكل حالة فرٌدة التً تتمٌز بالشمولٌة والتعقٌد ألنه ٌنطوي على عناصر معرفٌة وأنفعالٌة 
األبداعً  وبما ان تنوع األنشطة التعلٌمٌة ٌعمل على تنمٌة مهارات التفكٌر (56، 0..1من نوعها )جراون،

( لذا ٌحاول البحث الحالً استخدام 153، 1..1لدى الطلبة وبالتالً تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة )ابراهٌم ،
ستراتٌجٌات التً اهتمت باألنشطة الها ستراتٌجٌة المحطات العلمٌة ألنها من استراتٌجٌة حدٌثة فً التدرٌس ومن

قد تسهم فً رفع التحصٌل وتنمٌة التفكٌر التعلٌمٌة وممارسة الدروس العملٌة والنظرٌة على حد سواء والتً 
رٌس من خالل المحطات المتعددة حٌث تعد احد اشكال التنوع  والتمٌز السالٌب وطرائق التد األبداعً

واالنشطة التعلٌمٌة المختلفة التً تؤكد على الدور النشط للطالب فً التعلم لتحوٌل شكل الصف عن الشكل 
مجموعات الطالب وفق نظام محدد فهناك اشكال مختلفة من التقلٌدي الى مجموعة من المحطات ٌطوف حولها 

ن هذه المحطات العلمٌة تسهم فً تنوع ٌعة المحتوى وعدد الطالب لذا فأتطبٌقاتها تعتمد فً تصمٌمها على طب
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حٌث  ، ( 185،  1..1الخبرات العملٌة والنظرٌة فضال عن تنمٌة مهارات التفكٌر ) امبو سعٌدي والبلوشً ،
نظرٌة برونر االستكشافٌة الن الطالب ٌمارس االستكشاف وهو ٌجري التجربة تستند هذه الستراتٌجٌة الى  

عا معٌنا والى نظرٌة بٌاجٌه بدوره الفاعل فً الحصول على المعلومة العملٌة او عن طرٌق قراءته موضو
نعم الت ) مبتعدا عن الحفظ والتلقٌن،والى النموذج سكمان االستقصائً عن طرٌق المحاورة والنقاش وتساؤال

 0والال ( 
  تً : وبناء على ما تقدم تبرز اهمٌة البحث الحالً باال

ٌسوغها عدم وجود دراسة سابقة على )حد علم الباحثان( تناولت ستراتٌجٌة ـ ان الحاجة الى مثل هذا البحث 5
 المحطات العلمٌة فً مادة الكٌمٌاء فً مراحل التعلٌم المختلفة 0

 التربٌة العلمٌة لتحقٌقهما ـ اهمٌة االرتقاء بالتحصٌل والتفكٌر االبداعً بأعتبارهما هدفٌن تسعى 1
ولة فً وزارتً التربٌة والتعلٌم فً مجال تحسٌن عملٌة التعلم والتعلٌم ـ ٌمكن ان تستفٌد منه الجهات المسؤ3

من اطالع المدرسٌن والتربوٌٌن على ستراتٌجٌات حدٌثة واالفادة منها فً مرحلة اعدادهم والتدرٌب اثناء 
 الخدمة 0

 
  ـ هدف البحث
 :الحالًٌهدف البحث 

طالب الصف الثانً المتوسط  مادة الكٌمٌاء لدى تحصٌل التعرف الى اثر ستراتٌجٌة المحطات العلمٌة فً
  تفكٌرهم االبداع0ًتنمٌة و
 

 البحث : تاـ فرضٌ
طالب المجموعة التجرٌبٌة الذٌن ( بٌن متوسط درجات 0.5.ند مستوى )ـ الٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة ع5

المجموعة الضابطة وفق ستراتٌجٌة المحطات العلمٌة ومتوسط درجات طالب على ٌدرسون مادة الكٌمٌاء 
 الطرٌقة االعتٌادٌة فً االختبار التحصٌلً 0على وفق  المادة نفسها الذٌن ٌدرسون

( بٌن متوسط درجات طالب المجموعة التجرٌبٌة الذٌن 0.5.ـ الٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى )1
الب المجموعة الضابطة ستراتٌجٌة المحطات العلمٌة ومتوسط درجات طمادة الكٌمٌاء على وفق  ٌدرسون

 الطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار التفكٌر االبداعً 0 المادة نفسها على وفق الذٌن ٌدرسون
 

     ـ حدود البحث :
 ٌقتصر البحث الحالً على : ـ

                                طالب الصف الثانً المتوسطة فً متوسطة حً المعلمٌن للبنٌن محافظة دٌالى /قضاء بعقوبةـ 5
لحوامض والقواعد واالمالح ( من كتاب الكٌمٌاء للصف الثانً ا  ـ الفصلٌن الخامس والسادس ) الماء،1

 0 5، ط1.54رٌة العراق ، والمقرر للعام ،المتوسط ، وزارة التربٌة ، جمهو
 ( 1.550، 1.54ـ الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً )3
 

 ـ تحدٌد المصطلحات : 
 

 ستراتٌجٌة : عرفها كل من :ـ اال
تحقٌق االهداف التدرٌسٌة ( بانها : الخطة العامة للتدرٌس المعتمدة على االمكانٌات المتاحة ل3..1) الفتالوي ،

0                                                                                                                                                                                                       
 (85، 3..1)  الفتالوي،                                                                           

ألتباعها  ( بانها : مجموعة من االجراءات المختارة لتنفٌذ الدرس التً ٌخطط المعلم1.55) الخزاعلة ، 
ٌحقق افضل مخرجات  الواحدة تلو االخرى بشكل متسلسل او بترتٌب معٌن مستخدما االمكانات المتاحة بما

                                                                                       0 تعلٌمٌة ممكنة ، وبما ٌحقق االهداف التدرٌسٌة
 0(156، 1.55) الخزاعلة ،

 ـ التعرٌف االجرائً :ـ
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وفق على مجموعة من االنشطة والتحركات المتتابعة التً ٌقوم بها المدرس عند قٌامه بتدرٌس الكٌمٌاء 
 خطوات محددة بغٌة تحقٌق االهداف التدرٌسٌة 0

 
 ـ المحطات العلمٌة : 

 عرفها كل من:

  (Jones,2007)  بانها : 

مما ٌسمح للمعلمٌن اعتماد  سلسلة من المحطات من الطلبة عبر طرٌقة تدرٌس تنتقل فٌها مجموعة صغٌرة
 )       المختلفة وسائل محدودة تتٌح لكل طالب بتأدٌة كل النشاطات عبر التناوب على المحطات

Jones,2007,16-21)              

  
 ( بأنها :  1.55- )الشمري -

ها المعلم والتً ٌنفذها الطلبة دورٌا العلمٌة المتنوعة التً ٌضع استراتٌجٌة تقوم على مجموعة من االنشطة
ناسب هداف معٌنة على وفق تسلسل زمنً ٌتوبالتعاقب على طاوالت محددة فً الصف اوالمختبر بغٌة تحقٌق ا

 0 وطبٌعة االنشطة
                                                                                       (8، 1.55،  ) الشمري                                                                           

 التعرٌف االجرائً :  
ستراتٌجٌة تقوم على مجموعة من االنشطة ٌتعلم فٌها طالب الصف الثانً المتوسط فً اثناء تجوالهم على اربع 
محطات ) االستكشافٌة ، الصورٌة ، النعم والال ، االلكترونٌة ( باألعتماد على اوراق العمل بأشراف المدرس 

 بهدف تحسٌن التحصٌل وتنمٌة التفكٌر األبداعً 0 
 ـ التحصٌل

 كل من : رفهع
 ( بأنه :5110) الخلٌلً ، ـ 

    0             النتٌجة النهائٌة التً تبٌن مستوى الطالب ودرجة تقدمه فً تعلم ما ٌتوقع منه ان ٌتعلمه 
 (6، 5110)الخلٌلً ،                                                                          

  ( بأنه :5..1) بركات ،ـ 
ار ٌتضمن مجموعة من االسئلة لقٌاس هذا م موضوع معٌن ٌقاس بأدائه فً اختبقدرة الطالب على تعل

 الموضوع  0
 (5.8، 5..1) بركات ،                                                                      

 التعرٌف األجرائً :
المعلومات التً اكتسبها طالب الصف الثانً المتوسط فً مادة الكٌمٌاء وٌقاس بالدرجة التً  مجموعة 

 ٌحصلون علٌها فً األختبار التحصٌلً الذي اعد ألغراض هذا البحث 0
 
 التفكٌر األبداعً  

 عرفه كل من :
 بأنه :( 5..1ـ  ) قطامً ، 

دة لة والقٌمة فً المجتمع وٌتضمن اٌجاد حلول جدٌنشاط ذهنً او عملٌة تقود انتاجا ٌتصف بالجدٌة واألصا
                                                                               لألفكار  والمشكالت والمناهج بطرٌقة فرٌدة او غٌر مألوفة 0          

 ( 511، 5..1) قطامً ،                                                                     
 ( بأنه :0..1ـ ) جراون ،

نشاط عقلً مركب وهادف توجهه رغبة قوٌة فً البحث عن حلول او التوصل الى نواتج اصلٌة لم تكن 
معروفة سابقا وٌتمٌز بالشمولٌة والتعقٌد ألنه ٌنطوي على عناصر معرفٌة وانفعالٌة واخالقٌة متداخلة تشكل 

 حالة ذهنٌة فرٌدة 0
 ( 81، 0..1) جراون ،                                                                          

 : ـ  التعرٌف األجرائً
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على تولٌد او انتاج اكبر عدد من األفكار و النشاط العقلً الذي ٌتمٌز بالقدرة نوع من مهارات التفكٌر العلٌا 
 تقلٌدٌة واألصٌلة التً ٌمارسها الطالب عبر مرورهم بالمحطات العلمٌة المختلفة 0  المتنوعة والمختلفة والغٌر

 
 الفصل الثانً   

 ـ الخلفٌة النظرٌة والدراسات السابقة 
 اوال  : الخلفٌة النظرٌة 0

 ,  Deniseلقد صمم ) دٌنٌس جونز،   Scientific   Station   Strategy اتٌجٌة المحطات العلمٌةستر  ـ
Jones  ( عام)لتحقٌق اهداف عدٌدة منها : ( استراتٌجٌة المحطات العلمٌة 5110 

 التغلب على مشكلة نقص االدوات والمواد المختبرٌة 0 ـ5
 ـ التغلب على سلبٌة العروض العملٌة 10
 ـ أضفاء جو من المتعة والتغٌٌروالحركة فً الصف الدراسً 30
 ظرٌة 0ـ تنوع الخبرات العملٌة والن4
 ـ تنمٌة انواع من التفكٌر ) مثل التفكٌر العلمً واألبداعً والناقد وغٌرها 000000000( 50
 ـ تنمٌة عملٌات العلم 60
   كون لدى بعض الطالبـ الحد من المشكالت السلوكٌة التً ت0

                                                                        (Denise , Jones  , 2007  ) 

وتعرف المحطات العلمٌة بأنها ستراتٌجٌة تضم مجموعة من األنشطة العلمٌة ٌتم ممارستها داخل الصف او 
وتستند هذه  المختبر من قبل الطالب انفسهم وتكون منوعة منها األستكشافٌة او الصورٌة واأللكترونٌة وغٌرها

   -: ت فكرٌة منهاعدة اتجاهاستراتٌجٌة الى لا
ـ األتجاه البنائً : والذي ٌؤكد على اهمٌة ان ٌبحث الطالب عن المعارف بأنفسهم وعلى المدرسٌن مساعدتهم 5

                                                          على توضٌح افكارهم وتقدٌم احداث تتحدى تفكٌرهم 0
 ( .1.5) عرٌفج وسلٌمان ،                                                                        

ي ٌؤكد على ان التعلم باألكتشاف ٌساعد الطالب على اكتشاف االفكار والحلول ـ األتجاه األستكشافً: الذ1
 بانفسهم  0

                    (               510، 8..1) الكبٌسً ،                                                                     
ـ األتجاه األستقصائً : والذي نادى به برونر كونه افضل الطرائق ألحداث تعلم قوامه الفهم فهو ٌتٌح الفرصة 3

   امام الطالب لتنمٌة التفكٌر وممارسة عملٌات العلم 0                                                      
 (3.1، 5..1)الحٌلة،                                                                         
 ـ انواع المحطات العلمٌة :

 هناك انواع عدٌدة من المحطات العلمٌة تعتمد فً تصمٌمها على طبٌعة كل درس ومنها : ـ 
غرق تنفٌذها وقتا ال ٌستـ المحطة األستكشافٌة : وتختص باألنشطة المختبرٌة التً تتطلب اجراء تجربة معٌنىة 5

 طوٌال مثل اختبار محلول بورق زهرة الشمس للتعرف على الحوامض والقواعد 0 
ـ المحطة القرائٌة : وفً هذه المحطة ٌوضع فٌها مادة علمٌة كمقال من صحٌفة او من االنترنت اوكتاب ٌتم 1

 المعرفة من مصادرها األصلٌة 0تهٌئتها من المدرس بهدف تكوٌن طالب مستقلٌن لدٌهم القدرة على استخراج 
ـ المحطة األستشارٌة : تعد هذه المحطة مخصصة للخبراء فٌقف المدرس خلف تلك المحطة او استقدام زائر 3

كخبٌر متخصص ، مهندس او طبٌب له عالقة بموضوع الدرس اواحد الطلبة المتفوقٌن وعندما ٌصل الطالب 
 0  الدرس وعالى الخبٌر ٌوجهون الٌه اسئلة تتعلق بموض

ـ المحطة الصورٌة : وتتمٌز بوجود عدد من الصور او الرسومات ٌتصفحها الطالب وٌجٌبون على األسئلة 4
 المتعلقة بها 0

ـ المحطة األلكترونٌة : وٌوضع فً هذه المحطة جهاز حاسوب وٌقوم الطالب بفتح البرنامج المعد او الفلم 5
 بها 0  احبة لهذه المادةلمصالتعلٌمً المعد ثم ٌجٌبون على األسئلة ا

ـ المحطة السمعٌة / البصرٌة : وٌتم استعمال جهاز تسجٌل او تلفاز ٌستمع الطالب او ٌشاهدون للمادة العلمٌة 6
 المعروضة0
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ـ محطة متحف الشمع : وٌطلب من احد الطالب تقمص شخصٌة علمٌة مثل احد العلماء وٌرتدي مالبس 0
ن كتبه او جهاز من اختراعه وٌتحدث عن مادة علمٌة مرتبطة بموضوع وامامه نماذج مالعصر الذي عاش فٌه 

 ، اوغٌر ذلك 0 (الدرس مثل )الحظت اثناء اجرائً للتفاعل الكٌمٌائً حدوث فوران
وتكون اجابة الخبٌر بكلمة نعم اوال  ةبها ٌتم طرح مجموعة اسئلة من الطلـ محطة الـ )نعم( والـ ) ال ( : وف8ٌ

 (  188 -186، 1..1) امبو سعٌدي والبلوشً ،   0 ألجابةا حتى ٌتم التوصل الى
واستخدام الباحثان اربع محطات ) المحطة األستكشافٌة ، المحطة الـ )نعم( والـ )ال( ، الصورٌة ، األلكترونٌة 

، والزمن المحدد للدرس وطبٌعة محتوى المادة المختارة (ألنها تتالئم مع مستوى طالب الثانً المتوسط 
 ودراسة اثرها فً التحصٌل وتنمٌة التفكٌر األبداعً 0

   ـ خطوات تنظٌم استخدام المحطات العلمٌة : ـ
 هناك ثالث اسالٌب رئٌسٌة لتنظٌم استخدام استراتٌجٌة المحطات العلمٌة وهً : ـ

ـ الطواف على كل المحطات : وتعتمد عندما تحتاج المحطات الى وقت قصٌر حٌث ٌحدد المدرس عدد 5
المحطات وٌقسم الطالب الى مجموعات على كل المحطات وبعد االنتهاء تعود الى وٌبدأ مناقشة نتائج 

 المجموعات 0
المدرس الى  ـ الطواف على نصف المحطات : وٌمكن اعتمادها عندما تحتاج األنشطة الى وقت اكثرفٌلجأ1

  اختصار المحطات الى النصف 0
اد اختصار الوقت فٌتوزع اعضاء المجموعة الواحدة على المحطات دما ٌرـ التعلٌم المجزأ: وتعتمد عن3

المختلفة فٌزور كل عضو محطة واحدة فقط ثم ٌجتمعون بعد انتهاء الوقت المحدد لٌقدم كل طالب ما توصل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الٌه او شاهده فٌتبادلون الخبرات 0                                                    

                                                                      (Denise , Jones , 2007  ) 

وقد تم اختٌار الطرٌقة االولى ) الطواف على كل المحطات ( فً هذا البحث ألنها تالئم نوعٌة المحطات التً 
ن المجموعة بكامل اعضائها تمر على كل محطة مما ٌتٌح الفرصة لكل تم تصمٌمها فً هذا البحث ، كما ا

طالب باكتساب المعرفة العلمٌة بنفسه وكذلك فأن استمرارٌة حركة المجموعات على المحطات العلمٌة اثناء 

وامبو )   ( Jones  Denise،  2007)                                           ما اقترحهالدرس اعتمادا على 

 (:ـ1..1سعٌدي والبلوشً ، 
                                 

 ـ ٌعرض المدرس مقدمة عن الدرس وٌبٌن المطلوب من المجموعات عند تجوالها على المحطات 50
 ( طالب 60 -4ـ تشكل مجموعات التعلم التعاونً وٌفضل ان تكون غٌر متجانسة واعدادها بٌن )1
 كل محطة مع ورقة األجابة فً المكان المخصص لها 0ـ ٌضع المدرس اوراق عمل 3
 فً كل محطة وٌحسب الوقت بحٌث ال ٌتجاوز المكوثـ ٌعلن المدرس البدء بتنفٌذ اوراق عمل المحطات 4

 دقائق(00اكثرمن )
حسب ترتٌبها ـ ٌعلن انتهاء مدة المكوث فً المحطة وٌطلب من المجموعات التحرك الى المحطة التالٌة و5

 مختبر0داخل ال
ـ تعود المجموعات الى اماكنها بعد االنتهاء من التجوال وتبدأ بمناقشة ما توصلت الٌه كل مجموعة بأشراف 6

 المدرس 0
 ـ ٌتسلم المدرس اوراق االجابة من المجموعات وٌقوم بتصحٌحها واعادتها الٌهم فً الدرس القادم 00

                               (2007 ، Jones  Denise  (  )1..1 ، والبلوشً سعٌدي وامبو) 

 
  Creative Thinking    التفكٌر األبداعً   :ـ 

) نٌوٌل  األبداعً وكان من اقدم من طرحها بشكل مفصل ودقٌق كل من فات عدٌدة للتفكٌرٌهناك تعر
( الذٌن رأوا انه ذلك الشكل الرفٌع من اشكال السلوك الذي ٌظهر جٌدا  عند حل 5163وشاو وساٌمون ، 

المشكالت وٌعتقدون ان عملٌة حل المشكالت تعتبر عملٌة ابداعٌة اذا ما حققت التوافق الفعلً بٌن شرط او 
 اكثر من الشروط المهمة االتٌة : 

 0 تها العامةان تكون له قٌمة سواء للفرد او للجماعات وثقافان ٌكون التفكٌر جدٌدا وا ـ5
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 ـ ان ٌكون من النوع الذي ٌؤدي الى التغٌر نحو االفضل 10
ـ ان ٌكون التفكٌر من النوع الذي ٌضمن الدافعٌة والمثابرة واألستمرارٌة فً العمل والقدرة العالٌة على 3

 تحقٌق امر ما 0
 جدٌدا  0 ا  ي ٌعمل على تكوٌن مشكلة ما تكوٌنذـ ان ٌكون التفكٌر من النوع ال4

 (165 -.16، 6..1) سعادة ،                                                                        
 :المكونات النفسٌة للتفكٌر األبداعً ـ 
 ان اهم المكونات النفسٌة للتفكٌر األبداعً هً : ــ 
 الموقف الواحد الذي قد ال ٌرى فٌه شخص اخر اٌة مشكلة 0ـ األحساس والمشكالت فً 5
 ـ اعادة التنظٌم 10
 موضوع معٌن فً وحدة زمنٌة ثابتة : هً القدرة على انتاج اكبر عدد من األفكار عن ـ الطالقة 3
 ـ المرونة : وتعنً القدرة على تغٌٌر الحالة الذهنٌة واالفكار لكً ٌتناسب مع تعقد الموقف األبداعً 40
ـ األصالة :وهً القدرة على انتاج األفكار غٌر العادٌة وحل المشكالت بطرق غٌر مألوفة واستخدام االشٌاء 5

                      والمواقف باسالٌب غٌرشائعة 0                                                      
 

 (560، .511) ابو طالب ،                                                                       
، التردد وعدم الثقة ان هناك معوقات خاصة باألبداع اهمها الخوف من الفشل  ( Amabile , 1998) وٌرى

                                    0     التأكد او الٌقٌن المبالغ فٌه ، االحباط ، الخوف من المجهول ، ونقص الحساسٌة والشعور بالمشكالت ،بالنفس 
( (Amabile , 1998 ,89   

 :ـ مسلمات ومعالم اساسٌة للتفكٌر األبداعً 
 ـ األبداع ظاهرة سلوكٌة قابلة للفهم وٌمكن اخضاعها للدراسة العملٌة كغٌرها من الظواهر السلوكٌة 50
ود بمستوٌات مختلفة ـ األبداع جزء طبٌعً فً األنسان فهو الٌقتصر على البعض دون االخر بل انه موج1

 ومتنوعة لدى األفراد 0
 0حددٌن فً تحدٌد مسار السلوك األبداعً مـ الوراثة والبٌئة ٌقفان ك3
 ن والسعادة 0مه ٌؤدي الى الشعور بالرضا واالماـ األبداع نشاط مثٌر للمتعة وممارسته وتعل4
 بالنفع للفرد والمجتمع،ـ األبداع نشاط جدٌر باألهتمام وٌجب تدعٌمه وتشجٌعه ألنه ٌعود 5

 ( 156-155، 8..1) عامر ،                                                                       
( ان الطاقات االبداعٌة ٌمكن تنمٌتها اذا ما توافرت بٌئة مناسبة للتعلم فتضمن 0..1ٌشٌر )جراون ، 

( وٌرى بعض التربوٌون ان  35، 0..1ناسبة )جراون ،مالتدرٌب واستخدام طرائق واستراتٌجٌات تعلٌمٌة 
القدرات األبداعٌة فً معظمها مكتسبة من البٌئة وعلى ذلك فالمدرس ٌجب ان ٌعً دوره فً تنمٌة األبداع 
والتفكٌر األبداعً لدى طالبه حٌث ٌمارس مع طالبه انشطة علمٌة تحثهم وتشجعهم على التفاعل االٌجابً 

فكار بطالقة ألن هذا سٌحقق مكاسب الٌمكن تصورها اذا ما احسن استغالل هذه القوة وحرٌة التعبٌر عن اال
( وسواء اختلف 338،  1.51)سبحانه وتعالى( لبعض عباده ) فرغلً ومرٌحٌل  ، الممٌزة التً منحها هللا

تفكٌر األبداعً التربوٌون حول القدرات االبداعٌة على كونها طبٌعٌة او مكتسبة اال ان معظمهم اتفق على ان ال
ٌمكن تنمٌته وعلى المدرس ان ٌحقق ذلك من خالل تنوٌع األنشطة التعلٌمٌة والتاكٌد على الدوراالٌجابً للمتعلم 

ٌمكن تنمٌة التفكٌر ٌرى الباحثان انه تنمٌة التفكٌر األبداعً ، و ىبممارسة هذه األنشطة بنفسه فٌساعد ذلك عل
 ٌلً :  األبداعً فً تدرٌس العلوم من خالل ما

 ـ استخدام األسئلة غٌر المحددة األجابة 50
 استخدام األسئلة التعجٌزٌة 0ـ 1
 ـ استخدام اسئلة العصف الذهنً 30
 ـ تشجٌع األختراع 40
 ـ توفر بٌئة ابداعٌة 50
 

 ثانٌا : دراسات سابقة 0
 أـ دراسات تتعلق بأستراتٌجٌة المحطات العلمٌة : ـ 
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 ( 1.55ـ دراسة الشمري ) 5
ت الدائري ٌاجرٌت الدراسة فً العراق، هدفت الى الكشف عن اثر ستراتٌجٌتً المحطات العلمٌة ومخطط الب

عٌنة الدراسة من فً تحصٌل مادة الفٌزٌاء وتنمٌة عملٌات العلم لدى طالب معاهد اعداد المعلمٌن ، وتكونت 
الثة ضابطة ( واستخدم الباحث اربع ( طالبا قسموا على ثالث مجامٌع متساوٌة ) مجموعتٌن تجرٌبٌة والث01)

ار تحصٌلً فً رونٌة ( وكانت اداة البحث هً اختباأللكتومحطات هً ) األستكشافٌة ،القرائٌة ، األستقصائٌة ، 
مادة الفٌزٌاء واختبار عملٌات العلم ، اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى 

البٌت الدائري  تً ٌدرس طالبها بأعتماد ستراتٌجٌةلجموعة التجرٌبٌة الثانٌة ا( فً التحصٌل لصالح الم5.،.)
وفً تنمٌة عملٌات العلم لصالح المجموعة التجرٌبٌة االولى التً ٌدرس طالبها باعتماد ستراتٌجٌة المحطات 

 ( 1.55) الشمري ،       العلمٌة 0                                                    
 
 (1.51ـ دراسة ) مٌسر ، 1

اجرٌت الدرسة فً العراق ، وهدفت الى معرفة اثر استراتٌجٌة المحطات العلمٌة على التحصٌل والذكاء 
 البصري المكانً 

( طالب من طالب الصف .6فً الفٌزٌاء لدى طالب الصف االول المتوسط ، تكونت عٌنة الدراسة من ) 
اختبار تحصٌلً ، اختبار فً الذكاء البصري المكانً (، واظهرت االول المتوسط ،وكانت ادوات البحث ) 

                                0 النتائج تفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فً كل من التحصٌل والذكاء البصري المكانً 
   ( 1.51) مٌسر ،

    
 (1.51ـ دراسة )األطرقجً ، 3

متوسط ثر المحطات العلمٌة فً اكساب طلبة الصف الثانً ، وهدفت الى معرفة ا اجرٌت الدراسة فً العراق
( طالب من الصف الثانً 555من ) المفاهٌم الحاسوبٌة وتنمٌة تفكٌرهم األستداللً ، تكونت عٌنة الدراسة

تخدام الوسائل متوسط ، وكانت ادوات البحث هً اختبار للمفاهٌم الحاسوبٌة واختبار التفكٌر األستداللً 0 وبأسال
األحصائٌة اظهرت النتائج تفوق المجموعة التجرٌبٌة التً درست بالمحطات العلمٌة على المجموعة الضابطة 

)                              فً اكتساب المفاهٌم الحاسوبٌة وتنمٌة التفكٌر األستداللً 0                           
 (1.51األطرقجً ،

 
 ق بالتفكٌر األبداعً 0ب ـ دراسات تتعل

 (...1ـ دراسة  ) المحٌسن ، 5
اجرٌت الدراسة فً السعودٌة ، وهدفت الى قٌاس اثر تجرٌب طرٌقة مقترحة مشتقة من نتائج ابحاث تنمٌة 
التفكٌر األبداعً للمتعلمٌن فً تنمٌة األبداع الكلً المتمثل بالجوانب الثالث ) الطالقة ، المرونة ، األصالة (، 

طبق  حٌث ،( طالبا من الصف األول المتوسط ، قسمت الى مجموعتٌن بالتساوي.55عٌنة البحث من )تكونت 
اختبار قبلً وبعدي عل كل من المجموعتٌن ،ثم حسب األثرفً نمو التفكٌر األبداعً بعد انتهاء التجربة من 

ل من الطالقة والمرونة خالل اختٌار قٌاس القدرات التفكٌرٌة الذي اعده الباحث ، اظهرت النتائج نمو ك
 (...1) المحٌسن ،                                              واألصالة واألبداع لدى المجموعة التجرٌبٌة 0

 ( 3..1ابو جاللة ،  ) ـ دراسة 1
اعٌة اجرٌت الدراسة فً األمارات العربٌة المتحدة، وهدفت الى معرفة اثر التحصٌل الدراسً فً القدرات األبد

( طالب وطالبة ، واظهرت 14فً دولة األمارات ، وتكونت عٌنة الدراسة من ) المرحلة األعدادٌة لدى طلبة
                  النتائج وجود اثر اٌجابً للتحصٌل الدراسً فً مادة العلوم فً قدرات التفكٌر األبداعً 0                           

 ( 3..1) ابو جاللة ،
 ( 8..1) العباسً ، ـ دراسة 3

اجرٌت الدراسة فً العراق ، وهدفت الى بناء تصمٌم تعلٌمً فً مادة الكٌمٌاء للصف الرابع العام وقٌاس اثر 
هذا التصمٌم من خالل اكتسابهم للمفاهٌم الكٌمٌائٌة وحلهم للمسائل الكٌمٌائٌة وتفكٌرهم األبداعً ، وتكونت عٌنة 

المفاهٌم بع العام ، واعد الباحث ثالث ادوات هً ) اختبار ألكتساب ( طالبا من الصف الرا.0البحث من )
الكٌمٌائٌة ،اختبار حل المسائل ، اختبار للتفكٌر الناقد ( واظهرت النتائج تفوق المجموعة التجرٌبٌة على 
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ت المجموعة المجموعة الضابطة فً اكتساب المفاهٌم وحل المسائل الكٌمٌائٌة اما بالنسبة للتفكٌر الناقد فقد تفوق
ٌم والطالقة ، المجموع الكلً لألبداع األحساس بالمشكالت ، واعادة التنظالتجرٌبٌة على الضابطة فً كل من ) 

                                اثر فً تنمٌته لدى الطالب 0                                                   المقترح  (، اما فٌما ٌتعلق بقدرات األصالة والمرونة فلم ٌكن لألنموذج
 (8..1) العباسً ،                                                                          

 
 ـ مدى األفادة من الدراسات السابقة 0

 من خالل عرض الدراسات السابقة اتضح ماٌلً :
باط منهج الدراسة الحالٌة من حٌث التكافؤ ـ األطالع على األجراءات المتبعة فً هذه الدراسات واستن5

 واجراءات البحث 0
 ـ األستفادة من الدراسات السابقة فً اعداد وتصمٌم الخطط التدرٌسٌة 10
األفادة من المقترحات والتوصٌات فً الدراسات السابقة ألجراء الدراسة الحالٌة فً تخصص الكٌمٌاء ـ 3

  0ا ألول مرة )على حد علم الباحثان( فً هذا التخصص مٌتم تجرٌبه لمتغٌري التحصٌل والتفكٌر أألبداعً الذي
 ـ بناء األختبارات التً اعدها الباحثان فً التحصٌل والتفكٌر األبداعً 40
   والمتغٌرات التابعة والتً تطرقت الٌها الدراسات السابقة 0 ـ المصادر التً تناولت المتغٌر المستقل5
     

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث -

فً اختٌار التصمٌم التجرٌبً وتحدٌدد مجتمدا البحدث  انٌتضمن هذا الفصل الخطوات التً اتبعها الباحث 

 وعٌنته وإعداد أدوات البحث وتطبٌق التجربة والوسائل اإلحصائٌة كما ٌؤتً : 

 أوالً : التصمٌم التجرٌبً : 

التصمٌم التجرٌبً ذا الضبط الجزئً ذي االختٌار البعددي لالختبدار التحصدٌلً واالختبدار  اناتبا الباحث 

بمجمدوعتٌن احدداهما تجرٌبٌدة واألخدرى ضدابطة ، كمدا موضدا فدً المخطدط  للتفكٌدر االبدداعًالقبلً والبعدي 

 اآلتً : 

 المتغٌر التابا المتغٌر المستقل اختبار قبلً  المجموعة 

 التفكٌر التجرٌبٌة 

 االبداعً

 التحصٌل- ستراتٌجٌة المحطات التعلٌمٌة

 الطرٌقة االعتٌادٌة الضابطة  التفكٌر االبداعً-

 (  1مخطط ) 

 التصمٌم التجرٌبً المعتمد فً البحث 

 ثانٌاً : مجتما البحث وعٌنته : 

التابعدة لمركدز قضداء بعقوبدة تدم  للبندٌنعلى أسماء المدارس المتوسدطة والثانوٌدة  انبعد حصول الباحث 

ووجدود خمدس بدعب  انقصددٌاً مٌدداناً للتجربدة لتعداون إدارتهدا مدا الباحثد متوسطة حً المعلمدٌن للبندٌناختٌار 

المتوسددط فٌهددا ، وبعددد إجددراء القرعددة تددم اختٌددار بددعبة )ب( لتكددون المجموعددة التجرٌبٌددة وعدددد  الثددانًللصدد  

الطدالب وبدعبة )د( لتكدون المجموعدة الضدابطة ، وعددد طدالبٌن راسدبٌن بعد استبعاد  ( طالبا35الطالب فٌها )

 . ( طالبا07نة )، فٌكون عدد أفراد العٌ طالب راسب واحدبعد استبعاد ( طالبا 35فٌها )

 ثالثاً : تكافإ مجموعتً البحث : 

افئتٌن ، بما ان اختٌار مجمدوعتً البحدث بالطرٌقدة العبدوائٌة ، لدذا ٌفتدرك ان تكدون المجموعتدان متكد 

على التحقق من تكافإ مجموعتً البحث فً المتغٌرات التً قد ٌكون لها أثر فً نتائج  انوما ذلك حرص الباحث

 البحث ومنها : 

 :  الكٌمٌاء التحصٌل الدراسً للسنة السابقة فً مادة -1
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راج ، وبعدد اسدتخ الطدالبمدن وثدائق  الكٌمٌداء للصد  األول المتوسدطتم الحصول علدى درجدات مدادة  

المتوسط الحسابً واالنحرا  المعٌاري لكل من مجموعتً البحث ، واستخدام االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن 

 ، وجد ان المجموعتٌن متكافئتان فً التحصٌل السابق كما موضح فً الجدول اآلتً : 

 (  1جدول ) 

 نتائج االختبار التائً لدرجات التحصٌل الدراسً السابق 

دد عدددددددددددددد المجموعة 

 الطالب

المتوسدددط 

 الحسابً

االنحددددرا  

 المعٌاري

درجددددددة 

 الحرٌة

 الداللة القٌمة التائٌة

 الجدولٌة المحسوبة

غٌر  2,72 7,370 68 17,8 06,63 35 التجرٌبٌة

 11,464 08,8 35 الضابطة  دالة

 

 الذكاء :  -2

للتحقق مدن تكدافإ أفدراد مجمدوعتً البحدث فدً متغٌدر الدذكاء ، تدم اختٌدار اختبدار المصدفوفات المتابعدة  

-1:  1683)لرافن( ألنه ٌتص  بدرجة من الصدق والثبات وصدالحٌة للفئدات العمرٌدة لعٌندة البحدث )رافدن ، 

خدام االختبددار التددائً مجمددوعتً البحددث واسددتخراج النتددائج ، وباسددت طددالب( ، وبعددد تطبٌددق االختبددار علددى 67

 لعٌنتٌن مستقلتٌن ، وجد ان المجموعتٌن متكافئتان كما فً الجدول اآلتً : 

 

 

 ( 2جدول ) 

 نتائج االختبار التائً لدرجات اختبار الذكاء ) لرافن (

عدددددددددددددددد  المجموعة 

 الطالب

المتوسدددط 

 الحسابً

االنحددددرا  

 المعٌاري

درجددددددة 

 الحرٌة

 الداللة القٌمة التائٌة

 الجدولٌة المحسوبة

غٌر  2,72 7,106 68 6,35 30 35 التجرٌبٌة

 0,4 30,3 35 الضابطة  دالة

 

 :  للطالبالعمر الزمنً  -3

مجمدوعتً البحدث مدن سدجالت إدارة المدرسدة ،  لدب مدن طدالبطابعد الحصول على تارٌخ والدة كل  

وحساب العمر الزمنً باألبهر لغاٌة بدء التجربة ، وباستخدام االختبار التائً ، وجد ان المجموعتٌن متكافئتدان 

 كما موضح فً الجدول اآلتً :  للطالبفً العمر الزمنً 

 

 ( 3جدول ) 

 محسوباً باألبهر  البنتائج االختبار التائً ألعمار الط

عدددددددددددددددددد  المجموعة 

 الطالبات

المتوسددددددددط 

 الحسابً

االنحددددرا  

 المعٌاري

درجددددددة 

 الحرٌة

 الداللة القٌمة التائٌة

 الجدولٌة المحسوبة

 4.57 103.83 35 التجرٌبٌة
68 7.248 2,72 

غٌر 

 5.46 105.01 35 الضابطة  دالة
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 التفكٌر االبداعً  4-

التفكٌر االبداعً قبل البدء بالتجربة وتم تصحٌح اإلجابات واحتساب المتوسط الحسابً ار تم تطبٌق اختب   

واالنحرا  المعٌاري لدرجات طالب كل مجموعة على اختٌار التفكٌر اإلبداعً )األصالة، الطالقة، المرونة، 

وبتطبٌق معادلة ، وتم حساب المتوسط الحسابً واالنحرا  المعٌاري،  (6المجموع الكلً لإلبداع ( ملحق )

 (4لعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن، تم الحصول على النتائج، كما فً الجدول )  t-Test)االختبار التائً )

 

 

 

 ( 4جدول )

المتوسط الحسابً و االنحرا  المعٌاري والقٌمة التائٌة المحسوبة والجدولٌة الفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة 

 اإلبداعًوالضابطة فً تكافإ اختبار التفكٌر 

 العدد المجموعة المتغٌرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحرا  
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 

الداللة  القٌمة التائٌة
 اإلحصائٌة
 الجدولٌة المحسوبة 

 
 األصالة
 

 7.63 1.710 35 التجرٌبٌة

68 

7.13 

2 

 غٌر دالة
 7.40 1.775 35 الضابطة

 الطالقة
 
 

 1.27 4.57 35 التجرٌبٌة
 غٌر دالة 7.03

 1.20 4.28 35 الضابطة

 المرونة
 
 

 1.12 2.72 35 التجرٌبٌة
 غٌر دالة 7.3

 1.76 1.65 35 الضابطة

 الكلً
 4.32 27.14 35 التجرٌبٌة

 غٌر دالة 1.3
 4.07 18.07 35 الضابطة

 

(، وللمرونة 7.03(، وللطالقة )7.13ٌتبٌن من الجدول اعاله، ان القٌمة التائٌة المحسوبة لالصالة  )

( وبدرجة حرٌة 2(، وان جمٌا هذه القٌم اقل من القٌمة التائٌة الجدولٌة البالغة )1.3( ، والمجموع الكلً )7.3)

أفراد المجموعتٌن فً متغٌر التفكٌر  (، لذا ال ٌوجد فرق دال إحصائٌا بٌن7.75( وبمستوى معنوٌة )68)

 اإلبداعً مما ٌجعل المجموعتٌن متكافئتٌن فً هذا المتغٌر 

 رابعاً : ضبط المتغٌرات الدخٌلة : 

علددى ضددبط  انفضدالً عددن التوزٌدا العبددوائً وإجددراءات التكدافإ بددٌن مجمدوعتً البحددث حددرص الباحثد 

بتددرٌس المجمدوعتٌن بنفسده ، لمندا تدؤثٌر احددهما بعك المتغٌرات التً قد تإثر فً سدالمة التجربدة ، فقدد قدام 

خبددرة المدددرس وصددفاته وروعددً تكددافإ المجمددوعتٌن فددً توقٌتددات الدددروس وتوحٌددد المدددة الزمنٌددة لتدددرٌس 

اتفق  اباحثقث  قد رةااة اب ةاعقى   ق   .اذالمجموعتٌن ، وتطبٌق أدوات البحدث والتددرٌس فدً صدفو  متبدابهة 
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تنظقققحص ثمققق   قققحةة اب ح حقققحا سقققي ابجقققةي  ابعقققاي ي ب ج قققي تي اباثقققث ب قققا  اب  حس قققى سقققي ي قققت ابثمققق  
  (.2سي  خطط )ابةااعحى ,   ح  احن 

 (2)  خطط
 تيزحد ةايس اب ح ححا ب ج ي تي اباثث سي ابجةي  ابعاي ي

 

 ابةاس     
 
 ابحيص

 
 ابخح س اباااد  ابثحبث ابثحني ابي 

 
   ابتجاحاحى ابتجاحاحى  ابثنحن
   ابضحاطى ابضحاطى  ابااعحا

 

 خامساً : مستلزمات البحث : 

 تحدٌد المادة الدراسٌة :  -1

 ( . الخامس والسادسالمتوسط ) الكٌمٌاء للص  الثانًكتاب لٌن من تم تحدٌد فص 

 صٌاغة األهدا  السلوكٌة :  -2

الهد  السلوكً هو عبارة مكتوبة تص  سلوكاً معٌنداً ٌمكدن مالحهتده وقٌاسده، وٌتوقدا مدن المدتعلم ان  

 ( . 161:  2775ٌكون قادراً على أدائه بعد االنتهاء من دراسة موضوع معٌن . )عرفة ، 

فً ضوء  مجاالت الثالثة )المعرفً والوجدانً والمهاري(البصٌاغة األهدا  السلوكٌة فً  انقام الباحث 
( 30( هددفاً موزعدة علدى )  65 وكان عدد األهدا  السلوكٌة المعرفٌة ) استٌعاب،تطبٌق(،)تدكر متصنٌ  بلو
كمددا سٌوضددح ذلددك الحقدداً فددً الخارطددة موزعددة علددى مسددتوٌات بلددوم الثالثة)تددذكر ،اسددتٌعاب، تطبٌددق( صددفحة 

 (5كما فً جدول)االختبارٌة . 
 (5جدول)                                            

 عدد االهدا  السلوكٌة موزعه على مستوٌات بلوم)تذكر ،استٌعاب، تطبٌق(             
 المجموع تطبٌق استٌعاب تذكر االهداف

 31 6 56 50 5ف

 56 51 50 .1 6ف

 15 15 33 30 المجموع

 

 إعداد الخطط التدرٌسٌة   -3

ان التخطٌط ٌساعد المدرس على تنهٌم جهوده وجهود طالبه وتنهٌم الوقت واستثماره بنحو جٌد ومفٌد  

بغٌة تحقٌق األهدا  المحددة مسدبقاً معتمدداً الوسدائل واألنبدطة واإلجدراءات المطلوبدة لتحقٌدق ذلدك . )الحٌلدة ، 

2776  :146 ) 

المتوسدط واسدتناداً لدهددا  السدلوكٌة التدً تدم  الكٌمٌاء للصد  الثدانًوفً ضوء محتوى فصول كتاب  

تدرٌسٌة لكل من مجموعتً البحث التجرٌبٌة والضابطة ، وقد عرضدت ال الخططبإعداد   انإعدادها ، قام الباحث

( ، وبعددد اإلفددادة مددن  رائهددم واقتراحدداتهم عدددت 1نمدداذج منهددا علددى مجموعددة مددن الخبددراء والمحكمددٌن )ملحددق 

 ٌحتوي على أنموذج منها .  (3)(2))ملحق %(  87على اتفاق نسبته أكثر من )صالحة بعد حصولها 

 سادساً : أداتا البحث : 
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، تطلدب ذلدك  الطالب بمادة الكٌمٌاء وتنمٌة تفكٌرهم االبدداعًلتحقٌق هد  البحث المتمثل فً تحصٌل  

 إعداد أداتٌن : 

 االختبار التحصٌلً :  -1

 , Webster)لتوضٌح مدى تحقٌق المادة الدراسٌة ألهددافها المحدددة . تعد االختبارات التحصٌلٌة أداة  

1981 : 16)  

 بإعداد االختبار التحصٌلً على وفق المراحل اآلتٌة :  انوقد قام الباحث 

مدن كتداب  الفصدلٌن الخدامس والسدادستم تحدٌد المادة الدراسٌة التً بملت  : تحدٌد محتوى المادة الدراسٌة :1

 المتوسط .  الثانً الكٌمٌاء للص 

،  لعددد الصدفحاتوالوقدت المخصدص دراسدً لكدل فصدل  الصدفحات: تم تحدٌد عدد  الصفحات: تحدٌد عدد  2

                                     ( .5جدول ) صفحة( 30) لصفحاتفكان عدد ا

بصٌاغة األهدا  السلوكٌة لكل درس على وفق مستوٌات  ان: بعد ذلك قام الباحث : صٌاغة األهدا  السلوكٌة 3

 ، التطبٌق( وكما مر سابقاً .  استٌعاببلوم الثالثة األولى )التذكر ، 

: من أجدل توزٌدا فقدرات االختبدار التحصدٌلً علدى أجدزاء  : اعداد جدول المواصفات )الخارطة االختبارٌة( 4
                                         اتً :وكما ٌبصورة متجانسة تم إعداد جدول المواصفات  المادة الدراسٌة وعلى األهدا  السلوكٌة المحددة

  ةة ةايس ابفم  ابةااعي                                       
  011× يزن  ثتيى ابفم  =   قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق                  

  ةة ةايس اب حةة ابةااعحى                                          
 

 ابع ي حى سي اب عتيى اب عحن غاا اب  ةة                                      
  011× ققققققققققققققققققققققققققققققققق ابع ي حى = قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق غاا يزن األ               

   غاا ابعةة اب  ي بال                                              
 

 ابعةة اب  ي ب فقاات   Xابيزن اب  يي بألهةاف X ةة ابفقاات سي     عتيى = ابيزن اب  يي ب  ثتيى 
 (35 : 0191) ع حاة ياخاين ,             

 
 ( 6) جدول

 جدول المواصفات )الخارطة االختبارٌة(

 األهداف السلوكٌة       
 
 المحتوى   

 المجموع تطبٌق استٌعاب تذكر المستوى

 15 15 33 30 العدد

 %..5 016. 035. 031. األهمٌة النسبٌة

المادة 
 الدراسٌة

عدد 
 لصفحاتا

 
 عدد فقرات االختبار

الفصل 
 الخامس

55 .045 5 4 3 51 

الفصل 
 السادس

11 .051 0 6 5 58 

 .3 8 .5 51 %..5 30 المجموع
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: اعتمدددت االختبددارات الموضددوعٌة فددً صددٌاغة فقددرات االختبددار لمددا  : صددٌاغة فقددرات االختبددار وتعلٌماتدده -5

تمتاز به من بمولٌة وموضوعٌة وسهولة تصحٌحها وقلة نسبة التخمٌن ، ألنها تتكون من أربعدة بددائل وعالٌدة 
تعلٌمات اإلجابة ، وللتحقق من  ( فقرة وكما أعدت30( ، وتكون االختبار من )312: 2778الثبات . )محسن ، 

 صالحٌته تم ما ٌلً : 
: ٌقصد باالختبار الصادق هو االختبار الذي ٌقٌس ما وضا ألجل قٌاسه وٌإكد )البطش وأبو  : صدق االختبار1

( بؤن االختبار ٌعد صادقاً إذا استعمل للغرك الذي طور لٌستعمل من أجله )البطش وأبدو زٌندة ، 2770زٌنة ، 
وتعلٌماتدده مددا ( وللتؤكددد مددن الصدددق الهدداهري وصدددق المحتددوى لالختبددار فقددد عرضددت فقراتدده 120:  2770

محتوى المادة الدراسدٌة واألهددا  السدلوكٌة وجددول المواصدفات علدى مجموعدة مدن الخبدراء والمختصدٌن فدً 
 ( ، وفً ضوء توجٌهاتهم و رائهم أجرٌت بعك التعدٌالت . 1طرائق التدرٌس والتقوٌم )ملحق 

: لغدرك الوقدو  علدى مددى وضدوع التعلٌمدات وصدٌاغة الفقدرات وتحدٌدد  : التطبٌق االستطالعً لالختبدار2

طدالب الصد  الثدانً متوسدط الوقت المستغرق فً اإلجابة ، جرى تطبٌق االختبار على عٌندة اسدتطالعٌة مدن 

وضوع التعلٌمات وفقرات االختبار ، وان معدل الزمن المستغرق لإلجابة  لتاكٌد، وذلك  ( طالبا27تكونت من )

 ( دقٌقة . 45هو )

وألجدل إٌجدداد معامددل الصدعوبة وقددوة التمٌٌددز وفعالٌددة البددائل لكددل فقددرة مددن فقدرات االختبددار فقددد طبددق  

الواقعدة فدً مركدز مدٌندة بعقوبدة  برٌدر للبندٌناالختبار على عٌنة استطالعٌة مماثلة لعٌندة البحدث فدً متوسدطة 

 . طالبا( 177تؤلفت من )

%( مدن الددرجات 20: بعدد ترتٌدب إجابدات الطالبدات تنازلٌداً واختٌدار ) بار: التحلٌل اإلحصائً لفقرات االخت3

، وتدم تحلٌدل إجابدات المجمدوعتٌن ، ومدن ثدم إٌجداد معامدل الصدعوبة وقدوة %( من الدرجات الدنٌا 20علٌا و)ال

 التمٌٌز وفعالٌة البدائل الخاطئة ، ووجدت بانها مناسبة بعد تعدٌل البعك منها . 

 ثبات االختبار : -

اعتمدت طرٌقة التجزئة النصفٌة لحساب ثبات االختبار ، وتم حساب معامل االرتبداط لنصدفً االختبدار  

( وهدذا ٌمثدل ثبدات نصد  االختبدار ، بعددها تدم 7,06باستعمال معامل ارتباط بٌرسون ، فبلغ معامل االرتباط )

 ( .7,86اوي )براون إلٌجاد معامل ثبات االختبار فوجد انه ٌس -تطبٌق معادلة سبٌرمان 

بعد إكمال اإلجراءات السالفة الذكر التً أكدت ان االختبار التحصٌلً ٌتمتدا بمسدتوى جٌدد مدن الصددق  

والثبات ، واتضح ان فقراته ذات مستوى مقبول من الصدعوبة وقدوة التمٌٌدز ، وبدذلك ٌمكدن اعتمداده وتطبٌقده ، 

 ( . 5)ملحق تٌار من متعدد( بؤربعة بدائل( فقرة من نوع )االخ37وكان عدد فقراته بصٌغته النهائٌة )

 :  التفكٌر االبداعًاختبار  -2

كافة الخطوات الالزمة إلعداد االختبار وهً التخطٌط لالختبار  وصٌاغة الفقرات وتطبٌق  انلقد اتبا الباحث

 الفقرات على عٌنة ممثلة لمجتما البحث وإجراء تحلٌل الفقرات 

  -التخطٌط لالختبار: -أ

 على العدٌد من الدراسات والبحوث واالختٌارات فً مجال االبداع اناعتمد الباحث        

 ) اختبار جٌلفورد ( المترجم، اختبار ) تورنس ( بصورته اللفهٌة والصورٌة ، اختبار 

 (، اختبار )تورنس( ترجمة صائب احمد ابراهٌم، والمصمم وفقا للبٌئة العراقٌة،1605)خٌرهللا،  

 ( .2774( واختبار )المعموري، 1668)المعاضٌدي،  (،اختبار1666الداٌنً،اختبار)

 صٌاغة الفقرات : –ب 

ببناء عدد من الفقرات  انعلى بعك الدراسات واالختبارات أنفة الذكر قام الباحث انبعد اطالع الباحث     

 االتٌة:  بصورتها االولٌة، وقد تحدد االختبار بما ٌتفق واإلطار النهري وفقا للمجاالت

 المرونة  -األصالة   -  الطالقة -

 -صٌاغة الفقرات لكل مجال :
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الى بعك الدراسات واألدبٌات التً تناولت مواضٌا االبداع والعمل اإلبداعً فً الكٌمٌاء  انلجؤ الباحث      

النهري والعملً والى المقابلة البخصٌة ما بعك المختصٌن فً هذه المٌادٌن وتوصل الى مجموعة من 

ت من عبرة اسئلة الفقرات تغطً جمٌا المجاالت أنفة الذكر، وبلغ عدد اسئلة اختبار التفكٌر االبداعً  فتالف

اٌضا تقٌس قدرات الطالقة الفكرٌة، والمرونة التلقائٌة واالصالة، وٌتكون هذا االختبار من خمسة اختٌارات 

 فرعٌة هً :

( والمدة 2(،) تكوٌن الكلمات :2(،) التطوٌرات والتحسٌنات :2(،)المواق  :2(،) االستعاالت :2)المترتبات :

  -ا ٌاتً :الزمنٌة لكل منها عبرة دقائق وكم

المترتبات: ٌطلب من المفحوص ان ٌذكر ماذا ٌحدث لو ان نهام االبٌاء تغٌر فاصبح على نحو معٌن ،  -1

 وٌتكون من جزئٌن الزمن المخصص لكل منها خمس دقائق .

االستعماالت: بطلب من المفحوص ذكر اكبر عدد ممكن من االستعالمات التً ٌعدها غٌر عادٌة لبعك  -2

 تكون من جزئٌن اٌضا ، الزمن المخصص لكل منها خمس دقائق .االبٌاء .وٌ

المواق : بطلب من المفحوص ٌبٌن كٌفٌة التصر  فً المواق  المعطاة له ، وٌتكون من جزئٌن ، الزمن  -3

 المخصص لكل منها خمس دقائق . 

حو أفضل مما هً التطوٌر والتحسن: بطلب من المفحوص ذكر عدة طرق لتحسٌن أبٌاء مؤلوفة لدٌه على ن -4

علٌه أالن وان ال ٌقترع تحسٌنا مستخدما حالٌا لهذا البً وان ال ٌهتم ان كان التطبٌق ممكنا أوال، وٌتكون من 

 جزئٌن الزمن المخصص لكل منها خمس دقائق . 

تكوٌن الكلمات: فً هذا االختبار ٌطلب من المفحوص ان ٌكون من حرو  الكلمات المعطاة له، كلمات  -5

حرو  جدٌدة غٌر المعطاة له، ومن الممكن استخدام الحر  أكثر من مرة ،  معنى مفهوم وان ال ٌستخدذات م

 الزمن المخصص لكل كلمة خمس دقائق .

 -صالحٌة الفقرات: 

لغرك التعر  على مدى صالحٌة فقرات االختبار فقد عرضت بصورتها االولٌة على مجموعة من     

(، وقد ارفق ما االختبار انموذج طلب 1المهتمٌن فً الكٌمٌاء والتربٌة وعلم النفس واالختبارات ملحق )

بٌن والتعرٌ  الذي استبارة الخبٌر، وانموذج تمثل مالحهات حول االختبار ووقته وكٌفٌة إجابة المستجٌ

سٌعتمده الباحث للتفكٌر اإلبداعً، وطرٌقة التصحٌح ، وباستخدام النسبة المئوٌة حصل االختبار على نسبة 

 % وبهذا تم التحقق من صدق االختبار.177

 التجربة االستطالعٌة  -جـ 

ام الباحث بتطبٌق لغرك الحصول على عٌنة ممثلة لمجتما البحث ٌمكن استخدامها فً تحلٌل الفقرات ق    

، ثانوٌة البام للبنٌن الثانً متوسط( طالبا من طالب الص  27االختبار على عٌنة استطالعٌة بلغ عددها )

  -الواقعة فً مركز بعقوبة وذلك للتعر  على :

 الزمن الذي ٌستغرقه االختبار3-      القوة التمٌٌزٌة -2      ثبات االختبار -1
 اجراء تحلٌل الفقرات :-د

 -لقد بٌنت النتائج ماٌاتً : 

باستخدام معامل ارتباط بٌرسون تم التعر  على ثبات االختبار بطرٌقة إعادة تطبٌق االختبار، اذ بلغت  -1
%( 177%الى87%( .اذ ٌعد جابر عبد الحمٌد وخٌري كاهم ان قٌمة االرتباط من )+81نسبة االرتباط )

.وباستخدام معامل ارتباط بٌرسون تم التعر  على ( 174، 1684ارتباٍط كبٌر جدا)عبد الجبار واحمد،
االستاد عدي عبدالجلٌل مدرس  ن طرٌق عرك النتائج على مصحح اخرموضوعٌة التصحٌح لالختبار ع

 الكٌمٌاء متوسطة الطلا النضٌد للبنٌن.
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قة اذ تبٌر موضوعٌة االختبار الى عالقة اكٌدة بٌن تصحٌح الباحث .والمصحح االخر فً درجة الطال   

%( وهذا ٌعد ارتباطا كبٌرا، ) عبد الجبار 80%(  وفً درجة المرونة )62(  وفً درجة األصالة )7.85)

   (174، 1684واحمد، 

لمعرفة القوة التمٌٌزٌة للفقرات رتبت درجات العٌنة االستطالعٌة فً االختبار تنازلٌا وقسمت الى  -2

( طالب وألجل حساب 17عدد افراد كل مجموعة ) % دنٌا وبهذا بلغ57% علٌا و57مجموعتٌن متساوٌتٌن 

( وتكون 7.31-7.28قوة تمٌٌز كل فقرة، تم تطبٌق قوة التمٌٌز للفقرات الموضوعٌة فتراوحت قٌمته بٌن ) 

 (.13، 1666( ) الهاهر و خرون ، 7.27الفقرة مقبولة اذا كانت درجة تمٌزها تزٌد على )

 الزمن الذي ٌستغرقه االختبار -3

 دقٌقة.   57   على االختبارتوسط زمن اإلجابة استغرق م

وبعد التؤكد من صالحٌة االختٌار من حٌث الصدق والثبات والموضوعٌة والتمٌٌز كان االختبار جاهزا 

 لالستخدام .

 -طرٌقة تصحٌح االختبار:

 الطرٌقة المعتمدة فً التصحٌح من قبل باحثٌن  خرٌن كطرٌقة  انلقد اعتمد الباحث                   

( فً 2778)العباسً،,( 2774( و)المعموري،1668( و) المعاضٌدي، 1666( و) بندر،1666)الداٌنً،

تصحٌح فقرات القدرات اإلنتاجٌة التً تقسم الدرجات فً األجزاء الخمسة لالختبار إلى أربا قٌم لكل من) 

 المرونة، الدرجة الكلٌة ( الطالقة، األصالة، 

 -وكاالتً:

الطالقة: تعطً درجة واحدة لكل استجابة صحٌحة عن اكبر عدد من االستجابات المناسبة، ضمن الوقت  -

 المحدد وتستبعد اإلجابة العبوائٌة غٌر المستندة الى المعقولٌة والمنطق العلمً .

 واألقل تكرار . األصالة: إعطاء درجة واحدة لكل إجابة متمٌزة بالجدٌة -

المرونة: وتقاس بالقدرة على أنتاج اإلجابات المناسبة وتنوٌعها أي فٌها اختال  وتنوع فً األفكار او تتضمن  -

 جانب النوع أي أنها تنتمً الى مجاالت متفرقة . 

ونة، وبجما درجات الطالقة لكل سإال نحصل على درجة الطالقة الكلٌة وكذلك الحال بالنسبة لدصالة والمر

وبهذا نحصل على الدرجة الكلٌة التً تعد تعبٌرا عن قدرة المفحوص اإلنتاجٌة فً العمل اإلبداعً أي قدرته 

على اإلنتاج المتمٌز بؤكبر قدر من الطالقة الفكرٌة واألصالة والمرونة التلقائٌة استجابة لمبكلة  معٌنة او مثٌر 

 (14 ،1681( ) خٌر هللا ،111، 1666) الداٌنً ،  معٌن 

 بمل تطبٌق التجربة ما ٌلً : تطبٌق التجربة : -

بعد توضٌح التعلٌمات الخاصة به ، وتم حفه الددرجات إلدى نهاٌدة  قبلٌاً  التفكٌر االبداعًتطبٌق اختبار  -
 التجربة . 

  بنفسه بدأ الباحث بتدرٌس مجموعتً البحث -
 بعدٌاً  التفكٌر االبداعًإجراء اختبار  -
 تطبٌق االختبار التحصٌلً  -
 الوسائل اإلحصائٌة :  -
 
 
 

 الوسائل االحصائية :
 اعتخةص اباحثث سي  عحبجى اباححنحت اثمح حح     ابيعح   ابثمح حى ابتحى .
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 .( بعحنتحن  عتق تحنT- testابختاحا ابتح ي )   -1
X1 – X 2                                                                                                                           

t  = قققققق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق                                                                                                                                                                                                         
          (n1-1 ) ( S1

2 + ( n2 – 1 ) S2
2  

قققققققققققق       ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق      
                 n 1  +  n 2  - 2  

X2              يX1 . اب تيعط ابثعحاي ب  ج ي ى األيب  يابثحنحى     ابتيابي = 
        S1

S2ي       2
 = تاححن اب ج ي ى األيب  يابثحنحى     ابتيابي .   2

  n1  اب ج ي ى األيب  .  الب=  ةة ط 
  n2     اب ج ي ى ابثحنحى  الب=  ةة ط 

 ( 460:  1606)السٌد ،                                            
  - عح   معياى ابفقاة : -2

 اعتخةص بثعحب  عح   معياى سقاات ابختاحا ابتثمح ي.
  

 ن   ع + ن   ة                   
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققمعياى ابفقاة   = 

 ن                        
 اب ج ي ى ابع حح .   ةة ابجحاحت ابمح اى سي =  ن   ع -ثحث :

 اب ج ي ى ابةنحح .   ةة ابجحاحت ابمح اى سي= ن   ة          
 ابعةة اب  ي ب  ج ي ى .  ن =          

 (  029,  0111) ابظحها ,                                                       
 .بثعحب  عح   ت حز ابفقاات سي ابختاحا ابتثمح ي -حز ابفقاة :ح عح   ت   -3

 ن   ة   –ن   ع               

 = ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققحزحى    حابقية ابت 
 ن                               

 ثحث أن ن   ع =  ةة اعتجحاحت ابمح اى اب ج ي ى ابع حح . 
 ن   ة =  ةة اعتجحاحت ابمح اى اب ج ي ى ابةنحح .           

 ن  = ابعةة اب  ي ب ط اى .                 
 (  021,  0193) ةياان ,  

 
  -سعحبحى اباةا   ابخحط ى :  -4
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 ن ع ة   –ن ع ص               

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق= ققققققققققققققققققققققققققق     ن م
 ن                     

 ن ص  =  عح   سعحبحى اباةا   ابخحط ى .   -ثحث أن :
 ن ع ص =  ةة األسااة ابذحن اختحايا اباةح  ابخحطئ  ن ابف ى ابع حح .             
 ن ع ة =  ةة األسااة ابذحن اختحايا اباةح  ابخحطئ  ن ابف ى ابةنحح .             

 سااة رثةى اب ج ي تحن . ن  =  ةة أ               
 ( 21,  0119)  يةة ,                   

 ( : Pearson عح   ااتاحط احاعين )  -5
 

n∑ x y – (∑x)(∑y)                                                                    
    RXY = 

n(∑x
2
) - (∑x)

2
][n(∑y

2
) -

 
(∑y)

2
]                                     

 
 =  عح   ااتاحط احاعين . R    -رذ أن :

n  . ةة األسااة  : 
x . حص أثة اب ت حاحن  : 
y حص اب ت حا اآلخا  :              

 (  023,  0199) يةة يخ ح  , 
 ( Spearman - Brown عحةبى عاحا حن  اااين    )  -6

 يذبك بتمثحح ثاحت ابختاحا اعة ان ثعب اطاحقى ابتجز ى ابتمفحى . 
2 r1                    

  = Rققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق                                                
1+ r               

 ثحث ان :        
                    r  . عح   ثاحت ابختاحا  = 
                    R1     .عح   اباتاحط احن ةاجحت ابسااة     نمفي ابختاحا  = 

                                                         
 (183:  1600)البٌاتً وزكرٌا ،                                                                    

 

 راباالفصل ال -



 
 

19 
 

ٌتضمن هذا الفصل نتائج البحث الحالً وتحلٌلها ومناقبتها وتفسٌرها واالستنتاجات والتوصٌات والمقترحات 

 -التً جاء بها فً ضوء نتائجه وعلى النحو االتً:

 -عرك النتائج:- 1

  -البحث وكاالتً : تاسٌتم عرك النتائج وتفسٌرها فً ضوء فرضٌ

 التحصٌل الدراسً :النتائج المتعلقة ب -1

 لقد كانت صٌغة الفرضٌة االولى على النحو التالً:

( بٌن متوسط درجات الطالب الدٌن ٌدرسون على 7.75احصائٌة عند مستوى ) الٌوجد فرق دو داللة 

قددة االعتٌادٌددة فددً الطددالب الدددٌن ٌدرسددون علددى وفددق الطرٌوفددق المحطددات العلمٌددة ومتوسددط درجددات 

 االختبار التحصٌلً.

بعد تطبٌق االختبار التحصٌلً البعدي والحصول على درجات طالب مجموعتً البحدث ، وثدم 

اسددتخدم االختبددار التددائً لعٌنتددٌن مسددتقلتٌن ومتسدداوٌتٌن ، أههددرت النتددائج تفددوق طددالب المجموعددة 

التحصدٌلً ، لدذا تدرفك الفرضدٌة الصدفرٌة التجرٌبٌة علدى طالبدات المجموعدة الضدابطة فدً االختبدار 

  تجرٌبٌة كما ٌوضحه الجدول اآلتً األولى ولصالح المجموعة ال

 (  0جدول )  

 نتائج االختبار التائً لدرجات االختبار التحصٌلً لمجموعتً البحث

عدد  المجموعة

 الطالب

المتوسط 

 الحسابً

االنحرا  

 المعٌاري

درجة 

 الحرٌة

 ةالدالل القٌمة التائٌة

 الجدولٌة المحسوبة

 2.27 10.60 35 التجرٌبٌة

36 3,73 2,721 

دالة عند 

مستوى داللة 

(7.75) 
 1.33 15.67 35 الضابطة

 النتائج المتعلقة بالتفكٌر االبداعً  -1

 -على النحو االتً : الثانٌةلقد كانت صٌغة الفرضٌة       

على وفق ( بٌن متوسط درجات الطالب الذٌن ٌدرسون 7.75ال ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى )

وفق الطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار التفكٌر على ومتوسط درجات الطالب الذٌن ٌدرسون  المحطات العلمٌة

 االبداعً )الطالقة، األصالة، المرونة (

 النتائج المتعلقة باختبار الطالقة -1
التفكٌدر االبدداعً )الطالقدة(  الختبار االولالفرعً  لغرك التحقق من صحة الفرضٌة المتعلقة باالختبار       

( لعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن، فقد تم الحصول على النتائج كمدا فدً -Test tوبتطبٌق معادلة االختبار التائً )

 ( 8 الجدول )

 (8  )جدول 

المجموعتٌن التجرٌبٌة  المتوسط الحسابً و االنحرا  المعٌاري والقٌمة التائٌة المحسوبة والجدولٌة الفراد

 (27والضابطة فً الطالقة) الدرجة من 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابً

االنحرا  
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

الداللة  القٌمة التائٌة
 الجدولٌة المحسوبة االحصائٌة

 التجرٌبٌة
 

35 8.500 1.156 

68 15.72 2 
دالة 
 الضابطة احصائٌآ

 
35 4.234 1.228 
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( 2( هً اكبر من القٌمة الجدولٌة البالغة )15.72ٌتبٌن من الجدول اعاله ان القٌمة التائٌة المحسوبة )     

، وهذا ٌعنً الفرعٌة االولى( ، لذا ترفك الفرضٌة الصفرٌة 7.75( وبمستوى معنوٌة )68بدرجة حرٌة )

 قة ولصالح التجرٌبٌة .تفوق افراد المجموعة التجرٌبٌة على افراد المجموعة الضابطة فً الطال

 النتائج المتعلقة باختبار االصالة  -2

الختبدار التفكٌدر اإلبدداعً )األصدالة(،  الثانًلغرك التحقق من صحة الفرضٌة المتعلقة باالختبار الفرعً      

ا فدً ( لعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن، فقد تم الحصول على النتائج كمد-Test tوبتطبٌق معادلة االختبار التائً )

 ( 10الجدول)

 

 ( 6  جدول )

المجموعتٌن التجرٌبٌة  المتوسط الحسابً و االنحرا  المعٌاري والقٌمة التائٌة المحسوبة والجدولٌة الفراد

 (27والضابطة فً األصالة ) الدرجة من 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابً

االنحرا  
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

الداللة  القٌمة التائٌة
 الجدولٌة المحسوبة االحصائٌة

 التجرٌبٌة
 

35 7.06 7.30 
68 1.688 2 

غٌر دالة 
 الضابطة احصائٌآ

 
35 7.64 7.57 

    

( 2( هً اصغر من القٌمة الجدولٌة البالغة )1.688ٌتبٌن من الجدول اعاله ، ان القٌمة التائٌة المحسوبة )    

، وهذا ٌعنً عدم الثانٌة الفرعٌة الفرضٌة الصفرٌة ( ، وعلٌه تقبل7.75( وبمستوى معنوٌة )68بدرجة حرٌة )

د المجموعة التجرٌبٌة وافراد المجموعة ( بٌن درجات افرا7.75وجود فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى )

 الضابطة فً اختبار األصالة. 

 النتائج المتعلقة باختبار المرونة  -3

التفكٌر االبداعً )المرونة(،  الختبار الثالثالفرعً  لغرك التحقق من صحة الفرضٌة المتعلقة باالختبار     

لحصول على النتائج كما فً ا(لعٌنتٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن ، فقد تم -Test tوبتطبٌق معادلة االختبار التائً)

 (     17  الجدول )

 (  17  جدول )

المجموعتٌن التجرٌبٌة  المتوسط الحسابً واالنحرا  المعٌاري القٌمة التائٌة المحسوبة والجدولٌة الفراد

 (27والضابطة فً المرونة ) الدرجة من 

 العدد المجموعة
المتوسط 

 سابًالح
االنحرا  
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

الداللة  القٌمة التائٌة
 الجدولٌة المحسوبة االحصائٌة

 التجرٌبٌة
 

35 2.46 1.10 
68 7.22 2 

غٌر دالة 
 الضابطة احصائٌآ

 
35 2.23 7.06 

 

( 2( هً اصغر من القٌمة الجدولٌة البالغة )7.22ٌتبٌن من الجدول أعاله، ان القٌمة التائٌة المحسوبة )

الثالثة، وهذا ٌعنً عدم الفرعٌة (، وعلٌه تقبل الفرضٌة الصفرٌة 7.75( وبمستوى معنوٌة )68بدرجة حرٌة )
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جموعة التجرٌبٌة وافراد المجموعة ( بٌن درجات افراد الم7.75وجود فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى)

 الضابطة فً اختبار المرونة. 

 النتائج المتعلقة بالمجموع الكلً الختبار التفكٌر اإلبداعً  -4

لغرك التحقق من صحة الفرضٌة المتعلقة بالمجموع الكلً الختبارالتفكٌر اإلبداعً، وبتطبٌق معادلة 

 (  11 متساوٌتٌن، فقد تم الحصول على النتائج كما فً الجدول )( لعٌنتٌن مستقلتٌن و-Test tاالختبار التائً )

 (  11 جدول )

 المتوسط الحسابً واالنحرا  المعٌاري والقٌمة التائٌة المحسوبة والجدولٌة

 الفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً المجموع الكلً

 الختبار التفكٌر االبداعً

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابً

حرا  االن
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

الداللة  القٌمة التائٌة
 الجدولٌة المحسوبة االحصائٌة

 التجرٌبٌة
 

35 37.61 5.64 
68 5.06 2 

دالة 
 الضابطة احصائٌآ

 
35 22.66 5.83 

 

( 2( هً اكبر من القٌمة الجدولٌة البالغة )5.06ٌتبٌن من الجدول أعاله، ان القٌمة التائٌة المحسوبة )     

، وهذا ٌعنً تفوق افراد الثانٌة(، لذا ترفك الفرضٌة الصفرٌة 7.75( وبمستوى معنوٌة )68بدرجة حرٌة )

ً الختبار التفكٌر اإلبداعً، وعلٌه المجموعة التجرٌبٌة على افراد المجموعة الضابطة فً المجموع الكل

 ترفك الفرضٌة الصفرٌة وتقبل الفرضٌة البدٌلة .  

  تفسٌر النتائج ومناقبتها   -2

تم ذكرها، أصبح واضحا  لتً  ا لنتائج  ا لعلمٌة فً ضوء  ا المحطات  تٌجٌة  تفوق ان سترا على  تقد 

على وفق ستراتٌجٌة المحطات العلمٌة ن تعلموا الطرٌقة االعتٌادٌة فً تعلم الكٌمٌاء ، حٌث إن أداء الطالب الذٌ

والتفكٌر  التحصٌلضمن إطار المجموعة التجرٌبٌة كانوا أفضل من طالب المجموعة الضابطة ببكل عام فً 

 -اإلبداعً، وٌمكن إن نفسر ذلك بما ٌؤتً :

على المجموعة الضابطة  على وفق ستراتٌجٌة المحطات العلمٌةٌعزى تفوق المجموعة التجرٌبٌة التً تعلمت  -

 -الى األتً : التحصٌلالتً تعلمت بالطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار 

إسررئ ن ٕدٕثلنتمستررتجلنتؼ مٕررثلػ ررّللَفرر لنتمدمُػررثلنتئد ٔةٕررثللنتئررٓل رر   لػ ررّلطرر  أظٍرر جلنتىئررتفحل  ررُ ل

ذْلنخر ْلبؼر لوٍتٔرثلنترلنتئسصرٕ نتمدمُػثلنتضتبتثلنتئٓل    لػ ّلَف لنتت ٔقثلنالػئٕتدٔثلَذتكلفٓلنخئةرت ل

ف صرثلللت تر  إترّلأنلإسرئ ن ٕدٕثلنتمسترتجلنتؼ مٕرثل رُف لٔؼرُدلإنلسرةةًللَٔؼئق لنتةتزثتن   ٔسلنتمدمُػئٕهل

ػ ّلنتمؼ فرثلبصرُ تلخرتٌكتل مرتلفرٓلنتت ٔقرثلنالػئٕتدٔرثلإذللُنتملٔسص لمنتئ تػ لمغلنتمسئُِلنتذْلٔئؼ مُوًلفٍ

لُنٔق فربٕهلنتمستتجل متلٌرٓلنتسرتفلفرٓلنتمسترثلنتق نفٕرثلإذللمنتٍ ُف لإسئ ن ٕدٕثلنتمستتجلنتؼ مٕثلف صثل دُ

لنإلتكئ َوٕررثالل(لف صررثلنتئؤررتوالجلَنتمسررتَ تللَ ررُف لنتمستررثلل-نتمسئررُِلَ ررُف لنتمستررثلنالسئقصررتفٕثل لوؼررمل

ٔؼترٓلدنفؼٕرثلأفضر لوسرُلل لنتستسرُ ل(لممرتلنط ػٍهلػ ّلمرتلٔئضرمىًلنتة ورتمحلمؤرئن مٕهلنةخٍركتلنتس ٔثرثل

لبرتتت  لنترذٔهلد سرُنمقت ورثللنتئسصرٕ فرٓللمذنلمؼىّلَلأسٍملفٓل فغلمؤئُنٌلنتت  َلذتكلخؼ لل ؼ ملللنتئؼ م

لنتت ٔقثلنالػئٕتدٔثل.ػ ّلَف ل
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ممرتلأدِللنتتر  سرتبقتلترملٔئؼ فرُنلػ ٍٕرتلٔ خغلنتؤةبلإتّلأنلإسئ ن ٕدٕثلنتمستتجلنتؼ مٕثل ؼ لأدنتل ؼ مللَلللللل

مرهل بةرثلفرٓلػم ٕرثلملنتمستتجلنتؼ مٕثللَمتلٔظٍ لػ ٍٕسئ ن ٕدٕثلػ ّلَف للنتت  لنتذٔهلد سُنلإتّلزمتسثل

ػى ل ىظٕملنتمؼ ُمتجلفٓللمَوقتشٍلم  تػ ٍلمهلمستثلإتّلمستثلأخ ِل،َظٍ لذتكلمهلخ فلُنٔىئق ملنتئؼ ملٌَ

لذنلمؼىّ.لن تلم ؼ مٍأنل،لٌَذنلٔؤ  للمقثلنتؼم لنتمق مثلإتٍَٕ 

 ن ٕدٕثلنتمستتجلنتؼ مٕثل تنلتٍتلدَ لفٓل ُفٕ لف صثلنتسرُن لَنتئ كٕر لنتئةرتدتٓلإنلإسئتنل ِلنتةتزثَٔلللللللللل

نلذتركلنمرتذنلٔرئؼ مهلَ ٕرو،لَلُنفٓلإسئ ن ٕدٕثلنتمستتجلنتؼ مٕثللٔ   لنتت  َ ىظٕملنتمؼ ُمتج،لَبذتكلفأنل

ًلمرهلمرتدتلنلػ ٕرُنتمدمُػرثلنتضرتبتثلفرئنلمرتلٔسصر لطر  .لإمتللنتئسصٕ ػ ّللم فغلمؤئُِلق   ٍستػ لفٓل

تمسئرُِلنتمرتدتلنتمؤرئى لإترّلنتس ر ،للمػهلط ٔ لق نء ٍنت   لأَلقتػثلفٓلٔت زًلنتم   لػ مٕثلٔؤئى لإتّلمتل

لنتمدمُػثلنتئد ٔةٕثل.لفٓلبتتمؤئُِلنتمت ُ ل متللنتئسصٕ لنتدٕ لت متدتلنتؼ مٕثػ ّللم   لق   ٍَبذتكلتمل 

ل لنتشرم َْد نسرثل(للل0202،لمرهل نتنٕرتطلَب ةرت َ ئ  لوئرتفحلنت  نسرثلنتستتٕرثلمرغلوئرتفحلد نسرثل ر لل

ل(لل0200،(لَد نسثل لمؤٕ ل0200،(لَد نسث لنالط قدٓلل0200،

ى المجموعة الضابطة عل ستراتٌجٌة المحطات العلمٌةوفق على ٌعزى تفوق المجموعة التجرٌبٌة التً تعلمت  -

 االبداعًلطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار التفكٌر التً تعلمت على وفق ا

 الى ما ٌاتً :

فً تنمٌة الطالقة لطالب المجموعدة التجرٌبٌدة. ٌدرى كثٌدر  ستراتٌجٌة المحطات العلمٌةٌتضح اثر  :الطالقة -1

مددن التربددوٌٌن ان العقددل الببددري ٌنمددو وٌتطددور وٌقددوى بكثددرة التمرٌنددات والنبدداطات ، فكلمددا زودتدده بمثٌددرات 

احتوتده سدتراتٌجٌة (. وهدذا مدا  60، 1666المعلومدات ) الحدارثً، للتفكٌر وتحدٌته تزداد قدرتده علدى معالجدة 

 .المحطات العلمٌة

األصالة: باعتبارها قدرة إنتاجٌة فً العمل اإلبداعً . تنبا من التفاعل بٌن الفرد والخبرة وأي خلل فً هدذا  -2

وم اإلحصددائً داخددل التفاعددل ٌددإدي الددى عدددم قدددرة الفددرد علددى إنتدداج اسددتجابات أصددٌلة قلٌلددة التكددرار بددالمفه

المجموعة التً ٌنتمً الٌها الفرد  وبكلت عدم جدٌة بعك الطالب فً استجاباتهم نوعا من الخلل ادى الى عدم 

 ههور استجابات أصٌلة.

المرونة: هً إحدى القدرات العقلٌة اإلبداعٌة اإلنتاجٌة بؤنها بؤن األصالة والطالقة ، حٌث تحتاج القدرات   -3

اجٌة الى بٌئة مبدعة تساهم فً تنمٌدة اإلبدداع، والبٌئدة المبدعدة تتضدمن الهدرو  والمواقد  التدً اإلبداعٌة اإلنت

 تٌسر اإلبداع وتنمٌه وهً ترتبط بالمجتما وثقافته ومدى تهٌإ الفرص ألبنائه للتجرٌب واالحتكاك الثقافً.

اإلبددداع لطددالب المجموعددة فددً تنمٌددة  سددتراتٌجٌة المحطددات العلمٌددةالمجمددوع الكلددً لإلبددداع: ٌتضددح اثددر   -4

التجرٌبٌددة، وان اسددتخدامه ٌسدداعد علددى تطددوٌر اإلبددداع . ان األسددالٌب واألنبددطة التعلٌمٌددة التددً اسددتخدمت فددً 

 قد ساهمت ببكل فعال فً تنمٌة قدرات اإلبداع والمجموع الكلً للعمل اإلبداعً. ستراتٌجٌة المحطات التعلٌمٌة

 االستنتاجات : -3

لفٓلضُءلوئتفحلنتةسثلٔمكهلنسئىئتجلنٖ ٓل:ل

طالب الصف الثانً لدى  التحصٌلإستراتٌجٌة المحطات العلمٌة على الطرٌقة االعتٌادٌة فً فاعلٌة  50

 المتوسط

 اختبار التفكٌر االبداعًإستراتٌجٌة المحطات العلمٌة على الطرٌقة االعتٌادٌة فً  فاعلٌة  10
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لنتئُصٕتجلللل- 4 

لنٖ ٓل:لُٔصٕتنلتلمفأوٍتنلنتىئتفحلَنالسئىئتختجلنتئٓل ُص لإتٍٕتلنتةتزثلػ ّلبىتءن ل

ل .0 لنتمستتجلنتؼ مٕثلفٓل   ٔسلمتدت لإسئ ن ٕدٕث ل لنتكٕمٕتءنػئمتد لل نتثتوٓلتصولنفٓلم ز ث

ل.نتمئُسظ

 مهلخ فلنت َ نجلنتئ  ٔةٕثلػ ّل ٕ ٕثلنسئن نملإسئ ن ٕدٕثلنتمستتجلنتؼ مٕثل.لنتم  سٕه   ٔبل .0

سررئ ن ٕدٕثلسررئ ن ٕدٕتجلز ٔثرثلَمىٍرتلفرٓلَان تلنتئ بٕررثلػ رّلنػئمرتدللنتكٕمٕرتءضر َ تل   ٕركلمىررتٌحل .3

َمىٍرتلإسررئ ن ٕدٕثللنتكٕمٕرتءنتئأ ٕر لػ ررّلنسرئن نملإسرئ ن ٕدٕتجلز ٔثرثلفررٓل ر  ٔسلَلنتمسترتجلنتؼ مٕرثل

لنتمستتجلنتؼ مٕثل.

لل:المقترحات  - 5

ل:د نسثللإخ نءللٔقئ ذلنتةتزثتننسئكمتال لت ةسثلنتستتٓل

 .للنتت ةثت ِللمنتئثإسئ ن ٕدٕثلنتمستتجلنتؼ مٕثلفٓل صسٕرلنتم تٌٕملنتل .0

نتت ةرثلتةسثلإسئ ن ٕدٕثلنتمستتجلنتؼ مٕثلفٓلمئغٕ نجلبٕ لنتئٓلَ دجلفٓلٌذيلنت  نسرثلمثر لإ ؤرت لل .0

فدً متغٌدرات َ،لَنترذ تءنجلنتمئؼر دتل،ل رتتئ كٕ لنتىتقر لَنتئةتػر ْلنتئ كٕ لأوُنعلأخ ِلمهلػ ّللق  نج

 والمٌول(. الدافعٌة ،االتجاهات، دراسٌة اخرى مثل )الجنس، الثقة بالنفس،

لفٓلل .3 لنت  نسث لتٍذي لأخ ِ.ممتث ث ل ؼ ٕمٕث لَإسئ ن ٕدٕتج لنتؼ مٕث لنتمستتج لإسئ ن ٕدٕث لمقت وث  ئىتَف

 .م نز ل ؼ ٕمٕثلمنئ  ثلل

 المصادر                                                   

 ،القاهرة ،عالم الكتب 0 األبداع وتطوٌر التعلٌم والتعلم( 1..1ابراهٌم ،مجدي عزٌز ، ) (5

( اثر التحصٌل الدراسً فً مادة العلوم مقارنة بالمواد األخرى 3..1ابو جاللة ، صبحً حمدان ، ) (1

لمتحدة ، فً تنمٌة مهارات التفكٌراألبداعً لدى تالمٌذ المرحلة األعدادٌة بدولة األمارات العربٌة ا

، 11، الجمعٌة المصرٌة للمناهج وطرائق التدرٌس ، العدد  دراسات فً المناهج وطرق التدرٌس

 القاهرة 0

، مطبعة وزارة التعلٌم العالً ، كلٌة الفنون الجمٌلة  علم النفس الفنً(،.511ابو طالب ،محمد سعٌد )  (3

 ،جامعة بغداد 

لم األلكترونً فً تحصٌل تالمٌذ الصف السادس ( فاعلٌة اسالٌب التع1..1اسماعٌل ،مجدي رجب ،) (4

 0 5، المجلد الثانً عشر ، العدد  مجلة التربٌة العلمٌةاألبتدائً ودافعٌتهم نحو تعلم العلوم ، 

( طرائق تدرٌس العلوم ،مفاهٌم وتطبٌقات 1..1امبو سعٌدي ، عبدهللا وسلٌمان البلوشً )  (5

 ،دارالمسٌرة،عمان50تعلٌمٌة،ط

مجلة (،العالقة بٌن التفكٌر التأملً والتحصٌل لدى عٌنة من طلبة الجامعة ،2007امٌن )بركات ، زٌاد   (6

 0 4، العدد  6، كلٌة التربٌة ، جامعة البحرٌن ، مجلد العلوم التربوٌة والنفسٌة 

، ترجمة محمد أمٌن  تقٌٌم تعلم الطالب التجمٌعً والتكوٌنً(،  5183بلوم ، بنٌامٌن ، وآخرون ،)   (0

 آخرون ، الطبعة العربٌة ، دار ماكجدوهٌل ، القاهرة 0المفتً و
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 ، عمان 50، دار المسٌرة ، ط مفاهٌم علمٌة واسالٌب تدرٌسها(، .1.5بسام ، عبدهللا طه )  (8

 ،عمان، دار الفكر 0 1،ط تعلٌم التفكٌر مفاهٌم وتطبٌقات( 0..1جراون ، فتحً عبد الرحمن ،) (1

،  فن التدرٌس المناهج فً المرحلة األبتدائٌة( 0..1جونستون ، جان ، ومارك شاترودرٌك ) (.5

 ترجمة خالد العامري ، القاهرة ، دار الفاروق 0

                                                                                                                              ، مدارس الرواد، الرٌاك.2، جـتعلٌم التفكٌر(:1666الحارثً، إبراهٌم احمد)  (55

دار ابن حزم للطباعة والنشر  حقٌقة األبداع ) طرق األبداع الثمان (( 5111( الحمادي ، علً )51

 والتوزٌع ، بٌروت 0

 دن نتمؤٕ ت،ػمتن.3(:لمٍت نجلنتئ  ٔسلنتص ٓ،لط0222 سٕ ث،لمسم لمسمُدل(نت03

،دار الكتاب الجامعً ،  5ط طرائق التدرٌس واستراتٌجٌاته ،( .1.5(الحٌلة ، محمد محمود )54

 األمارات العربٌة المتحدة 

، 5،طاألستراتٌجٌات التربوٌة ومهارات األتصال التربوي ( 1.55( الخزاعلة ، محمد سلمان فٌاض ) 55

 صنعاء للنشر والتوزٌع 0دار 

، وزارة التربٌة التحصٌل الدراسً لدى طلبة التعلٌم األعدادي( 5110( الخلٌلً ، خلٌل ٌوسف )56

 والتعلٌم العالً، البحرٌن0 

، 1، ط بحوث فً علم النفس(:" اختبار القدرة على التفكٌر اإلبداعً"، 1605خٌر هللا، سٌد محمد) (10

 لقاهرة.مطبعة دار العالم العربً، ا

(:" اثر األسالٌب التدرٌسٌة فً التفكٌر اإلبداعً العراقً وعالقته 1666(الداٌنً، غسان حسٌن سالم)18

 ببعك المتغٌرات" أطروحة دكتوراه غٌر منبورة، كلٌة اآلداب، جامعة بغداد.

،عمان 5، ط، الجامعة األردنٌة  أسالٌب تدرٌس العلوم ، كلٌة العلوم التربوٌة( 5..1( زٌتون ،عاٌش )51

 ،دارالشروق0

 ، دار الشروق للنشر والتوزٌع ، عمان 50،ط تدرٌس مهارات التفكٌر( 6..1( سعادة ،جودة احمد ).1

 عمان ، الطرٌق للنشر والتوزٌع 0 التفاعل الصفً ،( 0..1(سمارة ، فوزي احمد ) 15

 القاهرة.، دار المعار ، اإلبداع والبخصٌة(: 1601(السٌد،عبد الحلٌم محمود)22

( اثر ستراتٌجتً المحطات العلمٌة ومخطط البٌت الدائري فً تحصٌل 1.55(الشمري ، ثانً حسٌن )13

(  ) أطروحة دكتوراة غٌر منشورةمادة الفٌزٌاء وتنمٌة عملٌات العلم لدى طالب معاهد اعداد المعلمٌن 

 كلٌة التربٌة ابن الهٌثم، جامعة بغداد 0 

( " أثرالمحطات العلمٌة فً اكتساب طلبة الصف الثانً متوسط 1.51) ( األطرقجً ، محمود عمار14

،كلٌة التربٌة ،جامعة  رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالمفاهٌم الحاسوبٌة وتنمٌة تفكٌرهم األستداللً " ،

 الموصل 0

ر ، القاهرة ،مؤسسة طٌبة للنش شخصٌة المبتدع محدداتها وافاق تنمٌتها( 8..1( عامر ، اٌمن محمد )15

 والتوزٌع0

تعلمً وفقا لنظرٌة الندا واثرها فً  –( " تصمٌم تعلٌمً 8..1( العباسً ، منذر مبدر عبد الكرٌم )16

اطروحة اكتساب المفاهٌم الكٌمٌائٌة وحل المسائل والتفكٌر األبداعً لدى طالب الصف الرابع العام " 

 0 ، كلٌة التربٌة ابن الهٌثم ، جامعة بغداد دكتوراة غٌر منشورة

، االختبارات ومبادئ اإلحصاء فً المجال الرٌاضً(:1684(عبد الجبار قٌس ناجً واحمد بسطوٌسً)20

 مطبعة جامعة بغداد، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة، جامعة بغداد، بغداد.

، االحصاء الوصفً واالستداللً فً التربٌة وعلم النفس(:1600(عبد الجبارتوفٌق وزكرٌا انثانٌوس)28

 الثقافة العمالٌة، بغداد.مطبعة مإسسة 
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، 5، ط طرائق تدرٌس الرٌاضٌات والعلوم( .1.5( عرٌفج ،سامً سلطً ، وسلٌمان ناٌف احمد )18

 دارالصفاء ،عمان 0

فً العمل  وأثره اإلبداعً تعلمً للتفكٌر –بناء برنامج تعلٌمً"(: 2774محمد) العزٌز عصام عبد (26

، كلٌة التربٌة ابن الهٌثم، (غٌر منبورة )دكتوراه ، أطروحة، "وعالقته بالتحصٌل العلمً اإلبداعً

 .جامعة بغداد

، المؤتمر  األنشطة التعلٌمٌة بعدا  غائب فً مناهج العلوم(،  4..1عمٌرة ، ابراهٌم بسٌونً ) (.3

العلمً الثامن ، األبعاد الغائبة فً مناهج العلوم بالوطن العربً ، الجمعٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌة 

0 

(:لنتقٕت لَنتئقُٔملفٓلنتؼم ٕثلنتئ  ٔؤٕث،لنإلص ن لنتثتتثل،لدن لنةم ل0222نزم لس ٕمتنلل ػُدتل،ل (31

 ت ىش لَنتئُأغل،لن ب .

( دور المتعلم والمعلم والمدٌر فً رسم افاق ومعالم مدرسة المستقبل ، 5..1الغتم ، نورة ) (31

بة الحاضرلتحوالت ،مدارس المستقبل استجاالمؤتمر التربوي التاسع عشر بمملكة البحرٌن 

 المستقبل ، وزارة التربٌة والتعلٌم 0

،دار الشروق للنشر والتوزٌع ، 5،ط المدخل الى التدرٌس( 3..1الفتالوي ، سهٌلة محسن كاظم ) (33

 عمان األردن 0

( التربٌة األبداعٌة ضرورة تعلٌمٌة كمدخل لعصر 1.51فرغلً ،عبدهللا وتوفٌق محمد مرٌحٌل ) (34

،رؤٌة استشراقٌة لمستقبل  مؤتمر العلمً الدولً األول لجامعة المنصورةالالتمٌز واألبداع ، 

 التعلٌم فً مصر واأللم العربً فً ضوء التغٌرات المجتمعٌة المعاصرة ،جامعة المنصورة 0

 ،دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان 0 اساسٌات تصمٌم التدرٌس( 5..1قطامً ، ٌوسف ) (35

، 5ططرائق تدرٌس الرٌاضٌات اسالٌبه ) امثلة ومناقشات (،( 8..1الكبٌسً ،عبد الواحد حمٌد ) (36

 مكتبة المجتمع العربً ، عمان 0

( تدرٌس العلوم بطرٌقة التفكٌر األبداعً لتالمٌذ المرحلة ...1المحٌسن ، ابراهٌم عبدهللا ) (30

 ، قطر 560العدد  مجلة كلٌة التربٌة ،المتوسطة ، 

، التفكٌيير ادبييداعً وعالقيية بقييدرات اددراك فييوق الحسييً  5118ي ، سييفٌان صييائب ، المعاضييٌد (38
 الجامعة المستنصرٌة، بغداد0 –لدى طلبة الجامعة ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة اآلداب

( " اثر التدرٌس بأستراتٌجٌة المحطات العلمٌة على التحصٌل 1.51مٌسر،ماجد صرٌف )  (31

رسالة ماجستٌر غٌر ٌاء لدى طالب الصف األول المتوسط ،والذكاء البصري المكانً فً الفٌز

 ، كلٌة التربٌة جامعة القادسٌة 0 منشورة

Creativity Jornal of Personality and Amabile T.M (1998) ; The Social Psychlogy of  -40

102 .                                                                              -. Vol  6(85)  . 70 Social    Psychology

                          

41-Denise , Jacqnes , jones (2007) , The Station Approach How to Teach with Limited 

          

. From                                                         hers Association,Science TeacResources           

                    

42-WWW.3.nsta.org/Main/news/......./Science -scope .php 
43- Webster , 1981 Webster, A, M, (1981):Webster's new international Dictionary, 
London, murrain Webster Inc. 

http://www.3.nsta.org/Main/news/......./Science%20-scope%20.php


 
 

26 
 

 

  اللقب حسب االستشارة وطبٌعة بخبرتهم الباحثان استعان الذٌن والمحكمٌن الخبراء السادة أسماء (1ملحق)

 

 استبانة م/  

 االستاذ الفاضل 00000000000000000000000000000000000 المحترم 

 

ٌقوم الباحثان باجراء بحثها الموسوم ) أثر استخدام استراتٌجٌة المحطات العلمٌة فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء لدى 

نة علمٌة نرجو طالب الصف  الثانً المتوسط وتنمٌة تفكٌرهم األبداعً( ونظرا لما تمتعون به من خبرة واما

 التفضل بأبداء آرائكمالسدٌدة ومالحظاتكم القٌمة فً صالحٌة كل من  : ـ 

 ـ انموذجً الخطط التدرٌسٌة لمجموعتً البحث  5 50

 ـ األغراض السلوكٌة   1 10

 ـ فقرات االختبار التحصٌلً 3 30

  فقرات اختبار التفكٌر االبداعً 40

 ولكممع تعدٌل او اضافة او حذف ما ترونه مناسبا 

 (                1ملحق)                                                  

 انموذج خطة تدرٌسٌة للمجموعة التجرٌبٌة على وفق ستراتٌجٌة المحطات العلمٌة                   

الصف : الثانً           المادة : الكٌمٌاء                                                                          

 دقٌقة  45المتوسط الموضوع : الحوامض                                                                 الزمن : 

 الهدف الخاص : اكساب الطالب مفهوم الحوامض وخواصها وانواعها 0

   

 4 3 1 5 مكان العمل االختصاص االسم اللقب العلمً ت

 علم النفس التربوي سامً مهدي العزاوي أ0د 5
جامعة  -كلٌة التربٌة االساسٌة

 دٌالى
× ×  × 

 علم النفس التربوي أ0د لٌث كرٌم السامرائً 1
 امعة  –كلٌة التربٌة االساسٌة

 دٌالى
× ×  × 

 أ0 د فائق فاضل السامرائً 3
طرائق تدرٌس 

 الرٌاضٌات

جامعة   – االساسٌة كلٌة التربٌة

 دٌالى
× × × × 

 طرائق تدرٌس الفٌزٌاء أ0 د علً مطنً العنبكً 4
  جامعة –كلٌة التربٌة االساسٌة 

 دٌالى
× × × × 

 ×  × × جامعة  دٌالى –كلٌة التربٌة  قٌاس وتقوٌم المهداوي أ0 د عدنان محمود 5

 كٌمٌاء العضوٌة أ0 د ساجد محمود لطٌف 6
 -كلٌة التربٌة ) ابن الهٌثم (

 جامعة بغداد
× × × × 

 ×  × × دٌالى  جامعة – التربٌة كلٌة علم النفس التربوي أ0 د صالح مهدي صالح 0

 × × × × جامعة دٌالى –كلٌة العلوم  كٌمٌاء فٌزٌاوٌة أ0 د عامر فاضل النعٌمً 8

 ط0 ت الكٌمٌاء  أ0 م 0 د فالح عبد الحسن الطائً  1
جامعة  –كلٌة التربٌة االساسٌة 

 دٌالى 
× × × × 
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 ى ان 0 االغراض السلوكٌة : ٌتوقع بعد انتهاء الدرس ان ٌكون الطالب قادر عل

 أوال : المجال المعرفً : 

 ـ ٌعرف الحوامض 5

 ـ ٌعدد انواع الحوامض 1

 ـ ٌسمً الحوامض على وفق قواعد تسمٌتها 3

 ـ ٌكتب الصٌغة الجزٌئٌة لحامض األسٌتٌك4

 ـ ٌذكر خواص الحامض 5

 ـ ٌعطً امثلة لمواد تحتوي على حوامض من غٌر امثلة الكتاب 6

 ئً لمحالٌل الحوامض ـ ٌعلل سبب التوصٌل الكهربا0

 ـ ٌبٌن نوع الحامض الموجود فً الحمضٌات 8

 ـ ٌعدد طرق تحضٌر الحوامض 1

    +H    ـ ٌستنج ان الصفة الحامضٌة للمحالٌل هو وجود اٌون الهٌدروجٌن الموجب .5

 ـ ٌكتب معادلة تأٌن حامض الهٌدروكلورٌك 55

 ثانٌا  : المجال المهاري 0

 ربة توصٌل الحوامض للتٌار الكهربائً ـ ٌرسم جهاز ٌوضح فٌه تج5

 ـ ٌعبر بمعادلة كٌمٌائٌة عن تحضٌر الحوامض  من االكاسٌد الالفلزٌة1

 ثالثا  : المجال الوجدانً 0

 ـ ٌقدر عظمة هللا )سبحانه وتعالى ( فً خلقه االنواع المختلفة للحوامض التً تفٌد االنسان 5

 ـ ٌثمن دور العلماء فً اكتشاف انواع كثٌرة من الحوامض واستعمالها فً الصناعة 1

 ـ ٌرغب فً طرح اسئلة متنوعة عن الحوامض 3

 :  الوسائل التعلٌمٌة

 فٌه موضوع عن الحوامض )وطرق تحضٌرها(، جهاز حاسوب  CDـ قرص 5

جاجً ، بطارٌة ، قطبً كرافت ، ـ حامض الهٌدروكلورٌك المخفف ، حامض الكبرٌتٌك المخفف ، حوض ز1

   سلك ، مصباح ،بطارٌة سٌارت ، الحمضٌات ، الخل 0                                                                                

 ـ سٌر الدرس 

 دقائق(5: ) ـ المقدمة

خلق هللا سبحانه وتعالى مواد كثٌرة ٌستخدمها االنسان فً جمٌع مجاالت حٌاته ومن هذه المواد هً الحوامض  

(،وتدخل فً تركٌب HXعند ذوبانه فً الماء صٌغته العامة ) +Hوهً مركبات تولد اٌون الهٌدروجٌن الموجب 

لحوامض وما انواعها ،سٌتم التعرف جسم االنسان وكذلك فً طعامه وصناعات كثٌرة تفٌد االنسان فما هً ا

 علٌها بعد تجوالكم على المحطات العلمٌة 0

 دقٌقة(18: ) ـ العرض

ٌتجمع الطالب كل بحسب مجموعته بهدف تسلم اوراق العمل الخاصة لكل محطة ،وٌتم تحرك المجموعات 

 دقائق( لكل محطة وكما ٌأتً :0بنحو دوري على المحطات وبمعدل )

 ت الطالبعمل مجموعا المحطة

 األستكشافٌة
 
 
 

ٌقوم الطالب بالحصول على الحوامض من مجموعة من المواد المتوافرة على الطاولة 
والموضحة فً ورقة العمل )الحمضٌات، الخل،المشروبات الغازٌة،بطارٌة السٌارات( ومن 

معرفة الحوامض الموجودة فً هذه المواد ٌشعر الطالب بعظمة الخالق )سبحانه وتعالى ( فً 
)ومنهاالمواد الحاوٌة على الحامض( لخدمة االنسان كما ٌثمنون دور  تسخٌرجمٌع انواع المواد
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 النعم والال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العلماء الذٌن صنعوابطارٌات السٌارات والمشروبات الغازٌة وغٌرها من الصناعات التً تدخل 
الحوامض فً تصنٌعها وٌقوم الطالب بالتعرف على طعم الحوامض من خالل تذوق الخل 

السئلة المحددة لهم :                                                                                                     وٌكتشفون بأنه حامضً ، وٌجٌبون على ا
ـ لماذا ٌستعمل حامض الكبرٌتٌك فً صناعة بطارٌة السٌارات ؟                                       5س
كلورٌك ؟                                                          ـ ما فائدة افرازالمعدة لحامض الهٌدرو1س
 ـ اعط مثاال من عندك لمادة تحوي على احد انواع الحوامض ؟   3س

                                                                                                                      
ة ٌلتقً الخبٌر )المدرس(بالطالب وٌوجه الٌهم السؤال االتً الجهاز الذي امامكم فً هذه المحط

مل من محلول حامض الهٌدروكلورٌك المخفف ..5عبارة عن اناء زجاجً ٌحوي على 
وغمس فٌه قطبً كرافٌت فأذاتم توصٌلهما بالسلك الى البطارٌة ومصباح كهربائً ،فماذا 

  ٌحصل وكٌف تفسر ذلك ؟            
 

 
 

 جهاز محلول الحامض ٌوصل التٌار الكهربائً
 
 
 

 الطالب: ٌتوهج المصباح وهذا دلٌل على سرٌان الكهربائٌةفً هذا الجهاز                    
 الخبٌر: نعم 

 الطالب : هل لقطبً الكرافٌت دورفً توصٌل التٌار الكهربائً؟
 الخبٌر: كال

 
 الطالب : هل لحامض الهٌدروكلورٌك القابلٌة على توصٌل التٌار الكهربائً 

 الخبٌر: نعم
 

 فقط (-Cl) الطالب : هل توصٌل الحوامض للتٌار سببه احتواء ه على الالفلزالسالب 

 الخبٌر : كال
سٌتم توصٌل التٌار H2So4     ٌ     بحامض اخر مثل HClالطالب : لوتم استبدال حامض 

 ئً الكهربا
 الخبٌر : نعم 

الطالب : هل لتأٌن الحامض بالماء معطٌا اٌون الهٌدروجٌن الموجب واالٌون السالب هً 
 المسؤولة عن توصٌل التٌار الكهربائً 
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 الصورٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االلكترونٌة
 
  

 الخبٌر : نعم 
وبذلك ٌتوصل الطالب ان محالٌل الحوامض توصل التٌار الكهربائً وٌعود سبب ذلك الى ان 
الحوامض تتأٌن عند اذابتها فً الماء مكونة اٌون الهٌدروجٌن الموجب والذي ٌظهر الصفة 

                          الحامضٌة للمحلول واٌون اخر سالب وهذه هً معادلة تأٌن الحامض فً الماء                            
  

   HCL       H+   +      Cl -                                                                   HCl                    

  اٌون        اٌون                                                        
 الكلورٌد     الهٌدروجٌن                                                     

 
فً هذه المحطة ٌجد الطالب عدد من المصورات التً توضح طرق تسمٌة الحوامض بنوعٌها 

 الثنائٌة والثالثٌة بأستخدام القواعد التالٌة :
 ( تسمٌة الحوامض الثنائٌة 5قاعدة )

 حامض +لفظة هٌدرو+اسم الالفلز+)ٌك(

     HCl          ٌك الهٌدرو كلورمثال،     حامض     

 ( تسمٌة الحوامض الثالثٌة 1قاعدة )
 أـ التً تحوي كمٌة من االوكسجٌن تسمى كاالتً :

 حامض + اسم الالفلز + المقطع)وز(  
       H2So3        الكبر   ٌتور             مثال    حامض 

 :ب ـ التً تحوي كمٌة كافٌة من االوكسجٌن تسمى كاالتً 
 حامض+اسم الالفلز+ المقطع )ٌك(فٌقال  

      H2So4                مض الكبرٌتٌك         مثال : حا

 وبعد ذلك ٌجٌبون عن االسئلة المحددة والتً تتعلق بتسمٌة الحوامض فً ورقة العمل ومنها : ـ 
 / سمً الحوامض االتٌة : 5س

  H2Co3   ,    HBr       ,       HNo2                      
 / اكتب الصٌغة الجزٌئٌة للحوامض االتٌة : ـ 1س
 حامض الفسفورٌك ، حامض النترٌك ، حامض الخلٌك )االسٌتٌك(     
 

ٌوجد فً هذه المحطة جهاز حاسوب وما على الطالب اال فتح البرنامج الكٌمٌائً المصمم على 
الشمس وكذلك طرق  وفق البوربوٌنت وٌوضح تأثٌر عدد من الحوامض على ورقة زهرة

 تحضٌر الحوامض 0
 وبعد ذلك ٌجٌبون عن األسئلة المحددة لهم فً ورقة العمل ومنها : 

 / ماهو تأثٌرالحوامض فً ورقة زهرة الشمس الحمراء والزرقاء ؟5س
 / اذكر طرق تحضٌر الحوامض ؟1س
كبرٌتوز( / عبر بمعادالت كٌمٌائٌة متوازنة لتحضٌر كال من )حامض الكاربونٌك،حامض ال3س
 ؟
 

 

 

 

 

ثم بعد ذلك تتم مناقشة ما توصل الٌه الطالب بواسطة المجموعات من حلول االسئلة تضمنتها اوراق العمل 

 وكتابة االجوبة على السبورة وٌتم ذلك بأشراف المدرس 0
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 دقائق(.5) ـ التقوٌم

ٌطلب المدرس من المجموعات بالجلوس فً اماكنها ثم ٌبدأ بمناقشة النتائج التً توصلت الٌها كل مجموعة عند 

 تجوالهاعلى جمٌع المحطات وعن طرٌق المحاورة تتم االجابة عن االسئلة االتٌة : 

 ـ ما المقصود بالحامض ؟5

 ـ ماانواع الحوامض ؟1

 ـ اذكر خواص الحوامض ؟3

 ٌر الحوامض ؟ ـ عدد طرق تحض4

 دقٌقة( 1ـ الواجب  )

 (515ـ 558تحضٌر موضوع القواعد من ) 

 ـ المصادر 

 أـ للمدرس 

(،طرائق تدرٌس العلوم ،مفاهٌم وتطبٌقات عملٌة ، دار 1..1ـ امبو سعٌدي ، عبدهللا وسلٌمان البلوشً ،) 5

 المسٌرة،عمان0  

، وزارة التربٌة ، جمهورٌة 5لثانً المتوسط ، ط( الكٌمٌاء للصف ا1.54ـ الدجٌلً ، عمار هانً واخرون )1

 العراق 0

 ب ـ للطالب 

، وزارة التربٌة، جمهورٌة 5(، الكٌمٌاء للصف الثانً المتوسط ، ط1.54ـ الدجٌلً ، عمار هانً وأخرون ،)

 العراق 0 

 

 ( 4ملحق)                                                   

بالفصلٌن الخامس والسادس ومستوٌاتها حسب تصنٌف بلوم )تذكر، استٌعاب،  االهداف السلوكٌة الخاصة 

 تطبٌق(

 المستوى االهداف السلوكية : جعل الطالب قادرعلى ان : ت

 5 ٌعرف الماء  5

 1 ٌكتب الصٌغة الجزٌئٌة للماء 1

 5 ٌبٌن ذرات العناصر المكونة للماء 3

 5 ٌعدد حاالت الماء  4

 5 ٌعدد فوائد الماء  5

 5 ٌذكر اهمٌة الماءلجسم االنسان 6

 5 ٌذكر نوع االصرة الكٌمٌائٌة فً جزٌئة الماء 0

 5 ٌذكر نوع االصرة الكٌمٌائٌة التً تربط جزٌئات الماء مع بعضها  8

 1 ٌعلل سبب  تكتل جزٌئات الماء  1

 5 ٌعرف االواصر الهٌدروجٌنٌة  .5

 1 الماء دون ان تغوص فٌهٌعلل سبب تنقل بعض الحشرات فوق سطح  55

 5 ٌعدد الخواص الفرٌدة للماء  51

 1 ٌعلل سبب زٌادة الشد السطحً للماء 53

 1 ٌذكر الخاصٌة التً تجعل الماء مركبا فرٌدا ومتمٌزا  54

 1 ٌبٌن كٌفٌة تكوٌن االصرة الهٌدروجٌنٌة بٌن جزٌئات الماء 55
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 3 ٌرسم االواصر الهٌدروجٌنٌة بٌن جزٌئات الماء  56

 3 ٌثبت بتجربة من البٌئة ان الماء ٌكبرحجمه وتقل كثافته  50

 1 ٌعلل سبب تشقق القنانً البالستٌكٌة الممتلئة بالماء عند تركها فً المجمدة  58

 5 ٌعدد الخواص الفٌزٌائٌة للماء  51

 1 ٌعلل قدرة االحٌاء المائٌة على العٌش فً المناطق الباردة  .1

 1 ٌعلل سبب ارتفاع درجة غلٌان الماء نسبٌا   15

 1 ٌعلل سبب انخفاض درجة انجماد الماء  11

 3 ٌفسر سبب اكتساء االنابٌب الداخلٌة لسخان الماء الكهربائً بطبقة من الرواسب  13

 1 ٌعلل سبب طفو الثلج فوق سطح الماء  14

 5 ٌعرف الماء العسر  15

 1 ٌعلل سبب العسرة المؤقتة للماء   16

 1 ٌعلل سبب العسرة الدائمٌة للماء  10

 5 ٌعدد طرق معالجة العسرة المؤقتة للماء 18

 3 ٌجري تجربة الزالة العسرة المؤقتة من الماء 11

 3 الزالة العسرة الدائمٌة من الماء بواسطة استخدام المواد الكٌمٌائٌةٌكتب معادلة كٌمٌائٌة  .3

 1 ٌعلل عدم رغوة الصابون فً بعض المٌاه  35

 1 ٌقارن بٌن انواع عسرة المٌاه  31

 5 ٌذكر طرق ازالة العسرة الدائمٌة للماء 33

 3 تكتب الصٌغة الكٌمٌائٌة لكاربونات المغنٌسٌوم الهاٌدروجٌنٌة 34

 5 ٌعدد مضار المٌاه العسرة   35

 5 ٌعرف الماء الٌسر  36

 5 ٌعرف المحلول  30

 5 ٌعدد طرق تنقٌة الماء   38

 1 (O3ٌعلل سبب افضلٌة تنقٌة الماء باألوزون ) 31

 5 ٌعرف الحوامض  .4

 5 ٌعدد استعماالت الحوامض فً بعض الصناعات  45

 1 ٌعلل خطر العمل ببعض المواد الكٌمٌائٌة  41

 1 ٌعلل تسمٌة اٌون الهٌدروجٌن الموجب  بروتون  43

 1 ٌبٌن نوع الحامض الموجود فً الحمضٌات  44

 H3PO4 3ٌسمً الصٌغة الكٌمٌائٌة لحامض  45

 3 ٌستدل على ان ذوبان بعض االكاسٌد الالفلزٌة فً الماء تكون حوامض  46

 3 الصٌغة الكٌمٌائٌة لحامض االسٌتٌكٌكتب  40

 5 ٌعدد خواص الحوامض  48

ٌتحقق من تغٌر لون ورقة زهرة الشمس الزرقاء الى اللون االحمر عند مالمستها للمحالٌل  41
 الحامضٌة

3 

 3 ٌعبر بمعادلة كٌمٌائٌة عن تفاعل الحوامض مع العناصر الفلزٌة  .5

 1 الموجب +Hٌستنتج ان الصفة الحامضٌة للمحالٌل هو وجود اٌون  55

 3 ٌستدل على طعم الحوامض من خالل حاسة الذوق  51

 1 ٌعلل سبب التوصٌل الكهربائً لمحالٌل الحوامض  53

 1 ٌمٌز بٌن الحوامض والقواعد 54

 1 ٌعلل سبب تسمٌة اٌون الهٌدروجٌن الموجب بالبروتون   55

 1 تصاعد غاز عند اضافة قلٌل من الخل الى كاربونات الصودٌومٌعلل  56
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 5 ٌعدد طرق تحضٌر الحوامض  50

 3 ٌكتب معادالت كٌمٌائٌة تعبر عن تحضٌر الحوامض من االكاسٌد الالفلزٌة 58

 3 ٌكتب معادلة تأٌن حامض الكبرٌتٌك  51

 5 ٌعدد انواع الحوامض  .6

 5 ٌعدد الحوامض المتعددة البروتون  65

 5 ٌعرف القواعد  61

 5 ٌعدد استعماالت القواعد  63

 3 ٌستدل على ان القواعد تتكون من ذوبان االكاسٌد الفلزٌة فً الماء 64

 3 ٌتحقق من الملمس الصابونً للقلوٌات 65

 Al(OH )3 3ٌسمً الصٌغة الكٌمٌائٌة لقاعدة  66

 5 ٌعدد خواص القواعد  60

 3 ٌتحقق من تغٌرلون ورقة زهرة الشمس الحمراء الى الزرقاء عند مالمستها المحالٌل القاعدٌة  68

 0H- 1ٌعزو سبب قاعدٌة المواد الى احتوائها على اٌون  61

 1 ٌبٌن سبب توصٌل محالٌل القواعد للتٌار الكهربائً .0

 5 ٌعدد انواع القواعد  05

 1 ٌعلل سبب اعتبار الماء المقطر سائل متعادل  01

 1 ٌعلل سبب استخدام الدالئل فً التعرف على طبٌعة المحالٌل  03

 5 ٌعطً مثاال لقاعدة ثالثٌة الهٌدروكسٌد  04

 5 ٌعطً مثاال لقاعدة ثنائٌة الهٌدروكسٌد  05

 3 الفلزٌة ٌعبر بمعادالت كٌمٌائٌة موزونة عن تحضٌر القواعد من االكاسٌد  06

 1 ٌمٌز بٌن انواع القواعد 00

 5 ٌعرف الدالئل  08

 5 ٌعدد انواع الدالئل 01

 3 ٌكشف مختبرٌا الوان الدالئل فً المحالٌل القاعدٌة والحامضٌة و المتعادلة  .8

 3 ٌستدل على ان المحالٌل المتعادلة ال تغٌر الوان الدالئل  85

 5 ( PHٌعرف مقٌاس الـ )  81

 1 ( لقٌاس شدة الحموضة والقاعدٌةPHٌبٌن استخدام مقٌاس الـ )  83

 1 للمحلول المتعادل PHٌبٌن قٌمة  84

 1 للمحلول الحامضً  PHٌبن قٌمة  85

ٌنظم جدوال لبعض الدالئل ٌوضح فٌه الوان الدالئل فً المحالٌل الحامضٌة والقاعدٌة  86
 والمتعادلة

3 

 5 ٌعرف االمالح  80

 5 التمٌعٌعرف  88

 5 ٌعدد انواع االمالح  81

 3 ٌستدل على ان االمالح ناتجة من تفاعل الحوامض مع القواعد  .1

 5 ٌعرف التزهر  15

 1 بفرق بٌن التبلور والزهر  11

 5 ٌعدد الصفات العامة لالمالح 13

 3 ٌحدد فعل الحوامض فً الكاربونات 14

ٌكتب الصٌغ الكٌمٌائٌة لبعض الحوامض والقواعد واالمالح بصورة صحٌحة على وفق  15
 قواعدها 

3 
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 تطبٌق -3استٌعاب  -1تذكر،  -5علما ان : 

 (5ملحق)                                                 

 

 لًفقرات االختبار التحصٌ                                                    

 ـ نوع االصرة فً جزٌئة الماء هً : 5

 أ ـ اٌونٌة              ب ـ هٌدروجٌنٌة              جـ ـ تساهمٌة                  د ـ فاندرفالز

 ـ ٌغلً الماء النقً عند درجة :1

 ْم 15ْم                   د ـ ..5ْم                       جـ ـ .1ْم              ب ـ .51أ ـ 

 ـ من الخواص الفٌزٌائٌة للماء النقً :3

أ ـ شفاف ذو لون ازرق  ب ـ عدٌم اللون وشفاف جـ ـ عدٌم اللون وغٌر شفاف د ـ شفاف ذو لون ازرق 

 مخضر

 ـ ٌطفو الثلج فوق الماء ألنه :4

 أ ـ صغٌر الحجم     ب ـ عدٌم اللون             جـ ـ اقل كثافة من الماء     د ـ اكثر كثافة من الماء 

 ـ المركب الكٌمٌائً الذي ٌستخدم الزالة العسرة الدائمٌة هو: 5

 أ ـ كاربونات البوتاسٌوم ب ـ كاربونات الصودٌوم جـ ـ كلورٌد المغنٌسٌوم د ـ كلورٌد الصودٌوم 

 سً االنابٌب الداخلٌة لسخان الماء الكهربائً بطبقة من الرواسب بسبب احتواء الماء على : ـ تكت6

 أ ـ الحوامض        ب ـ القواعد              جـ ـ الشوائب                د ـ االمالح 

 ـ تصل نسبة الماء فً جسم االنسان الى : 0

 % .5%                    د ـ 35%             جـ ـ .0%           ب ـ .1أ ـ  

 ـ المخطط الذي ٌوضح االصرة الهٌدروجٌنٌة بٌن جزٌئات الماء هو:  8

 Oــــــــــــــــ  H  00000000Hــــــــــــ  O ب ـ                  Hــــــــــــــ  H  000000Oــــــــــــ Oأ ـ    

            H                         H                                 H                                        H   

   Hــــــــــــــــ  H  000000000Oـــــــــــــــ  Hد ـ     Hــــــــــــــ  O  00000000Oــــــــــ Hجـ ـ  

                     H       H                                                  O           H 

 ( فً مجاالت عدٌدة منها : O3ـ ٌستخدم االوزون ) 1

 أ ـ اطفاء الحرائق    ب ـ تصفٌة الماء      جـ ـ صناعة االسمدة    د ـ صناعة الثلج 

 ـ سبب العسرة المؤقتة للماء هو وجود امالح مذابة لعنصري الكالسٌوم والمغنٌسٌوم هً .5

 ب ـ الكاربٌدات        جـ ـ الكبرٌتات     د ـ الكلورٌدات   أ ـ الكاربونات   

 ـ الصٌغة الجزٌئٌة لكاربونات المغنٌسٌوم الهاٌدروجٌنٌة: 55

  MgHCo3د ـ     MgCo3H2جـ ـ      Mg(HCo3)2ب ـ       MgCo3 أ ـ 

 

 ـ ان عدم رغوة الصابون فً الماء ٌدعى بالماء :51

 أـ الٌسر       ب ـ المشبع       جـ ـ  المقطر        د ـ العسر 

 ـ ٌمكن استعمال حامض الكبرٌتٌك فً صناعة :53

 أ ـ السمنت      ب ـ بطارٌة السٌارات   جـ ـ االسمدة الكٌمٌائٌة  د ـ المشروبات الغازٌة 

 اللون :  ـ ٌتحول لون زهرة الشمس الزرقاء عند اضافة محلول حامضً الٌها الى54

 أ ـ االحمر    ب ـ ٌبقى كما هو    جـ ـ البرتقالً  د ـ االخضر 

         NH4  OH +  HCl                 ?      +   H2Oـ المعادلة الكٌمٌائٌة االتٌة :55
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                                      ألمادة الناتجة المجهولة هً :                                                                      

 2Cl(NH4)د ـ       NH4Cl     2جـ ـ      NH4Clب ـ           NHCl3أـ 

 ـ عندما ٌمتص الملح الرطوبة من الجو فان العملٌة تدعى بـ 56

 أ ـ التبلور        ب ـ التمٌع          جـ ـ التأصر          د ـ التبخر 

 لبرتقالً فً المحلول المتعادل هو : ـ لون دلٌل المثٌل ا50

 أ ـ اصفر       ب ـ برتقالً          جـ ـ وردي           د ـ احمر 

 ـ تحضر القواعد من تفاعل الماء مع بعض :58

 أ ـ الحوامض  ب ـ االكاسٌد الالفلزٌة ج ـ االمالح     د ـ االكاسٌد الفلزٌة 

 د :ـ من امثلة القواعد المتعددة الهٌدروكس51ٌ

 Ca(OH)2د ـ      NaOHجـ ـ           NH3ب ـ        HCOOH أ ـ  

 تسمى بـهٌدركسٌد : Al(OH)3ـ الصٌغة الكٌمٌائٌة لمركب .1

 أ ـ  الصودٌوم     ب ـ  االركون      جـ ـ  االلمنٌوم    د ـ  االمونٌوم 

 لمحلول متعادل هً :  PH)ـ قٌمة الـ )15

  54د ـ         0جـ ـ       1ب ـ          5أ ـ 

 ـ تلجأ بعض الدول الى رش الشوارع بملح كلورٌد الكالسٌوم وذلك : 11

 أ ـ لجعل الطرٌق امنا    ب ـ لعدم اثارة الغبار جـ ـ للتخلص من الرطوبة  دـ لتجنب تصادم السٌارات 

 ـ الصٌغة الكٌمٌائٌة لحامض الفسفورٌك هً : 13

ل لللللللللH2po2د ـ     -    H3Po2                 خـلل   - H3po4                  H3(Po4)2          أ  ـ     

 ـ المحلول المائً الوكسٌد الكالسٌوم هو : 14

 أ ـ حامضً    ب ـ قاعدي       جـ ـ متعادل         د ـ امفوتٌري 

  CH3COOH) :ـ ٌعتبر حامض الخلٌك   ) 15

 أ ـ احادي البروتون  ب ـ ثنائً البروتون  جـ ـ ثالثً البروتون   د ـ رباعً البروتون 

 ـ فقدان الملح لماء تبلوره عند التسخٌن تدعى بعملٌة : 16

 أ ـ التبلور        ب ـ التزهر        ج ـ التسامً      د ـ التكثٌف 

 ( هو :0له اكبرمن ) PHـ المحلول الذي تكون قٌمة 10

  KNo3د ـ         NaoHجـ ـ      H2Cro4 ب ـ        H2O أ ـ

 ـ تستخدم القلوٌات فً صناعة :18

 أ ـ الزجاج      ب ـ المفرقعات    جـ ـ الصابون     د ـ االدوٌة 

 ـ ٌسمى الملح المتكون من احالل االٌون الموجب للقاعدة محل جمٌع هٌدروجٌن الحامض بـالملح : 11

 الهٌدروجٌنً  جـ ـ  القاعدي   د ـ  االعتٌادي  أ ـ  المزدوج  ب ـ 

 ـ ٌعزى التوصٌل الكهربائً لمحالٌل الحوامض الى وجود اٌونات : .3

 واٌون موجب    -OH واٌون سالب  د ـ  +Hجـ ـ        -OHب ـ           +Hأ ـ 

 ( 6ملحق )
 

 اختبار التفكٌر اإلبداعً فً صٌغته النهائٌة 
                    

 عزٌزي الطالب ......... تحٌة طٌبة
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 هذا هو االختبار فً التفكٌر اإلبداعً ، لقٌاس القدرات اإلنتاجٌة للتفكٌر اإلبداعً .
 

 -ٌرجى قراءة التعلٌمات اآلتٌة بدقة :
 

 7كتابة اسمك على ورقة اإلجابة  .1
 

 7اقرأ كل سإال جٌدا لكً تعر  المطلوب منه  .2
 

 7لكل جزء من االختبار زمن محدد  .3
 

 7حاول أن تجٌب على أسئلة االختبار بؤقصى سرعة ممكنة وال تترك سإاال دون إجابة  .4
 

حاول أن تفكر فً اكبر عدد ممكن مدن اإلجابدات التدً ال ٌفكدر فٌهدا زمدالإك مسدجال إٌاهدا فدً المكدان  .5
 7المناسب من االختبار 

 

 ال تقلب أي صفحة وال تبدأ فً اإلجابة حتى ٌسمح بذلك .  .6
 
 

 ل: المترتباتالجزء األو
 

 -ماذا ٌحدث لو أن نهام األبٌاء تغٌر فاصبح على النحو اآلتً :
 
 دقائق ( 5) لالبجار ارجل ماذا ٌحدث لو كانت  -1
 

 ...................................-.................................      و -أ
 

 ................................. -...............................      ز -ب
 

 ................................. -...............................      ع -ج
 

 ................................ -................................       ط -د
 

 ............................... -................................     ي -هـ
 
 
 

 دقائق( 5؟ ) لدرك بمسانماذا ٌحدث لو إن  -2     
              
 ............................... -.............................       و -أ         

             
 ............................... -...........................        ز -ب        

            
 ............................... -...........................        ع -ج        
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 ............................... -............................        ط -د        
            
 .............................. -............................      ي -هـ        

            
 

 الجزء الثانً: االستعماالت
 

اذكر اكبر عدد من االستعماالت غٌر العادٌة لدبٌاء التالٌة والتً تعتقد انها تجعل األبٌاء أكثدر أهمٌدة وفائددة ) 
 دقائق( 5لكل جزء 

 
 اطار السٌارة -1
 
 .................................... -............................     و -أ
 
 ................................... -..........................     ز -ب
 
 .................................. -...........................     ع -ج
 
 .................................. -............................     ط -د
 
 ................................. -............................    ي -هـ
 
 اعواد الكبرٌت -2
 
 .................................-.............................      و-أ
 
 ................................ -..........................      ز -ب
 
 ................................ -..............     ع............. -ج
 
 ................................ -............................     ط -د
 
 ................................ -............................   ي -هـ
 
 
 

 دقائق( 5)                    الجزء الثالث: المواق  
 
 فجؤة فكٌ  تنقذ نفسك ؟اغلق الطالب الذي امامك الباب لو  -1
 
 ............................... -...........................     و -أ
 
 ............................... -.........................     ز -ب
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 ............................... -.........................     ع -ج
 
 .............................. -.........................       ط -د
 
 ............................... -.........................     ي -هـ
 
 فدخل رجل قبلك بسرعة ،ماذا تفعل؟ فرن الصمونلو حان دورك عند  -2
 
 ................................... -.........................      و -أ
 
 ................................... -.......................      ز -ب
 
 ................................... -.......................      ع -ج
 
 ................................... -........................      ط -د
 
 .................................. -........................    ي -هـ
 

 

 الجزء الرابا : التطوٌر والتحسٌن 
 

ما هً التطوٌرات والتحسٌنات التً ٌمكن أن تدخلها على األبٌاء التالٌة لتكون أكثر نفعدا وأفضدل أداء لإلنسدان 
 واإلنسانٌة وافترك أن التغٌر المقترع ممكن تطبٌقه؟

 
 دقائق ( 5)     قنٌنة الماء -1

      
 ................................... -..........................      و -أ

     
 ................................... -........................      ز -ب
     
 ................................... -........................      ع -ج
     
 .................................. -.........................       ط -د

     
 ................................. -.........................     ي -هـ
 
 الكرسً -2
 
 ................................ -.........................     و -أ
 
 ................................ -.......................     ز -ب
 
 ................................ -.......................     ع -ج
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 ................................ -........................     ط -د
 
 ............................. -........................   ي -هـ
 

 الجزء الخامس : تكوٌن الكلمات 
 

كون اكبر عدد ممكن من الكلمات ذات المعنى المفهوم من حرو  الكلمات اآلتٌة، وٌمكن استخدام الحر  أكثر 
 7من مرة 

 
 مثال : كلمة ) طرٌق ( ٌمكن أن تكون منها كلمات مثل ) ٌطرق ، قٌر ....الخ (

 
 دقائق ( 5)      بجاراأل -1
 
 ................................ -.........................     و -أ
 
 ................................ -.......................     ز -ب
 
 ................................ -.......................     ع -ج
 
 ................................ -........................     ط -د
 
 ............................... -........................   ي -هـ
 
 
 دقائق ( 5)       القٌادة -2
 
 ................................ -.........................     و -أ
 
 ................................ -.......................     ز -ب
 
 ................................ -.......................     ع -ج
 
 ................................ -........................     ط -د
 
 ............................... -........................    ي -هـ
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The effect of using a strategy of scientific stations in the 

collection of chemistry at the second grade average and the 

development of creative thinking 

 
 

Prof. Dr. Munther Mubdar Abdelkrim        M . Dr. Huiam Ghaeb Hussein                     

                

  College of Basic Education – Diyala College of Basic Education - Diyala 

 

 

The effect using the scientific stations strategy on the achievement of 

students in second intermediate stage in the subject of (Chemistry) and 

improving their creative thinking . 

 

Abstract 

Summary of the research 

 

The aim of this research is to find out the effect of using the scientific stations 

strategy on the students achievement in the subject of (Chemistry) for second 

intermediate stage and improving the creative thinking by checking the 

following by no thesis . 

1.There is no statistic difference on the average of (0,05) among the students 

concerning the mean of the marks to those who were taught by the 

traditional method in the test achievement .  

2. There is no significance as statistic difference on the average of (0,05) 

between the students who study according to the scientific stations  strategy 

of the mean of students marks who study the traditional Method in the test 

of creative thinking (fluency , originality , flexibility , the total from of 

creativity . 

The test is prepared and checked by the validity and reliability and repeated and 

) . %reached (8 /  

 

The intermediatey Al-Muolimee, sector was chosen for this experiment . The 

total nom by of the students are (70) students divided into two groups 
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(controlled and experimental ) equally and it was equally treated in age , 

achievement and intelligence ) .  

The experiment was applied in 15-3-2015 till 20\5\2015 as two lectures every 

week for each group by himself . The achievement test consisted of (30) items 

and consisted of (30) items of consisted of (4) options .It was checked in 

validity of reliability and the activity (the wrong) replacements . The final 

application of the test was on 25\5\2015 . 

The results of the study showed that the (experimental group) were better 

than the controlled group on the achievement test . The experimental group 

were better in the creative thinking in the fields of (fluency , total averse and 

creativity)  

              From this experiment the effect of I using the strategy of scientific 

students I the experimental group , but on the ability of (originality and 

flexibility ) , improving it among students . 

Certain conclusions ,        

    

 


