
الـتطبيق)  ، كـما نـالحـظ أن حجـم الـتأثـير فـى مسـتوى الـتذكـر كـان مـتوسـطا بـينما كـان كـبيرا 
فــــــى كــــــل مــــــن مســــــتوى الــــــفهم والــــــتطبيق  واالخــــــتبار كــــــكل وذلــــــك يــــــدل عــــــلى فــــــاعــــــلية خــــــرائــــــط 

التفكيرفى التحصيل وذلك يرجع إلى :
1) خــرائــط الــتفكير قــللت مــن الســرد الــلغوى لــلمحتوى مــما أتــاح فــرصــة كــبيرة لــتذكــر وفــهم 

عناصر املحتوى .
2) خــرائــط الــتفكير أشــكال يــمكن اســتدعــائــها بســرعــة فــى عــقل الــتالمــيذ وتــنظيم مــعلومــات 
املـحتوى داخـل تـلك األشـكال يسـر اسـتدعـائـها وسـمح بـاالنـتقال إلـى مسـتوى الـفهم لـتلك 

املعلومات وتطبيقها فى مواقف جديدة .
3) االســــتخدام املــــترابــــط لخــــرائــــط الــــتفكير أدى إلــــى تــــكامــــل الــــعمليات املــــعرفــــية فــــى تــــعلم 
مــــــعلومــــــات املــــــحتوى الــــــعلمى مــــــما دعــــــم مــــــن فــــــهمها وظهــــــر ذلــــــك فــــــى نــــــتائــــــج االخــــــتبار 

التحصيلى .
4) اســـتخدام خـــرائـــط الـــتفكير كـــأحـــد األدوات الـــبصريـــة الـــتى تـــفعل الـــجهاز الـــبصرى فـــى 
الـــتعلم أدى إلـــى تـــمييز الـــتالمـــيذ لـــألفـــكار املـــقدمـــة وفـــرزهـــا مـــابـــني األفـــكار املـــهمة واألقـــل 
أهـــــمية مـــــما حـــــدا بـــــهم إلـــــى اســـــتيضاح األفـــــكار الـــــرئـــــيسية واســـــتخدامـــــها فـــــى مـــــعالـــــجة 

املعلومات الجديدة .
* هذا وقد اتفقت نتائج البحث مع نتائج الدراسات التالية :

- دراســـة (ســـنية الـــشافـــعى ، 2006) والـــتى هـــدفـــت إلـــى قـــياس أثـــر خـــرائـــط الـــتفكير فـــى 
مـساعـدة الـتالمـيذ عـلى أن يـصبحوا مـتعلمني مسـتقلني ولـهم الـقدرة عـلى الـتنظيم املـالئـم 
لــــلمعرفــــة الــــعلمية ومــــعالــــجتها وتــــنظيم تــــعلمهم ذاتــــيا ، وأوضــــحت الــــنتائــــج األثــــر الــــكبير 
لخــرائــط الــتفكير عــلى تــحصيل املــفاهــيم الــعلمية وتــعزيــز اســتخدام اســتراتــيجيات تــنظيم 

الذات لتعلم العلوم لتالميذ املرحلة اإلعدادية .
- دراســــة(خــــالــــد الــــباز ، 2007) والــــتى أوضــــحت احــــتياج مــــعلمى الــــكيمياء إلــــى تــــوظــــيف 
اسـتراتـيجيات تـوظـف الـعمليات الـعقلية فـى حـل املـشكالت الـكيميائـية وذلـك ألن كـثير مـن 
كـــتب الـــكيمياء بـــها قـــصور فـــى تـــناول الـــتطبيقات الـــعدديـــة والـــعالقـــات الـــريـــاضـــية وبـــحثت 
الــدراســة فــعالــية اســتخدام خــرائــط الــتفكير فــى تــدريــس وحــدة االتــزان الــكيميائــى عــلى 
تــحصيل طــالب الــصف الــثانــى الــثانــوى وذكــاءاتــهم املــتعددة وتــوصــلت الــنتائــج إلــى األثــر 
الــعالــى لخــرائــط الــتفكير عــلى رفــع الــقدرة الــتحصيلية لــلطالب وتــنمية الــذكــاءات املــتعددة 
لـــدى طـــالب املجـــموعـــة التجـــريـــبية خـــاصـــة فـــى الـــذكـــاء (الـــريـــاضـــى املـــنطقى – املـــكانـــى 

الفراغى- الشخصى ) .
كــما اتــفقت الــنتائــج مــع نــتائــج تــجارب مــدرســة new zeland- st  georg's ومــدرســة 
friend ship وأوضـــــــحت نـــــــتائـــــــج املـــــــدرســـــــتني أنـــــــه بـــــــاســـــــتخدام هـــــــذه األدوات فـــــــى مـــــــختلف 
الـــتخصصات تـــوفـــرت الـــقدرة لـــدى الـــطالـــبات عـــلى تـــولـــيد املـــعلومـــات وتـــنظيمها وبـــناء شـــبكات 
مـعرفـية بهـدف الـوصـول إلـى مـنتجات نـهائـية هـذا إضـافـة إلـى نـشأة درجـة عـالـية مـن الـتواصـل 
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املـــــفتوح والـــــتفكير املـــــترابـــــط مـــــا بـــــني الـــــتالمـــــيذ بـــــعضهم الـــــبعض ونـــــشأة مـــــيول نـــــحو االبـــــداع 
واملرونة .

وبالتالى فى ضوء ماسبق يتم قبول : الفرض األول .
الفرض الثانى :

وينص الفرض الثانى فى البحث الحالى على :
" تـــــوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائـــــية عـــــند مســـــتوى 0.05 بـــــني مـــــتوســـــطات درجـــــات 
تـــــالمـــــيذ املجـــــموعـــــة التجـــــريـــــبية فـــــى كـــــل مســـــتوى مـــــن مســـــتويـــــات االخـــــتبار الـــــتحصيلى وفـــــى 

االختبار ككل قبليا وبعديا لصالح تطبيق االختبار بعديا " .
*وتــم الــتحقق مــن صــحة الــفرض بــحساب مــتوســطى درجــات الــتالمــيذ(عــينة الــبحث) 

قبليا وبعديا وحساب االنحراف املعيارى وقيمة(ت) وحجم التأثير.
ويـــوضـــح جـــدول(14) نـــتائـــج تـــطبيق االخـــتبار الـــتحصيلى قـــبليا وبـــعديـــا عـــلى تـــالمـــيذ 

املجموعة التجريبية كما يلى :
جدول (14)

املتوسط واالنحراف املعيارى  وقيمة(ت) للمقارنة بني درجات تالميذ املجموعة 
التجريبية 

فى القياس القبلى والبعدى لالختبار التحصيلى 

نـــالحـــظ مـــن الجـــدول الـــسابـــق (14) أن الـــنتائـــج الـــسابـــقة تـــعبر عـــن وجـــود فـــروق ذات 
داللــة إحــصائــية عــند مســتوى 0.01 بــني مــتوســطات درجــات تــالمــيذ املجــموعــة التجــريــبية فــى 
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التذكر قبلى
بعدى 75

8.45
16.9

7
3.37
2.99

16.
129

74 0.01 3.75

الفهم قبلى
بعدى 75

3.54
13.5

6
1.61
3.21

29.
40

74 0.01 6.83

التطبيق قبلى
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7

37.8
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4.56
5.01

31.
38

74 0.01 7.29
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كـــل مســـتوى مـــن مســـتويـــات االخـــتبار الـــتحصيلى وفـــى االخـــتبار كـــكل قـــبليا وبـــعديـــا لـــصالـــح 
تـطبيق االخـتبار بـعدي مـما يـدل عـلى  تـفوق تـالمـيذ املجـموعـة التجـريـبية فـى الـتطبيق الـبعدى 
لــالخــتبار الــتحصيلى بمســتويــاتــه الــثالثــة ( الــتذكــر- الــفهم- الــتطبيق ) عــن الــتطبيق الــقبلى  ، 
كـــما نـــالحـــظ أن قـــيم حجـــم الـــتأثـــير فـــى مســـتويـــات االخـــتبار الـــتحصيلى وفـــى االخـــتبار كـــكل 

كبيرة وذلك يدل على فاعلية خرائط التفكيرفى التحصيل وقد يرجع ذلك ملا يلى :
1- تـــــساعـــــد خـــــرائـــــط الـــــتفكير عـــــلى تـــــنظيم وتـــــرتـــــيب املـــــعلومـــــات مـــــما أســـــهم ذلـــــك فـــــى 
تــحصيل الــتلميذ لــكم أكــبر مــن املــفاهــيم والــحقائــق املــوجــودة بــوحــدة املــادة وبــالــتالــى ارتــفعت 

درجته فى التطبيق البعدى لالختبار التحصيلى عنها فى التطبيق القبلى . 
2- كــــما ســــاعــــد عــــامــــل عــــدم الــــتجانــــس  فــــى املجــــموعــــة إلــــى جــــعل الــــتلميذ مــــنخفض 
الــتحصيل يــتعلم مــن زمــالئــه األعــلى تــحصيال فــيزال عــنه الخجــل ويــقبل عــلى الــتعلم بــفاعــلية 
بــاإلضــافــة إلــى أن تــبادل األدوار بــني أعــضاء املجــموعــة يــولــد لــدى كــل تــلميذ مــنهم إحــساس 

باملسئولية الفردية والجماعية تجاه عملية التعلم .
هذا وقد اتفقت نتائج البحث مع نتائج الدراسات التالية :

دراســة ( Yvette,2002) الــتى أجــريــت عــلى مــدارس Indiana مــنذ عــام ( 1999م) 
الثـبات تـأثـير خـرائـط الـتفكير عـلى تـحصيل الـتالمـيذ حـيث قـدم مـعلمى ريـاض األطـفال نـماذج 
لــتحصيل الــعلوم خــالل اســتخدام ثــمانــية أنــماط مــن خــرائــط الــتفكير و فــى املــدرســة املــتوســطة 
أكــد مــعلمى الــعلوم ضــرورة اســتخدام تــلك الخــرائــط فــى تــعليم الــكيمياء نــظرا لــفاعــليتها فــى 

مساعدة التالميذ على بناء املعرفة والتواصل واالبداع فى التوصل للمعنى.
دراسـة(عـلياء عـلى عـيسى ، مـها عـبدالسـالم الخـميسى ، 2007) حـيث تـوصـلت هـذه  
الــدراســة إلــى مــايــلى : وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائــية عــند مســتوى 0.01 بــني مــتوســطات 
درجــات تــالمــيذ املحــموعــة التجــريــبية والــضابــطة فــى االخــتبار الــتحصيلى الــبعدى فــى الــعلوم 

لصالح املجموعة التجريبية
دراســــــة(ابــــــتهال محــــــمد عــــــبدالــــــهادى،2008) : والــــــتى هــــــدفــــــت إلــــــى قــــــياس فــــــعالــــــية 
اســتخدام خــرائــط الــتفكير فــى تــنمية بــعض عــادات الــعقل والــتحصيل لــدى تــلميذات الــصف 

األول اإلعدادى.
وبالتالى فى ضوء ماسبق يتم قبول : الفرض الثانى .

*لـإلجـابـة عـن الـتساؤل الـفرعـى الـثانـى لـلبحث والـذى يـنص عـلى : " مــا فــاعــلية 
اسـتخدام  بـعض خـرائـط الـتفكير فـى اكـتساب مـهارات حـل املـشكالت لـتالمـيذ الـصف الـثانـى 

اإلعدادى ؟ " كان على الباحثة اختبار صحة الفرض الثالث والرابع كما يلى :
 الفرض الثالث :

ينص الفرض الثالث فى البحث الحالى على :
"  تــــوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائــــية  عــــند مســــتوى 0.05بــــني مــــتوســــطات درجــــات 
تـــالمـــيذ املجـــموعـــتني التجـــريـــبية والـــضابـــطة فـــى كـــل مـــهارة مـــن مـــهارات اخـــتبار مـــهارات حـــل 

املشكالت وفى االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية " .
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وتـــم الـــتحقق مـــن صـــحة الـــفرض بـــحساب مـــتوســـطى درجـــات الـــتالمـــيذ(عـــينة الـــبحث) 
قبليا وبعديا وحساب االنحراف املعيارى وقيمة(ت) وحجم التأثير .

ويـــــوضـــــح جـــــدول(15) نـــــتائـــــج تـــــطبيق اخـــــتبار مـــــهارات حـــــل املـــــشكالت بـــــعديـــــا عـــــلى 
مجموعتى البحث كما يلى :

جدول (15)
املتوسط واالنحراف املعيارى وقيمة(ت) للمقارنة بني درجات تالميذ املجموعتني 

التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار مهارات حل املشكالت

املهارة التطبي
ق

عدد 
العي
نة

املتو
سط 
الحس
ابى

االنحراف 
املعيارى

قيمة(ت) df
داللة 
الطرفني

d)قيمة
(

تحديد 
املشكلة 

الضاب
طة

التجر
يبية

75
75

2.21
4.49

1.17
0.77 13.99 149 0.01 2.29

أفضل 
الطرق 

للحصول 
على 

بيانات 

الضاب
طة

التجر
يبية

75
75

2.26
4.54

1.06
0.559 16.10 149 0.01 2.64

فرض 
الفروض

الضاب
طة

التجر
يبية

75
75

1.68
4.10

1.0
.0559 17.6 149 0.01 2.88

اختبار 
صحة 
الفرض

الضاب
طة

التجر
يبية

75
75

1.48
4.06

1.10
0.664 17.3 149 0.01 2.63

استخالص 
النتائج 

فى 
املواقف 
الجديدة 

الضاب
طة

التجر
يبية

75
75

1.81
4.30

1.29
0761 14.65 149 0.01 2.4
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نـــالحـــظ مـــن الجـــدول الـــسابـــق (15) أن الـــنتائـــج الـــسابـــقة تـــعبرعـــن وجـــود فـــروق ذات 
داللـــة إحـــصائـــية  عـــند مســـتوى 0.01بـــني مـــتوســـطات درجـــات تـــالمـــيذ املجـــموعـــتني التجـــريـــبية 
والـــضابـــطة فـــى كـــل مـــهارة مـــن مـــهارات اخـــتبار مـــهارات حـــل املـــشكالت وفـــى االخـــتبار كـــكل 
لـــصالـــح املجـــموعـــة التجـــريـــبية مـــما يـــدل عـــلى  تـــفوق تـــالمـــيذ املجـــموعـــة التجـــريـــبية عـــن تـــالمـــيذ 
املجـــموعـــة الـــضابـــطة فـــى اخـــتبار مـــهارات حـــل املـــشكالت كـــكل وفـــى كـــل مـــهارة مـــن مـــهاراتـــه 
الخــمس(تحــديــد املــشكلة – أفــضل الــطرق لــلحصول عــلى بــيانــات لــلمشكلة – فــرض الــفروض 
– اخـــتبار صـــحة الـــفروض –تـــعميم الـــنتائـــج فـــى املـــواقـــف الجـــديـــدة )  ، كـــما نـــالحـــظ أن قـــيم 
حجــم الــتأثــير فــى مــهارات اخــتبار حــل املــشكالت وفــى االخــتبار كــكل كــبيرة وذلــك يــدل عــلى 

فاعلية خرائط التفكيرفى اكتساب مهارات حل املشكالت وذلك يرجع إلى :
1- أن اسـتخدام الـدمـاغ الـبصرى بـصورة أسـاسـية فـى عـملية الـتعلم حـيث تـم تـفعيل جـهاز 
لــه ســيطرة فــى الــعقل الســتقبال املــعلومــات والــتفاعــل مــعها ومــعالــجتها وتخــزيــنها بــصورة 
ذات مـعنى مـما يـضيف إلـيها صـفة الـثبات والـديـمومـة وأدى ذلـك إلـى تـيسير اسـتعادتـها 

واالستطاعة لالنتقال بتلك املعلومات ملستويات اخرى .
2- قــدمــت خــرائــط الــتفكير لــلتالمــيذ املــحتوى الــعلمى بــصورة مخــططة ، مــنظمة ، مــلخصة 
ومــترابــطة وكــانــت أدوات لــعرض تــفكيرهــم بــنفس الــطريــقة مــما ســمح بــتدفــق األفــكار فــى 
اتـــجاهـــني مـــن وإلـــى عـــقل الـــتالمـــيذ فـــساعـــد ذلـــك عـــلى تـــنمية الـــتفكير املـــنطقى الـــذى هـــو 

أساس حل املشكالت داخل إطار املحتوى العلمى وخارجه .
3- كـــما تـــمثلت الخـــرائـــط كـــمرآة عـــاكـــسة لـــلتالمـــيذ يـــرون ويـــقرأون فـــيها تـــفكيرهـــم بـــوضـــوح 
وســـار بـــهم ذلـــك نـــحو اســـتطاعـــة تـــقييم املـــبادىء املـــطروحـــة عـــليهم  أثـــناء املـــناقـــشة حـــول 

املشكلة التى باملهمة التى يقومون بآدائها .
4-سـاعـدت خـرائـط الـتفكير الـتالمـيذ عـلى عـمل جـسور بـني املـعلومـات املـقدمـة لـهم واكـتشاف 
عـالقـات يـتضح فـيها املـنطق واالرتـباط فـيما بـينها بـصورة مـرتـبة وظـاهـرة لـهم ولـلمعلم مـما 
رفـع كـفاءتـهم فـى إدراك األفـكار الـكامـنة فـى عـبارة املـشكلة وبـالـتالـى الـتمييز بنـي أعـراض 

املشكلة وأسبابها .
5- خــرائــط الــتفكير ذات أشــكال ثــابــتة مــما يســر الــتواصــل الــتعاونــى بــني مجــموعــات الــعمل 
وأصــبح لــدى كــل تــلميذ ذخــيرة كــبيرة مــن األفــكار املــختزنــة فــى عــقله والــتى حــصل عــليها 
أثــناء عــمله مــع املجــموعــة ســاهــمت فــى نــمو قــدرة عــقله عــلى املــرونــة والــتواصــل مــع زمــالئــه 
أثــناء املــناقــشة دون حــدوث نــوع مــن الجــدل الــذى يــوقــع بــهم إلــى التخــلف عــن آداء املــهام 

فأصبحوا أكثر فاعلية واتصال فيما بينهم .
هذا وقد اتفقت نتائج البحث مع نتائج الدراسة التالية :

االختبار 
ككل

الضاب
طة

التجر
يبية

75
75

9.41
21.5

8
2.93
2.21 28.65 149 0.01 4.69
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دراسة(Palma,2001 ) :  والــــــــــتى هــــــــــدفــــــــــت إلــــــــــى الــــــــــتعرف عــــــــــلى اســــــــــتخدام أحــــــــــد 
االســتراتــيجيات الجــديــدة ( شــبكات الــتفكير الــبصرى ) عــلى إكــساب طــالب الــصف الــتاســع  
شـــعبة عـــلوم األرض مـــهارات حـــل املـــشكالت وكـــذلـــك الـــتغير املـــفاهـــيمى فـــى بـــنيتهم املـــعرفـــية ، 
حـيث أظهـرت نـتائـج هـذه الـدراسـة مـايـلى : ارتـفاع مسـتوى تـنظيم املـعرفـة فـى الـذاكـرة وتـغير 

مفاهيمى أفضل لدى طالب الصف التاسع .  
وبالتالى فى ضوء ماسبق يتم قبول : الفرض الثالث .

الفرض الرابع :
وينص الفرض الرابع فى هذا البحث الحالى على :

" تـــــوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائـــــية  عـــــند مســـــتوى 0.05بـــــني مـــــتوســـــطات درجـــــات 
تــالمــيذ املجــموعــة التجــريــبية فــى كــل مــهارة مــن مــهارات اخــتبار مــهارات حــل املــشكالت وفــى 

االختبار ككل قبليا وبعديا لصالح تطبيق االختبار بعديا "

وتـــم الـــتحقق مـــن صـــحة الـــفرض بـــحساب مـــتوســـطى درجـــات الـــتالمـــيذ(عـــينة الـــبحث) 
قبليا وبعديا وحساب االنحراف املعيارى وقيمة(ت) وحجم التأثير .

ويـوضـح جـدول (16) نـتائـج تـطبيق اخـتبار مـهارات حـل املـشكالت قـبليا وبـعديـا عـلى 
تالميذ املجموعة التجريبية كما يلى :

جدول (16)
املتوسط واالنحراف املعيارى  وقيمة(ت) للمقارنة بني درجات تالميذ املجموعة 

التجريبية فى القياس القبلى والبعدى الختبار مهارات حل املشكالت

املجموع
ة

املهارة التطبي
ق

عدد 
العين
ة

املتوس
ط 

الحساب
ى

االنحرا
ف 

املعيار
ى

قيمة 
ت

d
f

داللة 
الطرفني

d)قيمة
(

تجريبية 

تحديد 
املشكلة

قبلى
بعدى

75 2.013
4.49

1.08
0.777

16.5
4

7
4 0.01 3.85

أفضل 
الطرق 
للحصو
ل على 

البيانات

قبلى
بعدى

75 1.94
4.54

0.984
0.599 19.5

6
7
4 0.01 4.55

فرض 
الفروض

قبلى
بعدى

75 1.57
4.106

0.888
0.559

20.0
4

7
4 0.01 4.65

اختبار 
صحة 
الفرض

قبلى
بعدى

75 1.61
4.066

1.24
0.664 15.0

96
7
4 0.01 3.51

-96-



نـــالحـــظ  مـــن الجـــدول الـــسابـــق (16) أن الـــنتائـــج الـــسابـــقة تـــعبرعـــن فـــروق ذات داللـــة 
إحــصائــية  عــند مســتوى 0.01بــني مــتوســطات درجــات تــالمــيذ املجــموعــة التجــريــبية فــى كــل 
مــهارة مــن مــهارات اخــتبار مــهارات حــل املــشكالت وفــى االخــتبار كــكل قــبليا وبــعديــا لــصالــح 
تـطبيق االخـتبار بـعديـا مـما يـدل عـلى تـفوق  تـالمـيذ املجـموعـة التجـريـبية فـى الـتطبيق الـبعدى 
الخــتبار مــهارات حــل املــشكالت كــكل وفــى كــل مــهارة مــن مــهاراتــه الخــمس(تحــديــد املــشكلة – 
أفـــــــضل الـــــــطرق لـــــــلحصول عـــــــلى الـــــــبيانـــــــات – فـــــــرض الـــــــفروض – اخـــــــتبار صـــــــحة الـــــــفرض- 
اسـتخالص الـنتائـج فـى املـواقـف الجـديـدة ) عـن الـتطبيق الـقبلى  ، كـما نـالحـظ أن قـيم حجـم 
الــتأثــير فــى مــهارات حــل املــشكالت وفــى االخــتبار كــكل كــبيرة مــما يــدل عــلى فــاعــلية خــرائــط 

التفكيرفى اكتساب مهارات حل املشكالت ويرجع ذلك إلى :
1- قـدمـت خـرائـط الـتفكير املـحتوى الـعلمى لـلتالمـيذ بـصورة مخـططة ، مـنظمة ، مـلخصة 
ومـترابـطة وأسـهم ذلـك فـى جـعلهم يـفكرون بـنفس الـطريـقة مـما سـمح بـتدفـق األفـكار 
فـــى اتـــجاهـــني مـــن وإلـــى عـــقول الـــتالمـــيذ فـــساعـــد ذلـــك عـــلى تـــنمية الـــتفكير املـــنطقى 

الذى هو أساس حل املشكالت داخل إطار املحتوى العلمى وخارجه. 
2- يـتطلب حـل املـشكالت أحـيانـا رسـم كـروكـى بـغية الـوصـول إلـى الحـل وخـرائـط الـتفكير 
ســـاهـــمت بـــشكل كـــبير عـــلى تـــعويـــد الـــتالمـــيذ عـــلى كـــيفية الـــرســـم لـــألشـــكال ومـــعرفـــة 
الــتفاصــيل الــتى يــنبغى إضــافــتها لــلرســم حــيث إن الــتلميذ مــع خــرائــط الــتفكير يــرى 

صورة مكبرة للموقف (أجزاء املوقف وتفاصيله).
هذا وتتفق نتائج البحث مع نتائج الدراسة التالية :

دراســـــــــة(Palma,2001 ) :  والـــــــــتى هـــــــــدفـــــــــت إلـــــــــى الـــــــــتعرف عـــــــــلى اســـــــــتخدام أحـــــــــد 
االســتراتــيجيات الجــديــدة ( شــبكات الــتفكير الــبصرى ) عــلى إكــساب طــالب الــصف الــتاســع  
شـــعبة عـــلوم األرض مـــهارات حـــل املـــشكالت وكـــذلـــك الـــتغير املـــفاهـــيمى فـــى بـــنيتهم املـــعرفـــية ،  
وكـان مـن نـتائـج هـذه الـدراسـة مـايـلى : ارتـفاع مسـتوى تـنظيم املـعرفـة فـى الـذاكـرة لـدى طـالب 

الصف التاسع  ، وتغير مفاهيمى أفضل لديهم.
وبالتالى فى ضوء ماسبق يتم قبول : الفرض الرابع .

*لـإلجـابـة عـن الـتساؤل الـفرعـى الـثالـث لـلبحث والـذى يـنص عـلى : " هــل 
تـوجـد عـالقـة ارتـباطـية ذات داللـة إحـصائـية بـني درجـات الـتالمـيذ فـى الـتحصيل ومـهارات حـل 

املشكالت؟ " كان على الباحثة اختبار صحة الفرض الخامس كما يلى :

استخال
ص 

الناتئج 
فى 

املواقف 
الجديدة

قبلى
بعدى

75 1.81
4.30

1.21
0.716

15.0
29

7
4 0.01 3.49

االختبار 
ككل 

قبلى
بعدى

75 8.82
21.58

3.18
2.21

27.7
9

7
4 0.01 6.46

-97-



الفرض الخامس :
وينص الفرض الخامس فى البحث الحالى على :

" تــــوجــــد عــــالقــــة ارتــــباطــــية ذات داللــــة إحــــصائــــية بــــني درجــــات الــــتالمــــيذ فــــى االخــــتبار 
التحصيلى و اختبار مهارات حل املشكالت".

وتـــم الـــتحقق مـــن صـــحة الـــفرض بـــحساب مـــعامـــل االرتـــباط الـــثنائـــى ( مـــعامـــل ارتـــباط 

بـيرسـون ) بـني درجـات االخـتبار الـتحصيلى ودرجـات اخـتبار مـهارات حـل املـشكالت ويـوضـح 

جدول(17) النتائج الخاصة بذلك كما يلى : 

 

جدول(17) 

معامل االرتباط الثنائى بني الدرجة الكلية
لالختبار التحصيلى واختبار مهارات حل املشكالت

فـى ضـوء الـنتائـج املـوضـحة بـالجـدول نـالحـظ وجـود عـالقـة ارتـباطـية مـوجـبة وذات داللـة 
إحصائية مابني التحصيل ومهارات حل املشكالت  ويرجع ذلك إلى أن :

مـهارات حـل املـشكالت لـكى يكتسـبها الـتلميذ ويـنجح فـى الـوصـول إلـى حـل لـلمشكلة 
عـليه أن يـمتلك قـدرا كـافـيا مـن املـعلومـات واملـعارف والـقوانـني الـتى تـساعـده عـلى ذلـك وبـالـتالـى 

فكلما زاد تحصيله زاد تمكنه من هذه املهارات .
هذا وتتفق النتائج السابقة مع نتائج الدراسة التالية :

املجموعة عدد أفراد 
العينة أطراف العالقة قيمة(و) مستوى 

االرتباط

التجريبي
ة 

75 درجات االختبار التحصيلى 
×درجات اختبار مهارات حل 

املشكالت

0.834 موجب 
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دراسـة (إيـهاب جـودة أحـمد ،2001 ) وجـود عـالقـة مـوجـبة بـني اكـتساب املـفاهـيم والـقدرة عـلى 
حــل املــشكالت الــكيميائــية لــدى كــل مــن طــالب املجــموعــتني التجــريــبيتني واملجــموعــة الــضابــطة 
وهــــذه الــــعالقــــة دالــــة إحــــصائــــيا فــــيما عــــدا الــــعالقــــة بــــني اكــــتساب املــــفاهــــيم والــــقدرة عــــلى حــــل 

املشكالت الكيميائية لدى طالب املجموعة الضابطة 
وبالتالى فى ضوء ذلك يتم قبول الفرض الخامس . 

الفصل السادس 
مقدمة •
حدود البحث •
مجموعة البحث •
أدوات البحث •
فروض البحث •
نتائج البحث •
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توصيات البحث •
دراسات وبحوث مقترحة •

الفصل السادس 
ملخص البحث

شـكلت آراء ونـظريـات كـل مـن بـرونـر ، أوزوبـل ، بـياجـيه مـعظم الـفكر الـتربـوى الـذى سـاد فـى 
فـــترة الســـبعينيات مـــن الـــقرن الـــحادى والعشـــريـــن وحـــتى اآلن والـــذى انـــتقل تـــدريـــجيا مـــن االهـــتمام 
املــنصب عــلى املــادة الــدراســية إلــى تــمحور هــذا االهــتمام بــاملــتعلم وظهــرت أبــعاد هــذا االهــتمام فــى 
نــشوء عــدد مــن الــبحوث الــتربــويــة الــتى درســت مــيول ورغــبات واحــتياجــات املــتعلمني  بــاإلضــافــة إلــى 
قــدراتــهم الــعقلية وأضــيف فــى هــذه الــفترة الــتى تــتسم بــتقدم عــلمى ومــعلومــاتــى وتــقنى غــير مســبوق 
بـعدا آخـر أبـرزتـه األبـحاث الـعلمية املـتعلقة بـاملـخ البشـرى وهـو عـالقـة املـخ البشـرى بـالـتعلم مـما دفـع 
الــعديــد مــن املــتخصصني فــى مــجال الــتربــية إلــى ابــتكار طــرائــق واســتراتــيجيات تــدريــسية منسجــمة 
مــع مــا أتــت بــه األبــحاث الــعلمية املــتعلقة بــاملــخ البشــرى مــن نــتائــج ، حــيث أصــبحت الــطريــقة املــعتادة 
فــى تــدريــس املــواد الــدراســية بــصفة عــامــة ومــادة الــعلوم بــصفة خــاصــة غــير مجــديــة والتــتناســب مــع 

كيفية استقبال املخ البشرى للمعلومات ومعالجته لها ومن ثم بناء املعرفة .
لذا تتحدد مشكلة البحث الحالى فى التساؤل الرئيسى التالى :

مـا فـاعـلية اسـتخدام  بـعض خـرائـط الـتفكير لـتدريـس مـادة الـعلوم فـى الـتحصيل واكـتساب 
مهارات حل املشكالت لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ؟

و يتفرع من التساؤل الرئيسى السابق التساؤالت التالية :  
1- مـــــا فـــــاعـــــلية اســـــتخدام  بـــــعض خـــــرائـــــط الـــــتفكير فـــــى تـــــحصيل تـــــالمـــــيذ الـــــصف الـــــثانـــــى 

اإلعدادى ملادة العلوم؟
2- مـا فـاعـلية اسـتخدام  بـعض خـرائـط الـتفكير فـى اكـتساب مـهارات حـل املـشكالت لـتالمـيذ 

الصف الثانى اإلعدادى ؟



3- هــــل تــــوجــــد عــــالقــــة ارتــــباطــــية ذات داللــــة إحــــصائــــية بــــني درجــــات الــــتالمــــيذ فــــى االخــــتبار 
التحصيلى واختبار مهارات حل املشكالت ؟

حدود البحث :
التزمت الباحثة  فى البحث بالحدود التالية :

وحـدة {املـادة } مـن كـتاب أنـت والـعلوم الـفصل الـدراسـى األول واملـقررة عـلى تـالمـيذ الـصف 
الثانى اإلعدادى (وزارة التربية والتعليم 2007/2008 م ) .

مــــهارات حــــل املــــشكالت اآلتــــية :{تحــــديــــد املــــشكلة ، أفــــضل الــــطرق لــــلحصول عــــلى بــــيانــــات 
متعلقة باملشكلة ، فرض الفروض ، اختبار صحة الفرض ، تعميم النتائج فى املواقف الجديدة } .

         أنماط خرائط التفكير التالية { خريطة الدائرة ، خريطة الفقاعات ، خريطة الفقاعات 
املزدوجة ، خريطة الشجرة ، خريطة الدعامة } .

مجموعة البحث :
تـــــمثلت عـــــينة الـــــبحث فـــــى (150) تـــــلميذا وتـــــلميذة مـــــن تـــــالمـــــيذ الـــــصف الـــــثانـــــى اإلعـــــدادى 
بـمدارس { د.محـمد الـصالـحى لـلتعليم األسـاسـى ،  الـقنايـات اإلعـداديـة بـنات ، الـقنايـات اإلعـداديـة 

بنني } إدارة القنايات التعليمية – محافظة الشرقية وقد تم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتني :
*مجـــموعـــة تجـــريـــبية (75) {36 تـــلميذا ، 39 تـــلميذة } وقـــد درســـت لـــهم الـــوحـــدة بـــاســـتخدام خـــرائـــط 

التفكير. 
*مجـموعـة ضـابـطة(75) {36 تـلميذا ، 39 تـلميذة } وقـد درسـت لـهم الـوحـدة بـالـطريـقة املـعتادة فـى 

املدارس.
أدوات البحث :

- اختبار تحصيلى فى وحدة املادة                    (إعداد الباحثة)
- اختبار مهارات حل املشكالت                      (إعداد الباحثة)

فروض البحث :
الـفرض األول : " تــوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائــية  عــند مســتوى 0.05بــني مــتوســطات 
درجــات تــالمــيذ املجــموعــتني التجــريــبية والــضابــطة فــى  تــطبيق االخــتبار الــتحصيلى كــكل وفــى كــل 

مستوى من مستوياته بعديا  لصالح املجموعة التجريبية " .
الـفرض الـثانـى : " تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائـية عـند مسـتوى 0.05بـني مـتوسـطات 
درجـــات تـــالمـــيذ املجـــموعـــة التجـــريـــبية فـــى تـــطبيق االخـــتبار الـــتحصيلى كـــكل وفـــى كـــل مســـتوى مـــن 

مستوياته قبليا وبعديا لصالح التطبيق البعدى " .
الـفرض الـثالـث : " تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائـية  عـند مسـتوى 0.05بـني مـتوسـطات 
درجــات تــالمــيذ املجــموعــتني التجــريــبية والــضابــطة فــى  تــطبيق اخــتبار مــهارات حــل املــشكالت  كــكل 

وفى كل مهارة من مهاراته بعديا  لصالح املجموعة التجريبية  ".
الـفرض الـرابـع : " تــوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائــية عــند مســتوى 0.05بــني مــتوســطات 
درجــات تــالمــيذ املجــموعــة التجــريــبية فــى تــطبيق اخــتبار مــهارات حــل املــشكالت كــكل وفــى كــل مــهارة 

من مهاراته قبليا وبعديا لصالح التطبيق البعدى ".

-101-



الـفرض الـخامـس : " تــوجــد عــالقــة ارتــباطــية ذات داللــة إحــصائــية بــني درجــات الــتالمــيذ 
فى االختبار  التحصيلى واختبار مهارات حل املشكالت ".

نتائج البحث :
1-لخـــرائـــط الـــتفكير حجـــم تـــأثـــير كـــبير عـــلى كـــل مســـتوى مـــن مســـتويـــات االخـــتبار الـــتحصيلى وفـــى 
االخـتبار كـكل مـما يـدل عـلى فـاعـليتها فـى تـحصيل تـالمـيذ الـصف الـثانـى اإلعـدادى لـوحـدة املـادة مـن كـتاب 

أنت والعلوم واملقرر عليهم فى الفصل الدراسى األول (2008/2009 م) .

2- لخــــرائــــط الــــتفكير حجــــم تــــأثــــير كــــبير عــــلى كــــل مــــهارة مــــن مــــهارات حــــل املــــشكالت وفــــى 
االخــتبار كــكل مــما يــدل عــلى فــاعــليتها فــى إكــساب تــالمــيذ الــصف الــثانــى اإلعــدادى مــهارات حــل 

املشكالت .
 3-وجـــود عـــالقـــة ارتـــباطـــية مـــوجـــبة بـــني الـــتحصيل فـــى مـــادة الـــعلوم لـــدى تـــالمـــيذ املجـــموعـــة 

التجريبية واكتسابهم مهارات حل املشكالت. 
توصيات البحث :

فى ضوء ماتوصل إليه البحث من نتائج توصى الباحثة بما يلى :
1-الــــــبعد عــــــن أســــــلوب املــــــحاضــــــرة الــــــتقليديــــــة فــــــى الــــــتدريــــــس واســــــتخدام خــــــرائــــــط الــــــتفكير 
واالهـــــتمام بـــــها فـــــى تـــــدريـــــس مـــــادة الـــــعلوم ملـــــساعـــــدة تـــــالمـــــيذ الـــــصف الـــــثانـــــى اإلعـــــدادى عـــــلى رفـــــع 

مستواهم التحصيلى وكذلك إكسابهم مهارات حل املشكالت. 
2- تــضمني كــتب الــعلوم بــعض خــرائــط الــتفكير كــأشــكال تــوضــيحية ملــساعــدة الــتالمــيذ عــلى 

استيعاب وفهم املادة الدراسية . 
3- تـــــزويـــــد أدلـــــة املـــــعلم بـــــمعلومـــــات كـــــافـــــية عـــــن خـــــرائـــــط الـــــتفكير وكـــــيفية اســـــتخدامـــــها فـــــى 

التدريس. 
4- عـــقد دورات تـــدريـــبية لـــلمعلمني عـــامـــة ومـــعلمى مـــادة الـــعلوم خـــاصـــة لـــتعريـــفهم بخـــرائـــط 

التفكير وأهميتها فى التدريس .
البحوث املقترحة :

فى ضوء نتائج البحث تقترح الباحثة إمكانية القيام بالبحوث التالية :
1- دراســــــة فــــــاعــــــلية خــــــرائــــــط الــــــتفكير فــــــى تــــــنمية مــــــتغيرات تــــــابــــــعة أخــــــرى مــــــثل : املــــــهارات 
االجـــتماعـــية ، عـــمليات الـــعلم ، الـــتفكير بـــمختلف أنـــواعـــه ، الـــذكـــاءات املـــتعددة لـــدى تـــالمـــيذ املـــرحـــلة 

اإلعدادية ، الثقة بالنفس. 
2- اجــراء بــحوث مــماثــلة عــلى عــينة مــن تــالمــيذ املــرحــلة اإلبــتدائــية وطــالب املــرحــلة الــثانــويــة 

وطالب الجامعة.
3- اجــــــراء بــــــحوث مــــــماثــــــلة  مــــــن خــــــالل مــــــواد دراســــــية أخــــــرى مــــــثل : مــــــادة الــــــريــــــاضــــــيات ، 

الدراسات االجتماعية ، اللغة العربية ، اللغة اإلنجليزية .
4-  اجــراء بــحوث تــقارن بــني  فــاعــلية خــرائــط الــتفكير وأنــواع أخــرى مــن األدوات الــبصريــة 
مـثل : خـرائـط الـعقل – خـرائـط املـفاهـيم – خـرائـط عـظم الـسمكة – الخـرائـط الـعنكبوتـية عـلى مـتغيرات 

تابعة مثل التحصيل ومهارات حل املشكالت .
5- اجــراء بــحوث تســتخدم اســتراتــيجيات أخــرى إلكــساب تــالمــيذ الــصف الــثانــى اإلعــدادى 

مهارات حل املشكالت.
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6- اجـراء الـبحوث الـتى تسـتخدم اسـتراتـيجيات مـبنية عـلى الـتعلم املنسجـم مـع كـيفية عـمل 
املخ البشرى. 

املراجع

أوال : املراجع العربية •
ثانيا : املراجع األجنبية •
ثالثا : مواقع االنترنت•
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املراجع العربية :
1- ابـــتهال محـــمد عـــبدالـــهادى(2008):"فـــعالـــية خـــرائـــط الـــتفكير فـــى تـــنمية بـــعض عـــادات 
الـعقل والـتحصيل لـدى تـالمـيذ الـصف األول اإلعـدادى فـى مـادة الـعلوم " ،رسـالـة مـاجسـتير 

غير منشورة ، كلية البنات عني شمس ، جامعة عني شمس .

2-إبــــــراهــــــيم محــــــمد عــــــبداهلل(2007):"فــــــاعــــــلية وحــــــدة مــــــقترحــــــة فــــــى ضــــــوء مــــــدخــــــل تــــــكامــــــل 
الــريــاضــيات والــعلوم والــتكنولــوجــيا فــى تــنمية حــل املــشكالت الــريــاضــية لــدى تــالمــيذ املــرحــلة 
اإلعــــداديــــة" ، مجــلة كــلية الــتربــية بــبورســعيد ، الــــسنة األولــــى ، الــــعدد(2) ، ص ص 

.258: 226
3- إبـــراهـــيم أحـــمد الـــحارثـــى ( 2000) : تــدريــس الــعلوم بــأســلوب حــل املــشكالت ، 

الرياض ، مكتبة الشقرى .

4- أحــــــــــمد النجــــــــــدى ، مــــــــــنى عــــــــــبدالــــــــــهادى ، عــــــــــلى راشــــــــــد(2003): طــــــرق وأســــــالــــــيب 
واسـتراتـيجيات حـديـثة فـى تـدريـس الـعلوم ، سـلسلة املـراجـع فـى الـتربـية وعـلم 

النفس ، الكتاب 27 ، القاهرة ، دارالفكر العربى .

5- الــسعيد محــمود الــسعيد(2004):"فــعالــية بــرنــامــج إثــرائــى فــى الــريــاضــيات بــاســتخدام 
الـــكمبيوتـــر لـــتنمية الـــقدرة عـــلى حـــل املـــشكالت واالتـــجاه نـــحو الـــتعلم الـــذاتـــى لـــدى الـــتالمـــيذ 

.www.ulumensania.net "املوهوبني فى الرياضيات باملرحلة اإلعدادية

6- ايــريــك جــنسن(2001): كـيف نـوظـف أبـحاث الـدمـاغ فـى الـتعليم ، الــدمــام ، دار 
الكتاب التربوى للنشر والتوزيع .

7- إيـهاب أحـمد محـمد(2007):"فـعالـية وحـدة إثـرائـية مـقترحـة فـى الـتحصيل وتـنمية الـقدرة 
عــلى حــل املــشكالت الــكيميائــية لــدى الــطالب املــتفوقــني بــاملــرحــلة الــثانــويــة الــعامــة" ، رســالــة 

ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة املنصورة .



8- إيــهاب جــودة أحــمد طــلبة(2001):"أثــر اســتخدام كــل مــن مــدخــل تحــليل املــهمة ونــموذج 
الـذاكـرة فـى اكـتساب املـفاهـيم وحـل املـشكالت الـكيميئايـة لـدى طـالب الـصف األول الـثانـوى 
ذوى صـعوبـات الـتعلم" ، مجـلة الـبحوث الـنفسية والـتربـويـة، الـسنة 16 ، الـعدد(2) ، 

ص ص 299:257 .

9- بـــــهاء حـــــمودة(2005):"تـــــنمية الـــــقدرة عـــــلى حـــــل املـــــشكالت لـــــدى طـــــالب الـــــصف األول 
الــثانــوى بــاســتخدام اســتراتــيجية M.U.R.D.E.R املــعرفــية الــقائــمة عــلى تــجهيز ومــعالــجة 

املعلومات" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عني شمس .

10-جــون آر- أنــدرســون(2007): عــلم الــنفس املــعرفــى وتــطبيقاتــه ، تــرجــمة : محــمد 
صبرى سليط ، رضا مسعد الجمال ، عمان ، دار الفكر .

11-حـسن شـحاتـه ، زيـنب الـنجار(2003): معجـم املـصطلحات الـتربـويـة والـنفسية 
عربى – إنجليزى ، القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية .

12-حـــــسن حســـــني زيـــــتون ( 2003 ) : اســـتراتـــيجيات الـــتدريـــس رؤيـــة مـــعاصـــرة 
لــطرق الــتعليم والــتعلم ، ســلسلة أصــول الــتدريــس ، الــــكتاب4 ، الــــقاهــــرة ، عــــالــــم 

الكتب .

13-حـنان حـمدى أحـمد(1999):"فـاعـلية اسـتخدام اسـتراتـيجيتى كـل مـن الـتعلم الـتعاونـى 
والـــفردى عـــلى اكـــتساب الـــطالب املـــعلمني شـــعبة الـــعلوم لـــبعض املـــهارات املـــعملية ومـــهارات 
حـــل املـــشكالت وعـــالقـــة ذلـــك بـــاتـــجاهـــاتـــهم نـــحو الـــدراســـة الـــعملية" ، رســـالـــة مـــاجســـتير غـــير 

منشورة ، كلية التربية ، جامعة طنطا .

14-خـالـد حـسن الشـريـف(2005):"فـعالـية اسـتخدام الـنموذج الـتأمـلى فـى تـعلم سـلوك حـل 
املـشكالت لـدى تـالمـيذ املـرحـلة اإلعـداديـة فـى ضـوء أسـالـيب تـعلمهم" ، رسـالـة مـاجسـتير غـير 

منشورة ، كلية التربية ، جامعة اإلسكندرية.

15-خـــالـــد صـــالح الـــباز (2007):"فـــعالـــية اســـتخدام خـــرائـــط الـــتفكير فـــى تـــدريـــس االتـــزان 
الـــكيميائـــى عـــلى تـــحصيل طـــالب الـــصف الـــثانـــى الـــثانـــوى وذكـــاءاتـــهم املـــتعددة" ، املؤتــمر 
الـــعلمى الـــحادى عشـــر :الـــتربـــية الـــعلمية .... إلـــى أيـــن؟ ، الجـــمعية املـــصريـــة 
لـلتربـية الـعلمية، فـندق املـرجـان-فـايـد- بـاإلسـماعـيلية ، واملـنعقد فـى الـفترة مـن 29إلـى31 

يوليو، ص ص 23-1  .

16-ـــــــــ (2008):"فـعالـية اسـتخدام مـقايـيس تـقديـر اآلداء فـى تـدريـس الـكيمياء بـاملـرحـلة 
الـــــثانـــــويـــــة عـــــلى الـــــتحصيل والـــــقدرة عـــــلى حـــــل املـــــشكالت والـــــعمل الـــــتعاونـــــى" ، الجـــمعية 

املصرية للتربية العلمية ، املجلد(11)،العدد(2) ، ص ص 1 : 33 .



17-دونــا أتــشايــر ، مــارفــني ســيترون ، فــلوريــتا مــكينزى (1999):إعــداد الــطالب لــلقرن 
الـحادى و العشـريـن . تــرجــمة : الــسيد محــمد دعــدور ، إبــراهــيم رزق حــسن ، الــقاهــرة ، 

عالم الكتب.

18-ذوقـــــــان عـــــــبيدات ، ســـــــهيلة أبـــــــو الـــــــسميد (2005) : الــــدمــــاغ والــــتعلم والــــتفكير ، 
عمان ، دار ديبونو للنشر والتوزيع.

19-رشـدى فـام مـنصور(1997):"حجـم الـتأثـير-الـوجـه املـكمل لـلداللـة اإلحـصائـية-"،املجـلة 
املصرية للدراسات النفسية ،املجلد(7)،العدد(16)،ص ص57 : 75 .

20-رضـا الـسيد محـمود(1998):"فـعالـية بـرنـامـج تـدريـبى بـاسـتخدام خـرائـط املـفاهـيم فـى 
اسـتراتـيجيات حـل مـشكالت الـكيمياء وتـعديـل أنـماط الـتفضيل املـعرفـى لـدى طـالب املـرحـلة 

.www.ulumensania.net ، "الثانوية

21-ســـــمر ســـــعد يـــــوســـــف(2003):"فـــــعالـــــية بـــــرنـــــامـــــج لـــــتدريـــــب األطـــــفال عـــــلى مـــــهارات حـــــل 
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ملحق رقم (1) 
أسماء السادة الخبراء واملتخصصني فى املجال 

واملحكمني على أدوات البحث 

    
أسماء السادة الخبراء  والمتخصصین والمحكمین على أدوات البحث 

م االسم الوظيفة وجهة 
العمل

تحليل 
الوحد

ة

اختبار 
تحصيل

ى

اختبار 
مهارات حل 
املشكالت

1 أ.د/عبدالسالم 
مصطفى 
عبدالسالم

أستاذاملناهج وطرق 
تدريس العلوم – كلية 

التربية- جامعة 
املنصورة

√ √



2 أ.د/زبيدة محمد 
قرنى

أستاذاملناهج وطرق 
تدريس العلوم – كلية 

التربية- جامعة 
املنصورة

√ √

3 أ.د/إبراهيم 
محمد شعير

أستاذاملناهج وطرق 
تدريس العلوم – كلية 

التربية- جامعة 
املنصورة

√ √

4 أ.د/أبو السعود 
محمد أحمد

أستاذ املناهج وطرق 
تدريس العلوم – كلية 
التربية- جامعة بنها ، 
ووكيل الكلية لشئون 

البيئة

√ √

5 أ.د/أحمد عبد 
الرحمن

أستاذ علم النفس 
التربوى كلية التربية – 

جامعة الزقازيق

√

7 د/نصرمحمود 
صبرى

مدرس علم النفس 
التربوى كلية التربية – 

جامعة الزقازيق

√

8 د/ الشافعى عبد 
الحق

مدرس املناهج وطرق 
تدريس العلوم – كلية 
التربية- جامعة بنها

√ √

9 د/سعيد حامد  مدرس املناهج وطرق 
تدريس العلوم – كلية 
التربية- جامعة بنها

√ √

10 د/إبراهيم جيد مدرس علم النفس 
التربوى كلية التربية – 

جامعة الزقازيق

√

11 د/ السيد محمد 
بيومى

مدرس املناهج وطرق 
تدريس العلوم – كلية 

التربية- جامعة 
الزقازيق

√ √              √ 

14 أ/مجدى سبع موجه العلوم بإدارة 
القنايات التعليمية √ √

15 أ/رجاء أبو 
الفتوح

وكيلة مدرسة اإلعدادية 
بنني √ √



 

16 أ/ محمد فاروق  مدرس أول العلوم -
مدرسة اإلعدادية بنني √ √

17 أ/ أيمن نجيده مدرس أول العلوم - 
مدرسة د. محمد 

الصالحى للتعليم 
األساسى

√ √

18 أ/ عبير عبد 
املعطى 

مدرس أول العلوم - 
مدرسة اإلعدادية بنات √ √

19 أ/ هالة عويس  مدرسة العلوم - مدرسة 
اإلعدادية بنات
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ملحق (2)

دليل املعلم لتدريس وحدة املادة املقررة على تالميذ 
الصف الثانى اإلعدادى وفقا لخرائط التفكير 

 

إعداد 
سناء عبدالعظيم السيد عبدالرحمن

إشراف 
أ.د/ السيد على شهده أ.د/ فوزى أحمد 
الحبشى                                     
أستاذ املناهج وطرق 
تدريس العلوم املتفرغ

أستاذ املناهج وطرق 
تدريس العلوم

كلية التربية – جامعة 
الزقازيق

كلية التربية – جامعة 
الزقازيق



مقدمة الدليل :
عزيزى املعلم / ................ عزيزتى املعلمة / ................

أقدم لسيادتكم دليل املعلم ومنه أقدم بعض اإلرشادات والتوصيات التى ربما تساعدكم 
فى  إكساب مهارات حل املشكالت { تحديد املشكلة ، جمع املعلومات ، فرض الفروض ، 

اختبار صحة الفرض ، تعميم النتائج } بواسطة خرائط التفكير أثناء تدريسكم وحدة 
{املادة} لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى ، ويتضمن الدليل ما يلى :

*فلسفة الدليل .
*أهمية الدليل .

*دور املـــعلم فـــى تـــنفيذ بـــعض الـــتوصـــيات والـــتوجـــيهات عـــند تـــدريـــس الـــوحـــدة لخـــلق 
بيئة تفكيرية داخل الفصل.

*أهداف تدريس وحدة {املادة} من كتاب {أنت والعلوم } املقررة على تالميذ الصف 
الثانى اإلعدادى(2008/2009 م) وتنقسم إلى :

- أهداف معرفية .

- أهداف مهارية .
- أهداف وجدانية .

*األدوات والوسائل التعليمية .
*التوزيع الزمنى لتدريس موضوعات الوحدة .

     *جلسات تدريب على خرائط التفكير .
*طريقة السير فى تدريس املوضوعات .

*املراجع .



 

فلسفة الدليل :
هــــذا الــــدلــــيل يســــتخدم أحــــد  أهــــم األدوات الــــبصريــــة  شــــيوعــــا وانــــتشارا فــــى مــــعظم 
مــدارس دول الــعالــم والــتى يســتخدمــها املــعلمون فــى الــتدريــس ملــتعلميهم فــى مــختلف املــواد 
الـدراسـية ومـختلف املـراحـل الـتعليمية ، وتـتعدد أنـماط خـرائـط الـتفكير حـتى تـصل إلـى ثـمانـية 
أنـماط تـتميز بـاملـرونـة واالتـساق والـتكامـل والـنمائـية  ، وتـمثل خـرائـط الـتفكير أحـد الـتطبيقات 
الـــــتربـــــويـــــة الحـــــديـــــثة فـــــى مـــــجال الـــــتعلم املنسجـــــم مـــــع األبـــــحاث الـــــعلمية لـــــلمخ ، وبـــــالـــــتدريـــــس 
بـــاســـتخدام خـــرائـــط الـــتفكير تســـتطيع عـــزيـــزى املـــعلم الـــتفاعـــل وتـــالمـــيذك مـــع ثـــمانـــى مـــهارات 

أساسية وهى :
1- مهارات التركيز .                                 2- مهارات جمع املعلومات .

3- مهارات التذكر .                                  4- مهارات التنظيم .

5- مهارات التحليل .                                  6- مهاارت التوليد .

7- مهارات التكامل .                                 8- مهارات التقويم .
ويـعد اسـتخدام األدوات الـبصريـة خـطوة نـحو تحسـني الـتعلم بـاالنـتقال مـن الـعالقـات 
الـلفظية إلـى اسـتراتـيجية تـشجع الـتمثيل الـتصورى ، بـاإلضـافـة إلـى تـوظـيف املـعلومـات مـما 
يـرفـع مـن الـقدرات الـعقلية وفـهم املـثيرات الـبصريـة املـحيطة بـاملـخ ومـمارسـة الـعديـد مـن أنـواع 

التفكير.
أهمية الدليل:

یزود المعلم بآداة بصریة حدیثة فى تدریس مادة العلوم {خرائط التفكیر} والتى تستطیع بھا أن تبدأ عملیة 

متكاملة لرسم التفكیر . 

توفر لغة بصرية لعرض االستجابات بني التالميذ وبعضهم البعض وبينك وبينهم . -
تقيم عدد هائل من االرتباطات والعالقات بني مكونات املحتوى العلمى . -
تقدم املحتوى العلمى بصورة مرسومة ، مخططة ، منظمة . -
تساعدهم على سهولة استرجاع ماتم تعلمه . -

- يـــساعـــد املـــعلم عـــلى  إكـــساب تـــالمـــيذه مـــهارات حـــل املـــشكالت { تحـــديـــد املـــشكلة ، جـــمع 
املــــــعلومــــــات ، فــــــرض الــــــفروض ، اخــــــتبار صــــــحة الــــــفرض ، تــــــعميم الــــــنتائــــــج } مــــــن خــــــالل 

مايقدمه الدليل من مهام تساعد على اكتساب مثل هذه املهارات .
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- تــقديــم نــماذج مــن أســئلة مــوضــوعــية تــساعــد عــلى مــعرفــة مــدى اكــتساب الــتالمــيذ ملــهارات 
حل املشكالت .

 
توجيهات وتوصيات يفضل أن تراعيها عزيزى املعلم عند تدريس الوحدة لخلق 

بيئة تفكيرية داخل الفصل الدراسى :
هناك خمسة أنماط من السلوك يفضل عزيزى املعلم أن تراعيها أثناء تدريسك لوحدة {املادة} 

                                               SPACE : واختصار تلك األنماط

الهــدوء: اطـــلب مـــن الـــتالمـــيذ أن يـــأخـــذوا بـــعض الـــوقـــت لـــيفكروا فـــى اإلجـــابـــة قـــبل رفـــع أيـــديـــدهـــم 
بـــدافـــعية أو الـــبدء فـــى حـــل املـــهام داخـــل أوراق الـــعمل وأخـــبرهـــم بـــأن هـــذا الـــوقـــت يـــسمى وقـــت 
الــــتفكير وهــــو يــــتراوح مــــابــــني 3 :7 ثــــوانــــى ، ويــــساعــــد وقــــت الــــتفكير عــــلى إصــــدار اســــتجابــــات 

وأفكار متنوعة وفعالة .
- التكتفى بأول إجابة فقط من التالمیذ أو من المجموعات حتى لو كانت صحیحة ألن ذلك یعطى التالمیذ 
رسالة مغزاھا أن طریق المعرفة طریق واحد فقط وبذلك التعطى فرص لظھور إجابات بدیلة وآراء مختلفة 

من شأنھا أن تعزز نمو التفكیر داخل  عقول التالمیذ . 

تقديم املعلومات : 
- قدم معلومات شخصية قد تساعد فى استيعاب املادة العلمية وآداء املهمة .

- إرشـدهـم إلـى بـعض مـصادر أخـرى غـير الـكتاب املـدرسـى يـمكن الـحصول مـنها عـلى مـعلومـات 
مـفيدة مـرتـبطة بـالـوحـدة الـتى يـدرسـونـها لـتحسن مـن عـملية تـعلمهم مـثل بـعض الـكتب واملـجالت 

واملواقع االلكترونية .
- أخـــبر الـــتالمـــيذ أنـــه يـــمكن تـــعديـــل اإلجـــابـــات فـــى ضـــوء إضـــافـــة بـــعض املـــعلومـــات واحـــرص عـــلى 

تنفيذ ذلك أثناء مناقشتك معهم .
- أعـطى فـرص لـلتالمـيذ لـلمناقـشة مـع بـعضهم الـبعض داخـل املجـموعـة الـواحـدة ومـناقـشة إجـابـات 

املجموعات مع بعضها البعض فى نظام .
- امـــنح الـــتالمـــيذ فـــرصـــة لـــيسألـــوا أثـــناء آداء املـــهمة وبـــعدهـــا اطـــلب مـــنهم اقـــتراح بـــعض األســـئلة 

للتقويم فى هذا املوضوع .
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- اهتم بمتابعة حل األسئلة املوجودة فى نهاية كل درس وراجعها مع التالميذ فى بداية كل حصة 
ألنها جزء مكمل للدرس ومايريده من أهداف يحققها .

- قــــدم الــــتغذيــــة الــــراجــــعة آلداء الــــتالمــــيذ حــــيث تــــراجــــع مــــشاركــــتهم الــــفعالــــة لــــبعضهم الــــبعض داخــــل 
املجموعة الواحدة أثناء آداء املهمة ومراجعة مشاركة كل املجموعات فى املناقشة داخل الفصل .

القبول بدون إصدار أحكام :
- استمع إلى أفكار التالميذ املختلفة أثناء املناقشة .

- التصدر أحكاما سواء إيجابية أو سلبية ألن ذلك شأنه أن يغلق باب عملية التفكير داخل 
عقول التالميذ .

- استخدم وقت التفكير ملدة ثانية أو ثانيتني .
- اطلب من التالميذ {إجابة إضافية ، إجابة بديلة ، وجهة نظر جديدة ، وجهة نظر مختلفة } 

إذ أن قـــبول أفـــكار الـــتالمـــيذ املـــختلفة يـــقدم مـــناخـــا فـــسيولـــوجـــيا آمـــنا حـــيث نـــمو مـــيول الـــتالمـــيذ نـــحو 
الـتفكير وإبـداء الـنشاط فـى آداء املـهمة واتـخاذ خـطوات تـجاه اتـخاذ الـقرار كـما أنـه يـشجعهم عـلى 

اختبار ومقارنة ونقد وتقييم أفكارهم ومشاعرهم مع بعضهم البعض ومع معلمهم . 
- يفضل عدم استخدام مصطلحات إجابة هائلة ، عمل عظيم ، برافو ، ممتاز فإن تعزيز 
استجابة التلميذ بتلك املصطلحات أو مايشابهها تشعر التالميذ بالغيرة من هذا الذكى 

وينظر بعض التالميذ إلى أنفسهم نظرة دونية بعض الشيىء كما يفقد هذا املصطلح 
قيمته إذا كرر بعد ذلك .

التوضيح والشرح : 
- فى بعض األحيان اليستطيع التالميذ التعبير عما يدور فى عقولهم بصورة جيدة وقد تكون 

إجابتهم للمعلم غير واضحة ، انتبه هنا عزيزى املعلم والتكتفى بإجابة تشتمل على {نعم ، ال 
} أى إجابة قصيرة غير مفهومة التعبر عن مدى استيعاب التلميذ للمادة العلمية فال تعنفه 

لقصر إجابته وعدم فهمه والتنتقل إلى تلميذ آخر وتتركه ولكن تحاور معه .

الـتعاطـف مـع اآلخـريـن : حــني يــدخــل الــتالمــيذ الــصف الــدراســى يــندر أن يــكون اهــتمامــهم األول 
عـــن املـــحتوى الـــعلمى الـــذى ســـوف يـــدرســـونـــه واألولـــويـــة الهـــتمامـــهم بـــاإلحـــساس والـــشعور بـــالـــصف 

ومايتوقعه املعلم منهم وعلى ذلك حاول أن تعمل عزيزى املعلم على:

- مـــساعـــدة كـــل الـــتالمـــيذ عـــلى تـــنمية ثـــقتهم بـــأنـــفسهم وأشـــعرهـــم بـــقدرتـــهم عـــلى آداء املـــهام وأنـــهم 
قادرون على التقدم فيها والتحسن واإلجادة .

- أشـعر الـتالمـيذ بـأنـهم مـقبولـني مـنك فـتعرف عـلى أسـمائـهم فـى أول لـقاء بـينك وبـينهم وحـاول 
بعد ذلك مناداتهم بهذا االسم .

- كـــن عـــلى وعـــى بـــاتـــجاهـــاتـــك الســـلبية نـــحو الـــتالمـــيذ الـــضعاف وحـــاول تـــغييرهـــا إلـــى اتـــجاهـــات 
إيجابية وإن لم تستطع فال تظهر تلك االتجاهات السلبية لهم .

- كــــن مــــتعاطــــفا مــــعهم مــــقدرا الخــــتالف قــــدراتــــهم الــــعقلية والحــــظ أن الــــتعلم يحــــدث فــــى بحــــر مــــن 
االتـــــــجاهـــــــات واإلدراكـــــــات والـــــــتى يـــــــحسن املـــــــعلم الـــــــفعال الـــــــتصرف بـــــــها عـــــــلى نـــــــحو مســـــــتمر.

(www.thinkingfoundation.org)
توجيهات عند تقسيم التالميذ للعمل فى مجموعات صغيرة :
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- قسم التالميذ إلى مجموعات كل مجموعة 4- 6 تالميذ ويكونوا مختلفى املستويات أى 
تتضمن كل مجموعة تالميذ ذوى قدرات {مرتفعة ، متوسطة ، منخفضة } .

- وضح للتالميذ أن هدفهم واحد ومشترك ويجب أن يعملوا مع بعض فى تفاعل آلداء املهام ثم 
شبه املجموعة كأنها فريق كرة {سلة ، قدم} .

- اشرح لهم أنه يجب أن نستمع إلى بعضنا البعض باهتمام وأن تحل النزاعات أثناء العمل 
بهدوء دون إزعاج وأن تترك لهم الفرص للمناقشة داخل املجموعة .

- ادعوهم إلى أن يشاركوا زمالئهم فى آداء املهام إذ أن املجموعة كلها تحصل على نفس الدرجة 
.

أهداف تدريس وحدة {املادة} من كتاب {أنت والعلوم } املقررة على تالميذ الصف 
الثانى اإلعدادى(2008/2009 م):

أوال : األهداف املعرفية : ينبغى بعد دراسة وحدة {املادة} أن يكون التلميذ قادرا على أن :
1- يوضح بالرسم تركيب الذرة .

2- يذكر مكونات نواة الذرة .
3- يحدد شحنة كال من (االلكترونات،البروتونات،النيترونات) .

4- يذكر العالقة بني العدد الذرى وعدد البروتونات وعدد االلكترونات .
5- يفرق بني كتلة كال من (االلكترونات،البروتونات، النيترونات) .

6- يستنتج العالقة بني العدد الكتلى والعدد الذرى .
7- يذكر مستويات الطاقة فى أكبر الذرات املعروفة .

8- يذكر بعض جزيئات العناصر وبعض جزيئات املركبات .
9- يحدد كيفية توزيع االلكترونات فى مستويات الطاقة .

10- يذكر عدد االلكترونات التى يتشبع بها كل مستوى من مستويات الطاقة األربعة األولى .
11- يعدد خواص املركب .

12- يذكر عدد العناصر املعروفة حتى اآلن .
13- يذكر الرموز الكيميائية لبعض العناصر.

14- يكتب الصيغ الكيميائية لبعض املركبات .
15- يفرق بني عدد العناصر املوجودة فى الطبيعة وعدد العناصر التى تحضر صناعيا .

16- يفرق بني رموز ذرات وأيونات وجزيئات العناصر .
17- يفسر سبب أن الغازات الخاملة غير نشطة كيميائيا .

18- يكتب بعض املجموعات الذرية .
19- يصنف طرق اتحاد العناصر .

20- يصنف تكافؤات بعض العناصر .
21- يقارن بني الفلزات والالفلزات .

22-يشرح كيفية كتابة الصيغ الكيميائية لبعض املركبات الشائعة .
23- يفسر كيفية حدوث التفاعل الكيميائى .

24-يقارن بني التفاعالت الطاردة للحرارة والتفاعالت املاصة للحرارة .
25- يعدد بعض قوانني االتحاد الكيميائى  .
26- يذكر بعض أنواع التفاعالت الكيميائية .

27- يذكر مثال على كل نوع من أنواع التفاعالت الكيميائية .
28- يفرق بني املحاليل املائية من قيمة األس الهيدروجينى .
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29- يعدد طرق فصل املخاليط املتجانسة .
30- يفرق بني طرق فصل املخاليط املتجانسة .

31- يقارن بني العنصر واملركب .
ثانيا : األهداف املهارية : ينبغى بعد دراسة وحدة {املادة} أن يكون التلميذ قادرا على أن :

1- يحسب العدد الذرى والعدد الكتلى لبعض العناصر .
2- يرسم الشكل التخطيطى لذرات بعض العناصر .

3- يقسم العناصر املوجودة فى الطبيعة طبقا لحالتها الفيزيائية .
4- يقسم العناصر املوجودة فى الطبيعة طبقا لخصائصها الفيزيائية .

5- يجرى تجربة توضح أن خواص املركب تختلف عن خواص عناصره .
 . NaOH ، NaCl 6- يرسم خريطة فقاعات مزدوجة للمقارنة بني

7- يجيد كتابة الصيغ الكيميائية لبعض املركبات الشائعة .
8- يحسب كتلة املول من أى مادة بمعلومية األوزان الذرية لها .
9- يطبق قوانني االتحاد الكيميائى على التفاعالت الكيميائية .

10- يرسم خريطة دائرة يبني فيها معلوماته عن الذرة .
11- يرسم خريطة دائرة يبني فيها معلوماته عن مستويات الطاقة .

12- يرسم خريطة فقاعات توضح خصائص املركب .
13- يرسم خريطة تدفق متعدد تبني أسباب تعادل الذرة واآلثار املترتبة على ذلك .
14- يكتب مقاال علميا عن عنصر النحاس واستخداماته كمثال للعناصر الفلزية .

15- يكتب مقاال علميا عن العالم نيلز بور موضحا أهم جهوده العلمية .
ثالثا :األهداف الوجدانية : ينبغى بعد دراسة وحدة {املادة} أن يكون التلميذ قادرا على أن :

يقدر جهود العلماء فى سبيل تطوير العلم .1.
يشارك فى املناقشة داخل املجموعة . 2.
يشارك زمالؤه فى املجموعة لتحديد أدوار كل واحد منهم . 3.
تتكون لديه ميول إيجابية نحو العمل التعاونى . 4.
يتعاون مع زمالئه فى رسم الخرائط التفكيرية املطلوبة منهم . 5.
يقدر أهمية االطالع على املراجع العلمية إلثراء معلوماته . 6.
تتكون لديه ميول إيجابية نحو تصفح املواقع العلمية على شبكة االنترنت . 7.
يكتسب مهارات حل املشكالت من خالل املهام التى تعرض عليه . 8.
يتعاون مع زمالئه فى آداء املهام . 9.

األدوات والوسائل التعليمية :
اطلب من التالميذ املساهمة فى إحضار بعض األدوات أو الوسائل التعليمية إلحداث تعلم 

متشارك فعال يسير فى اتجاهني كما يحدث ثراء وتنوع الوسائل التعليمية مثل :
- أقالم ألوان زاهية ، صلصال .

- كراسات اسكتش رسم .
- ملح طعام .

-كبريت .
-زيت وكيروسني .
- أنابيب اختبار .

- لهب بنزن .
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- ميكروسكوب إلكترونى .
 -عدسة مكبرة .

- لوحة لخرائط التفكير الثمانية .
- كروت مكتوب عليها بعض الصيغ الكيميائية للمجموعات الذرية .

- كروت مكتوب عليها بعض الرموز الكيميائية لبعض العناصر واملركبات الكيميائية .
- لوحة توضح التوزيع االلكترونى لذرات بعض العناصر .

التوزیع الزمنى لتدریس موضوعات وحدة {المادة} للصف الثانى اإلعدادى للعام الدراسى 
2008 / 2009م 

جلسات التدريب على استخدام خرائط التفكير :

أوال : مقدمة :

م موضوعات 
الوحدة دروس الوحدة عدد 

الحصص
عدد 

األسابيع الشهور

1 الذرة مفهوم الذرة وتركيبها 2
األسبوع 

األول

من 5/11/2008
إلى 

18/12/2008
مع وجود إجازة 
عيد األضحى 

املبارك

مستويات الطاقة 1

1

2

توزيع 
االلكترونات 

على مستويات 
الطاقة

توزيع االكترونات 4 األسبوع 
الثانى

3 العنصر 
واملركب العنصر واملركب 3 األسبوع 

الثالث

4

الصيغ 
الكيميائية 

لبعض 
املركبات

االرتباط بني الذرات 2
األسبوع 
الرابع

خطوات كتابة الصيغ 
الكيميائية لبعض املركبات 2

5 التفاعالت 
الكيميائية قوانني االتحاد الكيميائى 2

األسبوع 
الخامس

أنواع التفاعالت 
الكيميائية 2

املحلول وطرق فصل 
املخاليط 1

املجموع 20 5 أسابيع



أقدم لك عزيزى املعلم فيما يلى مجموعة من االرشادات التى سوف تساعدك فى تدريب التالميذ 
على خرائط التفكير حيث يقدم هذا التدريب للتالميذ فى أول العام الدراسى حتى تتكون لديهم 

خلفية عن خرائط التفكير قبل بداية تدريس موضوعات وحدة {املادة} فى الكتاب املدرسى .

ثانيا : مدة التدريب : 

يستغرق التدريب على خرائط التفكير أربع جلسات بواقع حوالى  ثمانى حصص دراسية 
{ جلستني تدريب لفصل 2/1 بنني ، جلستني تدريب لفصل 2/2 بنات } .

ثالثا : أهداف التدريب :

بعد انتهاء التدريب ينبغى أن يكون التلميذ قادرا على أن :

يميز بني أنماط خرائط التفكير .-

يذكر أسماء كل نمط من أنماط خرائط التفكير . -

يحدد وظيفة كل نمط من أنماط خرائط التفكير . -

يرسم من عقله مثال لكل نمط من هذه األنماط  . -

رابعا : الوسائل التعليمية :

لوحة كبيرة مرسوم عليها خرائط التفكير .-

أقالم رصاص ، كراسات اسكتش رسم غير مسطرة . -

لوحة لخريطة الشجرة موصوف بها صور التكاثر الالجنسى .  -

لوحة لخريطة الفقاعات موصوف بها خصائص البكتريا . -

لوحة لخريطة الفقاعات املزدوجة تقارن بني الخلية النباتية والخلية الحيوانية . -

لوحة لخريطة التدفق تحتوى على خطوات اإلخصاب تكوين الزيجوت والجنني فى -
الحيوانات . 

لوحة لخريطة التدفق املتعدد تشرح تلوث الهواء الجوى  . -

لوحة لخريطة الكوبرى توضح تشبيه فطر عيش الغراب بالشمسية . -

لوحة لخريطة الدعامة تبني تنوع البيئات داخل مصر . -

لوحة لخريطة الدائرة توضح وصف للمادة .-

خامسا : اجراءات التدريب :

1-التعرف على خرائط التفكير :
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- اعرض على التالميذ لوحة كبيرة لخرائط التفكير يتضح بها أنماط خرائط التفكير  الثمانية 
واسم كل خريطة .

- اطلب من التالميذ أن ينظروا إلى اللوحة املعلقة أمامهم دون إبداء أى تعليق واتركهم فترة 
وجيزة من الوقت .

- اشرح للتالميذ مفهوم خرائط التفكير ، إذ أنها ثمانية أنماط بواسطتها يمكن تعلم العلوم حيث 
نستخدم تفكيرنا وأعيننا فى عملية التعلم ، عرف التالميذ بشكل كل خريطة واسمها ووظيفتها .

2- خطوات تدريب التالميذ لبناء كل خريطة من خرائط التفكير :
*خريطة الدائرة : اشرح للتالميذ بعض املهارات التى تؤديها خريطة الدائرة وهى كالتالى :

عرض األفكار املتولدة عن مفهوم معني .-
تعريف مفهوم أو فكرة معينة . -
تمييز كلمات مفتاحية ملفهوم أو مشكلة ما . -
تحديد املعرفة القبلية عن موضوع معني . -
تجميع أمثلة عن مفهوم معني . -
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: Circle map خطوات بناء خريطة الدائرة*

أ- اعرض على التالميذ خريطة دائرة مرسوم عليها مفهوم املادة .
ب- ارسـم دائـرة ثـم ارسـم لـها إطـار خـارجـى مـربـع الـشكل واكـتب داخـلها الـعنوان الـرئـيسى املـراد 

شرحه وهو املادة .
ج- ينفذ التالميذ معك بناء الخريطة الدائرية جزء جزء .

د- وضـــح بـــعض الـــعناويـــن الـــتى مـــن املـــمكن تـــناولـــها خـــارج دائـــرة املـــفهوم الـــرئـــيسى مـــثل حـــاالت 
املـادة ، الـتغيرات الـتى تـطرأعـلى املـادة ويـقوم الـتالمـيذ بـإعـطاء الـبيانـات السـتكمال بـناء خـريـطة 

الدائرة .
ه- اطـلب مـن تـالمـيذك إعـطاء مـثال عـقلى يـقومـوا بـرسـمه فـى كـراسـات االسـكتش الـخاصـة بـهم مـع 
الــــتوضــــيح أن املــــثال قــــد يــــكون فــــى أى مــــادة أخــــرى غــــير مــــادة الــــعلوم فــــهو لــــيس مــــقيدا بــــمادة 

العلوم فقط .
*خريطة الشجرةTree map : اشرح للتالميذ بعض املهارات التى تؤديها خريطة الشجرة 

كالتالى :
- ترتيب األشياء فى مجموعات متشابهة  أو مختلفة بال قيود .

- تصنيف وعمل املجموعات بصورة مرنة .
- تنظيم املعلومات بطرق مبتكرة  .

- تقسيم األفكار على أسس جديدة مبدعة .
*خطوات بناء خريطة الشجرة :

صور التكاثر الالجنسىا.
 

التكاثر باالنقسام 
الثنائى

التكاثر بالجراثيم التكاثر 
بالتبرعم

التكاثر الخضرى

املادة

لها حجم وكتلة 
وتشغل 

حيزا من الفراغ

توجد على ثالث 
حاالت صلبة – 
سائلة - غازية

يطرأ عليها تغيرات 
أحدهما فيزيائى 
واآلخر كيميائى

قد تكون على هيئة 
عناصر أو مركبات
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أ-اعرض على التالميذ خريطة شجرة على فروعها صور التكاثر الالجنسى .
ب- اكتب على الفرع الرئيسى للخريطة صور التكاثر الالجنسى واترك فرصة للتالميذ ليعددوا 

صور التكاثر الالجنسى على الخريطة .
ج- اطلب من التالميذ إعطاء مثال عقلى يرسمونه فى كراسات االسكتش الخاصة بهم مع 

التوضيح أن املثال قد يكون فى أى مادة أخرى غير مادة العلوم فهو ليس مقيدا بمادة العلوم 
فقط .

  : Bubble map خريطة الفقاعات*
اشرح للتالميذ بعض املهارات التى تؤديها خريطة الفقاعات كالتالى :

- نصف بها السمات أو الصفات .
- نتوسع بها فى وصف السمات أو الصفات حسب الحاجة .

*خطوات بناء خريطة الفقاعات :

أ- اعرض على التالميذ خريطة فقاعات بها سمات البكتريا .
ب- قـم بـبناء خـريـطة فـقاعـات عـلى السـبورة بـرسـم الـفقاعـة الـتى تـحتوى عـلى املـفهوم املـراد وصـفه 
واتــرك تــالمــيذك يشــرحــون صــفات وســمات هــذا املــفهوم مــع مــراعــاة تــساوى أحــجام الــفقاعــات 

التى قمت برسمها على السبورة .
ج- اطــلب مــن الــتالمــيذ إعــطاء مــثال عــقلى يــرســمونــه فــى كــراســات االســكتش الــخاصــة بــهم مــع 
الــتوضــيح أن املــثال قــد يــكون فــى أى مــادة أخــرى غــير مــادة الــعلوم فــهو لــيس مــقيدا بــمادة 

العلوم فقط .
*خريطة الفقاعات املزدوجة Double bubble map : اشرح للتالميذ بعض املهارات 

التى تؤديها خريطة الفقاعات املزدوجة كالتالى :
- تقارن بني املعلومات أو السمات أو األفكار أو الكلمات أو املفاهيم سواء املتشابهة أو 

املتضادة .
- تنتخب الصفات التى ستتم فى ضوئها املقارنة .
- تنظم املقارنة فى التشابه واالختالف للمعلومات .

مثل : حيوان األميبا مثل فطر عفن 
الخبز

مثل فطر 
الخميرة

مثل البراعم النامية على 
الجذر (البطاطا) 

البراعم النامية على الساق 
( القلقاس – البطاطس – 

قصب السكر )

البكتريا
تتكاثر 
الجنسياً

التحتوى على 
بالستيدات 

كائنات خلوية 
وحيدة الخلية

أبسط صور
معظمها تعيش  الكائنات 

مترممة أو 

كائنات 
متعددة 
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*خطوات بناء خريطة الفقاعات املزدوجة :

أ- اعرض على التالميذ خريطة فقاعات مزدوجة تقارن بني الخلية النباتية والخلية الحيوانية .
ب- اكتب طرفى املقارنة الخلية النباتية والخلية الحيوانية فى الفقاعتني الرئيسيتني . 

ج- اطــــلب مــــن الــــتالمــــيذ الــــتفكير فــــى املــــتشابــــهات بــــني املــــفهومــــني ووضــــح لــــهم مــــكان وضــــع هــــذه 
املتشابهات.

د- اطلب منهم التفكير فى أوجه االختالف وحدد لهم مكان وضع هذه االختالفات .
ه - اطــلب مــن الــتالمــيذ إعــطاء مــثال عــقلى يــرســمونــه فــى كــراســات االســكتش الــخاصــة بــهم مــع 
الــــتوضــــيح أن املــــثال قــــد يــــكون فــــى أى مــــادة أخــــرى غــــير مــــادة الــــعلوم فــــهو لــــيس مــــقيدا بــــمادة 

العلوم فقط .
*خريطة التدفق Flow map: اشرح للتالميذ بعض املهارات التى تؤديها خريطة التدفق 

كالتالى :
- ترتب حدوث بعض الظواهر .

- تعبر عن تسلسل األحداث    .
- تحليل املعلومات             .

- توضح األولويات فى املعلومات  .
*خطوات بناء خريطة التدفق :

الخلية
الحيوانية

جدار
خلوى

بالستيدا
ت

الخلية
النباتية

فجوة 
عصارية

جهاز 
جولوجى

شبكة 
اندوبالزم

غشاء 
بالزمى

نواة

ميتوكندر

جسم
مركزى
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- اعـــرض عـــلى الـــتالمـــيذ خـــريـــطة تـــدفـــق بـــها خـــطوات اإلخـــصاب وتـــكويـــن الـــزيـــجوت والـــجنني فـــى 
الحيوان واشرح للتالميذ أن الترتيب مهم فى تلك الخريطة حيث التابع ضرورى وهكذا .

- اطـلب مـن الـتالمـيذ رسـم الخـريـطة بـرمـوز خـاصـة مـن عـقلهم ملـراحـل اإلخـصاب وتـكويـن الـزيـجوت 
والجنني فى الحيوان  فى صناديق خريطة التدفق .

- اطلب من التالميذ رسم مثال عقلى فى كراسات االسكتش الخاصة بهم .
*خريطة التدفق املتعددMulti flow map : اشرح للتالميذ بعض املهارات التى تؤديها 

خريطة التدفق املتعدد كالتالى :
- تفسر عالقة السبب بالنتيجة  .

- التنبؤ بالنواتج من املعلومات السابقة .
- تحديد منطقية التتابع أو التسلسل .

*خطوات بناء خريطة التدفق املتعدد :

- اعــرض عــلى الــتالمــيذ خــريــطة تــدفــق مــتعدد تــوضــح األســباب واآلثــار املــترتــبة عــلى تــلوث 
الهواء الجوى .

- يـقوم الـتالمـيذ عـلى السـبورة بـبناء جـانـبى الخـريـطة بـتوجـيهات مـن املـعلم حـيث يـعددون أسـباب 
تــــلوث الــــهواء الــــجوى   فــــى الــــجانــــب األيــــمن والــــنتائــــج املــــترتــــبة عــــلى  تــــلوث الــــهواء الــــجوى  فــــى 

الجانب األيسر
- اطلب من التالميذ رسم مثال عقلى فى كراسات االسكتش الخاصة بهم .

*خـريـطة الـدعـامـة Brace map : اشـرح لـلتالمـيذ بـعض املـهارات الـتى تـؤديـها خـريـطة الـدعـامـة 
كالتالى :

- تحديد املكون الرئيسى واملكونات الفرعية .
- تحليل التركيب ألى مفهوم                .

- فهم العالقة بني أشياء مادية وأجزاء مكونة لها  .
*خطوات بناء خريطة الدعامة :

التقاء حيوان 
منوى(ن) ببويضة  حدوث عملية 

تكوين الزيجوت 
(2ن)

انقسام الزيجوت 
ميتوزيا

توالى انقسام 
الزيجوت 

تكوين الجنني 
(2ن)

أمراض االلتهاب 

ثقب األوزون

املطر الحامضى أول أكسيد 

أكاسيد الكبريت

عوادم السيارات

تلوث الهواء
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- اعرض على التالميذ خريطة دعامة تعرض تنوع البيئات داخل مصر  ولكنها غير مكتملة .
- نــاقــش مــعهم فــى املــفهوم املــوضــح بــالخــريــطة واطــلب مــنهم إكــمال األجــزاء الــناقــصة مــن الخــريــطة 

على أساس معرفتهم بالبيئات املحتلفة واملوجودة بمصر .
- اطلب من التالميذ رسم مثال عقلى فى كراسات االسكتش الخاصة بهم .

*خـريـطة الـكوبـرى Bridge map : اشـرح لـلتالمـيذ بـعض املـهارات الـتى تـؤديـها خـريـطة الـدعـامـة 
كالتالى :

- تحدد املتشابهات فى العالقة .
- تطبق عملية التفكير فى نطاق واسع خارج اإلطار التعليمى .

*خطوات بناء خريطة الكوبرى :

- اعرض على التالميذ خريطة كوبرى تشبه فيها فطر عيش الغراب بالشمسية .
- اطلب منهم إعطاء مثال عقلى لتشبيه آخر تستطيع خريطة الكوبرى أن تربط به بني طرفني .

طريقة السير فى تدريس موضوعات : اشتمل تدريس موضوعات وحدة {املادة } من كتاب 
(أنت والعلوم) واملقررة على تالميذ الصف الثانى اإلعدادى على : أهداف الدرس ، املفاهيم 
الرئيسية فى الدرس ، األدوات والوسائل التعليمية بالدرس ، خطوات السير فى الدرس (دور 

املعلم واملتعلم ) ، التقويم . 

 

الشمسية
فطر عيش  مثل
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املوضوع األول : الذرة
الحصة األولى والثانية : مفهوم الذرة وتركيبها

أهداف الدرس : ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :
1- يستنتج مفهوم الذرة .

2- يحل املشكلة املعروضة عليه فى ورقة العمل .
3- يرسم خريطة دائرة ملفهوم الذرة .

4- يشارك فى املناقشة داخل املجموعة الواحدة .
5- يرسم خريطة دعامة مبينا بها تركيب الذرة .

6- يتعرف شحنة كال من (االلكترونات ، البروتونات ، النيترونات ) .
7 -  يذكر العالقة بني العدد الذرى وعدد البروتونات وعدد االلكترونات .

8- يفرق بني كتلة كال من (االلكترونات،البروتونات، النيترونات) .
9- يستنتج العالقة بني العدد الكتلى والعدد الذرى .

املفاهيم الرئيسية فى الدرس : الذرة ، العدد الذرى ، العدد الكتلى .
األدوات والـوسـائـل الـتعليمية : لــوح تــعليمية لخــرائــط الــتفكير – مــيكروســكوب إلــكترونــى – مــلح 

طعام – عدسة مكبرة .
خطوات السير فى الدرس :

قسم التالميذ إلى مجموعات تعلم تعاونية مكونة من 4- 6 أفراد .-
الـذرة مـن املـوضـوعـات الجـديـدة عـلى الـتالمـيذ وبـالـتالـى فـإن الـتهيئة املـناسـبة هـنا تـذكـير الـتالمـيذ -

بـمفهوم املـادة وحـاالتـها والـتغيرات الـتى تـطرأ عـليها ثـم عـرض مـثال واقـعى كـأن يـقول املـعلم أن 
حجــــرة الــــفصل املــــتواجــــديــــن فــــيه تــــتكون مــــن الــــطوب والــــحجارة كــــوحــــدات بــــنائــــية وكــــذلــــك جــــسم 
اإلنـــسان والـــحيوان والـــنبات يـــتكون مـــن الـــخاليـــا كـــوحـــدات بـــنائـــية ، ثـــم يـــترك لـــهم فـــرصـــة لـــلتفكير 

لكى يستنتجوا أن املادة أيضا تتكون من وحدات بنائية أطلق العلماء عليها اسم الذرات . 
اطلب من التالميذ آداء املهمة(1) املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص157 . -
راقب آداء كل تلميذ داخل مجموعته وكيفية سير املناقشات بينهم . -
اطـلب بـعد وقـت محـدد آلداء الـتالمـيذ املـهمة أن تـختار كـل مجـموعـة تـلميذ لـيقدم اإلجـابـة الـتى تـم -

اختيارها دون ابداء أى استجابة من قبل املعلم فيما يعرضه التالميذ . 
اطــــلب مــــن الــــتالمــــيذ آداء املــــهمة(2) املــــوجــــودة بــــكراســــة نــــشاط الــــتلميذ ص157 مــــع مــــتابــــعتك -

ملـــــــشاركـــــــة كـــــــل تـــــــلميذ داخـــــــل املجـــــــموعـــــــة وكـــــــيفية تـــــــنظيمهم لـــــــألفـــــــكار واملـــــــعلومـــــــات الـــــــتى ســـــــوف 
يستخدمونها فى إكمال خريطة الدائرة والتى توضح مايعرفونه عن الذرة .  

اطــلب مــن كــل املجــموعــات اخــتيار تــلميذ لــيقدم خــريــطة الــدائــرة الــتى قــامــوا بــإكــمالــها ثــم اطــلب -
منهم أن يختاروا أفضل خريطة دائرة قدمت كل املعلومات الكافية عن تعريف ووصف الذرة . 

اطـلب مـن الـتالمـيذ آداء املـهمة(3) ص 157 املـوجـودة بـكراسـة نـشاط الـتلميذ مـع مـالحـظة اتـفاق -
أو رفــــض الــــتالمــــيذ لــــبعض اإلجــــابــــات وتــــناقــــش مــــعهم حــــول اتــــفاقــــهم أو اخــــتالفــــهم حــــول هــــذه 

اإلجابات ومبررات اختيارهم إلجابة معينة .  
فســـر لـــلتالمـــيذ أن كـــتلة اإللـــكترون إذا قـــورنـــت بـــكتلة الـــبروتـــونـــات والـــنيترونـــات نجـــد أنـــها صـــغيرة -

جدا حتى يمكن إهمالها وهذا ما يبني ملاذا تتركز كتلة الذرة فى النواة ؟  
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وضـح لـلتالمـيذ أن االلـكترونـات تـدور حـول الـنواة بسـرعـات فـائـقة مـما يـترتـب عـليه عـدم سـقوطـها -
فى النواة  أو تجاذبها مع البروتونات . 

اطـلب مـن الـتالمـيذ آداء املـهمة(4) املـوجـودة بـكراسـة نـشاط الـتلميذ ص 158 مـع إعـطائـهم وقـت -
للتفكير وآداء املهمة . 

تـابـع كـل مجـموعـة وقـدم املـساعـدة إن تـطلب األمـر ذلـك وحـثهم عـلى ضـرورة الـقراءة املـتأنـية وعـمل -
مـــــسودة تـــــوضـــــح مـــــعطيات املـــــسألـــــة واملـــــطلوب إيـــــجاده حـــــتى يـــــتمكنوا مـــــن الـــــوصـــــول إلـــــى الحـــــل 

الصحيح للمهمة . 
اخــتر أحــد الــتالمــيذ واطــلب مــنه أن يحــل املــهمة (4) عــلى الســبورة مــوضــحا مــفهومــه عــن الــعدد -

الذرى والعدد الكتلى والعالقة بينهما . 
اطـــلب مـــن الـــتالمـــيذ آداء املـــهمة(5) املـــوجـــودة بـــكراســـة نـــشاط الـــتلميذ ص 158 مـــوضـــحا لـــهم -

جـميعا أن الـرمـوز P,n,E  تـعبر عـلى الـترتـيب عـن اإللـكترون والـبروتـون والـنيترون ثـم اعـطهم وقـتا 
ألداء املهمة . 

تــناقــش مــع الــتالمــيذ حــول اإلجــابــة الــصحيحة ، ثــم بــني لــهم أن الــشكل (أ) هــو الــذى يــعبر عــن -
تــركــيب الــذرة حــيث تــحتوى الــنواة عــلى كــل مــن الــبروتــون والــنيترون وعــدد مــن مســتويــات الــطاقــة 

التى بها االلكترونات . 
اطــلب مــن الــتالمــيذ آداء املــهمة(6) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 158 مــع حــثهم عــلى -

كـتابـة املـعلومـات الـتى قـد تـفيدهـم فـى بـناء هـذه الخـرائـط الـتفكيريـة فـى مـسودة خـارجـية ثـم بـعد 
رســم كــل خــريــطة االســتعانــة بهــذه املــعلومــات مــوضــحا لــهم أن تــنظيم وتــرتــيب األفــكار هــو جــوهــر 

التعلم ذا املعنى واملفيد لهم . 
اختر بناءا على مالحظاتك لكل مجموعة على حدة أفضل الخرائط التفكيرية من حيث التنظيم -

وكفاية املعلومات باإلضافة إلى  التنسيق فى الرسم واستخدام األلوان . 
التقويم : اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص 
159 ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك تصحيحها 

موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .

املوضوع األول : الذرة
الحصة الثالثة : مستويات الطاقة 

أهداف الدرس : 
ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :

1- يتعرف مستويات الطاقة فى أكبر الذرات املعروفة .
2- يستنتج قانون تشبع مستويات الطاقة بااللكترونات . 

3- يذكر عدد االلكترونات التى يتشبع بها كل مستوى من مستويات الطاقة األربعة األولى .
4- يرسم خريطة دائرةموضحا فيها مايعرفه عن مستويات الطاقة .

5- يحدد أى املستويات أقرب إلى النواة وأيها أبعد عن النواة .
6- يرتب مستويات الطاقة من حيث أقلها واكبرها فى الطاقة .
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7- يكتسب  بعض مهارات حل املشكالت .
8- يتعاون مع زمالء مجموعته فى املناقشة  وآداء املهام .

9- يرسم شكال تخطيطيا ألحد العناصر موضحا عدد مستويات الطاقةالتى تدور حول  ذرته .
املفاهيم الرئيسية فى الدرس : مستويات الطاقة .

األدوات والوسائل التعليمية : لوح تعليمية لخرائط التفكير – أقالم ألوان زاهية – كراسات 
اسكتش .

خطوات السير فى الدرس :
- قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من 4-6 أفراد .

- اطــــلب مــــن الــــتالمــــيذ آداء املــــهمة(1) املــــوجــــودة بــــكراســــة نــــشاط الــــتلميذ ص 161واعــــطهم وقــــتا 
للتفكير آلداء املهمة .

- اطـــلب مـــن كـــل مجـــموعـــة أن تـــختار أحـــد أفـــرادهـــا لـــيقدم اإلجـــابـــات لـــلمهمة الـــتى قـــامـــوا بـــآدائـــها  
ويسـتمع املـعلم إجـابـات كـل مجـموعـة دون إبـداء رأيـه أو تـعنيف أحـد املجـموعـات عـلى إجـابـاتـهم 

غير الصحيحة ألن ذلك قد يسبب نوعا من االحباط والخجل للمجموعة ككل .
- بــــني لــــلتالمــــيذ عــــند مــــواجهــــته بــــموقــــف مــــشكل أن يــــتأنــــى فــــى قــــراءتــــه لــــلمشكلة وأيــــضا الــــبدائــــل 
املـــــطروحـــــة لحـــــلها ومـــــن خـــــالل املـــــشكالت املـــــعروضـــــة فـــــى املـــــهمة(1) بـــــني لـــــهم طـــــريـــــقة اإلجـــــابـــــة 
بــــاســــتخدام الــــتفكير املــــنطقى الــــذى قــــد يــــقود إلــــى الــــوصــــول للحــــل الــــصحيح ويــــوضــــح لــــهم أن 
الـحوار مـع زمـالئـهم واملـناقـشة مـع بـعضهم الـبعض حـول الـبدائـل املـطروحـة يـساهـم بـشكل كـبير 
فــى الــوصــول الخــتيار أنســب بــديــل حــيث أن كــل واحــد مــنه إذا تــبنى بــديــل مــعني يــحاول إعــطاء 

مبررات اختيار هذا البديل ومن ثم يصلون معا ألنسب البدائل .
- اطــلب مــن الــتالمــيذ آداء املــهمة(2) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 161  مــع تــزويــد كــل 
مجـموعـة بـبعض أوجـه املـقارنـة الـتى قـد تـساعـدهـم عـلى رسـم صـورة ذهـنية فـى عـقولـهم عـن أوجـه 

الشبه وأوجه االختالف بني املفهومني املطلوب منهم رسم خريطة فقاعات مزدوجة لهم .
- اطــــلب مــــن الــــتالمــــيذ  بــــعد االنــــتهاء مــــن آداء املــــهمة مــــراقــــبته وهــــو يــــبنى عــــلى الســــبورة خــــريــــطة 
الـــفقاعـــات املـــزدوجـــة  الـــتى تـــقارن بـــني ذرة عـــنصر الـــصوديـــوم وذرة عـــنصر الـــكلور مـــوضـــحا أن 
أوجــه الشــبه بــني الــصوديــوم والــكلور تــنحصر فــى : أن كــليهما عــناصــر ، كــليهما يــحتويــان عــلى 
ثــالث مســتويــات لــلطاقــة أمــا أوجــه اخــتالف فــتنحصر فــى عــدد االلــكترونــات ، عــدد الــبروتــونــات ، 

عدد النيترونات ، عدد االلكترونات بمستوى الطاقة األخير .
- اطـلب مـن أحـد الـتالمـيذ أن يـبنى خـريـطة فـقاعـات مـزدوجـة عـلى السـبورة مـمارسـا كـل مـاقـام بـه 

املعلم من طرق وأساليب تفكير فى أوجه الشبه وأوجه االختالف بني املفهومني .
- يـــــطلب املـــــعلم مـــــن الـــــتالمـــــيذ آداء املـــــهمة(3) املـــــوجـــــودة بـــــكراســـــة نـــــشاط الـــــتلميذ ص 161 مـــــع 

تزويدهم ببعض املعلومات عن ذرة الفلور مثل أن يقول لهم أن عددها الذرى 9 وهكذا .
اطـــــلب مـــــن كـــــل مجـــــموعـــــة أن تـــــقدم الحـــــل الـــــذى تـــــوصـــــلوا إلـــــيه أمـــــام زمـــــالئـــــهم ونـــــاقـــــشهم حـــــول -

اختياراتهم ثم فى النهاية وضح االختيار الصحيح لهم . 
التقويم : اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص 
162 ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك تصحيحها 

موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .
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املوضوع األول : الذرة
الحصة الرابعة : الجزىء 

أهداف الدرس : 
ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :

1- يذكر بعض جزيئات العناصر وبعض جزيئات املركبات .
2- يرسم خريطة شجرة موضحا بها تصنيف الجزيئات .

3- يفرق بني جزىء العنصر وجزىء املركب .
4- يذكر تعريف الجزىء .

5- يقدر أهمية العمل التعاونى  داخل املجموعة الواحدة .
6- يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .

املفاهيم الرئيسية فى الدرس : الجزىء .
األدوات والوسائل التعليمية : مقص – فرجار – ألوان زاهية – ورق مقوى – لوح  تعليمية لخرائط 

التفكير.
خطوات السير فى الدرس :

قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من 4- 6 أفراد .-
اطـــلب مـــن الـــتالمـــيذ آداء املـــهمة(1) املـــوجـــودة بـــكراســـة نـــشاط الـــتلميذ ص 163 مـــع تـــوضـــيح أن مـــهارة -

تــعميم الــنتائــج فــى مــواقــف جــديــدة أحــد مــهارات حــل املــشكالت الــتى يــنبغى أن يكتســبوهــا وأن ذلــك لــن 
يـــــتأتـــــى إال مـــــن خـــــالل إتـــــباع الـــــتفكير الـــــعلمى املـــــنطقى فـــــى فـــــحص الـــــبدائـــــل والـــــقراءة املـــــتأنـــــية لـــــعبارة 

املشكلة . 
نـاقـش مجـموعـات الـعمل حـول اسـتجابـاتـهم واطـلب مـنهم إعـطاء مـبررات الخـتيارهـم هـذا الـبديـل ورفـضهم -

لـلبدائـل األخـرى مـع الـثناء عـلى املجـموعـة الـتى تـوصـلت إلـى الـبديـل الـصحيح بـقولـك إن تـفكيركـم مـنطقى 
وسليم وهذا جعلكم تتوصلون للبديل الصحيح بسهولة ويسر . 

اطـلب مـن الـتالمـيذ آداء املـهمة(2) املـوجـودة بـكراسـة نـشاط الـتلميذ ص 163 ووضـح لـهم أن املجـموعـة -
الـتى سـوف تـأتـى بـأكـبر عـدد مـن جـزيـئات الـعناصـر وجـزيـئات املـركـبات سـوف تـكافـأ بـجوائـز وتـعطى لـهم 

درجات. 
اكــــتب عــــلى الســــبورة بــــعد انــــتهاء املجــــموعــــات مــــن آداء املــــهمة عــــدد مــــن جــــزيــــئات الــــعناصــــر وجــــزيــــئات -

املــركــبات مــوضــحا اســم كــل مــنها  ومــبينا  لــهم كــيفية اســتخدام ذرة الــهيدروجــني ، ذرة األكــسجني ، ذرة 
الــــكلور ، ذرة الــــكبريــــت فــــى الــــتنويــــع مــــابــــني تــــكويــــنها كجــــزيــــئات عــــناصــــر مــــرة وكجــــزيــــئات مــــركــــبات مــــرة 

أخرى . 
اطلب من التالميذ آداء املهمة(3) املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص 163 .   -
الحظ آداء كل مجموعة مع حثهم على التعاون فيما بينهم وضرورة املناقشة والحوار . -

اطلب من كل مجموعة أن تختار  تلميذا ليقدم اإلجابة أمام زمالئه مع مراعاة عدم إبداء رأيك 
فيما يقدم التالميذ من إجابات .

التقويم : اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص  164ثم 
خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك تصحيحها موضحا فى كل 

كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .
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املوضوع الثانى: توزيع االلكترونات على مستويات الطاقة
الحصة الخامسة إلى الحصة الثامنة 

أهداف الدرس : 
ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :

1-  يتعرف كيفية توزيع االلكترونات فى مستويات الطاقة .
2- يذكر مفهوم الكتلة الذرية النسبية لعنصر ما .

3- يوزع االلكترونات على مستويات الطاقة ألحد العناصر . 
4- يستنتج العالقة بني العدد الذرى وتوزيع االلكترونات على مستويات الطاقة .

5- يقدر جهود العلماء فى تقدير الكتلة الذرية النسبية لعنصر ما .
6- يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .

املفاهيم الرئيسية فى الدرس : الكتلة الذرية النسبية لعنصر ما .
األدوات والوسائل التعليمية : لوحة توضح التوزيع االلكترونى لذرات بعض العناصر ، لوح تعليمية 

لخرائط التفكير .
خطوات السير فى الدرس : 

قسم التالميذ إلى مجموعات  تعاونية مكونة من 4- 6 أفراد .-
اطــلب مــن الــتالمــيذ آداء املــهمة(1) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 165 مــوضــحا لــهم أن الــعدد -

الــذرى يــكتب أســفل رمــز الــعنصر أمــا الــعدد الــكتلى يــكتب أعــلى رمــز الــعنصر وأن تــوزيــع االلــكترونــات 
على مستويات الطاقة يعتمد بالدرجة األولى على معرفة إما العدد الذرى أو عدد البروتونات . 

وزع عــلى الســبورة بــعد انــتهاء الــتالمــيذ مــن املــهمة إلــكترونــات ذرة الــليثيوم وذرة الــكبريــت مــوضــحا عــدد -
مستويات الطاقة فى كل منهما وعدد االلكترونات فى مستوى الطاقة الخارجى . 

اطـلب مـن تـلميذيـن مـن أحـد املجـموعـات تـوزيـع إلـكترونـات ذرة الـنيتروجـني وذرة األلـومـنيوم عـلى السـبورة -
كما فعلت أنت من قبل . 

اطـلب مـن الـتالمـيذ آداء املـهمة(2) املـوجـودة بـكراسـة نـشاط الـتلميذ ص 165 مـع مـالحـظة آداء الـتالمـيذ -
وتحديدهم ملستوى الطاقة الخارجى ثم اختيارهم الشكل الصحيح . 

اطــلب مــن الــتالمــيذ  آداء املــهمة(3) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 165 مــع تــذكــيرهــم بــتعريــف -
العدد الذرى والعدد الكتلى . 

اطلب من كل مجموعة أن تختار أحد تالميذها لتقديم إجابتهم عن املهمة أمام زمالئهم . -
وضـح بـعد سـماع إجـابـات كـل املجـموعـات أن الـشكل(أ) يـوضـح ذرة الـليثيوم  ، والـشكل(ب) يـوضـح ذرة -

الكربون ،  والشكل (ج) يوضح ذرة الصوديوم . 
اطــــلب مــــن الــــتالمــــيذ آداء املــــهمة(4) املــــوجــــودة بــــكراســــة نــــشاط الــــتلميذ ص 166 بــــعد أن تــــحثهم عــــلى -

ضــــرورة الــــتمييز بــــني أعــــراض املــــشكلة وأســــباب املــــشكلة وذلــــك بــــقراءة عــــبارة املــــشكلة قــــراءة فــــاحــــصة 
نــاقــدة  ، وإعــطائــهم نــبذة عــن أن الــعنصر الــفلزى يــحتوى مســتوى الــطاقــة الــخارجــية لــه عــلى عــدد 3:1 

إلكترون  ومن خواص الفلزات أنها جيدة التوصيل للكهرباء والحرارة . 

التقويم : اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص166 ثم 
خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك تصحيحها موضحا فى كل 

كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .
 

املوضوع الثالث : العنصر واملركب 
الحصة التاسعة إلى الحصة الحادية عشر 

أهداف الدرس : ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :
1- يعدد خواص املركب .
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2- يذكر عدد العناصر املعروفة حتى اآلن .
3- يذكر الرموز الكيميائية لبعض العناصر .

4- يفرق بني عدد العناصر املوجودة فى الطبيعة وعدد العناصر التى تحضر صناعيا .
5- يفرق بني رموز ذرات وأيونات وجزيئات العناصر .

6- يقارن بني الفلزات والالفلزات .
7- يقسم العناصر املوجودة فى الطبيعة طبقا لحالتها الفيزيائية .

8- يقسم العناصر املوجودة فى الطبيعة طبقا لخصائصها الفيزيائية .
9- يجرى تجربة توضح أن خواص املركب تختلف عن خواص عناصره .

.  NaOHو NaCl 10- يرسم خريطة فقاعات مزدوجة للمقارنة بني
11- يقدر أهمية التعرف على بعض الرموز الكيميائية لبعض العناصر .

12- تتكون لديه ميول إيجابية نحو االطالع على املراجع العلمية املوجودة بمكتبة املدرسة .
13- يرسم خريطة شجرة لتصنيف العناصر حسب حالتها الفيزيائية .

14- يرسم خريطة فقاعات  موضحا بها خواص املركب .
15- يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .

املفاهيم الرئيسية فى الدرس : العنصر – املركب .
األدوات والـوسـائـل الـتعليمية : مــقص- فــرجــار- ورق قــص ولــصق – بــرادة حــديــد – لهــب بــنزن 

– أنبوبة اختبار – مغناطيس – كبريت  .
خطوات السير فى الدرس :

قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من 4- 6 أفراد .-
اطــلب مــن الــتالمــيذ آداء املــهمة(1) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 167 مــع حــثهم عــلى -

ضـــرورة االســـتفادة مـــن املـــعلومـــات الـــواردة بـــعبارة املـــشكلة حـــيث أن ذلـــك مـــن شـــأنـــه أن يـــمكنهم  
من التمييز بني أعراض املشكلة وأسبابها ومن ثم اختيار بديل صحيح . 

الحــــظ أن مــــعظم املجــــموعــــات قــــد تــــوصــــلت إلــــى اخــــتيار الــــبديــــل الــــصحيح وقــــد يــــرجــــع ذلــــك إلــــى  -
اسـتخدام الـتالمـيذ لـلتفكير املـنطقى والـقراءة املـتأنـية لـعبارة املـشكلة بـل واملـران مـن املـوضـوعـات 

السابقة الذى من شأنه إكسابهم بعض مهارات حل املشكالت . 
اطلب من التالميذ آداء املهمة(2) املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص 167.  -
بــني لــلتالمــيذ بــعد االنــتهاء مــن آداء املــهمة أن حجــم ولــون الــذرة هــو الــذى يــوضــح كــونــها جــزىء -

عنصر أم جزىء مركب ثم بعد ذلك ناقشهم فى اإلجابات التى  أجابوها . 
اطلب من التالميذ آداء املهمة(3) املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص  167. -
اطــلب مــن كــل املجــموعــات أن تــختار تــلميذا لــتقديــم اإلجــابــات عــلى زمــالئــه ثــم بــعد االنــتهاء مــن -

ذلك وضح االختيارات الصحيحة وأيضا وضح السبب فى استبعاد االختيارات األخرى . 
اطـــــلب املـــــعلم مـــــن الـــــتالمـــــيذ آداء املـــــهمة(4) املـــــوجـــــودة بـــــكراســـــة نـــــشاط الـــــتلميذ ص  168 مـــــع -

تـــذكـــيرهـــم بـــوظـــيفة كـــل نـــوع مـــن أنـــواع خـــرائـــط الـــتفكير وذلـــك مـــن خـــالل الـــلوحـــة اإلرشـــاديـــة الـــتى 
تحتوى على خرائط التفكير واملعلقة بالفصل . 
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تــابــع آداء كــل مجــموعــة والحــظ اتــباعــهم لــلتعليمات الــتى أعــطت لــهم فــى الــدروس الــسابــقة مــثل -
ضـــرورة كـــتابـــة املـــعلومـــات الـــتى قـــد تـــساعـــد فـــى بـــناء الخـــريـــطة فـــى مـــسودة خـــارجـــية ، ضـــرورة 

التنسيق واستخدام األلوان فى رسم الخرائط ، ضرورة تنظيم وترتيب املعلومات . 
اخــتر مــن بــني الــرســومــات املــعروضــة لــكل املجــموعــات أفــضل ثــالث مجــموعــات كــانــت خــرائــطهم -

الـتفكيريـة مـنسقة ومـعلومـاتـهم مـنظمة وأيـضا كـافـية مـع اإلثـناء عـليهم إمـا بـالـكلمات أو إعـطائـهم 
جــــوائــــز رمــــزيــــة تــــشجعهم وتــــحث بــــاقــــى املجــــموعــــات عــــلى ضــــرورة االهــــتمام والــــتركــــيز فــــى آداء 

املهام . 

التقويم : اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ 
ص 168 ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك 

تصحيحها موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .
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املوضوع الرابع : الصيغ الكيميائية لبعض املركبات
الحصة الثانية عشر والثالثة عشر : االرتباط بني الذرات 

أهداف الدرس : 
ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :

1- يفسر سبب أن الغازات الخاملة غير نشطة كيميائيا .
2- يصنف طرق اتحاد العناصر .

3- يصنف تكافؤات بعض العناصر .
4- يرسم خريطة شجرة موضحا فيها تصنيف العناصر من حيث التكافؤ .

5- يرسم خريطة فقاعات مزدوجة موضحا بها مقارنة بني الرابطة التساهمية والرابطة األيونية . 
6- يرسم خريطة فقاعات موضحا بها خصائص الرابطة التساهمية .

7- يفرق بني  مفهوم األيون املوجب واأليون السالب .
8- يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .

املفاهيم الرئيسية فى الدرس : الرابطة التساهمية – الرابطة األيونية – الرابطة الهيدروجينية 
– التكافؤ .

األدوات والـــوســـائـــل الـــتعليمية : لــــوح تــــعليمية لخــــرائــــط الــــتفكير ، كــــروت مــــكتوب عــــليها بــــعض 
الرموز الكيميائية ، ورق مقوى ، قلم رصاص ، مقص ، فرجار .

خطوات السير فى الدرس :
قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من 4- 6 أفراد .-
اطـلب مـن الـتالمـيذ آداء املـهمة(1) املـوجـودة بـكراسـة نـشاط الـتلميذ ص 170ولـكن بـعد تـوضـيح -

وشرح كيفية االرتباط بني الذرات وشروط هذا االرتباط وأنواع الروابط الكيميائية .  
اطــلب مــن كــل مجــموعــة أن تــختار تــلميذا لــيقدم إجــابــاتــهم عــن املــهمة أمــام زمــالئــه وإذا شــعرت -

بـتعثر بـعض املجـموعـات فـى الـتوصـل لـالسـتجابـة الـصحيحة يـنبغى أن تـناقـش مـعهم مـرة أخـرى 
الـتعليمات الـواجـب إتـباعـها عـند حـل املـوقـف املـشكل ثـم يـنبغى بـعد ذلـك أن تحـل أحـد املـشكالت 
املــــوجــــودة بــــاملــــهمة وتــــوضــــح لــــهم كــــيفية اســــتبعاد بــــدائــــل واخــــتيار بــــديــــل واحــــد بــــناءا عــــلى الــــفهم 

العميق لعبارة املشكلة ثم القراءة املتأنية للبدائل . 
اطـلب مـن الـتالمـيذ آداء املـهمة(2) املـوجـودة بـكراسـة نـشاط الـتلميذ ص 171 مـع مـراعـاة تـذكـير -

الـتالمـيذ بـكيفية تـوزيـع االلـكترونـات عـلى مسـتويـات الـطاقـة وكـيف أن املسـتوى الـخارجـى لـلطاقـة 
هــــو الــــذى يحــــدد كــــون هــــذا الــــعنصر فــــلز أو الفــــلز  ثــــم وضــــح لــــهم مــــرة أخــــرى أن االرتــــباط بــــني 
الـــذرات يـــتم عـــلى أســـاس عـــدد االلـــكترونـــات املـــوجـــود فـــى مســـتوى الـــطاقـــة الـــخارجـــى ، فـــإمـــا أن 
تـفقد الـذرة أو تكتسـب ويـسمى ذلـك االرتـباط بـاالرتـباط األيـونـى أو أنـه يحـدث نـوع مـن املـشاركـة 

مابني الذرات بااللكترونات وحينئذ نسمى ذلك باالرتباط التساهمى . 
اطــلب املــعلم مــن أحــد الــتالمــيذ الــوقــوف أمــام الســبورة وحــل املــسألــة(أ) واطــلب مــن زمــالئــه فــى -

الفصل تصحيح أى خطأ يرتكبه أثناء توزيع االلكترونات أو خالل رسم االرتباط بني الذرات . 
كـرر مـاسـبق ذكـره مـع تـلميذ آخـر وبـذلـك الـفعل تـصل إلـى مـشاركـة كـل تـلميذ فـى الـفصل وجـذب -

انتباههم . 
اطلب من التالميذ آداء املهمة(3) املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص171  . -
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اطــلب مــن كــل مجــموعــة أن تــختار تــلميذا لــيقدم اإلجــابــات أمــام زمــالئــه عــلى أن تــكمل اإلجــابــات -
الناقصة . 

اطــلب مــن الــتالمــيذ آداء املــهمة(4) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 172 وقــبل الــبدء فــى -
آداء املهمة يجب أن تسأل التالميذ عن تعريف التكافؤ . 

اخــتر خــمسة تــالمــيذ لحــل املــهمة عــلى الســبورة عــلى أن يحــل تــلميذ واحــد جــزء واحــد مــن املــهمة -
واطــلب مــن بــاقــى الــفصل أن يــقومــوا بــدور املــقوم لــكل تــلميذ وإذا أخــطأ أحــد الــتالمــيذ الخــمسة 

اطلب من باقى الفصل تصحيح ما وقع فيه زميلهم من خطأ . 
اطلب من التالميذ آداء املهمة(5) املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص 172 .  -
اطـــلب مـــن كـــل مجـــموعـــة أن تـــختار تـــلميذا لـــيقدم اإلجـــابـــات وبـــعداالنـــتهاء مـــن ذلـــك وضـــح عـــلى -

السبورة اإلجابات الصحيحة للمهمة . 
التقويم : اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ 

ص 172 ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك 
تصحيحها موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .

 

املوضوع الرابع : الصيغ الكيميائية لبعض الرمكبات 
الحصة الرابعة عشر والخامسة عشر : خطوات كتابة الصيغ الكيميائية لبعض 

املركبات
أهداف الدرس : 

ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :
1- يتعرف بعض املجموعات الذرية . 

2- يشرح كيفية كتابة الصيغ الكيميائية لبعض املركبات الشائعة .
3-  يرسم خريطة تدفق موضحا فيها خطوات كتابة الصيغ الكيميائية .
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4- يرسم خريطة شجرة موضحا فيها تصنيف املجموعات الذرية .
5- يفرق بني املجموعات الذرية أحادية التكافؤ واملجموعات الذرية ثنائية التكافؤ . 

6- يجيد كتابة الصيغ الكيمائية لبعض املركبات الشائعة .
7- يقدر أهمية التعرف على كيفية كتابة الصيغ الكيميائية .

8- يتعاون مع أفراد مجموعته فى كتابة بحث علمي عن بعض املركبات الكيميائية .
املفاهيم الرئيسية فى الدرس :املجموعة الذرية . 

األدوات والــوســائــل الــتعليمية : لــــوح تــــعليمية لخــــرائــــط الــــتفكير – كــــروت مــــكتوب عــــليها بــــعض 
الصيغ الكيميائية للمجموعات الذرية – مقص – ورق مقوى – فرجار – ألوان زاهية .

خطوات السير فى الدرس : 
قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من 4- 6 أفراد .-
اطـــلب مـــن الـــتالمـــيذ آداء املـــهمة(1) املـــوجـــودة بـــكراســـة نـــشاط الـــتلميذ ص 174 عـــلى أن تـــلفت -

انــتباهــهم إلــى ضــرورة مــراعــاة  تــرتــيب الخــطوات حــيث إن ذلــك هــو أســاس بــناء خــريــطة الــتدفــق 
وأيــضا يــشير إلــى إمــكانــية اســتخدام بــعض الــكلمات فــى كــل مســتطيل مــن مســتطيالت خــريــطة 

التدفق مثل : أوال ، ثانيا ، ثالثا وهكذا او استخدام أرقام أو رموز معينة . 
اطـلب مـن كـل املجـموعـات اخـتيار خـريـطة تـدفـق واحـدة مـن بـني الخـرائـط الـتى قـامـت املجـموعـات -

بــرســمها مــع تــوضــيح أســباب اخــتيار هــذه الخــريــطة دون غــيرهــا وأيــضا اطــلب مــن كــل مجــموعــة 
أن توضح األخطاء أو أوجه النقص فى خريطة التدفق التى قاموا ببنائها . 

اطلب من التالميذ آداء مهمة(2) املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص 174  .   -
اخـتر مجـموعـة مـن الـتالمـيذ واطـلب مـن كـل تـلميذ كـتابـة الـرمـز الـكيمائـى ملـركـب واحـد مـن املـركـبات -

الكيميائية املطلوب كتابة صيغتها الكيميائية على السبورة أمام زمالئه . 
اطــلب مــن الــتالمــيذ آداء املــهمة(3) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 174 عــلى أن تــوضــح -

لـهم أن الـرابـط بـني الـكلمات أو الـرمـوز الـكيميائـية املـعطاة لـهم قـد يـكون فـى كـونـها : عـناصـر أو 
مــركــبات أو فــلزات أو الفــلزات أو غــازات خــامــلة أو أيــونــات أو ذرات أو جــزيــئات لــذلــك عــليهم أن 
يـــبحثوا قـــبل الـــبدء فـــى اإلجـــابـــة عـــن هـــذه املـــهمة عـــلى الـــرابـــط بـــني كـــل مجـــموعـــة مـــن الـــكلمات أو 

الرموز املعطاة لهم . 
اطــلب مــن كــل مجــموعــة أن تــختار تــلميذا واحــدا لــيقدم اإلجــابــات أمــام زمــالئــه وبــعد االنــتهاء مــن -

ذلك عليك توضيح اإلجابات الصحيحة وغير الصحيحة وتفسير ذلك لتالميذ الفصل ككل . 
اطــلب مــن الــتالمــيذ آداء املــهمة(4) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 175 عــلى أن تــحثهم -

عــلى ضــرورة اســترجــاعــهم لخــطوات كــتابــة الــصيغ الــكيميائــية لــلمركــبات حــتى يــتسنى لــهم آداء 
املهمة . 

اطـــلب مـــن كـــل مجـــموعـــة أن تـــختار تـــلميذا لـــيقدم اإلجـــابـــات أمـــام زمـــالئـــه وبـــعد االنـــتهاء مـــن ذلـــك -
اكـتب أحـد هـذه املـركـبات عـلى السـبورة ثـم عـرف الـتالمـيذ كـيفية كـتابـة اسـم املـركـب بـالـلغة الـعربـية 

وكيفية عد الجزيئات والذرات املكونة  للمركب . 
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التقويم : اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ 
ص 175 ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك 

تصحيحها موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .
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املوضوع الخامس : التفاعالت الكيمائية 
الحصة السادسة عشر والسابعة عشر : قوانني االتحاد الكيميائى 

أهداف الدرس : 
ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :

1- يفسر كيفية حدوث التفاعل الكيميائى . 
2- يكتب نص بعض قوانني االتحاد الكيميائى .

3- يستنتج مفهوم التفاعل الكيميائى .
4- يذكر مفهوم املعادلة الكيمائية .

5- يرسم خريطة شجرة موضحا فيها تصنيف قوانني االتحاد الكيميائى .
6- يطبق قانون بقاء املادة على أحد املعادالت الكيميائة .

7- يطبق قانون النسب الثابتة على أحد املعادالت الكيميائية . 
8- يذكر نص قانون بقاء الطاقة .

9- يذكر تعريف املول .
10-يقدر أهمية فهمه لقوانني االتحاد الكيميائى .
11- يقدر جهود العلماء فى سبيل تطوير العلم .

12- يكتب مقاال علميا عن جهود العالم الفوزير واضع قانون بقاء املادة .
13- يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .

 املـفاهـيم الـرئـيسية فـى الـدرس : الـتفاعـل الـكيميائـى – املـعادلـة الـكيميائـية – قـانـون بـقاء الـطاقـة 
– قانون بقاء املادة – قانون النسب الثابتة – املول .

األدوات والـوسـائـل الـتعليمية : حـمض الـهيدروكـلوريـك – مـلح الـطعام – هـيدروكـسيد الـصوديـوم 
-  أنبوبة اختبار – لوح تعليمية لخرائط التفكير .

خطوات السير فى الدرس :
قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من 4- 6 أفراد .-
اطـلب مـن الـتالمـيذ آداء املـهمة(1) املـوجـودة بـكراسـة نـشاط الـتلميذ ص 176 عـلى أن تـخبرهـم  -

بـأن املـهمة تـتضمن ثـالث مـهارات مـن مـهارات حـل املـشكالت { تحـديـد املـشكلة ، أفـضل الـطرق 
للحصول على املعلومات ،  فرض الفروض } . 

اطـلب مـن كـل مجـموعـة أن تـختار تـلميذا لـيقدم اإلجـابـات أمـام زمـالئـه وبـعد االنـتهاء مـن ذلـك عـلق -
عـلى اإلجـابـات الـتى قـدمـت ووضـح الـصحيح مـنها وغـير الـصحيح وأيـضا أعـطى مـبررا الخـتيار 
بـــديـــل مـــا دون غـــيره مـــن الـــبدائـــل مســـتخدمـــا فـــى ذلـــك الـــتفكير املـــنطقى واألســـلوب الـــعلمى فـــى 

املناقشة والحوار وصوال إلى الحل . 
اطـــلب املـــعلم مـــن الـــتالمـــيذ آداء املـــهمة(2) املـــوجـــودة بـــكراســـة نـــشاط الـــتلميذ ص 176 عـــلى أن -

تـوضـح لـهم ضـرورة عـمل مـسودة خـارجـية تـكتب فـيها املـواد الـداخـلة فـى الـتفاعـل واملـواد الـناتـجة 
مـــن الـــتفاعـــل وكـــتلة كـــل عـــنصر حـــتى يـــتسنى لـــهم عـــملية جـــمع كـــتل املـــواد الـــداخـــلة فـــى الـــتفاعـــل 
واملـــواد الـــناتـــجة مـــن الـــتفاعـــل واملـــعادلـــة الـــتى تـــحقق تـــساوى  مجـــموع كـــتل املـــواد الـــداخـــلة فـــى 

التفاعل واملواد الناتجة من التفاعل تعتبر هى اإلجابة الصحيحة  . 
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قـــم بـــعمل مـــسودة عـــلى الســـبورة مـــوضـــحا بـــها املـــواد الـــداخـــلة فـــى الـــتفاعـــل واملـــواد الـــناتـــجة مـــن -
الــتفاعــل وكــتلة كــل عــنصر ويحــل مــعادلــة مــن املــعادالت املــوجــودة بــاملــهمة ثــم اطــلب مــن تــلميذيــن 
حــل املــعادلــتني املــتبقيتني عــلى الســبورة واطــلب مــن بــاقــى الــتالمــيذ الــحكم عــلى صــحة أو خــطأ 

مايقوم به زميليهما . 
اطلب من التالميذ آداء املهمة(3) املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص 177 . -
الحـــظ آداء تـــالمـــيذ كـــل مجـــموعـــة ومـــدى تـــعاونـــهم مـــع بـــعضهم الـــبعض وحـــثهم عـــلى أال يـــسيطر -

تــلميذ واحــد عــلى إبــداء االســتجابــات وادعــوهــم إلــى أن يــفكروا عــلى نــحو تــشاركــى ألن فــى ذلــك 
فائدة لكل املجموعة ورفع لدرجات املجموعة .  

اطـلب مـن كـل مجـموعـة أن تـختار تـلميذا لـيقدم اإلجـابـات أمـام زمـالئـه وبـعد االنـتهاء مـن ذلـك قـدم -
لهم اإلجابات الصحيحة لهذه املهمة . 

اطــلب مــن الــتالمــيذ آداء املــهمة(4) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 177 عــلى أن تــوضــح -
لـهم ضـرورة الـتعامـل مـع هـذه املـهمة عـلى أنـها مـسألـة ريـاضـية بـها مـعطيات وبـها مـطلوب وإذا 
تــفهموا ذلــك ســوف يحــرصــون عــلى قــراءة املــهمة قــراءة مــتأنــية لــكى يســتخرجــوا املــعطيات وكــذلــك 

املطلوب  
اطـــلب مـــن كـــل مجـــموعـــة أن تـــختار تـــلميذا لـــيقدم اإلجـــابـــات أمـــام زمـــالئـــه وبـــعد االنـــتهاء مـــن ذلـــك -

أثــــنى عــــلى املجــــموعــــة الــــتى أدت املــــهمة دون الــــوقــــوع فــــى أخــــطاء ووضــــح كــــيفية تــــوصــــلهم إلــــى 
اإلجابات الصحيحة بفضل إتباعهم للتعليمات التى أعطت لهم من قبل البدء فى املهمة . 

اطـلب مـن الـتالمـيذ آداء املـهمة(5) املـوجـودة بـكراسـة نـشاط الـتلميذ ص177عـلى أن تـوضـح لـهم -
ضـــرورة الـــتعامـــل مـــع هـــذه املـــهمة عـــلى أنـــها مـــسألـــة ريـــاضـــية بـــها مـــعطيات وبـــها مـــطلوب وإذا 
تــفهموا ذلــك ســوف يحــرصــون عــلى قــراءة املــهمة قــراءة مــتأنــية لــكى يســتخرجــوا املــعطيات وكــذلــك 

املطلوب. 
اطـــلب مـــن كـــل مجـــموعـــة أن تـــختار تـــلميذا لـــيقدم اإلجـــابـــات أمـــام زمـــالئـــه وبـــعد االنـــتهاء مـــن ذلـــك  -

أثـــنى عـــلى املجـــموعـــة الـــتى أدت املـــهمة دون الـــوقـــوع فـــى أخـــطاء ووضـــح  كـــيفية تـــوصـــلهم إلـــى 
اإلجابات الصحيحة بفضل إتباعهم للتعليمات التى أعطت لهم من قبل البدء فى املهمة . 
التقويم : اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ 

ص 178 ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى له 
تصحيحها موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .

 
املوضوع الخامس : التفاعالت الكيميائية 

الحصة الثامنة عشر والتاسعة عشر:أنواع التفاعالت الكيميائية  

أهداف الدرس :
 ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :

1- يفسر كيفية حدوث التفاعل الكيميائى .
2-يقارن بني التفاعالت الطاردة للحرارة والتفاعالت املاصة للحرارة . 
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3- يذكر بعض أنواع التفاعالت الكيميائية .
4- يذكر مثال على كل نوع من أنواع التفاعالت الكيميائية .

5- يرسم خريطة شجرة موضحا فيها تصنيف التفاعالت الكيميائية .
6- يفرق بني املحاليل املائية من قيمة األس الهيدروجينى .

7- يرسم خريطة شجرة موضحا فيها تصنيف األس الهيدروجينى .
8- يطبق شروط التفاعالت الطاردة للحرارة على أحد املعادالت الكيميائية .
9- يطبق شروط التفاعالت املاصة للحرارة على أحد املعادالت الكيميائية .
10- يقدر أهمية اتباع االحتياطات األمنية أثناء تواجده فى معمل العلوم .

11- يتعاون مع أفراد مجموعته فى إجراء بعض التفاعالت الكيميائية .
. NaOH,HCl 12- يرسم خريطة فقاعات مزدوجة  للمقارنة بني

13- يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .
املــفاهــيم املــوجــودة فــى الــدرس : الــتفاعــالت الــطاردة للحــرارة – الــتفاعــالت املــاصــة للحــرارة – 
تـــفاعـــالت االتـــحاد املـــباشـــر – تـــفاعـــالت اإلحـــالل املـــزدوج – حـــرارة االحـــتراق- الحـــمض- الـــقلوى – 

التعادل – األس الهيدروجينى .
األدوات والـوسـائـل الـتعليمية : حـمض الـهيدروكـلوريـك – مـلح الـطعام – هـيدروكـسيد الـصوديـوم 

-  أنبوبة اختبار – لوح تعليمية لخرائط التفكير . 
خطوات السير فى الدرس :

قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من 4- 6 أفراد . -
اطــلب مــن الــتالمــيذ آداء مــهمة(1) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 179 مــذكــرهــم بــتعريــف -

الحمض والقلوى . 
بــعد انــتهاء الــتالمــيذ مــن آداء املــهمة خــذهــم ملــعمل الــعلوم وقــم بــإجــراء تجــربــة أمــامــهم تــوضــح أن -

اتـحاد حـمض الـهيدروكـلوريـك مـع هـيدروكـسيد الـصوديـوم يـنتج عـنه مـلح كـلوريـد الـصوديـوم ومـاء 
وأن األمالح متعادلة التأثير على ورقة عباد الشمس . 

اطــلب مــن الــتالمــيذ آداء مــهمة(2) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 179 عــلى أن تــذكــرهــم -
بأن خواص املركب تختلف عن خواص العناصر املكونة له . 

بــعد انــتهاء الــتالمــيذ مــن آداء املــهمة خــذهــم ملــعمل الــعلوم وقــم بــإجــراء تجــربــة أمــامــهم تــوضــح أن -
اتـحاد غـاز األكـسجني مـع غـاز الـهيدروجـني يـنتج عـنه مـاء واملـاء كـما يـعرفـون يـساعـد عـلى إطـفاء 
الحـــرائـــق وهـــذا عـــكس غـــاز األكـــسجني الـــذى يـــساعـــد عـــلى اشـــتعال الحـــرائـــق وغـــاز الـــهيدروجـــني 
الــــذى يشــــتعل بــــفرقــــعة اى أن مــــركــــب املــــاء الــــناتــــج مــــن اتــــحاد الــــغازيــــن الــــسابــــقني يــــختلف فــــى 

خواصه عن الغازين الداخلني فى تركيبه . 
قـم بـإجـراء تجـربـة أخـرى تـوضـح أن اتـحاد الـكبريـت مـع بـرادة الحـديـد يـنتج عـنه كـبريـتيد الحـديـد -

الـــذى الينجـــذب إلـــى املـــغناطـــيس وهـــذا دلـــيل آخـــر عـــلى أن خـــواص املـــركـــب تـــختلف عـــن خـــواص 
املواد املكونة له . 

اطــلب مــن الــتالمــيذ آداء مــهمة(3) املــوجــودة بــكراســة نــشاط الــتلميذ ص 179 مــوضــحا لــهم أن -
الــتفاعــالت الــطاردة للحــرارة هــى الــتى يــنتج عــن حــدوثــها طــاقــة حــراريــة وأنــه يــمكن الــتمييز بــني 

التفاعل الطارد للحرارة والتفاعل املاص للحرارة من خالل املثال التالى : 
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احـــتراق الفحـــم تـــفاعـــل طـــارد للحـــرارة حـــيث أن مـــقدار الـــطاقـــة املـــمتصة أصـــغر مـــن مـــقدار الـــطاقـــة 
املـنطلقة ، أمـا طـهى الـطعام تـفاعـل مـاص للحـرارة حـيث إن مـقدار الـطاقـة املـمتصة أكـبر مـن مـقدار 

الطاقة املنطلقة .
اطـــلب مـــن  كـــل مجـــموعـــة تـــلميذا لـــيقدم اإلجـــابـــات أمـــام زمـــالئـــه ثـــم بـــعد ذلـــك قـــم بـــتقديـــم اإلجـــابـــة -

الصحيحة للمهمة .
اطـــلب املـــعلم مـــن الـــتالمـــيذ آداء املـــهمة(4) املـــوجـــودة بـــكراســـة نـــشاط الـــتلميذ ص 180 عـــلى أن -

تــحثهم عــلى ضــرورة تــرتــيب أفــكارهــم قــبل الــبدء فــى بــناء الخــرائــط الــتفكيريــة وضــرورة كــتابــة كــل 
املــعلومــات الــتى قــد يــحتاجــونــها فــى بــناء الخــريــطة فــى مــسودة خــارجــية وضــرورة الــتنسيق فــى 

رسم الخريطة ومراعاة الشكل العام للخريطة من حيث الخط واأللوان . 
اطلب من التالميذ آداء املهمة(5) املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص180 .     -
اطـــلب املـــعلم مـــن كـــل مجـــموعـــة أن تـــختار تـــلميذا لـــيقدم اإلجـــابـــات أمـــام زمـــالئـــه وبـــعد ذلـــك أثـــنى -

على املجموعة التى أدت املهمة بنجاح ودون وجود أى أخطاء . 
التقويم : اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ 

ص 180 ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك 
تصحيحها موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .
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املوضوع الخامس : التفاعالت الكيميائية 

الحصة العشرون : املحلول وطرق فصل املخاليط 
أهداف الدرس :

 ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :
1- يعدد طرق فصل املخاليط املتجانسة . 

2- يفرق بني طرق فصل املخاليط املتجانسة .
3-  يذكر تعريف املحلول .

4- يستنتج مفهوم تركيز املحلول .
5- يرسم خريطة شجرة موضحا فيها طرق فصل املخاليط .

6- يفصل بني مخلوطني مختلفني فى درجة حرارتيهما معمليا .
7- يقدر أهمية العمل التعاونى .

8- يقدر عظمة اهلل عز وجل فى دقة صنعه .
9- يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .

املفاهيم املوجودة فى الدرس : املحلول – تركيز املحلول .
األدوات والـــوســـائـــل الـــتعليمية : لـــــوح تـــــعليمية لخـــــرائـــــط الـــــتفكير – أنـــــبوبـــــة  اخـــــتبار بـــــها زيـــــت 

وكيروسني وبنزين – لهب بنزن .
خطوات السير فى الدرس :

يقسم املعلم التالميذ  إلى مجموعات تعاونية مكونة من 4-6 أفراد .-
اطـلب مـن الـتالمـيذ آداء املـهمة(1) املـوجـودة بـكراسـة نـشاط الـتلميذ ص 182 مـوضـحا أن هـذه -

املهمة تعبر عن مهارة تعميم النتائج فى مواقف جديدة وهى إحدى مهارات حل املشكالت . 
اطــــلب مــــن كــــل مجــــموعــــة أن تــــختار تــــلميذا لــــيقدم اإلجــــابــــة أمــــام زمــــالئــــه وبــــعد ذلــــك عــــلق عــــلى -

اإلجابات التى قدمت موضحا أوجه الكمال والقصور فى تفكيرهم . 
اطلب من التالميذ آداء املهمة(2) املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص 182 .      -
بـعد انـتهاء الـتالمـيذ مـن آداء املـهمة خـذهـم إلـى مـعمل الـعلوم وضـع بـمخبار مـدرج كـمية مـن املـاء -

مــقدارهــا 100 مــلل ثــم أذب 20 جــم مــن مــلح الــطعام ثــم أضــف 100 مــلل أخــرى مــن املــاء إلــى 
نفس املخبار واترك التالميذ يستنتجون تركيز املحلول ثم قدم فى النهاية اإلجابة الصحيحة . 

اطلب من التالميذ آداء املهمة(3) املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص 182 .  -
اخـــتر أحـــد الـــتالمـــيذ لـــيقدم إجـــابـــة عـــن املـــهمة ثـــم عـــلق عـــلى اإلجـــابـــة بـــكونـــها صـــحيحة أم غـــير -

صحيحة . 

التقويم : اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ 
ص 183 ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك 

تصحيحها موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .

املراجع املستخدمة فى اعداد كراسة نشاط التلميذ ودليل املعلم :
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1- آن نـــــــــيومـــــــــارك (2007) : ســـــلسلة مـــــشاهـــــدات عـــــلمية (الـــــكيمياء اكـــــتسف الـــــتأثـــــير 
العجيب) ، ترجمة ليلى سعد بالومال ، القاهرة ، نهضة مصر للطباعة والنشر .

2- دائـرة مـعارف الـقرن الـحادى والعشـريـن لـلعلوم والـتكنولـوجـيا املـتطورة والـطبيعة-
بنية املادة- (2007) : القاهرة ، دار الكتاب املصرى . 

3- راشــيل فــيرث (2007): مــوســوعــتى األولــى (الــعلوم- عــالــم الــحيوان- األرض) ، تــرجــمة 
أميرة أبواملجد ، ط2 ، القاهرة ، دار الشروق .

4- ريـــبيكا تـــريـــس(2007): تــعرف عــلى أســرار جــسمك ، تـــرجـــمة زيـــنب شـــحاتـــه ، عـــادل ســـعد 
حسني ، ط2 ، القاهرة ، دار الشروق .

5-كـريسـتوفـر كـوبـر(2007) : املـادة ، تـرجـمة طـارق جـالل محـمد ، الـقاهـرة ، نـهضة مـصر لـلطباعـة 
والنشر .

6- مـوسـوعـة ديـزنـى الـعلوم (جـسم اإلنـسان- الـعلوم فـى حـياتـنا- االتـصاالت- الـفضاء- 
األرض)(2006) ، ترجمة محمد أمني سليمان، ط2 ، القاهرة ، نهضة مصر للطباعة والنشر .

7- ه . ب. نــــيوكــــويســــت (2008): أســرار املــخ نــظرة فــاحــصة عــلى مــايــدور داخــل رأســك ، 
ترجمة محمد أمني سليمان ، القاهرة ، نهضة مصر للطباعة والنشر .

8-وزارة الـــــتربـــــية والـــــتعليم (2004) : بـــرنـــامـــج تـــدريـــب املـــعلمني مـــن بـــعد (تـــطبيقات عـــلى 
أساليب التدريس الفعال ومهاراته فى تدريس العلوم باملرحلة اإلعدادية ) .

  
مواقع على شبكة االنترنت : 

 www.chemistry.org 9-
 www.chemmybear.com -10
www.chem4kids.com -11
 www.youtube.com-12
 www.bytocom.com-13
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ملحق رقم (3)
كراسة نشاط التلميذ لوحدة املادة املقررة على 
تالميذ الصف الثانى اإلعدادى وفقا لخرائط 

التفكير
 

إعداد 
سناء عبد العظيم السيد عبد الرحمن

إشراف 
أ.د/ السيد على شهده أ.د/ فوزى أحمد 
الحبشى                                     
أستاذ املناهج وطرق 
تدريس العلوم املتفرغ

أستاذ املناهج وطرق 
تدريس العلوم

كلية التربية – جامعة 
الزقازيق

كلية التربية – جامعة 
الزقازيق



عزيزى التلميذ /  ........     عزيزتى التلميذة / ...............
بكل الود أقدم إليكم كراسة نشاط التلميذ لوحدة املادة – الوحدة الثانية – من كتاب أنت 

والعلوم – الفصل الدراسى األول  2008 / 2009 م ليساعدكم أن تكونان تلميذا وتلميذة 
مفكرة وباستطاعتكما حل ما يواجهكما من مشكالت .

حيث أقدم فى هذه الكراسة اإلرشادات والتوجيهات التى توضح العمل أثناء تعلم العلوم 
فى وحدة املادة باستخدام خرائط التفكير وسوف يساعدكما املعلم على فهم هذه الكراسة 

وكيفية العمل بها وتضمن بهذه الكراسة ما يلى :
لوحة ألشكال وأسماء خرائط التفكير 1.
مـحتوى الـوحـدة وبـها عـددا مـن األنشـطة الـتى سـوف يـؤديـها الـتالمـيذ فـى املـوضـوعـات 2.

التالية : 
*املوضوع األول الذرة .

*املوضوع الثانى  توزيع االلكترونات على مستويات الطاقة .
*املوضوع الثالث العنصر واملركب .

*املوضوع الرابع الصيغ الكيميائية لبعض املركبات .
*املوضوع الخامس التفاعالت الكيميائية .
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خرائط التفكیر  
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املوضوع األول : الذرة
الحصة األولى والثانية : مفهوم الذرة وتركيبها

مهمة (1) :
عـلمت مـن خـالل دراسـتك أن مـلح الـطعام يـتكون مـن حـبيبات صـغيرة جـدا عـلى 

شكل مكعبات وللتحقق من ذلك :
افحص عينة من ملح الطعام باستخدام عدسة مكبرة . ا.

ب- اسأل زميلك عن صحة هذا الكالم .
افحص عينة من ملح الطعام باستخدام امليكروسكوب . ج.

د- صمم لوحة لجزيئات ملح الطعام .
مهمة (2) :

*أكمل خريطة الدائرة التالية :

مهمة(3) : 
(أ)عــلمت مــن خــالل دراســتك أن الــنواة تــوجــد فــى مــركــز الــذرة وتــتركــز فــيها كــتلة 

الذرة وتفسيرك لذلك أن كتلة :
اإللكترونات أكبر من كتلة النواة .ا.

ب- النيترونات أصغر من كتلة البروتونات .  
ج- البروتونات أكبر من كتلة النيترونات .

د- النواة أكبر من كتلة اإللكترونات .
(ب)عـلمت مـن خـالل دراسـتك أن اإللـكترونـات جـسيمات مـشحونـة بـشحنة سـالـبة 
أمـا الـبروتـونـات جـسيمات مـشحونـة بـشحنة كهـربـية مـوجـبة ومـع ذلـك ال يحـدث 

أى تجاذب بينهما وتفسيرك لذلك أن :
أ-املدارات التى تدور بها اإللكترونات ال تمكنها من الخروج .

ب-عدد البروتونات أكبر من عدد اإللكترونات . 
ج-عدد البروتونات أقل من عدد اإللكترونات  .

د- اإللكترونات تدور حول النواة بسرعات فائقة . 
مهمة(4):

(أ)إذا كـــــان الـــــعدد الـــــكتلى للحـــــديـــــد = 56 ، ولـــــلكبريـــــت = 32 فـــــإن عـــــدد ذرات 
الصوديوم التى تساوى كتلتيهما معا هو :

ب- 56 أ- 88 
د- 8  ج- 11

…………

الذرة

متعادلة كھریبا

تدور االلكترونات 
حولھا

…………
…………

…………
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(ب)عــنصر الفــلزى يكتســب واحــد إلــكترون أثــناء الــتفاعــل ، حــول نــواتــه ثــالث 
مستويات للطاقة يحتوى فى نواته عدد 18 نيترون فإن عدده الكتلى 

ب- 35 أ- 18 
د- 40 ج- 17

مهمة (5):
يعبر الشكل ................ عن تركيب الذرة 

 

مهمة (6):
(أ) أكمل خريطة الفقاعات التالية :

(ب)قارن بني كل مما يلى ( برسمك خريطة فقاعات مزدوجة ):
* العدد الذرى والعدد الكتلى * اإللكترون والبروتون  

التقويم:
1- ذرة عـنصر مـا تـدور إلـكترونـاتـه فـى 4 مسـتويـات لـلطاقـة ويـحتوى مسـتوى الـطاقـة  األول 
واألخـير لـذرتـه عـلى نـفس الـعدد مـن اإللـكترونـات وعـدده الـذرى نـصف عـدده الـكتلى.احسـب: 

العدد الكتلى ، عدد النيترونات
2- ماذا يحدث فى الحاالت اآلتية :

(أ)عدم احتواء النواة على نيترونات .
(ب)عدم دوران االلكترون بسرعة كبيرة حول النواة .

3- أكمل خريطة الدعامة التالية :
         

     الذرة 
 

........

........

النواة

........

مشحونة 
بشحنة 
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P

N

P

N

-

-

4- إذاكــــانــــت الــــكلمات(خــاليــا – أعــضاء- أنــسجة) تســــتخدم فــــى الــــعبارة اآلتــــية 
كـالـتالـى :"الـرئـتان عـبراة عـن أعـضاء مـكونـة مـن أنـسجة تـتكون مـن خـاليـا" 

فاستخدم الكلمات(جزيئات- ذرات- مركبات) إلكمال العبارة اآلتية :
"الـــــــــــــــــسكريـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــبارة عـــــــــــــــــن ................... مـــــــــــــــــكونـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ............... تـــــــــــــــــتكون 

من ...................... "

5- من الشكل التخطيطى الذى أمامك :
 (أ)مالذى يمثله هذا الشكل؟

(ب)اكتب ماتدل عليه األرقام على الشكل .                                   
                                                             

6- اختر اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة :
(أ) الشكل ........... يعبر عن العالقة بني العدد الذرى وعدد البروتونات .

  (أ)عددالبروتونات           (ب)عدد البروتونات    (ج) عدد البروتونات        (د) عدد البروتونات   
 

      العدد الذرى                                      العدد الذرى         العدد الذرى              العدد الذرى 

(ب) يــــتكون جــــسم الــــحيوان مــــن الــــكثير مــــن الــــذرات ، مــــاذا يحــــدث لهــــذه الــــذرات بــــعد مــــوت 
الحيوان؟ 

(تـــفنى بتحـــلل أجـــسام الـــحيوانـــات / تـــتوقـــف عـــن الـــدخـــول فـــى تـــفاعـــالت / تـــنقسم إلـــى أجـــزاء 
أبسط / تعيد دورتها فى الطبيعة ) .

7- إذا كــــــان عــــــدد الــــــنيترونــــــات داخــــــل نــــــواة ذرة األلــــــومــــــنيوم = 14 ، وعــــــدد 
اإللكترونات التى تدور حول نواة الذرة فى الحالة العادية = 13 فإن :

* عدد البروتونات داخل نواة ذرة األلومنيوم = ..........................
* العدد الكتلى لنواة ذرة األومنيوم = ......................................
*العدد الذرى لنواة ذرة األومنيوم = ......................................
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املوضوع األول : الذرة
الحصة الثالثة : مستويات الطاقة

مهمة (1):
(أ)تختلف العناصر عن بعضها البعض فى عدد البروتونات املوجودة 

فى نواة ذراتها وكذلك عدد اإللكترونات التى تدور حولها وتدور 
اإللكترونات حول النواة فى مستويات طاقة مختلفة .

املشكلة :
ما أسباب اختالف العناصر عن بعضها البعض ؟ا.

ما اآلثار الناتجة عن دوران اإللكترونات حول النواة؟ ب.
ج- ما أسباب اختالف مستويات الطاقة ؟

     د- كم عدد البروتونات املوجودة داخل نواة الذرة ؟
(ب) علمت من خالل دراستك أن ذرة اليورانيوم أكبر الذرات من حيث 

عدد مستويات الطاقة حتى أنها تحتوى على سبعة مستويات للطاقة 
وأفضل طريق للتحقق من ذلك :

صمم مجسما يوضح تركيب ذرة اليورانيوم .ا.
قارن بني تركيب ذرة اليورانيوم وذرة الهيدروجني . ب.

ج- اقرأ فى مرجع عن مستويات الطاقة .
     د- شاهد إسطوانة تعليمية توضح تركيب ذرة اليورانيوم .

(ج) تزداد عدد مستويات الطاقة التى تدور فيها اإللكترونات حول 
النواة بزيادة عدد اإللكترونات فى النواة حتى تصل إلى سبعة 

مستويات فى أكبر الذرات املعروفة 
مما سبق يمكن أن تستنتج العالقة:

بني مستويات الطاقة وعدد اإللكترونات طردية . ا.
ب- بني عدد البروتونات وعدد اإللكترونات طردية .

بني مستويات الطاقة وعدد اإللكترونات منعدمة . ج.
د- بني مستويات الطاقة وعدد اإللكترونات عكسية .

مهمة(2):
قارن بني مايلى برسمك خريطة فقاعات مزدوجة :

(أ)ذرة عنصر الصوديوم  وذرة عنصر الكلور .
. Q ومستوى الطاقة ، K (ب)مستوى الطاقة

مهمة(3):
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أى الرسومات التالية يمثل الرسم التخطيطى لذرة عنصر الفلور  F ؟

 

التقويم :
1- ماذا يحدث فى الحاالت اآلتية :

(أ)عندما يفقد إلكترون فى مستوى الطاقة الخامس كما من الطاقة . 
(ب)اكـــتساب إلـــكترون كـــما مـــن الـــطاقـــة وهـــو فـــى املســـتوى k ثـــم فـــقد هـــذا الـــكم مـــرة 

أخرى .
 . L (ج) عندما يكتسب االلكترون كما من الطاقة وهو فى مستوى الطاقة

2- أكـمل: لـكى يـنتقل إلـكترون مـن املسـتوى M إلـى املسـتوى L فـإنـه ....... كـم مـن 
الطاقة وعندما ينتقل من املستوى Q إلى املستوى P فإنه ........ كم من الطاقة .

 

-161-



املوضوع األول : الذرة
الحصة الرابعة : الجزىء

مهمة(1):
عـلمت مـن خـالل دراسـتك أن جـزيـئات الـعناصـر املـوجـودة فـى صـورة غـازيـة مـثل 
الــغازات الــنبيلة والــتى التــدخــل فــى تــفاعــل كــيميائــى هــى األرجــون ، الــزيــنون ، 

الكربتون ، الراجون
مما سبق يمكن أن تستنتج أن :

كل جزيئات العناصر توجد على صورة غازية .ا.

ب- نادرا ما نجد جزيئات العناصر على صورة صلبة . 
ج- كل الغازات النبيلة التدخل فى التفاعل الكيميائى  .

د- كل جزيئات العناصر تتكون من ذرة واحدة .

مهمة(2):
إذا كان لديك : 

* ذرة هــيدروجــني ، ذرة أكــسجني ، ذرة كــلور ، ذرة صــوديــوم ، ذرة كــبريــت  . حــاول أن تــكون 
أكبر عدد من جزيئات العناصر وجزيئات املركبات مع ذكر إسم كل جزىء؟

مهمة(3):
(أ)أى األشكال التالية تعبر عن جزىء عنصر وأيها تعبر عن جزىء مركب ؟

 

(ب) استخرج الجزىء املختلف عن الجزيئات التالية مع التفسير :
  MgO , H2o , O2 , NaCl
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التقويم :
1- أكمل خريطة الشجرة التالية :

الجزيئات
   

       جزيئات عنصر                            جزيئات مركب

 .........    .............   ...........           
 

 2- اختر من التعبيرات التالية مايناسب كل شكل :
(1) جزيئات غاز األوزون .                          (2) جزيئات غاز النيون .

(3) جزيئات غاز الهيدروجني .                       (4) جزيئات املاء .
                         (5) جزيئات كلوريد الصوديوم .

 

  
 

مثلمثلمثل
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املوضوع الثانى :توزيع االلكترونات على مستويات الطاقة
الحصة الخامسة إلى الحصة الثامنة

مهمة(1):
باستخدام  التوزيع اإللكترونى صنف العناصر التالية إلى فلزات والفلزات :

 
    AL              N                S                      Li

  

مهمة(2):
أى من الرسومات اآلتية يبني مستوى الطاقة الخارجى لذرة الكبريت  S؟

مهمة(3):
األشكال التالية تمثل رسم تخطيطى للتوزيع اإللكترونى لذرات بعض العناصر . 

أجب عما يلى :
* اكتب إسم كل عنصر أسفل التوزيع اإللكترونى الخاص به ؟

* أوجد كال من العدد الذرى  ، العدد الكتلى لكل منها ؟
*أوجد عدد اإللكترونات فى مستوى الطاقة األخير ؟

 
مهمة(4):

(أ)واجـه الـعلماء مـشكلة حـساب الـكتلة الـذريـة لـلعنصر لـذلـك فـكروا فـى تـقديـرهـا 
على أساس ما تحتويه ذرة هذا العنصر من كتلة ذرة عنصر آخر 

املشكلة :
أ- ما املقصود بالكتلة الذرية للعنصر ؟ 

 27

13

 14

7

 32

16

 7

3
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ب- ما أسباب صعوبة حساب الكتلة الذرية للعنصر ؟
ج- كيف قدر العلماء الكتلة الذرية؟

د- ما الوحدة املستخدمة لحساب الكتلة الذرية ؟
(ب)لــــصناعــــة أســــالك تــــوصــــيل كهــــربــــية يــــمكن اســــتخدام عــــنصر عــــدده الــــذرى ، اذكــــر ســــبب 

االختيار ؟
ب- 7 أ- 10

د- 17 ج- 13
  

التقويم :أكمل الجدول التالى :

املوضوع الثالث : العنصر واملركب
الحصة التاسعة إلى الحصة الحادية عشر

مهمة(1):

العنصر
التوزیع االلكترونى

K L M

2He ........ ......... .........

6C .............. ........... ..........

12Mg .......... ............. ..........

 13Al ........... ........... .........

18Ar ............. ........... .........

20Ca ............. ............. ...........

15P ........... ........... ..........
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الـــــعنصر أبســـــط صـــــورة لـــــلمادة ال يـــــمكن تحـــــليلها إلـــــى مـــــاهـــــو أبســـــط مـــــنها 
باستخدام الوسائل الكيميائية والفيزيائية 

املشكلة :
أ-ما أنسب الوسائل الكيميائية والفيزيائية لتحليل العنصر ؟

ب-ما املقصود بالعنصر ؟ 
ج-ما عدد العناصر املوجودة فى الطبيعة ؟

د-ما الفرق بني العنصر واملركب ؟

مهمة(2):
أى األشكال التالية تعبر عن جزىء عنصر وأيها تعبر عن جزىء مركب :

 

مهمة(3):
اختر اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

 / K,Ca,Na,Mg /  H,Li,Na,K) (أ)أى املجموعات التالية تتشابه فى الخواص الفيزيائية
. ( F,O2,N,C / Cl,He,S,P

(ب)عـــدد الـــعناصـــر يـــساوى عـــدد الـــذرات فـــى جـــزىء (هـــيدروكـــسيد الـــصوديـــوم/ املـــاء/ حـــمض 
الكبريتيك / غاز األوزون ) .

(ج)أى املـركـبات الـتالـية يـحتوى عـلى أكـبر عـدد مـن الـذرات (هـيدروكـسيد الـصوديـوم / حـمض 
الكبريتيك / املاء / ثانى أكسيد الكربون ) .

(د)جــــــــزيــــــــئات كــــــــل مــــــــن هــــــــدروكــــــــسيد الــــــــصوديــــــــوم واملــــــــاء وحــــــــمض الــــــــكبريــــــــتيك تشــــــــترك فــــــــى 
وجــــــــود ........... فــــــــى كــــــــل مــــــــنها (الــــــــهيدروجــــــــني والــــــــنيتروجــــــــني / األكــــــــسجني والــــــــصوديــــــــوم / 

الهيدروجني واألكسجني / الهيدروجني والصوديوم ) .

مهمة(4):
(أ)ارسـم خـريـطة شجـرة مـوضـحا  فـيها تـصنيف الـعناصـر مـرة حسـب حـالـتها الـفيزيـائـية ومـرة 

أخرى  حسب خصائصها الفيزيائية .
 NaCl  ,  NaOH    : (ب)قارن برسمك خريطة فقاعات مزدوجة بني

(ج)أكمل خريطة الفقاعات املزدوجة التالية : 
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التقويم :
(أ)علل:

(1) تسمية العناصر الخاملة بهذا االسم .

. He بينما الرمز الكيميائى للهيليوم Cl2 (2)الرمز الكيميائى للكلور

(3) جزىء العنصر متماثل بينما جزىء املركب غير متماثل .

(4)جزىء الهيدروجني جزىء عنصر .

(5)جزىء حمض الكبريتيك جزىء مركب .

(6)يصعب فصل مكونات كبريتيد الحديد عن بعضها .

(7)بــالــرغــم مــن أن غــاز الــكلور ســام والــصوديــوم يتســبب فــى حــدوث اشــتعال عــند إلــقائــه فــى 
املاء . إال أن كلوريد الصوديوم يستخدم كمادة أساسية فى صناعة األغذية . 

. H2O (8) الصيغة الكيميائية لجزىء املاء هى

(ب) اختر من التعبيرات التالية ما يناسب كل شكل :
*جزيئات هيدروكسيد الصوديوم .                             *جزيئات األكسجني .
* خليط من جزيئات الهيدروجني واألكسجني .                 *جزيئات األرجون.

 

(ج) أكمل الجدول التالى : 

 HNO3
H2SO4
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نوع العنصر حالة 
العنصر

اسم العنصر الرمز 
الكیمیائى

عدد البروتونات 
أو االلكترونات

فلز صلب ........... 19K ..............
........... نحاس .......... 29

الفلز صلب ................. 16S ...........
سائل ........... 35Br .............

................ ........... ھیلیوم ......... 2
........... ........... 10Ne ...........
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املوضوع الرابع : الصيغ الكيميائية لبعض املركبات
الحصة الثانية عشر والثالثة عشر : االرتباط بني الذرات 

مهمة(1):

(أ)عـلمت مـن خـالل دراسـتك أن الـذرات تـرتـبط بـبعضها إمـا بـروابـط تـساهـمية أو 
بروابط أيونية وأفضل طريقة للتحقق من ذلك :

أ-ناقش أحد زمالئك عن الروابط الكيميائية .
ب-ابحث عن ذرات العناصر التى ترتبط ببعضعها بروابط تساهمية . 

ج-اطلب من معلمك شرح الروابط الكيميائية مرة أخرى .
د-شاهد إسطوانة تعليمية لشرح الروابط الكيميائية .

(ب) املـركـبات الـتساهـمية شـحيحة الـذوبـان فـى املـذيـبات الـعضويـة كـاملـاء ولـكنها 
تذوب فى املذيبات غير العضوية كالبنزين 

مما سبق يمكن أن تستنتج :
أ-كل املركبات التساهمية تذوب فى املذيبات العضوية .

ب-نادرا ما تذوب املركبات التساهمية فى املذيبات العضوية . 
ج- كل املركبات التساهمية تذوب فى املذيبات غير العضوية .

     د- نادرا ما تذوب املركبات التساهمية فى املذيبات غير العضوية .
(ج) أحـضر فـارس أنـبوبـة اخـتبار بـها شـمع منصهـر ووضـع إحـدى طـرفـى السـلك 
الــنحاســى بــها والــطرف اآلخــر مــوصــل بــعمود كهــربــى وأغلق الــدائــرة فــلم يــمر 

تيار كهربى ، تفسيرك لذلك أن: 
أ-فرق الجهد بني طرفى السلك النحاسى كبير .

ب-مصاهير املركبات التساهمية التوصل التيار الكهربى . 
ج- فارس لم يحضر كل األدوات الالزمة لعمل دائرة كهربية .

     د- التيار الكهربى اليمر فى املسار املغلق .
(د) عـــلمت مـــن خـــالل دراســـتك أن ذرة الـــهيدروجـــني عـــند ارتـــباطـــها بـــذرة أخـــرى 

نطلق على هذا االرتباط باالرتباط التساهمى وتفسيرك لذلك أن :
أ- ذرة الهيدروجني تحتوى على إلكترون واحد .

ب- ذرة الهيدروجني من الغازات النبيلة . 
ج- ذرة الهيدروجني التحتوى على نيترونات .

    د- الرابطة األيونية تحتاج إلى أكثر من ستة إلكترونات .
(ه) الـــذرة الـــتى اليـــكون مســـتوى طـــاقـــتها الـــخارجـــى مـــكتمال فـــإنـــها إمـــا أن 
تـعطى إلـكترونـا أو أكـثر لـذرة أخـرى أو تسـتقبل إلـكترونـا أو أكـثر مـن ذرة 

أخرى أو تشارك بإلكترون أو أكثر مع ذرة أخرى لتكوين جزىء 
مما سبق يمكن أن تستنتج أن :

أ- كل الذرات ذات مستويات طاقة خارجية مكتملة .
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ب- كل ذرة لديها القدرة على إعطاء إلكترون أو املشاركة به مع ذرة أخرى . 
ج- كل الذرات لديها القدرة على تكوين الجزىء .

    د- بعض الذرات ذات مستوى طاقة خارجى غير مكتمل .
مهمة(2):

1- لديك ثالث عناصر(  Z , Y, X ) أعدادها الذرية على الترتيب ( 11 ، 17 ، 8) 
أ-أى هذه العناصر فلز؟

ب-ما نوع الرابطة التى تتكون بني ذرتني من العنصر Y ؟ 
ج- ما نوع الرابطة التى تتكون بني ذرة من العنصر X ، وذرة من العنصر Y ؟

د- ما نوع الرابطة بني ذرتني من العنصر Z ؟
2- إذا علمت أن عنصرين (Y ، X ) أعدادهما الذرية ( 11 ، 17 ) على الترتيب 

أ- وضح مستعينا بالرسم كيف تتكون بينهما رابطة ؟
ب- ما نوع هذه الرابطة ؟ 

ج- هل املركب الناتج يذوب فى املاء ؟
مهمة(3):

علل ملا يأتى :
- تميل ذرات عنصر األلومنيوم إلى فقد االلكترونات أثناء التفاعالت الكيميائية .

- التشترك العناصر النبيلة فى التفاعالت الكيميائية فى الظروف العادية .
- ذرة الصوديوم نشطة كيميائيا على عكس ذرة النيون .

- تتحد ذرتني من الكلور مع ذرة واحدة من املاغنسيوم لتكوين جزىء كلوريد املاغنسيوم .
- اليمكن أن يتحد عنصرى الصوديوم واملاغنسيوم معا لتكوين مركب جديد .

- عنصر األكسجني ثنائى التكافؤ .
- الصوديوم والكلور لهما نفس التكافؤ رغم اختالف ععديهما الذرى .

- عدد إلكترونات أيون الصوديوم املوجب يساوى عدد إلكترونات أيون األكسجني السالب .

 

مهمة(4):
 Ca ، Ne ،  P ، N: لديك أربع عناصر

ما تكافؤ العنصر Ne ؟-
ماعدد النيترونات املوجودة فى نواة ذرة العنصر N؟ -
اذكر نوع العنصر Ca مع رسم التوزيع االلكترونى لذرته ؟ -
ماعدد مستويات الطاقة فى ذرة العنصر P ؟ -
ماالعدد الكتلى فى نواة ذرة Ne ؟ -

 14 31 20

10

 40

20
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مهمة(5):

(أ)وضح بالرسم التخطيطى مع ذكر نوع االرتباط :
1- كيفية ارتباط ذرتى أكسجني لتكوين جزىء أكسجني .

2-  كيفية ارتباط ذرة صوديوم مع ذرة كلور لتكوين جزىء كلوريد صوديوم . 
 XO 8 ويكون مركب صيغتهO يتحد مع ذرة أكسجني X (ب)عنصر فلزى
وتدور إلكتروناته فى ثالث مستويات للطاقة وعدده الكتلى ضعف عدده 

الذرى 
. X 1- أوجد عدد النيترونات والعدد الذرى والتكافؤ للعنصر

2- اختر مع ذكر سبب اختيارك :
 . ( 18Ar / 11Na / 20Ca / 16S) يمكن أن يتفاعل هذا العنصر مع

التقويم :
1- قارن بني الرابطة األيونية  ، الرابطة التساهمية برسمك خريطة فقاعات 

مزدوجة
2- انسب كل تعليق إلى الشكل املناسب له :

 

         (1) فلز ثنائ التكافؤ .                   (2) الفلز أحادى التكافؤ . 
        (3)فلز أحادى التكافؤ .                  (4) عنصر نبيل .

                            (5) الفلز ثنائى التكافؤ .

أى األشكال املقابلة يمثل :
(1)ذرة متعادلة .
(2)أيون موجب .
(3)أيون سالب .

3- اذكـر الـعدد الـذرى والـتكافؤ ونـوع الـعنصر مـع رسـم شـكال تخـطيطيا لـلتوزيـع 
االلكترونى  لكل ذرة مما يأتى :

أ- ذرة عنصر تكتسب 2 إلكترون فى مستوى الطاقة L أثناء التفاعل الكيميائى .
ب- ذرة عـنصر مـا تـتوزع إلـكترونـاتـها فـى 4 مسـتويـات لـلطاقـة ومسـتوى الـطاقـة األخـير يحـمل 

إلكترون واحد .
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ج- ذرة عددها الكتلى 24 وععد االلكترونات حول نواتها يساوى نصف العدد الكتلى .
د- أيون X-3 وعدد املستويات فى ذرته ثالثة .

ح- ذرة عـــنصر فـــقدت إلـــكترون أثـــناء الـــتفاعـــل الـــكيميائـــى فـــأصـــبح عـــدد إلـــكترونـــات مســـتوى 
طاقتها الثالث واألخير 8 إلكترونات .

4- الجدول املقابل لبعض العناصر ومعلومات عنها :

(1)أكمل بيانات الجدول .
(2)اختر من الجدول الرمز الذى له نفس التركيب االلكترونى لذرة النيون .
. N-3 ، Li+ (3)اكتب الصيغة الكيميائية للمركب الناتج من اتحاد أيونى

. S-- (4)اكتب الصيغة الكيميائية ملركب يحتوى على
5- باستخدام خريطة الشجرة :

 * صنف العناصر من حيث التكافؤ .
 * صنف الروابط التساهمية .

املوضوع الرابع : الصيغ الكيميائية لبعض املركبات
الحصة الرابعة عشر والخامسة عشر

مهمة(1):
أكمل خريطة التدفق التالية والتى توضح كيفية كتابة الصيغة الكيميائية 

ملركب :
مهمة(2):

اكتب الرمز أو الصيغة الكيميائية لكل مما يأتى :

العدد الكتلى عدد 
البروتونات

عدد 
النيترونات

عدد 
االلكترونات

Li ................. ............. 4 3
Li+ ................ ................ .................. .................

6C 12 ............. .............. ...................
N-3 14 7 ............... ...................
S-- 32 ........... ................ 18

.............. ................... 16 16 16

نكتب أوال رمز الفلز أو 
الھیدروجین إلى الیسار
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مهمة(3) :

استخرج الكلمة أو الرمز الشاذ ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلمات أو الرموز :
أ- األرجون / الفلور / الهيليوم / النيون . 

ب- اليود / الصوديوم / الكالسيوم / املاغنسيوم .
ج- حمض الكبريتيك / املاء / األكسجني / ملح الطعام .

د- األكسجني / الهيدروجني / الكلور/ النيون / النيتروجني .
و- حديد / نحاس / ألومنيوم / صوديوم / زئبق .

ح- فلور / كلور / بروم / أكسجني / ذهب .
.  He \ H2 \ O2\ H2O \ NaCl-ز

مهمة(4):
اكتب أسماء املركبات اآلتية مع ذكر عدد الذرات املكونة لكل جزىء منها :

التقويم :
1- أكمل مايلى :

أ- املـــــــركـــــــب الـــــــذى يـــــــحتوى الجـــــــزىء مـــــــنه عـــــــلى 2 ذرة كـــــــربـــــــون ، 2 ذرة أكـــــــسجني ، 4 ذرات 
. { C2(OH)4 ، C4H2O ، (CH2)2O ، (o2 CH2)} هيدروجني تكون صيغته الكيميائية

.ب. جزىء هيليوم 
        فــــــــــوســــــــــفـات 

الكالسيوم .
ذرة كلور اكتسبت الكترون .

كبريتيد الحديدوز .
ذرة أكسجني .
نترات الفضة .

ثالث أكسيد الكربون .
هيدروكسيد الحديديك .     

 كبريتات الحديديك   .
حمض الكبريتيك     .

حمض النيتريك  .
أكسيد الكالسيوم .

CO2 CaCO3 CaSO4

Na3PO4 KNO3 Mg(OH)2

Na2SO4 LiHCO3 Fe2O3
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ب- إذا كـــــــــانـــــــــت الـــــــــصيغة الـــــــــكيميائـــــــــية لـــــــــكبريـــــــــتات األلـــــــــومـــــــــنيوم AL2(So4) يـــــــــكون تـــــــــكافـــــــــؤ 
الكبريتات .......... وتكافؤ األلومنيوم ............. .

ج- الصيغة 5H2 تحتوى على ............... جزيئات ، و............ ذرات .
د- عند اتحاد X مع مجموعة الكبريتات يتكون مركب صيغته .................... .

2- أكمل خريطة الشجرة التالية :
                     مجموعات ذرية

 
مجموعة ذرية أحادية    .......                 .............. 

                       
    

 ...............                 ................         ...............

3- اكتب املصطح العلمى الدال على كل من العبارت اآلتية :
- عناصر تفقد ذراتها إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائى .

- عناصر تكتسب ذراتها إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائى .
- عدد االلكترونات التى تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائى .

- عناصر تكافؤها صفر .
- مجـموعـة مـن الـذرات مـرتـبطة بـبعضها وتسـلك فـى الـتفاعـل الـكيميائـى مسـلك الـذرة الـواحـدة  

.
- مجموعة من ذرتني أو أكثر لها شحنة وتكافؤ خاص بها .

املوضوع الخامس :التفاعالت الكيميائية
الحصة السادسة عشر والسابعة عشر : قوانني االتحاد الكيميائى 

مهمة(1):
(أ) الـــتفاعـــل الـــكيميائـــى يـــنتج عـــنه تـــكويـــن روابـــط بـــني ذرات جـــزيـــئات املـــواد 
الــناتــجة مــن الــتفاعــل ولــكل تــفاعــل كــيميائــى شــروط خــاصــة إلتــمامــه وأفــضل 

طريقة للتحقق من ذلك  :
أ- اسأل زميلك عن أنواع التفاعالت الكيميائية .

ب- قم باجراء تجربة فى معمل العلوم بمساعدة معلمك .
ج- صمم لوحة بها أنواع التفاعالت الكيميائية .

د- اقرأ فى مرجع عن أنواع التفاعالت الكيمائية .
 (ب) املـــعادلـــة الـــكيميائـــية يـــجب أن تـــكون مـــتزنـــة بـــحيث يـــكون عـــدد ذرات كـــل 
عنصر فى املواد املتفاعلة مساويا لعدد ذرات نفس العنصر فى املواد الناتجة 

           مثل           مثلمثل
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املشكلة :
أ- ما العالقة بني املواد املتفاعلة واملواد الناتجة ؟

ما عدد ذرات املواد املتفاعلة ؟ ب.
ج- ما املقصود باملعادلة الكيميائية ؟

د- ملاذا نزن املعادلة الكيميائية ؟
(ج) أضــــاف أمجــــد 40 جــــم مــــن الــــصودا الــــكاويــــة إلــــى 36.5 جــــم مــــن جــــمض 
الـهيدروكـلوريـك فـكان الـنتائـج 76.5 جـم مـن كـلوريـد الـصوديـوم واملـاء فـتفسيرك 

لذلك أن مجموع :
أ- كتل املواد املتفاعلة يساوى مجموع كتل املواد الناتجة من التفاعل .

ب- أحجام املواد املتفاعلة يساوى مجموع أحجام  املواد الناتجة من التفاعل .
ج- كتل املواد املتفاعلة أكبر من مجموع كتل املواد الناتجة من التفاعل .

د- أحجام املواد املتفاعلة أكبر من مجموع أحجام املواد الناتجة من التفاعل .
مهمة(2) :

أى املعادالت اآلتية تتبع قانون بقاء املادة :

                                     

مهمة(3):
(أ)إذا كانت الكتلة الذرية للكبريت واألكسجني 32 ، 16 على الترتيب فإن صيغة أكسيد 
 ، SO2 } :الكبريت الذى يحتوى املول منه على 32 جم كبريت ، 32 جم أكسجني هى

  . {SO   ، S2O ، SO3

 (ب)لـــــتكويـــــن 54 جـــــم مـــــن املـــــاء يـــــلزم تـــــفاعـــــل 48 جـــــم مـــــن األكـــــسجني مـــــع 6 جـــــم مـــــن 
الــهيدروجــني وعــليه فــإن 2 جــم مــن الــهيدروجــني تتحــد تــمامــا مــع ...................... جــم 

من األكسجني{ 12 / 16 / 144 / 96 } .                                       
مهمة(4) :

فــى تــفاعــل كــيميائــى اتحــد 5 جــم مــن الــعنصر X مــع 9 جــم مــن الــعنصر Y وتــكون 14 جــم 
 XY من املركب

(أ) احسب وزن املركب الناتج عند إضافة :
. Y إلى 9 جم من العنصر X 7 جم من العنصر -

. Y إلى 12 جم من العنصر X 5 جم من العنصر -

C2 + O              CO2 
H2O               H2+O2                                                  
KCl + AgNo3                 AgCl+KNo3

-175-



(ب) ما القانون الذى تحققه النتائج السابقة ؟
مهمة(5):

1-عـند تـفاعـل جـزىء مـن هـيدروكـسيد الـصوديـوم مـع جـزىء مـن حـمض الـهيدروكـلوريـك يـتكون 
جزىء من كلوريد الصوديوم وجزىء من املاء حسب املعادلة :

NaCl                   
 H2O                             NaOH+HCl+

2-من قانون النسب الثابتة احسب :
كتلة كلوريد الصوديوم الناتجة من تفاعل 80 جم من هيدروكسيد الصوديوم مع 73 جم 

من حمض الهيدروكلوريك .

التقويم :
1- احسب كتلة كل مما يأتى 

* 1 مول من هيدروكسيد الصوديوم .
* 1 مول من حمض النيتريك .

*  مول من كربونات الكالسيوم .
* 0.1 مول من نترات الكالسيوم .
*0.5مول من حمض الكبريتيك .

2- قام أحمد بحرق قطعة من الخشب ثم وزن الرماد املتبقى فوجده أقل من وزن قطعة 
الخشب األصلية .  فسر ذلك فى ضوء دراستك لقانون بقاء املادة ؟

3- ارسم خريطة شجرة موضحا به تصنيف قوانني االتحاد الكيميائى ؟

علما بأن األوزان الذرية للعناصر 
                                    Na=23

                          Cl=35.5
                      H=1

                   O=16

علما بأن األوزان الذرية 
للعناصر 

 Na=23               Ca=40
   H=1                   N=14
 O=16                  S=32

                     C=12                                     
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املوضوع الخامس : التفاعالت الكيميائية
الحصة الثامنة عشر عشر والتاسعة عشر:أنواع التفاعالت الكيميائية

مهمة(1):
أحضر عمر أنبوبة اختبار تحتوى على كمية من هيدروكسيد الصوديوم 

القلوى  ثم أضاف عليه بعض من قطرات حمض الهيدروكلوريك وعند وضع 
ورقة عباد شمس فى األنبوبة لم يتغير لونها فتفسيرك لذلك أن :

أ- للقلويات تأثير على ورقة عباد الشمس .
ب- ناتج التفاعل اليؤثر على ورقة عباد الشمس .

ج- األحماض فقط هى التى تؤثر على ورقة عباد الشمس .
د- الشيىء مما سبق .

مهمة(2):
1- غاز األكسجني اليشتعل ولكنه يساعد على االشتعال وغاز الهيدروجني يشتعل بفرقعة 

عند تقريب شظية مشتعلة إليه  .
* ما إسم املركب الناتج من اتحاد الغازين ؟

* هل يمكن استخدام املركب الناتج فى إطفاء الحرائق ؟
 

 Fes                  Fe + S          : 2-من املعادلة
* حدد العناصر واملركبات ؟

* أى العناصر فلز وأيها الفلز ؟
* ما الفرق بني خواص  FeS  ،  Fe ؟

مهمة(3):

 أى التفاعالت الكيميائية التالية الينتج عنها حدوثها طاقة حرارية ؟ 
مهمة(4):

(أ)ارسم خريطة شجرة وضح بها تصنيف التفاعالت الكيميائية ؟

C + O2               CO2

2S +  C      C2S

      NaOH+ HCl          NaCl+H2o
   

2Mg+O2                2MgO
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(ب)ارسم خريطة فقاعات مزدوجة مقارنا فيها بني الحمض والقلوى ؟
        (ج)أكمل خريطة الشجرة التالية :

 PH                      

أكبر من 7  .........    ........ 

مهمة(5):
 إذا علمت أن X عنصر فلزى أيونه X+2 وعدد االلكترونات فى أيونه 10 

إلكترونات بينما Y عنصر الفلزى أيونه Y-2 وعدد االلكترونات فى أيونه 10 
إلكترونات .

اذكر : 
أ- اسم العنصرين وتكافؤ كال منهما .

ب- معادلة التفاعل بينهما ونوع التفاعل .
ج- نوع االرتباط فى املركب الناتج .

د- قيمة PH  ملحلول املركب الناتج من التفاعل .

التقويم :
1- اشترت منى كوب من اللنب الزبادى ووضعته فى الثالجة ثم انقطع التيار الكهربى عن 

الثالجة ملدة يوم وعند تناولها للزبادى فوجئت بأن طعمه الذع جدا فإنك تفسر ذلك بأن :
أ- األس الهيدروجينى قد ازداد .
ب- األس الهيدروجني لم يتغير .

ج- األس الهيدروجينى قد نقص .
د- األس الهيدروجينى قد انعدم  .

2- علل ملا يأتى :
أ- تنتج طاقة حرارية عند تفاعل الكربونات مع األكسجني .

ب- املول من املاء يساوى 18 جم .
ج- يعتبر تفاعل التعادل من التفاعالت الطاردة للحرارة .

د- يعتبر تفاعل النيتروجني مع األكسجني من التفاعالت املاصة للحرارة .
ه- عند تفاعل مادة األس الهيدروجينى لها 3 مع أخرى األس الهيدروجينى لها 11 فإن 

املواد الناتجة تكون متعادلة .
3- فى الشكل البيانى املقابل :

مثلمثلمثل
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(أ)النقطة .............. تمثل محلول حمضى .
(ب)PH للمركب الناتج من اتحاد ذرتني هيدروجني وذرة أكسجني = ........ ويمكن تمثيله 

 PH                               . ............. على الشكل فى النقطة
 

 

 

 أ 
أ
ب

ج
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املوضوع الخامس : التفاعالت الكيميائية
الحصة العشرون : املحلول وطرق فصل املخاليط

مهمة(1):
(أ)أضاف عمر كمية من السكر إلى كوب به ماء وقام بالتقليب فالحظ اختفاء 

السكر ثم أضاف كمية أخرى من السكر وقلبه والحظ اختفائها ثم أضاف كمية 
أخرى وكرر عملية التقليب وفى هذه املرة الحظ عمر عدم اختفاء السكر مما 

سبق يمكن أن تستنتج أن :
أ- العالقة بني كمية املذاب وعملية الذوبان طردية .

ب- العالقة بني كمية املذاب وعملية الذوبان عكسية .

ج- العالقة بني كمية املذاب وعملية الذوبان منعدمة .
د- العالقة بني كمية املذاب وكمية املذيب طردية .

مهمة(2):
اختر اإلجابة الصيححية فيما يلى :

قام هشام باحضار مخبار ندرج ووضع به كمية من املاء مقدراها 100 ملل ثم 
أذاب فيها 20 جم من ملح الطعام ثم قام بإضافة 100 ملل أخرى من املاء إلى 

نفس املخبار وبالتالى أصبح التركيز الجديد ............
أ- ضعف التركيز األول .

ب- يساوى التركيز األول .
ج- نصف التركيز األول .

د- ربع التركيز األول .
مهمة(3):

لديك أنبوبة اختبار تحتوى على زيت وكيروسني وأردت أن تفصل الزيت عن 
الكيروسني فأفضل طريقة لذلك هى أن :

أ- تسخن محتويات األنبوبة حتى الغليان .
ب- تجمد محتويات األنبوبة حتى 4 درجة مئوية .

ج- تقوم بتقطير تجزيىء ملحتويات األنبوبة .
د- تذيب محتويات األنبوبة فى كمية من البنزين .

التقويم :
1- أكمل خريطة الدعامة التالية :
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                                                        فصل بالتبخیروالتقطیر  
 

                                                                                        فصل المخالیط 

علل ملا يأتى :
اليمكن فصل خليط من سائلني Y ، X درجة غليانهما 70 ، 72 درجة مئوية على الترتيب 

بطريقة التقطير التجزيئى .
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ملحق (4)
االختبار التحصيلى

إعداد 
سناء عبد العظيم السيد عبد الرحمن

إشراف 
أ.د/ السيد على شهده أ.د/ فوزى أحمد 
الحبشى                                     
أستاذ املناهج وطرق 
تدريس العلوم املتفرغ

أستاذ املناهج وطرق 
تدريس العلوم

كلية التربية – جامعة 
الزقازيق

كلية التربية – جامعة 
الزقازيق



تعليمات االختبار التحصيلى 
عزيزى تلميذ /عزيزتى تلميذة الصف الثانى اإلعدادى 

*تـم وضـع هـذا االخـتبار لـقياس تـحصيلك فـى وحـدة { املـادة } املـقررة عـليك وذلـك فـى 
ثالثة مستويات معرفية هى { التذكر- الفهم- التطبيق } .

*يــتكون هــذا االخــتبار مــن كــراســة لــألســئلة وورقــة لــإلجــابــة ، وتــحتوى كــراســة األســئلة 
عــلى 50 ســؤال مــرقــمة بــاألرقــام {1، 2، 3، 4،  ............} وكــل ســؤال يــتبعه أربــعة 
اخـــــــتيارات مـــــــشار إلـــــــيها بـــــــالحـــــــروف { أ، ب ، ج ، د ،...........} واحـــــــدة مـــــــنها هـــــــى 

اإلجابة الصحيحة ، وقد تم وضع املفردات بترتيب املوضوعات .
*اكتب اسمك وفصلك ومدرستك فى املكان املخصص لذلك فى ورقة اإلجابة 

*اقـــرأ جـــيدا الـــسؤال فـــى كـــراســـة األســـئلة وحـــدد رمـــز اإلجـــابـــة ثـــم إلـــى ورقـــة اإلجـــابـــة 
ابـحث عـن رقـم الـسؤال الـذى قـرأتـه وضـع عـالمـة ( √ ) أسـفل رمـز اإلجـابـة الـصحيحة 

أمام هذا السؤال كما باملثال التالى :
*العدد الذرى لذرة األلومنيوم هو  ....................

(أ) 11                     (ب) 12         (ج) 13           (د) 14

وقــد تــم وضــع عــالمــة( √ ) أســفل الــرمــز(ج) ألن االخــتيار يــمثل اإلجــابــة الــصحيحة فــى املــثال 
السابق .

*التــضع أكــثر مــن عــالمــة واحــدة ( √ ) أمــام الــسؤال الــواحــد كــإجــابــة عــنه ، وإذا حــدث ذلــك 
فسوف تستبعد درجة السؤال بالكامل .

رقم 
الس
ؤال

رمز اإلجابة

أ ب ج د

 √ )
(



*يمكنك استخدام القلم الرصاص ليسهل عليك محو اإلجابة التى ترغب فى تغييرها .
*يجب اإلجابة عن جميع األسئلة ، وعدم ترك أى سؤال دون اإلجابة عنه .

*التقلب الصفحة وتبدأ اإلجابة حتى يؤذن لك .
*سلم ورقة اإلجابة مع كراسة األسئلة عندما يطلب منك ذلك .

 

1- أصــــــــغر جــــــــزء مــــــــن املــــــــادة يــــــــوجــــــــد عــــــــلى حــــــــالــــــــة  انــــــــفراد وتــــــــتضح فــــــــيها خــــــــواص املــــــــادة 
يسمى  ....... 

أ-املخلوط                ب-املركب
د-الجزىء ج-الذرة

2- إذا كـــــان الـــــعدد الـــــكتلى لـــــعنصر الـــــليثيوم 7 وعـــــدد الـــــبروتـــــونـــــات 3 فـــــإن عـــــدد الـــــنيترونـــــات 
يكون .......... 

ب-4 أ-3
د-6 ج-5

3- كتلة الذرة تتركز فى النواة ألنها تحتوى على ...................... 
ب- بروتونات وإلكترونات أ-بروتونات فقط  

د- نيترونات فقط ج-بروتونات ونيترونات
4-يتشبع مستوى الطاقة "L" بعدد.................. 

ب- 6 إلكترون أ-3 إلكترون
د-8 إلكترون ج-4 إلكترون

5- أصغر ذرة معروفة هى ذرة ...........................
ب-األكسجني أ-النيتروجني
د-الخارصني ج-الهيدروجني

6- جزيئات املادة الواحدة ....................................... 
ب-متباعدة أ-مختلفة
د-متشابهة ج-.متقاربة

7-نواة الذرة متعادلة كهربيا ألن ......................................
أ-عــــــدد اإللــــــكترونــــــات مــــــساويــــــا لــــــعدد الــــــنيترونــــــات     ب-عــــــدد الــــــبروتــــــونــــــات مــــــساويــــــا لــــــعدد 

اإللكترونات
ج-عدد اإللكترونات أكبر من عدد النيترونات   د-عدد البروتونات أكبر من عدد اإللكترونات

8-تــحتوى نــواة ذرة األكــسجني عــلى 8 بــروتــونــات ، 8 نــيترونــات لــذلــك فــإن الــعدد الــكتلى لــها 
يكون ...........

ب-16 أ-14
د-17 ج-15
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9- نـــــواة ذرة الـــــكبريـــــت يـــــدور حـــــولـــــها 16 الـــــكترون وبـــــذلـــــك يـــــكون عـــــدد مســـــتويـــــات الـــــطاقـــــة 
بها .........................

ب-4 أ-3
د-2 ج-6

10- من العناصر التى توجد على صورة سائلة .....................................
ب-الكلور والفضة أ-النحاس والكبريت
د-البروم والزئبق ج-الذهب والخارصني      

11- عدد البروتونات املوجودة فى نواة ذرة عنصر ما يعرف ب................ 
ب-مستويات الطاقة أ-العدد الذرى
د-الشىء مما سبق ج-العدد الكتلى

12- الجسيمات التى تحمل شحنة كهربية سالبة هى ........................... 
ب-النيترونات أ-االلكترونات
د-البروتونات ج-الذرات

13-يرمز لنواة ذرة الهيليوم بالرمز ................................

He-ب He-أ

He-د He-ج
14-طــريــقة لــفصل مــركــبني آيــونــيني عــن طــريــق اخــتالفــهما فــى قــابــلية الــذوبــان فــى املــذيــبات 

املختلفة وتعرف هذه الطريقة ب …………………………..
أ-التبلر         ب-الفصل بالترسيب

د-الفصل عن طريق التبخر والتقطير ج-الفصل عن طريق التقطير التجزيىء        
15-عدد مستويات الطاقة فى أكبر الذرات املعروفة حتى اآلن........................ 

ب-6 أ-7
د-4 ج-8

16- تـــــــحتوى نـــــــواة ذرة الـــــــصوديـــــــوم عـــــــلى 11 بـــــــروتـــــــون ، 12 نـــــــيترون وبـــــــذلـــــــك يـــــــكون عـــــــدد 
االلكترونات ........... 

ب-12 أ-10
د-13 ج-11

17-الـــــــــــعنصر "x" الـــــــــــذى تـــــــــــحتوى نـــــــــــواتـــــــــــه عـــــــــــلى13 بـــــــــــروتـــــــــــون ، 14 نـــــــــــيترون يـــــــــــعبر عـــــــــــنه 
بالرمز ................

X-ب X-أ

X -د                          X -ج

 4

2

 6

4

 2

1

 4
6

 14
13

 13
14

 27
13

 13
27
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18- عــــنصر فــــلز" Y"يتحــــد مــــع األكــــسجني ويــــكون أكــــسيد صــــيغته "YO" فــــإن تــــكافــــؤ هــــذا 
العنصر .....

ب-ثنائى أ-أحادى
د-رباعى ج-ثالثى

19-عددااللكترونات املشتركة بني ذرتى النيتروجني لتكوين جزىء منه.......................
ب-2 الكترون أ- الكترون
د-3 الكترون ج-6 الكترون

20- عند تكوين جزىء كلوريد الكالسيوم يتحول الكلور إلى ..........................
ب-أيون موجب أ-ذرة
د-أيون سالب ج-جزىء

21- جزىء عنصر الكبريت مكون من ................................. 
ب-ذرتني أ-ذرة

د-أربع ذرات ج-ثالث ذرات
22-املــادة الــتى تــنتج مــن االتــحاد الــكيميائــى لــذرات عــنصريــن أو أكــثر بنســبة وزنــية مــعينة 

هى ........... 
ب-العنصر أ-املخلوط
د-املركب ج-املحلول

23- عــــــــند اتــــــــحاد ذرة الــــــــهيدروجــــــــني مــــــــع املجــــــــموعــــــــة الــــــــذريــــــــة PO4 يــــــــتكون حــــــــمض رمــــــــزه 
الكيميائى .............

 H3PO4-ب HPO4-أ
H4PO4-د         H2PO4-ج

 "X" عـــــــــددهـــــــــما الـــــــــذرى 8 ،12 عـــــــــلى الـــــــــترتـــــــــيب فـــــــــإن الـــــــــعنصر "Y" ، "X"24- عـــــــــنصران
يمثل .............. 

ب-جزىء أ-فلز
د-الفلز ج-ذرة

25-عدد الذرات فى جزىء كربونات الكالسيوم هو ...........................
ب-4 ذرات أ-7 ذرات
د-5 ذرات ج-6 ذرات

26- عنصر األلومنيوم عدده الذرى 13 لذلك فإن تكافؤه .............................
ب-ثنائى أ-أحادى
د-رباعى ج-ثالثى

27- عند تكوين املخلوط …………………………
ب-تتكون مادة جديدة  أ-يصعب فصل مكوناته
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د-الشيىء مما سبق ج-يسهل فصل مكوناته
28- كل مما يلى من املواد التساهمية ماعدا.........................................

HCl-ب N2-أ 
H2O-د NaOH-ج

29-الصيغة الكيميائية ملركب كبريتات الصوديوم هى ....................................
Na2SO4-ب NaNO3-أ
Na2CO3-د NaOH-ج

30- يعد ملح الطعام مركبا ألنه .........................................
ب-يستخدم فى الطعام أ-يتحلل إلى مكوناته بالتسخني   

د-يمكن فصل مكوناته ج-يختلف فى خواصه عن خواص مكوناته 
31-عــدد االلــكترونــات الــتى يــمكن أن تــعطيه أو تســتقبله الــذرة أو تــشارك بــه مــع ذرة أخــرى 

لكى ترتبط بها مكونة الجزيئات يعرف ب ............................
ب-العدد الذرى أ-العدد الكتلى

د-التكافؤ ج-الكتلةالذرية
32-تتشابه جزيئات الكبريت وأكسيد املاغنسيوم فى أنها تتكون من .........................

ب-ثالث ذرات أ-ذرة
د-أربع ذرات ج-ذرتني

33- مجـموع كـتل املـواد الـداخـلة فـى أى تـفاعـل كـيميائـى يـساوى مجـموع كـتل املـواد الـناتـجة 
من التفاعل ويعرف ذلك ب....................

ب-االحالل املزدوج أ-قانون بقاء الطاقة
د-حرارة التعادل ج-قانون بقاء املادة

34- تحتوى الغازات الخاملة فى مستوى الطاقة األخير على ....................
ب-3 الكترون أ-5الكترون
د-8 الكترون ج-2 الكترون

35- أيون األكسجني السالب يشبه فى تركيبه االلكترونى غاز ........................... 
ب.النيون أ.األرجون
د.الزينون ج.الكربتون

36-تكافؤ الكالسيوم فى ملح نترات الكالسيوم هو .........................
أ-أحادى        ب-خماسى
ج-رباعى         د-ثنائى

37-عــــنصر الفــــلزى يكتســــب 2 الــــكترون أثــــناء الــــتفاعــــل الــــكيميائــــى وحــــول نــــواتــــه 2 مســــتوى 
للطاقة وتحتوى نواة ذرته على 8 نيترون فإن رمزه الكيميائى .............................

O-ب O  -أ
 6

8 16
8
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O-د         O-ب
38- جميع املركبات التالية تذوب فى املاء ماعدا ...................................

ب-الشمع أ-كلوريد الصوديوم
ج-أكسيد املاغنسيوم        د-غاز ثانى أكسيد الكربون

39-الكتلة الجزيئية للمادة معبرا عنها بالجرامات هى …………………
ب-الحمض أ-القلوى

ج-الفلز        د-املول
40- النسبة بني كتلة ذرة العنصر إلى كتلة ذرة الهيدروجني تعرف ب............

ب-مستويات الطاقة أ-العدد الذرى
د-الكتلة الذرية ج-العدد الكتلى 

41- إذا عـلمت أن عـنصريـن "Y" ، "X" عـددهـما الـذرى 11 ،17 عـلى الـترتـيب فـإن الـرابـطة 
بينهما..............

ب-تساهمية أ-هيدروجينية
د-الشيىء مما سبق ج-أيونية

42-املادة التى توجد فى املحلول بكمية أكبر هى …………………
ب-املخلوط أ-املذاب 
د-املذيب ج-املحلول

43- من املجموعات الذرية أحادية التكافؤ .........................
 SO4-ب               NO3-أ
PO4-د        CO3-ج

44-يصعب فصل الكبريت من الحديد بعد تسخينهما بشدة بسبب تكون ……………
ب-مركب أ-فلز
د-محلول ج-مخلوط

45- محلول ملح الطعام هو محلول .............................
ب-كلوريد الصوديوم أ-كربونات الصوديوم
د-نترات الصوديوم ج-بيكربونات الصوديوم

46- عند ذوبان كمية من كلوريد الصوديوم فى املاء نحصل على ………………..
ب-مركب أ-محلول
د-جزىء ج-مخلوط

47- يعتبر الهواء الجوى ....................................
ب-مركب أ-مخلوط

 8
6

 8
16
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د-الشيىء مما سبق ج-محلول

48-فى املعادلة  راسب +                   NaCl+AgNO3           يرمز         إلى ......
AgCl-ب  AgNO3-أ
NaCl-د   NaNO3-ج

                          a2SO4+HCl   N   2NaCl+H2SO4        49-تعبر املعادلة 
 

ب.تفاعل طارد للحرارة  أ.تفاعل إحالل مزدوج
د.تفاعل ماص للحرارة ج.اتحاد مباشر

50- فى املعادلة             غاز  Na2CO3+2HCl                  الغاز املتصاعد هو ... 

 NO2-ب CO2-أ
O2-د N2-ج

نموذج إجابة االختبار التحصيلى
االسم:                                                  الفصل : 

أرقام المفردات
رموز املفردات

أ ب ج د

1 √

2 √

3 √

4 √

5 √

6 √

7 √

8 √

9 √

10 √

11 √

BB

مركز

ساخن

مخفف
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12 √

13 √

14 √

15 √

16 √

17 √

18 √

19 √

20 √

21 √

22 √

23 √

24 √

25 √

26 √

27 √

28 √

29 √

30 √

31 √

32 √

33 √

34 √

35 √

36 √

37 √

38 √

39 √

40 √

41 √



42 √

43 √

44 √

45 √

46 √

47 √

48 √

49 √

50 √



 

ملحق (5)
اختبار مهارات حل املشكالت

إعداد 
سناء عبد العظيم السيد عبد الرحمن

إشراف 
أ.د/ السيد على شهده أ.د/ فوزى أحمد 
الحبشى                                     
أستاذ املناهج وطرق 
تدريس العلوم املتفرغ

أستاذ املناهج وطرق 
تدريس العلوم
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تعليمات االختبار التحصيلى  
عزيزى تلميذ /عزيزتى تلميذة الصف الثانى اإلعدادى 

*تـم وضـع هـذا االخـتبار لتحـديـد مسـتواك فـى مـهارات حـل املـشكالت ومـدى امـتالكـك 
لها .

*يــتكون هــذا االخــتبار مــن كــراســة لــألســئلة وورقــة لــإلجــابــة ، وتــحتوى كــراســة األســئلة 
عــلى 25 ســؤال مــرقــمة بــاألرقــام { 1، 2، 3، 4، ............} وكــل ســؤال يــتبعه أربــعة 
اخـتيارات مـشار إلـيها بـالحـروف { أ، ب ،ج ،د ، ...........} واحـدة مـنها هـى اإلجـابـة 

الصحيحة ، وقد تم وضع املفردات بترتيب املهارات .
*يـتكون االخـتبار مـن خـمس مهـرات { تحـديـد املـشكلة ، أفـضل الـطرق لـلحصول عـلى 
بــيانــات مــتعلقة بــاملــشكلة ، فــرض الــفروض ، اخــتبار صــحة الــفرض ، تــعميم الــنتائــج 
فـى املـواقـف الجـديـدة واملـشابـهة } ، تـم وضـع خـمسة أسـئلة فـى كـل مـهارة مـع إعـطاء 

مثال توضيحى مجاب عنه قبل كل مهارة من هذه املهارات .
*اكتب اسمك وفصلك ومدرستك فى املكان املخصص لذلك فى ورقة اإلجابة .

*اقــرأ جــيدا الــسؤال فــى كــراســة األســئلة وحــدد رمــز اإلجــابــة ثــم إلــى ورقــة اإلجــابــة ابــحث عــن 
رقـــــم الـــــسؤال الـــــذى قـــــرأتـــــه وضـــــع عـــــالمـــــة ( √ ) أســـــفل رمـــــز اإلجـــــابـــــة الـــــصحيحة أمـــــام هـــــذا 

السؤال .
*التــضع أكــثر مــن عــالمــة واحــدة ( √ ) أمــام الــسؤال الــواحــد كــإجــابــة عــنه ، وإذا حــدث ذلــك 

فسوف تستبعد درجة السؤال بالكامل .

كلية التربية – جامعة 
الزقازيق

كلية التربية – جامعة 
الزقازيق



*يمكنك استخدام القلم الرصاص ليسهل عليك محو اإلجابة التى رتغب فى تغييرها .
*يجب اإلجابة عن جميع األسئلة ، وعدم ترك أى سؤال دون اإلجابة عنه .

*التقلب الصفحة وتبدأ اإلجابة حتى يؤذن لك .
*سلم ورقة اإلجابة مع كراسة األسئلة عندما يطلب منك ذلك .

املهارة األولى :
تحديد املشكلة:

مثال توضيحى :
"تهتم والدتك بعد شرائها للخضروات بغسلها فى إناء به ماء وقليل من الخل حيث إن ذلك يساعد على 

تخليصها من األتربة وبيض الديدان العالق بها" 
املشكلة:

أ- ما فوائد تناولك للخضروات؟
ب- كم تدفع والدتك لشراء الخضروات من السوق؟
ج- ما األمراض التى تسببها ديدان اإلسكارس؟

د- ما أهمية غسيل الخضروات باملاء وقليل من الخل ؟              ( √)
 1- " تحظر الدولة بناء املصانع بجوار املناطق السكنية ألن مداخن هذه املصانع يخرج منها مركبات 

كيميائية سامة مثل أول أكسيد الكربون ومركبات الرصاص وكذلك مركبات النيتروجني التى تلوث الهواء 
الجوى " 

املشكلة :
 أ-  ما أخطار وجود مصانع بجوار املناطق السكنية ؟ 

ب- ما مصادر تلوث الهواء الجوى؟
ج- ما العقوبات املفروضة على أصحاب املصانع املخالفة للقانون؟ 
د- ما املركبات الكيميائية السامة التى تخرج من مداخن املصانع؟

2- " لجوء بعض الدول املتقدمة مثل أمريكا وإنجلترا وروسيا إلى تصنيع الوقود الحيوى من نبات القمح 
والذرة يؤدى ذلك إلى نقص الغذاء فى البلدان النامية مثل مصر والسودان والصومال "

املشكلة :
أ- ما املقصود بالوقود الحيوى ؟

ب- ما البلدان التى تعانى من نقص الغذاء ؟
ج- ما النتائج املترتبة على تصنيع الوقود الحيوى من القمح والذرة ؟

د- ما كمية املخزون العاملى من الغذاء ؟
3- " حرق الفالحني ألطنان هائلة من قش األرز يلوث الهواء الجوى ويؤدى إلى ظهور ما يسمى 

بالسحابة السوداء التى تضر بصحة الكثير من املواطنني وتسبب لهم الكثير من األمراض الصدرية "
املشكلة:
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أ- كيف نستفيد من قش األرز؟
ب- ما اآلثار الناجمة عن حرق قش األرز ؟

ج- كم طنا من األرز يحرق سنويا ؟
د- ما النتائج املترتبة على ظهور السحابة السوداء ؟

 4- " ارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون عن معدله الطبيعى يسبب مايعرف بظاهرة االحتباس 
الحرارى والتى تعنى تغير فى الظروف املناخية حيث االرتفاع الشديد فى درجات الحرارة فى فصل 

الصيف وانخفاضها الشديد فى فصل الشتاء "
املشكلة :

أ- كيف نحد من ارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون ؟
ما املقصود بظاهرة االحتباس الحرارى ؟ ب.

ج- ما مظاهر ارتفاع غاز ثانى أكسيد الكربون ؟
د- ما أسباب ارتفاع غاز ثانى أكسيد الكربون ؟

5- " تحرم الكثير من دول العالم الصيد الجائر للحيوانات والطيور مثل صيد الغزالن والثعالب والصقور 
والبوم حيث أن ذلك يهددبانقراضها واإلخالل بالتوازن البيئى وتعتبر هذه الدول أن الصيد الجائر 

للحيوانات والطيور بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون "
املشكلة:

أ- ما الحيوانات التى تعرضت لالنقراض ؟
ب- ما املقصود باإلخالل بالتوازن البيئى ؟ 

ج- ما العقوبات املفروضة على صائدى الحيوانات والطيور ؟
د- كيف يضر الصيد الجائر للحيوانات والطيور بالبيئة ؟

املهارة الثانية :
أفضل الطرق للحصول على بيانات متعلقة باملشكلة :

مثال توضيحى :
" طلب معلم العلوم منك كتابة بحث عن الحيوانات الفقارية وأعطاك يوما إلنجازه { علما بأن ذلك اليوم 

كان يوم الجمعة } لذلك فإن أفضل الطرق التى تساعدك على ذلك :
أ- تذهب ملكتبة املدرسة يوم الجمعة .

ب- تطلب من والدك أن يكتب لك البحث .
ج- تتغيب عن املدرسة يوم السبت .

د- تطلع على بعض مواقع االنترنت .                    ( √)
6- " كنت فى رحلة فى منطقة ساحلية ونفدت كمية املاء الصالح للشرب املوجودة معك وليس أمامك سوى 

ماء البحر فإن أفضل الطرق للحصول على ماء صالح للشرب هى :
أ- تبحث عن أماكن وجود املاء العذب  .

ب- تقوم بحفر بئر للماء العذب .
ج- تقوم بتحلية لكمية من ماء البحر .

د- تشرب أكوابا من العصير بدال من املاء .
7- " وضعت سلمى كمية من املاء فى كأس زجاجية ثم أسقطت فيها قطعة من النيكل ثم أرادت استرداد 

القطعة دون انسكاب املاء من الكأس الزجاجية فأفضل الطرق لعمل ذلك أن :
أ- تكمل الكأس الزجاجية حتى نهايتها .

ب- تسخن الكأس الزجايجية لفترة زمنية طويلة .
ج-تحرك مغناطيساعلى السطح الخارجى للكأس الزجاجية .

د-تستخدم مسمارا مربوطا فى خيط وتسقطه بالكأس الزجاجية .
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8- " يعتبر انتشار األمراض الوراثية مثل التخلف العقلى والتشوهات الخلقية أحد أهم أسبابه زواج 
األقارب وأفضل الطرق للتحقق من ذلك أن :

أ- تتتبع التاريخ املرضى لزوجني من األقارب وأطفالهم .
ب-تقرأ فى مرجع عن علم الوراثة .

ج-تسأل أحد األطباء عن أشهر األمراض الوراثية .
د-تقرأ بحثا على االنترنت يوضح األمراض الناتجة عن زواج األقارب .

9- " علمت من خالل دراستك ملوضوع الخلية أن الخلية النباتية محاطة بجدار خلوى وتحتوى أيضا على 
عدد من البالستيدات الخضراء وأفضل الطرق للتأكد من ذلك أن :

أ- تقارن بني نموذجني أحدهما لخلية نباتية واألخرى لخلية حيوانية .
ب- تسأل معلمك عن موقع على االنترنت يشرح فيه الخلية النباتية .

ج- تفحص شريحة لخلية نبايتة تحت امليكروسكوب .
د- تقرأ فى مرجع عن الخلية النباتية .

10- " علمت من خالل دراستك ملوضوع الجهاز الهضمى أن العصارة الصفراوية تقوم بتفتيت وهضم 
الدهون وأفضل الطرق للتحقق من ذلك أن :

أ- تسأل أحد األطباء عن أضرار استئصال الحوصلة املرارية .
ب- تستعني بمعلمك إلجراء تجربة ملعرفة تأثير العصارة الصفراوية على الدهون .

ج- تقارن بني نسبة الدهون املهضومة وكمية العصارة الصفراوية املفروزة .
د- تبحث عن فوائد العصارة الصفراوية من خالل مواقع االنترنت  .

املهارة الثالثة :
فرض الفروض :

مثال توضيحى :
" وضع عمر بيضتني فى إناء به ماء فالحظ أن إحداهما تطفو واألخرى تغوص فى املاء فإن تفسيرك 

لذلك أن :
أ- أحد البيضتني أثقل وزنا من األخرى .

ب- تسرب املاء إلى إحدى البيضتني مما سبب طفوها .
ج- بيض الدجاج يطفو أما بيض البط يغوص .

د- أحد البيضتني فاسد مما سبب طفوها .                ( √)
11- " كون أمجد دائرة كهربية من بطارية وسلك نحاس موصل بماصة من البالستيك ومصباح كهربى 

وبعد إغالق الدائرة الحظ أمجد أن املصباح الكهربى اليضيىء فإن تفسيرك لذلك أن :
أ- املاصة من البالستيك التوصل التيار الكهربى .

ب- فرق الجهد بني طرفى سلك النحاس كبير .
ج- أمجد لم يحضر كل األدوات الالزمة لعمل دائرة كهربية .

د- التيار الكهربى اليمر فى املسار املغلق .
12- " صب عمر 270 سم3 من املاء فى مخبار مدرج ثم أضاف إليها 230 سم3 من الكحول والحظ 

أن حجم املخلوط أصبح 488 سم3 وليس 500 سم3 فإنك تفسر ذلك بأن جزيئات :
أ- الكحول أقل حجما من جزيئات املاء .

ب- املاء تحتوى على مسافات بينية .
ج- الكحول تتصف بسرعة التبخر .

د- املاء فى حالة حركة دائمة مما يقلل حجمها .

-197-



13- " النباتات املائية الطافية مثل ياسنت املاء {ورد النيل} من أخطر ملوثات املياه حيث يمنع وصول 
ضوء الشمس إلى داخل املاء فتهلك النباتات الخضراء املغمورة التى تقوم بعملية البناء الضوئى مما 

يهدد حياة األحياء املائية ولحل ذلك فإنك تقترح :
أ- ردم املسطحات املائية التى يكثر بها نبات ياسنت املاء .

ب- معاقبة الذين يزرعون نبات ياسنت املاء .
ج- استخدام األساليب العلمية للتخلص من نبات ياسنت املاء .
د- نقل النباتات الخضراء املغمورة إلى مسطحات مائية أخرى .

14-" تعانى بعض دول العالم من كثرة املخلفات والقمامة بها والتى قد تسبب العديد من األمراض 
لسكان هذه الدول ولحل ذلك فإنك ترى أن :

أ- نحرق هذه القمامة للتخلص منها .
ب- نلقى بهذه القمامة فى األراضى الزراعية لتسميدها .

ج- نلقى بهذه القمامة فى املحيط للتخلص منها .
د- نعيد تدوير هذه القمامة .

15- " اإلكثار من استخدام األيروسوالت واملبيدات الحشرية وكذلك غاز الفريون املستخدم فى صناعة 
الثالجات يتسبب فى اتساع ثقب طبقة األوزون وخاصة فوق املناطق القطبية ولحل ذلك فإنك تقترح :

أ- البحث عن كوكب آخر للعيش فيه .
ب- الحد من استخدام األيروسوالت واملبيدات الحشرية .

ج- البحث عن طرق علمية تساعد على تضييق ثقب األوزون .
د- استبدال غاز الفريون بغاز آخر أقل إضرارا بالبيئة .

املهارة الرابعة
اختبار صحة الفرض : 

مثال توضيحى :
" البيت الذى التدخله شمس بيت غير صحى وقد يتعرض األطفال املوجودين فيه لإلصابة بالعديد من 

األمراض مثل مرض الكساح {لني العظام} والختبار ذلك:
أ- حصر أعداد البيوت التى تدخلها الشمس .

ب- رصد أعداد األطفال املصابني بمرض لني العظام  .            ( √)
ج- حصر أعداد األطباء املعالجني لألطفال .

د- حصرأعداد البيوت التى تحتوى على نوافذ .
16- " وجود ورش الحدادة بجوار املناطق السكنية قد يعرض بعض سكانها لإلصابة بمرض الصمم 

{فقد السمع} وللتأكد من ذلك:
أ-حصر أعداد املستشفيات التى تعالج مرضى الصمم .
ب-رصد أعداد عمال الحدادة املصابني بمرض الصمم .

ج-إخضاع عينة من السكان املجاورين لورش الحدادة للفحص الطبى .
د-حصر أعداد ورش الحدادة املجاورة للمناطق السكنية .

17- " اعتاد أطفال الريف على االستحمام فى مياه الترع واملصارف لذلك فهم األكثر إصابة بديدان 
البلهارسيا وللتحقق من ذلك :

أ- نقارن بني أطفال الريف واملدن من حيث اإلصابة بالبلهارسيا .
ب- رصد أعداد األطفال الذين يستحمون فى مياه الترع واملصارف .

ج- حصر مساحات مياه الترع واملصارف فى الريف .
د- حصر أعداد األطفال املصابة بديدان البلهارسيا .

18- " أخبرك أحد زمالئك بأن نبات البصل يحتوى على سكر وإلثبات ذلك :
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أ- تضع كمية من اليود على نبات البصل .
ب- تفحص شريحة من نبات البصل تحت امليكروسكوب .

ج- تطلب من معلمك مرجع عن نبات البصل .
د- تتذوق شريحة من نبات البصل .

19- " األشخاص الذين يتعرضون للتوتر النفسى لفترات طويلة هم األكثر إصابة بأمراض القلب 
وللتحقق من ذلك :

أ- حصر أعداد األشخاص املتوترين نفسيا .
ب- حصر أعداد األشخاص املصابني بأمراض القلب .

ج- عمل دراسة تبني سلوك األشخاص الذين يتعرضون للتوتر النفسى .
د- مقارنة نسبة اإلصابة بأمراض القلب ألشخاص تعرضوا للتوتر وآخرين لم يتعرضوا .

20- " قرأت فى موقع على االنترنت أن ارتفاع املاء فى األنابيب الشعرية يكون أكبر فى األنابيب الضيقة 
والختبار ذلك تحضر أنابيب :

أ- متساوية األقطار وتضعها فى حوض به ماء وتالحظ ارتفاع املاء بها .
ب- مختلفةاألقطار وتضعها فى حوض به ماء وتالحظ ارتفاع املاء بها .

ج- متساوية األحجام وتضعها فى حوض به ماء وتالحظ ارتفاع املاء بها .
د- مختلفة األحجام وتضعها فى حوض به ماء وتالحظ ارتفاع املاء بها .

املهارة الخامسة :
تعميم النتائج:

مثال توضيحى :
 " تعانى الثعابني ضعفا شديدا فى حاستى السمع واإلبصار ويعتمد معظمها على رصد فرائسها 

بواسطة حاسة الشم أو عن طريق اإلحساس بالذبذبات الناتجة عن حركتها على األرض مما سبق 
يمكن أن تستخلص ما يلى:

أ- كل الزواحف فاقدة لحاستى السمع واإلبصار .
ب- نادرا ما تستخدم الثعابني سمعها فى اقتناص فرائسها .

ج- كل الزواحف فاقدة لألرجل .
د- معظم الثعابني تصطاد فرائسها عن طريق حاسة الشم .                    ( √)

21- " زجاجتان مفتوجتان مألت إحداهما بالخل واألخرى بزيت الزيتون وتركتا على حافة نافذة فى 
ضوء الشمس وبعد مرور أيام أصبحتا فارغتني مما سبق يمكن أن تستخلص ما يلى : 

أ- كل من الخل وزيت الزيتون يتبخر .
ب- نادرا ما يساعد ضوء الشمس على التبخر .

ج- بعض السوائل اليتبخر .
د- معظم السوائل تمر بعملية التجمد أوال ثم تتبخر .

22- " تقوم الطحالب فى البيئة البحرية بعملية البناء الضوئى حيث تصنع الغذاء وتحرر غاز األكسجني 
وبعضها يصلح كغذاء لإلنسان مما سبق يمكن أن تستخلص ما يلى : 

أ- كل الطحالب البحرية ضارة بالبيئة .
ب- بعض الطحالب البحرية له أهمية اقتصادية .

ج- معظم الطحالب البحرية كائنات مستهلكة .
د- نادرا ما تستخدم الطحالب فى األغراض الطبية .

23- " التلوث الضوضائى يسبب العديد من األضرار لكال من اإلنسان والحيوان حتى أنه وجد أن األبقار 
التى تعيش مدة طويلة فى مكان تسوده الضوضاء يقل إنتاجها من األلبان مما سبق يمكن أن 

تستخلص ما يلى:
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أ- كل أضرار التلوث الضوضائى تصيب اإلنسان فقط .
ب- نادرا ما تتأثر الحيوانات بالتلوث الضوضائى .

ج- معظم مزارع األبقار التخلو من وجود مكبرات للصوت .
د- بعض إنتاج األبقار من األلبان يتأثر بوجود الضوضاء .

24- " الشغل املبذول لرفع كتابني والتغلب على قوة جذب األرض مسافة واحد متر يكون ضعف الشغل 
املبذول لرفع كتاب واحد له نفس كتلة وحجم الكتابني ولنفس املسافة مما سبق يمكن أن تستخلص 

ما يلى:
أ- الشغل املبذول يتضاعف بتضاعف القوة .

ب- العالقة بني الشغل املبذول والقوة عالقة عكسية .
ج- اتجاه القوة يؤثر على الشغل املبذول .

د- العالقة بني الشغل املبذول والقوة عالقة منعدمة .
25- " الحظ مصطفى أثناء تواجده فى حديقة املدرسة أن بعض النباتات أوراقها صفراء وبقية النباتات 

األخرى من نفس النوع أوراقها خضراء مما سبق يمكن أن تستخلص ما يلى: 
أ- اصفرار األوراق بداية ملوت البالستيدات الخضراء .

ب- اصفرار األوراق تغير طبيعى فى النبات .
ج- اصفرار األوراق سببه نقص فى كمية املاء .

د- اصفرار األوراق يميز بعض النباتات عن غيرها .

    
نموذج إجابة اختبار مهارات حل املشكالت

 
االسم:                                                  الفصل :

أرقام املفردات رموز املفردات

أ ب ج د
1 √
2 √
3 √
4 √
5 √
6 √
7 √
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Introduction: 

The third millennium is distingushied by wonderful scientific and 
technological developments in different life aspects . These 

developments impose many challenges . So to over come them 
successfully we need to develop each brain to solve many problems 

which surrounded us. So we may do this through using new tools of 
teaching working by the way that human brain working one of these 

tools is called Thinking Maps . 
So in this research we use Thinking Maps to achievement and 

acquisition problem solving skills .  
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The statement of research problem : 
The research problem may be identified by the following question : 

What is the effectiveness of using some thinking maps in teaching 
science in achievement and aquisition of problem solving skills for 

pupils of second preparatory school ? 

The main question consists of these three question : 
1- What is the effectiveness of using some thinking maps in teaching 

science in achievement for pupils of second preparatory school ? 

2- What is the effectiveness of using some thinking maps in teaching 
science in  aqusition of problem solving skills for pupils of second 

preparatory school ? 

3- Is a significant relationship between achievement and acquisition 
problem solving skills for pupils of second preparatory school ? 

The research limitation : 
The research presented to the following points: 

1. One unite of science from the first book term of secnod 
preparatory school pupils in the year (2007/2008) 

2. Five problem solvin skills : define problem , collecting data 
about problem , giving hypotheses , testing hypotheses , 

conduting results . 
3. Some thinking maps : circle map , bubble map , double bubble 

map , tree map , flow map , brace map . 
4. Sample of pupils of second preparatory schools . 

 
Sample of research : 

The population for the research consisted of the pupils in the second 
year of preparatory school . the sample consisted of 150 subjects ( age 
range 13 – 14 years) randomly drawn from three preparatory schools 
in El Kanayat city ( 72 male , 78 female) . It comprised 75 subjects in 

experimental and  control groups . 

Tools of research : 

1. achievement test  
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2. problem solving skills test  

hypotheses of research : 

1. There is a significant  difference at level 0.05 between mean of 
the experimental and the control groups in the post 

achievement test favor to experimental group . 
2. There is a significant  difference at level 0.05 between mean of 

experimental group in the pre / post achievement test favor to 
post test . 

3. There is a significant  difference at level 0.05 between mean of 
the experimental and the control groups in the post problem 

solving skills test favor to experimental group . 
4. There is a significant  difference at level 0.05 between mean of 

the experimental group in the pre / post problem solving skills 
test favor to post test . 

5. There is a significant  correlation between achievement and 
acquisition of  problem solving skills . 

Aims of research : 
This research aimed to the following : 

1. Determine the effectiveness of using some thinking maps in 
teaching science in achievement for pupils of second 

preparatory school ( sample of research) . 
2. Determine the effectiveness of using some thinking maps in 

teaching science in acquisition of  problem solving skills for 
pupils of second preparatory school ( sample of research) . 

3. Determine the relationship between achievement and 
acquisition of  problem solving skills for pupils of second 

preparatory school ( sample of research) . 
The importance of research : 

1. introduce  a teacher guide for science teachers of preparatory 
stage 

2. introduce a pupil guide that may be enable pupils of second 
preparatory schools to use and build thinking maps 

3. introduce a test of problem solving skills that may be guide 
other researchers in curricula and methods of teaching science 

The results of research : 
After testing hypotheses of this research by a statistical ways (SPSS 

ver10) , the researcher found the following results : 
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1. There is a significant  difference at level 0.01 between mean of 
the experimental and the control groups in the post 

achievement test favor to experimental group . 
2. There is a significant  difference at level 0.01 between mean of 

the experimental group in the pre / post achievement test favor 
to r post test . 

3. There is a significant  difference at level 0.01 between mean of 
the experimental and the control groups in the post problem 

solving skills test favor to experimental group . 
4. There is a significant  difference at level 0.01 between mean of 

the experimental group in the pre / post problem solving skills 
test for post test . 

5. There is a significant  relationship between achievement and 
acquisition of  problem solving skills . 

Recommendation of research :  
In the light of the previous results , the researcher offers the 

following recommendation : 
1. A hention should be paid to met  problem solving skills in 

learning science . 
2. A hention should be paid to use new tools in teaching based on 

results of researches of human brain like thinking maps . 
3. Give pupils more of time and encouraging them to use thinking 

in different situation in their day . 

Suggestions of research : 
In the light of  the previous results , the researcher offers the 

following recommendation : 
1. studying the effects of thinking maps in developing science 

processes , creative thinking and other thinking skills . 
2. studies should be conducted in applying the same research in 

different school subjects and different school grades . 
3. studying the effects of other modern strategies and methods of  

science teaching to acquire problem solving skills . 
4. making  studies which compare between the effects of using 

thinking maps and other visual tools for example : mind maps , 
fish maps , spider maps , advaced orgnizers in  achievement an 

acquisition problem solving skills . 

conclusion :  
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pupils of experiment group gain a high scores but pupils of control 
group gain a low scores in pre achievement test and problem 

solving skills test  because of thinking maps which experiment 
group use , thinking maps are powerful visual tools and have a  

significant statistical effect on a chievement and acquisition 
problem solving skills , thinking maps help  pupils  of second 

preparatory schools to organize , compare and generate ideas and 
taught them what information important and less important . 
thinking maps give my pupils the  way of logical thinking that 

require to solve complex problems. 
The  statistical results which appear in this research tell us that 

sex variable didn't has a significant statistical effect and  this may 
be happen because of  mental abilites of preparatory pupils in 

female and male are the same . 
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