ال~تطبيق(  ،ك~ما ن~الح~ظ أن حج~م ال~تأث~ير ف~ى مس~توى ال~تذك~ر ك~ان م~توس~طا ب~ينما ك~ان ك~بيرا
ف ~ ~~ى ك ~ ~~ل م ~ ~~ن مس ~ ~~توى ال ~ ~~فهم وال ~ ~~تطبيق واالخ ~ ~~تبار ك ~ ~~كل وذل ~ ~~ك ي ~ ~~دل ع ~ ~~لى ف ~ ~~اع ~ ~~لية خ ~ ~~رائ ~ ~~ط
التفكيرفى التحصيل وذلك يرجع إلى :
 (1خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ق~~للت م~~ن الس~~رد ال~~لغوى ل~~لمحتوى م~~ما أت~~اح ف~~رص~~ة ك~~بيرة ل~~تذك~~ر وف~~هم
عناصر املحتوى .
 (2خ~~رائ~~ط ال~~تفكير أش~~كال ي~~مكن اس~~تدع~~ائ~~ها بس~~رع~~ة ف~~ى ع~~قل ال~~تالم~~يذ وت~~نظيم م~~علوم~~ات
امل~حتوى داخ~ل ت~لك األش~كال يس~ر اس~تدع~ائ~ها وس~مح ب~االن~تقال إل~ى مس~توى ال~فهم ل~تلك
املعلومات وتطبيقها فى مواقف جديدة .
 (3االس ~~تخدام امل ~~تراب ~~ط لخ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير أدى إل ~~ى ت ~~كام ~~ل ال ~~عمليات امل ~~عرف ~~ية ف ~~ى ت ~~علم
م ~ ~~علوم ~ ~~ات امل ~ ~~حتوى ال ~ ~~علمى م ~ ~~ما دع ~ ~~م م ~ ~~ن ف ~ ~~همها وظه ~ ~~ر ذل ~ ~~ك ف ~ ~~ى ن ~ ~~تائ ~ ~~ج االخ ~ ~~تبار
التحصيلى .
 (4اس ~~تخدام خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ك ~~أح ~~د األدوات ال ~~بصري ~~ة ال ~~تى ت ~~فعل ال ~~جهاز ال ~~بصرى ف ~~ى
-91ال ~~تعلم أدى إل ~~ى ت ~~مييز ال ~~تالم ~~يذ ل ~~ألف ~~كار امل ~~قدم ~~ة وف ~~رزه ~~ا م ~~اب ~~ني األف ~~كار امل ~~همة واألق ~~ل
أه~ ~~مية م~ ~~ما ح~ ~~دا ب~ ~~هم إل~ ~~ى اس~ ~~تيضاح األف~ ~~كار ال~ ~~رئ~ ~~يسية واس~ ~~تخدام~ ~~ها ف~ ~~ى م~ ~~عال~ ~~جة
املعلومات الجديدة .
* هذا وقد اتفقت نتائج البحث مع نتائج الدراسات التالية :
 دراس ~~ة )س ~~نية ال ~~شاف ~~عى  (2006 ،وال ~~تى ه ~~دف ~~ت إل ~~ى ق ~~ياس أث ~~ر خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ف ~~ىم~ساع~دة ال~تالم~يذ ع~لى أن ي~صبحوا م~تعلمني مس~تقلني ول~هم ال~قدرة ع~لى ال~تنظيم امل~الئ~م
ل ~~لمعرف ~~ة ال ~~علمية وم ~~عال ~~جتها وت ~~نظيم ت ~~علمهم ذات ~~يا  ،وأوض ~~حت ال ~~نتائ ~~ج األث ~~ر ال ~~كبير
لخ~~رائ~~ط ال~~تفكير ع~~لى ت~~حصيل امل~~فاه~~يم ال~~علمية وت~~عزي~~ز اس~~تخدام اس~~ترات~~يجيات ت~~نظيم
الذات لتعلم العلوم لتالميذ املرحلة اإلعدادية .
 دراس ~~ة)خ ~~ال ~~د ال ~~باز  (2007 ،وال ~~تى أوض ~~حت اح ~~تياج م ~~علمى ال ~~كيمياء إل ~~ى ت ~~وظ ~~يفاس~ترات~يجيات ت~وظ~ف ال~عمليات ال~عقلية ف~ى ح~ل امل~شكالت ال~كيميائ~ية وذل~ك ألن ك~ثير م~ن
ك ~~تب ال ~~كيمياء ب ~~ها ق ~~صور ف ~~ى ت ~~ناول ال ~~تطبيقات ال ~~عددي ~~ة وال ~~عالق ~~ات ال ~~ري ~~اض ~~ية وب ~~حثت
ال~~دراس~~ة ف~~عال~~ية اس~~تخدام خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى ت~~دري~~س وح~~دة االت~~زان ال~~كيميائ~~ى ع~~لى
ت~~حصيل ط~~الب ال~~صف ال~~ثان~~ى ال~~ثان~~وى وذك~~اءات~~هم امل~~تعددة وت~~وص~~لت ال~~نتائ~~ج إل~~ى األث~~ر
ال~~عال~~ى لخ~~رائ~~ط ال~~تفكير ع~~لى رف~~ع ال~~قدرة ال~~تحصيلية ل~~لطالب وت~~نمية ال~~ذك~~اءات امل~~تعددة
ل ~~دى ط ~~الب املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية خ ~~اص ~~ة ف ~~ى ال ~~ذك ~~اء )ال ~~ري ~~اض ~~ى امل ~~نطقى – امل ~~كان ~~ى
الفراغى -الشخصى ( .
ك~~ما ات~~فقت ال~~نتائ~~ج م~~ع ن~~تائ~~ج ت~~جارب م~~درس~~ة  new zeland- st georg'sوم~~درس~~ة
 friend shipوأوض ~ ~~حت ن ~ ~~تائ ~ ~~ج امل ~ ~~درس ~ ~~تني أن ~ ~~ه ب ~ ~~اس ~ ~~تخدام ه ~ ~~ذه األدوات ف ~ ~~ى م ~ ~~ختلف
ال ~~تخصصات ت ~~وف ~~رت ال ~~قدرة ل ~~دى ال ~~طال ~~بات ع ~~لى ت ~~ول ~~يد امل ~~علوم ~~ات وت ~~نظيمها وب ~~ناء ش ~~بكات
م~عرف~ية به~دف ال~وص~ول إل~ى م~نتجات ن~هائ~ية ه~ذا إض~اف~ة إل~ى ن~شأة درج~ة ع~ال~ية م~ن ال~تواص~ل

امل~ ~~فتوح وال~ ~~تفكير امل~ ~~تراب~ ~~ط م~ ~~ا ب~ ~~ني ال~ ~~تالم~ ~~يذ ب~ ~~عضهم ال~ ~~بعض ون~ ~~شأة م~ ~~يول ن~ ~~حو االب~ ~~داع
واملرونة .
وبالتالى فى ضوء ماسبق يتم قبول  :الفرض األول .
الفرض الثانى :
وينص الفرض الثانى فى البحث الحالى على :
" ت~ ~~وج~ ~~د ف~ ~~روق ذات دالل~ ~~ة إح~ ~~صائ~ ~~ية ع~ ~~ند مس~ ~~توى  0.05ب~ ~~ني م~ ~~توس~ ~~طات درج~ ~~ات
ت~ ~~الم~ ~~يذ املج~ ~~موع~ ~~ة التج~ ~~ري~ ~~بية ف~ ~~ى ك~ ~~ل مس~ ~~توى م~ ~~ن مس~ ~~توي~ ~~ات االخ~ ~~تبار ال~ ~~تحصيلى وف~ ~~ى
االختبار ككل قبليا وبعديا لصالح تطبيق االختبار بعديا " .
*وت~~م ال~~تحقق م~~ن ص~~حة ال~~فرض ب~~حساب م~~توس~~طى درج~~ات ال~~تالم~~يذ)ع~~ينة ال~~بحث(
قبليا وبعديا وحساب االنحراف املعيارى وقيمة)ت( وحجم التأثير.
وي ~~وض ~~ح ج ~~دول) (14ن ~~تائ ~~ج ت ~~طبيق االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى ق ~~بليا وب ~~عدي ~~ا ع ~~لى ت ~~الم ~~يذ
املجموعة التجريبية كما يلى :
-92جدول )(14
املتوسط واالنحراف املعيارى وقيمة)ت( للمقارنة بني درجات تالميذ املجموعة
التجريبية
فى القياس القبلى والبعدى لالختبار التحصيلى

الدالل درج
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ن ~~الح ~~ظ م ~~ن الج ~~دول ال ~~ساب ~~ق ) (14أن ال ~~نتائ ~~ج ال ~~ساب ~~قة ت ~~عبر ع ~~ن وج ~~ود ف ~~روق ذات
دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند مس~~توى  0.01ب~~ني م~~توس~~طات درج~~ات ت~~الم~~يذ املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ف~~ى

ك ~~ل مس ~~توى م ~~ن مس ~~توي ~~ات االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى وف ~~ى االخ ~~تبار ك ~~كل ق ~~بليا وب ~~عدي ~~ا ل ~~صال ~~ح
ت~طبيق االخ~تبار ب~عدي م~ما ي~دل ع~لى ت~فوق ت~الم~يذ املج~موع~ة التج~ري~بية ف~ى ال~تطبيق ال~بعدى
ل~~الخ~~تبار ال~~تحصيلى بمس~~توي~~ات~~ه ال~~ثالث~~ة ) ال~~تذك~~ر -ال~~فهم -ال~~تطبيق ( ع~~ن ال~~تطبيق ال~~قبلى ،
ك ~~ما ن ~~الح ~~ظ أن ق ~~يم حج ~~م ال ~~تأث ~~ير ف ~~ى مس ~~توي ~~ات االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى وف ~~ى االخ ~~تبار ك ~~كل
كبيرة وذلك يدل على فاعلية خرائط التفكيرفى التحصيل وقد يرجع ذلك ملا يلى :
 -1ت~ ~~ساع~ ~~د خ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير ع~ ~~لى ت~ ~~نظيم وت~ ~~رت~ ~~يب امل~ ~~علوم~ ~~ات م~ ~~ما أس~ ~~هم ذل~ ~~ك ف~ ~~ى
ت~~حصيل ال~~تلميذ ل~~كم أك~~بر م~~ن امل~~فاه~~يم وال~~حقائ~~ق امل~~وج~~ودة ب~~وح~~دة امل~~ادة وب~~ال~~تال~~ى ارت~~فعت
درجته فى التطبيق البعدى لالختبار التحصيلى عنها فى التطبيق القبلى .
 -2ك ~~ما س ~~اع ~~د ع ~~ام ~~ل ع ~~دم ال ~~تجان ~~س ف ~~ى املج ~~موع ~~ة إل ~~ى ج ~~عل ال ~~تلميذ م ~~نخفض
ال~~تحصيل ي~~تعلم م~~ن زم~~الئ~~ه األع~~لى ت~~حصيال ف~~يزال ع~~نه الخج~~ل وي~~قبل ع~~لى ال~~تعلم ب~~فاع~~لية
ب~~اإلض~~اف~~ة إل~~ى أن ت~~بادل األدوار ب~~ني أع~~ضاء املج~~موع~~ة ي~~ول~~د ل~~دى ك~~ل ت~~لميذ م~~نهم إح~~ساس
باملسئولية الفردية والجماعية تجاه عملية التعلم .
هذا وقد اتفقت نتائج البحث مع نتائج الدراسات التالية :
 Indiana -93م~~نذ ع~~ام ) 1999م(دراس~~ة )  (Yvette,2002ال~~تى أج~~ري~~ت ع~~لى م~~دارس
الث~بات ت~أث~ير خ~رائ~ط ال~تفكير ع~لى ت~حصيل ال~تالم~يذ ح~يث ق~دم م~علمى ري~اض األط~فال ن~ماذج
ل~~تحصيل ال~~علوم خ~~الل اس~~تخدام ث~~مان~~ية أن~~ماط م~~ن خ~~رائ~~ط ال~~تفكير و ف~~ى امل~~درس~~ة امل~~توس~~طة
أك~~د م~~علمى ال~~علوم ض~~رورة اس~~تخدام ت~~لك الخ~~رائ~~ط ف~~ى ت~~عليم ال~~كيمياء ن~~ظرا ل~~فاع~~ليتها ف~~ى
مساعدة التالميذ على بناء املعرفة والتواصل واالبداع فى التوصل للمعنى.
دراس~ة)ع~لياء ع~لى ع~يسى  ،م~ها ع~بدالس~الم الخ~ميسى  (2007 ،ح~يث ت~وص~لت ه~ذه
ال~~دراس~~ة إل~~ى م~~اي~~لى  :وج~~ود ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند مس~~توى  0.01ب~~ني م~~توس~~طات
درج~~ات ت~~الم~~يذ املح~~موع~~ة التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة ف~~ى االخ~~تبار ال~~تحصيلى ال~~بعدى ف~~ى ال~~علوم
لصالح املجموعة التجريبية
دراس ~ ~~ة)اب ~ ~~تهال مح ~ ~~مد ع ~ ~~بدال ~ ~~هادى : (2008،وال ~ ~~تى ه ~ ~~دف ~ ~~ت إل ~ ~~ى ق ~ ~~ياس ف ~ ~~عال ~ ~~ية
اس~~تخدام خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى ت~~نمية ب~~عض ع~~ادات ال~~عقل وال~~تحصيل ل~~دى ت~~لميذات ال~~صف
األول اإلعدادى.
وبالتالى فى ضوء ماسبق يتم قبول  :الفرض الثانى .
*ل%إلج%اب%ة ع%ن ال%تساؤل ال%فرع%ى ال%ثان%ى ل%لبحث وال%ذى ي%نص ع%لى  " :م~~ا ف~~اع~~لية
اس~تخدام ب~عض خ~رائ~ط ال~تفكير ف~ى اك~تساب م~هارات ح~ل امل~شكالت ل~تالم~يذ ال~صف ال~ثان~ى
اإلعدادى ؟ " كان على الباحثة اختبار صحة الفرض الثالث والرابع كما يلى :
الفرض الثالث :
ينص الفرض الثالث فى البحث الحالى على :
" ت ~~وج ~~د ف ~~روق ذات دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ع ~~ند مس ~~توى 0.05ب ~~ني م ~~توس ~~طات درج ~~ات
ت ~~الم ~~يذ املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بية وال ~~ضاب ~~طة ف ~~ى ك ~~ل م ~~هارة م ~~ن م ~~هارات اخ ~~تبار م ~~هارات ح ~~ل
املشكالت وفى االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية " .

وت ~~م ال ~~تحقق م ~~ن ص ~~حة ال ~~فرض ب ~~حساب م ~~توس ~~طى درج ~~ات ال ~~تالم ~~يذ)ع ~~ينة ال ~~بحث(
قبليا وبعديا وحساب االنحراف املعيارى وقيمة)ت( وحجم التأثير .
وي~ ~~وض~ ~~ح ج~ ~~دول) (15ن~ ~~تائ~ ~~ج ت~ ~~طبيق اخ~ ~~تبار م~ ~~هارات ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت ب~ ~~عدي~ ~~ا ع~ ~~لى
مجموعتى البحث كما يلى :

جدول )(15
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املتوسط واالنحراف املعيارى وقيمة)ت( للمقارنة بني درجات تالميذ املجموعتني
التجريبية والضابطة فى القياس البعدى الختبار مهارات حل املشكالت
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ن ~~الح ~~ظ م ~~ن الج ~~دول ال ~~ساب ~~ق ) (15أن ال ~~نتائ ~~ج ال ~~ساب ~~قة ت ~~عبرع ~~ن وج ~~ود ف ~~روق ذات
دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ع ~~ند مس ~~توى 0.01ب ~~ني م ~~توس ~~طات درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بية
وال ~~ضاب ~~طة ف ~~ى ك ~~ل م ~~هارة م ~~ن م ~~هارات اخ ~~تبار م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت وف ~~ى االخ ~~تبار ك ~~كل
ل ~~صال ~~ح املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية م ~~ما ي ~~دل ع ~~لى ت ~~فوق ت ~~الم ~~يذ املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية ع ~~ن ت ~~الم ~~يذ
املج ~~موع ~~ة ال ~~ضاب ~~طة ف ~~ى اخ ~~تبار م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ك ~~كل وف ~~ى ك ~~ل م ~~هارة م ~~ن م ~~هارات ~~ه
الخ~~مس)تح~~دي~~د امل~~شكلة – أف~~ضل ال~~طرق ل~~لحصول ع~~لى ب~~يان~~ات ل~~لمشكلة – ف~~رض ال~~فروض
– اخ ~~تبار ص ~~حة ال ~~فروض –ت ~~عميم ال ~~نتائ ~~ج ف ~~ى امل ~~واق ~~ف الج ~~دي ~~دة (  ،ك ~~ما ن ~~الح ~~ظ أن ق ~~يم
حج~~م ال~~تأث~~ير ف~~ى م~~هارات اخ~~تبار ح~~ل امل~~شكالت وف~~ى االخ~~تبار ك~~كل ك~~بيرة وذل~~ك ي~~دل ع~~لى
فاعلية خرائط التفكيرفى اكتساب مهارات حل املشكالت وذلك يرجع إلى :
 -1أن اس~تخدام ال~دم~اغ ال~بصرى ب~صورة أس~اس~ية ف~ى ع~ملية ال~تعلم ح~يث ت~م ت~فعيل ج~هاز
ل~~ه س~~يطرة ف~~ى ال~~عقل الس~~تقبال امل~~علوم~~ات وال~~تفاع~~ل م~~عها وم~~عال~~جتها وتخ~~زي~~نها ب~~صورة
ذات م~عنى م~ما ي~ضيف إل~يها ص~فة ال~ثبات وال~دي~موم~ة وأدى ذل~ك إل~ى ت~يسير اس~تعادت~ها
واالستطاعة لالنتقال بتلك املعلومات ملستويات اخرى .
 -2ق~~دم~~ت خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ل~~لتالم~~يذ امل~~حتوى ال~~علمى ب~~صورة مخ~~ططة  ،م~~نظمة  ،م~~لخصة
وم~~تراب~~طة وك~~ان~~ت أدوات ل~~عرض ت~~فكيره~~م ب~~نفس ال~~طري~~قة م~~ما س~~مح ب~~تدف~~ق األف~~كار ف~~ى
ات ~~جاه ~~ني م ~~ن وإل ~~ى ع ~~قل ال ~~تالم ~~يذ ف ~~ساع ~~د ذل ~~ك ع ~~لى ت ~~نمية ال ~~تفكير امل ~~نطقى ال ~~ذى ه ~~و
أساس حل املشكالت داخل إطار املحتوى العلمى وخارجه -95-.
 -3ك ~~ما ت ~~مثلت الخ ~~رائ ~~ط ك ~~مرآة ع ~~اك ~~سة ل ~~لتالم ~~يذ ي ~~رون وي ~~قرأون ف ~~يها ت ~~فكيره ~~م ب ~~وض ~~وح
وس ~~ار ب ~~هم ذل ~~ك ن ~~حو اس ~~تطاع ~~ة ت ~~قييم امل ~~بادىء امل ~~طروح ~~ة ع ~~ليهم أث ~~ناء امل ~~ناق ~~شة ح ~~ول
املشكلة التى باملهمة التى يقومون بآدائها .
-4س~اع~دت خ~رائ~ط ال~تفكير ال~تالم~يذ ع~لى ع~مل ج~سور ب~ني امل~علوم~ات امل~قدم~ة ل~هم واك~تشاف
ع~الق~ات ي~تضح ف~يها امل~نطق واالرت~باط ف~يما ب~ينها ب~صورة م~رت~بة وظ~اه~رة ل~هم ول~لمعلم م~ما
رف~ع ك~فاءت~هم ف~ى إدراك األف~كار ال~كام~نة ف~ى ع~بارة امل~شكلة وب~ال~تال~ى ال~تمييز ب~ني أع~راض
املشكلة وأسبابها .
 -5خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ذات أش~~كال ث~~اب~~تة م~~ما يس~~ر ال~~تواص~~ل ال~~تعاون~~ى ب~~ني مج~~موع~~ات ال~~عمل
وأص~~بح ل~~دى ك~~ل ت~~لميذ ذخ~~يرة ك~~بيرة م~~ن األف~~كار امل~~ختزن~~ة ف~~ى ع~~قله وال~~تى ح~~صل ع~~ليها
أث~~ناء ع~~مله م~~ع املج~~موع~~ة س~~اه~~مت ف~~ى ن~~مو ق~~درة ع~~قله ع~~لى امل~~رون~~ة وال~~تواص~~ل م~~ع زم~~الئ~~ه
أث~~ناء امل~~ناق~~شة دون ح~~دوث ن~~وع م~~ن الج~~دل ال~~ذى ي~~وق~~ع ب~~هم إل~~ى التخ~~لف ع~~ن آداء امل~~هام
فأصبحوا أكثر فاعلية واتصال فيما بينهم .
هذا وقد اتفقت نتائج البحث مع نتائج الدراسة التالية :

دراﺳﺔ) : ( Palma,2001وال ~ ~ ~~تى ه ~ ~ ~~دف ~ ~ ~~ت إل ~ ~ ~~ى ال ~ ~ ~~تعرف ع ~ ~ ~~لى اس ~ ~ ~~تخدام أح ~ ~ ~~د
االس~~ترات~~يجيات الج~~دي~~دة ) ش~~بكات ال~~تفكير ال~~بصرى ( ع~~لى إك~~ساب ط~~الب ال~~صف ال~~تاس~~ع
ش ~~عبة ع ~~لوم األرض م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت وك ~~ذل ~~ك ال ~~تغير امل ~~فاه ~~يمى ف ~~ى ب ~~نيتهم امل ~~عرف ~~ية ،
ح~يث أظه~رت ن~تائ~ج ه~ذه ال~دراس~ة م~اي~لى  :ارت~فاع مس~توى ت~نظيم امل~عرف~ة ف~ى ال~ذاك~رة وت~غير
مفاهيمى أفضل لدى طالب الصف التاسع .
وبالتالى فى ضوء ماسبق يتم قبول  :الفرض الثالث .
الفرض الرابع :
وينص الفرض الرابع فى هذا البحث الحالى على :
" ت~ ~~وج~ ~~د ف~ ~~روق ذات دالل~ ~~ة إح~ ~~صائ~ ~~ية ع~ ~~ند مس~ ~~توى 0.05ب~ ~~ني م~ ~~توس~ ~~طات درج~ ~~ات
ت~~الم~~يذ املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ف~~ى ك~~ل م~~هارة م~~ن م~~هارات اخ~~تبار م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت وف~~ى
االختبار ككل قبليا وبعديا لصالح تطبيق االختبار بعديا "
وت ~~م ال ~~تحقق م ~~ن ص ~~حة ال ~~فرض ب ~~حساب م ~~توس ~~طى درج ~~ات ال ~~تالم ~~يذ)ع ~~ينة ال ~~بحث(
قبليا وبعديا وحساب االنحراف املعيارى وقيمة)ت( وحجم التأثير .
وي~وض~ح ج~دول ) (16ن~تائ~ج ت~طبيق اخ~تبار م~هارات ح~ل امل~شكالت ق~بليا وب~عدي~ا ع~لى
تالميذ املجموعة التجريبية كما يلى :
جدول )(16
-96املتوسط واالنحراف املعيارى وقيمة)ت( للمقارنة بني درجات تالميذ املجموعة
التجريبية فى القياس القبلى والبعدى الختبار مهارات حل املشكالت
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ن ~~الح ~~ظ م ~~ن الج ~~دول ال ~~ساب ~~ق ) (16أن ال ~~نتائ ~~ج ال ~~ساب ~~قة ت ~~عبرع ~~ن ف ~~روق ذات دالل ~~ة
إح~~صائ~~ية ع~~ند مس~~توى 0.01ب~~ني م~~توس~~طات درج~~ات ت~~الم~~يذ املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ف~~ى ك~~ل
م~~هارة م~~ن م~~هارات اخ~~تبار م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت وف~~ى االخ~~تبار ك~~كل ق~~بليا وب~~عدي~~ا ل~~صال~~ح
ت~طبيق االخ~تبار ب~عدي~ا م~ما ي~دل ع~لى ت~فوق ت~الم~يذ املج~موع~ة التج~ري~بية ف~ى ال~تطبيق ال~بعدى
الخ~~تبار م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ك~~كل وف~~ى ك~~ل م~~هارة م~~ن م~~هارات~~ه الخ~~مس)تح~~دي~~د امل~~شكلة –
أف ~ ~~ضل ال ~ ~~طرق ل ~ ~~لحصول ع ~ ~~لى ال ~ ~~بيان ~ ~~ات – ف ~ ~~رض ال ~ ~~فروض – اخ ~ ~~تبار ص ~ ~~حة ال ~ ~~فرض-
اس~تخالص ال~نتائ~ج ف~ى امل~واق~ف الج~دي~دة ( ع~ن ال~تطبيق ال~قبلى  ،ك~ما ن~الح~ظ أن ق~يم حج~م
ال~~تأث~~ير ف~~ى م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت وف~~ى االخ~~تبار ك~~كل ك~~بيرة م~~ما ي~~دل ع~~لى ف~~اع~~لية خ~~رائ~~ط
التفكيرفى اكتساب مهارات حل املشكالت ويرجع ذلك إلى :
 -1ق~دم~ت خ~رائ~ط ال~تفكير امل~حتوى ال~علمى ل~لتالم~يذ ب~صورة مخ~ططة  ،م~نظمة  ،م~لخصة
وم~تراب~طة وأس~هم ذل~ك ف~ى ج~علهم ي~فكرون ب~نفس ال~طري~قة م~ما س~مح ب~تدف~ق األف~كار
ف ~~ى ات ~~جاه ~~ني م ~~ن وإل ~~ى ع ~~قول ال ~~تالم ~~يذ ف ~~ساع ~~د ذل ~~ك ع ~~لى ت ~~نمية ال ~~تفكير امل ~~نطقى
وخارجه.
الذى هو أساس حل املشكالت داخل إطار املحتوى العلمى -97-
 -2ي~تطلب ح~ل امل~شكالت أح~يان~ا رس~م ك~روك~ى ب~غية ال~وص~ول إل~ى الح~ل وخ~رائ~ط ال~تفكير
س ~~اه ~~مت ب ~~شكل ك ~~بير ع ~~لى ت ~~عوي ~~د ال ~~تالم ~~يذ ع ~~لى ك ~~يفية ال ~~رس ~~م ل ~~ألش ~~كال وم ~~عرف ~~ة
ال~~تفاص~~يل ال~~تى ي~~نبغى إض~~اف~~تها ل~~لرس~~م ح~~يث إن ال~~تلميذ م~~ع خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ي~~رى
صورة مكبرة للموقف )أجزاء املوقف وتفاصيله(.
هذا وتتفق نتائج البحث مع نتائج الدراسة التالية :
دراس ~ ~ ~~ة) : ( Palma,2001وال ~ ~ ~~تى ه ~ ~ ~~دف ~ ~ ~~ت إل ~ ~ ~~ى ال ~ ~ ~~تعرف ع ~ ~ ~~لى اس ~ ~ ~~تخدام أح ~ ~ ~~د
االس~~ترات~~يجيات الج~~دي~~دة ) ش~~بكات ال~~تفكير ال~~بصرى ( ع~~لى إك~~ساب ط~~الب ال~~صف ال~~تاس~~ع
ش ~~عبة ع ~~لوم األرض م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت وك ~~ذل ~~ك ال ~~تغير امل ~~فاه ~~يمى ف ~~ى ب ~~نيتهم امل ~~عرف ~~ية ،
وك~ان م~ن ن~تائ~ج ه~ذه ال~دراس~ة م~اي~لى  :ارت~فاع مس~توى ت~نظيم امل~عرف~ة ف~ى ال~ذاك~رة ل~دى ط~الب
الصف التاسع  ،وتغير مفاهيمى أفضل لديهم.
وبالتالى فى ضوء ماسبق يتم قبول  :الفرض الرابع .
*ل%إلج%اب%ة ع%ن ال%تساؤل ال%فرع%ى ال%ثال%ث ل%لبحث وال%ذى ي%نص ع%لى  " :ه~~ل
ت~وج~د ع~الق~ة ارت~باط~ية ذات دالل~ة إح~صائ~ية ب~ني درج~ات ال~تالم~يذ ف~ى ال~تحصيل وم~هارات ح~ل
املشكالت؟ " كان على الباحثة اختبار صحة الفرض الخامس كما يلى :

الفرض الخامس :
وينص الفرض الخامس فى البحث الحالى على :
" ت ~~وج ~~د ع ~~الق ~~ة ارت ~~باط ~~ية ذات دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ب ~~ني درج ~~ات ال ~~تالم ~~يذ ف ~~ى االخ ~~تبار
التحصيلى و اختبار مهارات حل املشكالت".
وت ~~م ال ~~تحقق م ~~ن ص ~~حة ال ~~فرض ب ~~حساب م ~~عام ~~ل االرت ~~باط ال ~~ثنائ ~~ى ) م ~~عام ~~ل ارت ~~باط
ب~يرس~ون ( ب~ني درج~ات االخ~تبار ال~تحصيلى ودرج~ات اخ~تبار م~هارات ح~ل امل~شكالت وي~وض~ح
جدول) (17النتائج الخاصة بذلك كما يلى :
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ﺟﺪول)(17
معامل االرتباط الثنائى بني الدرجة الكلية
لالختبار التحصيلى واختبار مهارات حل املشكالت
مستوى
االرتباط

قيمة)و(

أطﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺔ

موجب

0.834

درجات االختبار التحصيلى
×درجات اختبار مهارات حل
املشكالت

عدد أفراد
العينة

75

املجموعة
التجريبي
ة

ف~ى ض~وء ال~نتائ~ج امل~وض~حة ب~الج~دول ن~الح~ظ وج~ود ع~الق~ة ارت~باط~ية م~وج~بة وذات دالل~ة
إحصائية مابني التحصيل ومهارات حل املشكالت ويرجع ذلك إلى أن :
م~هارات ح~ل امل~شكالت ل~كى يكتس~بها ال~تلميذ وي~نجح ف~ى ال~وص~ول إل~ى ح~ل ل~لمشكلة
ع~ليه أن ي~متلك ق~درا ك~اف~يا م~ن امل~علوم~ات وامل~عارف وال~قوان~ني ال~تى ت~ساع~ده ع~لى ذل~ك وب~ال~تال~ى
فكلما زاد تحصيله زاد تمكنه من هذه املهارات .
هذا وتتفق النتائج السابقة مع نتائج الدراسة التالية :

دراس~ة )إي~هاب ج~ودة أح~مد  ( 2001،وج~ود ع~الق~ة م~وج~بة ب~ني اك~تساب امل~فاه~يم وال~قدرة ع~لى
ح~~ل امل~~شكالت ال~~كيميائ~~ية ل~~دى ك~~ل م~~ن ط~~الب املج~~موع~~تني التج~~ري~~بيتني واملج~~موع~~ة ال~~ضاب~~طة
وه ~~ذه ال ~~عالق ~~ة دال ~~ة إح ~~صائ ~~يا ف ~~يما ع ~~دا ال ~~عالق ~~ة ب ~~ني اك ~~تساب امل ~~فاه ~~يم وال ~~قدرة ع ~~لى ح ~~ل
املشكالت الكيميائية لدى طالب املجموعة الضابطة
وبالتالى فى ضوء ذلك يتم قبول الفرض الخامس .
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الفصل السادس
• مقدمة
• حدود البحث
• مجموعة البحث
• أدوات البحث
• فروض البحث
• نتائج البحث

• توصيات البحث
• دراسات وبحوث مقترحة

الفصل السادس
ملخص البحث
ش~كلت آراء ون~ظري~ات ك~ل م~ن ب~رون~ر  ،أوزوب~ل  ،ب~ياج~يه م~عظم ال~فكر ال~ترب~وى ال~ذى س~اد ف~ى
ف ~~ترة الس ~~بعينيات م ~~ن ال ~~قرن ال ~~حادى والعش ~~ري ~~ن وح ~~تى اآلن وال ~~ذى ان ~~تقل ت ~~دري ~~جيا م ~~ن االه ~~تمام
امل~~نصب ع~~لى امل~~ادة ال~~دراس~~ية إل~~ى ت~~محور ه~~ذا االه~~تمام ب~~امل~~تعلم وظه~~رت أب~~عاد ه~~ذا االه~~تمام ف~~ى
ن~~شوء ع~~دد م~~ن ال~~بحوث ال~~ترب~~وي~~ة ال~~تى درس~~ت م~~يول ورغ~~بات واح~~تياج~~ات امل~~تعلمني ب~~اإلض~~اف~~ة إل~~ى
ق~~درات~~هم ال~~عقلية وأض~~يف ف~~ى ه~~ذه ال~~فترة ال~~تى ت~~تسم ب~~تقدم ع~~لمى وم~~علوم~~ات~~ى وت~~قنى غ~~ير مس~~بوق
ب~عدا آخ~ر أب~رزت~ه األب~حاث ال~علمية امل~تعلقة ب~امل~خ البش~رى وه~و ع~الق~ة امل~خ البش~رى ب~ال~تعلم م~ما دف~ع
ال~~عدي~~د م~~ن امل~~تخصصني ف~~ى م~~جال ال~~ترب~~ية إل~~ى اب~~تكار ط~~رائ~~ق واس~~ترات~~يجيات ت~~دري~~سية منسج~~مة
م~~ع م~~ا أت~~ت ب~~ه األب~~حاث ال~~علمية امل~~تعلقة ب~~امل~~خ البش~~رى م~~ن ن~~تائ~~ج  ،ح~~يث أص~~بحت ال~~طري~~قة امل~~عتادة
ف~~ى ت~~دري~~س امل~~واد ال~~دراس~~ية ب~~صفة ع~~ام~~ة وم~~ادة ال~~علوم ب~~صفة خ~~اص~~ة غ~~ير مج~~دي~~ة والت~~تناس~~ب م~~ع
كيفية استقبال املخ البشرى للمعلومات ومعالجته لها ومن ثم بناء املعرفة .

لذا تتحدد مشكلة البحث الحالى فى التساؤل الرئيسى التالى :
م~ا ف~اع~لية اس~تخدام ب~عض خ~رائ~ط ال~تفكير ل~تدري~س م~ادة ال~علوم ف~ى ال~تحصيل واك~تساب
مهارات حل املشكالت لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ؟

و يتفرع من التساؤل الرئيسى السابق التساؤالت التالية :
 -1م~ ~~ا ف~ ~~اع~ ~~لية اس~ ~~تخدام ب~ ~~عض خ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير ف~ ~~ى ت~ ~~حصيل ت~ ~~الم~ ~~يذ ال~ ~~صف ال~ ~~ثان~ ~~ى
اإلعدادى ملادة العلوم؟
 -2م~ا ف~اع~لية اس~تخدام ب~عض خ~رائ~ط ال~تفكير ف~ى اك~تساب م~هارات ح~ل امل~شكالت ل~تالم~يذ
الصف الثانى اإلعدادى ؟

 -3ه ~~ل ت ~~وج ~~د ع ~~الق ~~ة ارت ~~باط ~~ية ذات دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ب ~~ني درج ~~ات ال ~~تالم ~~يذ ف ~~ى االخ ~~تبار
التحصيلى واختبار مهارات حل املشكالت ؟

حدود البحث :
التزمت الباحثة فى البحث بالحدود التالية :
وح~دة }امل~ادة { م~ن ك~تاب أن~ت وال~علوم ال~فصل ال~دراس~ى األول وامل~قررة ع~لى ت~الم~يذ ال~صف
الثانى اإلعدادى )وزارة التربية والتعليم  2007/2008م ( .
م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت اآلت ~~ية }:تح ~~دي ~~د امل ~~شكلة  ،أف ~~ضل ال ~~طرق ل ~~لحصول ع ~~لى ب ~~يان ~~ات

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 :
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ت~ ~~مثلت ع~ ~~ينة ال~ ~~بحث ف~ ~~ى ) (150ت~ ~~لميذا وت~ ~~لميذة م~ ~~ن ت~ ~~الم~ ~~يذ ال~ ~~صف ال~ ~~ثان~ ~~ى اإلع~ ~~دادى
ب~مدارس } د.مح~مد ال~صال~حى ل~لتعليم األس~اس~ى  ،ال~قناي~ات اإلع~دادي~ة ب~نات  ،ال~قناي~ات اإلع~دادي~ة
بنني { إدارة القنايات التعليمية – محافظة الشرقية وقد تم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتني :
*مج ~~موع ~~ة تج ~~ري ~~بية ) 36} (75ت ~~لميذا  39 ،ت ~~لميذة { وق ~~د درس ~~ت ل ~~هم ال ~~وح ~~دة ب ~~اس ~~تخدام خ ~~رائ ~~ط
التفكير.
*مج~موع~ة ض~اب~طة) 36} (75ت~لميذا  39 ،ت~لميذة { وق~د درس~ت ل~هم ال~وح~دة ب~ال~طري~قة امل~عتادة ف~ى
املدارس.

أدوات البحث :
 اختبار تحصيلى فى وحدة املادة -اختبار مهارات حل املشكالت

)إعداد الباحثة(
)إعداد الباحثة(

فروض البحث :
ال%فرض األول  " :ت~~وج~~د ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند مس~~توى 0.05ب~~ني م~~توس~~طات
درج~~ات ت~~الم~~يذ املج~~موع~~تني التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة ف~~ى ت~~طبيق االخ~~تبار ال~~تحصيلى ك~~كل وف~~ى ك~~ل
مستوى من مستوياته بعديا لصالح املجموعة التجريبية " .
ال%فرض ال%ثان%ى  " :ت~وج~د ف~روق ذات دالل~ة إح~صائ~ية ع~ند مس~توى 0.05ب~ني م~توس~طات
درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية ف ~~ى ت ~~طبيق االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى ك ~~كل وف ~~ى ك ~~ل مس ~~توى م ~~ن
مستوياته قبليا وبعديا لصالح التطبيق البعدى " .
ال%فرض ال%ثال%ث  " :ت~وج~د ف~روق ذات دالل~ة إح~صائ~ية ع~ند مس~توى 0.05ب~ني م~توس~طات
درج~~ات ت~~الم~~يذ املج~~موع~~تني التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة ف~~ى ت~~طبيق اخ~~تبار م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ك~~كل
وفى كل مهارة من مهاراته بعديا لصالح املجموعة التجريبية ".
ال%فرض ال%راب%ع  " :ت~~وج~~د ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند مس~~توى 0.05ب~~ني م~~توس~~طات
درج~~ات ت~~الم~~يذ املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ف~~ى ت~~طبيق اخ~~تبار م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ك~~كل وف~~ى ك~~ل م~~هارة
من مهاراته قبليا وبعديا لصالح التطبيق البعدى ".

ال%فرض ال%خام%س  " :ت~~وج~~د ع~~الق~~ة ارت~~باط~~ية ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ب~~ني درج~~ات ال~~تالم~~يذ
فى االختبار التحصيلى واختبار مهارات حل املشكالت ".
نتائج البحث :
-1لخ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير حج ~~م ت ~~أث ~~ير ك ~~بير ع ~~لى ك ~~ل مس ~~توى م ~~ن مس ~~توي ~~ات االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى وف ~~ى
االخ~تبار ك~كل م~ما ي~دل ع~لى ف~اع~ليتها ف~ى ت~حصيل ت~الم~يذ ال~صف ال~ثان~ى اإلع~دادى ل~وح~دة امل~ادة م~ن ك~تاب
أنت والعلوم واملقرر عليهم فى الفصل الدراسى األول ) 2008/2009م( .

 -2لخ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير حج ~~م ت ~~أث ~~ير ك ~~بير ع ~~لى ك ~~ل م ~~هارة م ~~ن م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت وف ~~ى
االخ~~تبار ك~~كل م~~ما ي~~دل ع~~لى ف~~اع~~ليتها ف~~ى إك~~ساب ت~~الم~~يذ ال~~صف ال~~ثان~~ى اإلع~~دادى م~~هارات ح~~ل
املشكالت .
-3وج ~~ود ع ~~الق ~~ة ارت ~~باط ~~ية م ~~وج ~~بة ب ~~ني ال ~~تحصيل ف ~~ى م ~~ادة ال ~~علوم ل ~~دى ت ~~الم ~~يذ املج ~~موع ~~ة
-102التجريبية واكتسابهم مهارات حل املشكالت.
توصيات البحث :
فى ضوء ماتوصل إليه البحث من نتائج توصى الباحثة بما يلى :

-1ال ~ ~~بعد ع ~ ~~ن أس ~ ~~لوب امل ~ ~~حاض ~ ~~رة ال ~ ~~تقليدي ~ ~~ة ف ~ ~~ى ال ~ ~~تدري ~ ~~س واس ~ ~~تخدام خ ~ ~~رائ ~ ~~ط ال ~ ~~تفكير
وااله~ ~~تمام ب~ ~~ها ف~ ~~ى ت~ ~~دري~ ~~س م~ ~~ادة ال~ ~~علوم مل~ ~~ساع~ ~~دة ت~ ~~الم~ ~~يذ ال~ ~~صف ال~ ~~ثان~ ~~ى اإلع~ ~~دادى ع~ ~~لى رف~ ~~ع
مستواهم التحصيلى وكذلك إكسابهم مهارات حل املشكالت.
 -2ت~~ضمني ك~~تب ال~~علوم ب~~عض خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ك~~أش~~كال ت~~وض~~يحية مل~~ساع~~دة ال~~تالم~~يذ ع~~لى
استيعاب وفهم املادة الدراسية .
 -3ت~ ~~زوي~ ~~د أدل~ ~~ة امل~ ~~علم ب~ ~~معلوم~ ~~ات ك~ ~~اف~ ~~ية ع~ ~~ن خ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير وك~ ~~يفية اس~ ~~تخدام~ ~~ها ف~ ~~ى
التدريس.
 -4ع ~~قد دورات ت ~~دري ~~بية ل ~~لمعلمني ع ~~ام ~~ة وم ~~علمى م ~~ادة ال ~~علوم خ ~~اص ~~ة ل ~~تعري ~~فهم بخ ~~رائ ~~ط
التفكير وأهميتها فى التدريس .
البحوث املقترحة :
فى ضوء نتائج البحث تقترح الباحثة إمكانية القيام بالبحوث التالية :

 -1دراس ~ ~~ة ف ~ ~~اع ~ ~~لية خ ~ ~~رائ ~ ~~ط ال ~ ~~تفكير ف ~ ~~ى ت ~ ~~نمية م ~ ~~تغيرات ت ~ ~~اب ~ ~~عة أخ ~ ~~رى م ~ ~~ثل  :امل ~ ~~هارات
االج ~~تماع ~~ية  ،ع ~~مليات ال ~~علم  ،ال ~~تفكير ب ~~مختلف أن ~~واع ~~ه  ،ال ~~ذك ~~اءات امل ~~تعددة ل ~~دى ت ~~الم ~~يذ امل ~~رح ~~لة
اإلعدادية  ،الثقة بالنفس.
 -2اج~~راء ب~~حوث م~~ماث~~لة ع~~لى ع~~ينة م~~ن ت~~الم~~يذ امل~~رح~~لة اإلب~~تدائ~~ية وط~~الب امل~~رح~~لة ال~~ثان~~وي~~ة
وطالب الجامعة.
 -3اج ~ ~~راء ب ~ ~~حوث م ~ ~~ماث ~ ~~لة م ~ ~~ن خ ~ ~~الل م ~ ~~واد دراس ~ ~~ية أخ ~ ~~رى م ~ ~~ثل  :م ~ ~~ادة ال ~ ~~ري ~ ~~اض ~ ~~يات ،
الدراسات االجتماعية  ،اللغة العربية  ،اللغة اإلنجليزية .
 -4اج~~راء ب~~حوث ت~~قارن ب~~ني ف~~اع~~لية خ~~رائ~~ط ال~~تفكير وأن~~واع أخ~~رى م~~ن األدوات ال~~بصري~~ة
م~ثل  :خ~رائ~ط ال~عقل – خ~رائ~ط امل~فاه~يم – خ~رائ~ط ع~ظم ال~سمكة – الخ~رائ~ط ال~عنكبوت~ية ع~لى م~تغيرات
تابعة مثل التحصيل ومهارات حل املشكالت .
 -5اج~~راء ب~~حوث تس~~تخدم اس~~ترات~~يجيات أخ~~رى إلك~~ساب ت~~الم~~يذ ال~~صف ال~~ثان~~ى اإلع~~دادى
مهارات حل املشكالت.

 -6اج~راء ال~بحوث ال~تى تس~تخدم اس~ترات~يجيات م~بنية ع~لى ال~تعلم املنسج~م م~ع ك~يفية ع~مل
املخ البشرى.
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املراجع

• أوال  :املراجع العربية
• ثانيا  :املراجع األجنبية
• ثالثا  :مواقع االنترنت

املراجع العربية :
 -1اب ~~تهال مح ~~مد ع ~~بدال ~~هادى)":(2008ف ~~عال ~~ية خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ف ~~ى ت ~~نمية ب ~~عض ع ~~ادات
ال~عقل وال~تحصيل ل~دى ت~الم~يذ ال~صف األول اإلع~دادى ف~ى م~ادة ال~علوم " ،رس~ال~ة م~اجس~تير
غير منشورة  ،كلية البنات عني شمس  ،جامعة عني شمس .
-2إب ~ ~~راه ~ ~~يم مح ~ ~~مد ع ~ ~~بداهلل)":(2007ف ~ ~~اع ~ ~~لية وح ~ ~~دة م ~ ~~قترح ~ ~~ة ف ~ ~~ى ض ~ ~~وء م ~ ~~دخ ~ ~~ل ت ~ ~~كام ~ ~~ل
ال~~ري~~اض~~يات وال~~علوم وال~~تكنول~~وج~~يا ف~~ى ت~~نمية ح~~ل امل~~شكالت ال~~ري~~اض~~ية ل~~دى ت~~الم~~يذ امل~~رح~~لة
اإلع ~~دادي ~~ة"  ،مج%%لة ك%%لية ال%%ترب%%ية ب%%بورس%%عيد  ،ال ~~سنة األول ~~ى  ،ال ~~عدد) ، (2ص ص
.258: 226
 -3إب ~~راه ~~يم أح ~~مد ال ~~حارث ~~ى )  : (2000ت%%دري%%س ال%%علوم ب%%أس%%لوب ح%%ل امل%%شكالت ،
الرياض  ،مكتبة الشقرى .
 -4أح ~ ~ ~~مد النج ~ ~ ~~دى  ،م ~ ~ ~~نى ع ~ ~ ~~بدال ~ ~ ~~هادى  ،ع ~ ~ ~~لى راش ~ ~ ~~د) :(2003ط%% % %رق وأس%% % %ال%% % %يب
واس%ترات%يجيات ح%دي%ثة ف%ى ت%دري%س ال%علوم  ،س%لسلة امل%راج%ع ف%ى ال%ترب%ية وع%لم
النفس  ،الكتاب  ، 27القاهرة  ،دارالفكر العربى .
 -5ال~~سعيد مح~~مود ال~~سعيد)":(2004ف~~عال~~ية ب~~رن~~ام~~ج إث~~رائ~~ى ف~~ى ال~~ري~~اض~~يات ب~~اس~~تخدام
ال ~~كمبيوت ~~ر ل ~~تنمية ال ~~قدرة ع ~~لى ح ~~ل امل ~~شكالت واالت ~~جاه ن ~~حو ال ~~تعلم ال ~~ذات ~~ى ل ~~دى ال ~~تالم ~~يذ
املوهوبني فى الرياضيات باملرحلة اإلعدادية" .www.ulumensania.net
 -6اي~~ري~~ك ج~~نسن) :(2001ك%يف ن%وظ%ف أب%حاث ال%دم%اغ ف%ى ال%تعليم  ،ال~~دم~~ام  ،دار
الكتاب التربوى للنشر والتوزيع .
 -7إي~هاب أح~مد مح~مد)":(2007ف~عال~ية وح~دة إث~رائ~ية م~قترح~ة ف~ى ال~تحصيل وت~نمية ال~قدرة
ع~~لى ح~~ل امل~~شكالت ال~~كيميائ~~ية ل~~دى ال~~طالب امل~~تفوق~~ني ب~~امل~~رح~~لة ال~~ثان~~وي~~ة ال~~عام~~ة"  ،رس~~ال~~ة
ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة املنصورة .

 -8إي~~هاب ج~~ودة أح~~مد ط~~لبة)":(2001أث~~ر اس~~تخدام ك~~ل م~~ن م~~دخ~~ل تح~~ليل امل~~همة ون~~موذج
ال~ذاك~رة ف~ى اك~تساب امل~فاه~يم وح~ل امل~شكالت ال~كيميئاي~ة ل~دى ط~الب ال~صف األول ال~ثان~وى
ذوى ص~عوب~ات ال~تعلم"  ،مج%لة ال%بحوث ال%نفسية وال%ترب%وي%ة ،ال~سنة  ، 16ال~عدد)، (2
ص ص . 299:257
 -9ب~ ~~هاء ح~ ~~مودة)":(2005ت~ ~~نمية ال~ ~~قدرة ع~ ~~لى ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت ل~ ~~دى ط~ ~~الب ال~ ~~صف األول
ال~~ثان~~وى ب~~اس~~تخدام اس~~ترات~~يجية  M.U.R.D.E.Rامل~~عرف~~ية ال~~قائ~~مة ع~~لى ت~~جهيز وم~~عال~~جة
املعلومات"  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة عني شمس .
-10ج~~ون آر -أن~~درس~~ون) :(2007ع%%لم ال%%نفس امل%%عرف%%ى وت%%طبيقات%%ه  ،ت~~رج~~مة  :مح~~مد
صبرى سليط  ،رضا مسعد الجمال  ،عمان  ،دار الفكر .
-11ح~سن ش~حات~ه  ،زي~نب ال~نجار) :(2003معج%م امل%صطلحات ال%ترب%وي%ة وال%نفسية
عربى – إنجليزى  ،القاهرة  ،الدار املصرية اللبنانية .
-12ح~ ~~سن حس~ ~~ني زي~ ~~تون )  : ( 2003اس %%ترات %%يجيات ال %%تدري %%س رؤي %%ة م %%عاص %%رة
ل%%طرق ال%%تعليم وال%%تعلم  ،س%%لسلة أص%%ول ال%%تدري%%س  ،ال ~~كتاب ، 4ال ~~قاه ~~رة  ،ع ~~ال ~~م
الكتب .
-13ح~نان ح~مدى أح~مد)":(1999ف~اع~لية اس~تخدام اس~ترات~يجيتى ك~ل م~ن ال~تعلم ال~تعاون~ى
وال ~~فردى ع ~~لى اك ~~تساب ال ~~طالب امل ~~علمني ش ~~عبة ال ~~علوم ل ~~بعض امل ~~هارات امل ~~عملية وم ~~هارات
ح ~~ل امل ~~شكالت وع ~~الق ~~ة ذل ~~ك ب ~~ات ~~جاه ~~ات ~~هم ن ~~حو ال ~~دراس ~~ة ال ~~عملية"  ،رس ~~ال ~~ة م ~~اجس ~~تير غ ~~ير
منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة طنطا .
-14خ~ال~د ح~سن الش~ري~ف)":(2005ف~عال~ية اس~تخدام ال~نموذج ال~تأم~لى ف~ى ت~علم س~لوك ح~ل
امل~شكالت ل~دى ت~الم~يذ امل~رح~لة اإلع~دادي~ة ف~ى ض~وء أس~ال~يب ت~علمهم"  ،رس~ال~ة م~اجس~تير غ~ير
منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة اإلسكندرية.
-15خ ~~ال ~~د ص ~~الح ال ~~باز )":(2007ف ~~عال ~~ية اس ~~تخدام خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ف ~~ى ت ~~دري ~~س االت ~~زان
ال ~~كيميائ ~~ى ع ~~لى ت ~~حصيل ط ~~الب ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى ال ~~ثان ~~وى وذك ~~اءات ~~هم امل ~~تعددة"  ،املؤت%%مر
ال %%علمى ال %%حادى عش %%ر :ال %%ترب %%ية ال %%علمية  ....إل %%ى أي %%ن؟  ،الج %%معية امل %%صري %%ة
ل%لترب%ية ال%علمية ،ف~ندق امل~رج~ان-ف~اي~د -ب~اإلس~ماع~يلية  ،وامل~نعقد ف~ى ال~فترة م~ن 29إل~ى31
يوليو ،ص ص . 23-1
-16ـــــــــ )":(2008ف~عال~ية اس~تخدام م~قاي~يس ت~قدي~ر اآلداء ف~ى ت~دري~س ال~كيمياء ب~امل~رح~لة
ال~ ~~ثان~ ~~وي~ ~~ة ع~ ~~لى ال~ ~~تحصيل وال~ ~~قدرة ع~ ~~لى ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت وال~ ~~عمل ال~ ~~تعاون~ ~~ى"  ،الج %%معية
املصرية للتربية العلمية  ،املجلد)،(11العدد) ، (2ص ص . 33 : 1

-17دون~~ا أت~~شاي~~ر  ،م~~ارف~~ني س~~يترون  ،ف~~لوري~~تا م~~كينزى ):(1999إع%%داد ال%%طالب ل%%لقرن
ال%حادى و العش%ري%ن  .ت~~رج~~مة  :ال~~سيد مح~~مد دع~~دور  ،إب~~راه~~يم رزق ح~~سن  ،ال~~قاه~~رة ،
عالم الكتب.
-18ذوق ~ ~~ان ع ~ ~~بيدات  ،س ~ ~~هيلة أب ~ ~~و ال ~ ~~سميد ) : (2005ال%% %دم%% %اغ وال%% %تعلم وال%% %تفكير ،
عمان  ،دار ديبونو للنشر والتوزيع.
-19رش~دى ف~ام م~نصور)":(1997حج~م ال~تأث~ير-ال~وج~ه امل~كمل ل~لدالل~ة اإلح~صائ~ية،"-املج%لة
املصرية للدراسات النفسية ،املجلد)،(7العدد)،(16ص ص. 75 : 57
-20رض~ا ال~سيد مح~مود)":(1998ف~عال~ية ب~رن~ام~ج ت~دري~بى ب~اس~تخدام خ~رائ~ط امل~فاه~يم ف~ى
اس~ترات~يجيات ح~ل م~شكالت ال~كيمياء وت~عدي~ل أن~ماط ال~تفضيل امل~عرف~ى ل~دى ط~الب امل~رح~لة
الثانوية" .www.ulumensania.net ،
-21س~ ~~مر س~ ~~عد ي~ ~~وس~ ~~ف)":(2003ف~ ~~عال~ ~~ية ب~ ~~رن~ ~~ام~ ~~ج ل~ ~~تدري~ ~~ب األط~ ~~فال ع~ ~~لى م~ ~~هارات ح~ ~~ل
امل~شكالت ب~اس~تخدام ال~لعب ف~ى م~رح~لة ري~اض األط~فال"  ،رس~ال~ة م~اج~سيتر غ~ير م~نشورة ،
كلية التربية  ،جامعة اإلسكندرية .
-22س ~~نية مح ~~مد ال ~~شاف ~~عى ) " : (2006خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير وأث ~~ره ~~ا ع ~~لى ت ~~حصيل امل ~~فاه ~~يم
ال ~~علمية وت ~~عزي ~~ز اس ~~ترات ~~يجيات ت ~~نظيم ال ~~ذات ل ~~تعلم ال ~~علوم ل ~~تالم ~~يذ امل ~~رح ~~لة اإلع ~~دادي ~~ة"،
املؤت %%مرال %%علمى ال %%عاش %%ر ل %%لترب %%ية ال %%علمية ب %%عنوان تح %%دي %%ات ال %%حاض %%ر ورؤى
املس%%تقبل  ،الج%%معية امل%%صري%%ة ل%%لترب%%ية ال%%علمية املج ~~لد ، 1ف ~~ندق امل ~~رج ~~ان –ف ~~اي ~~د-
باإلسماعيلية ،واملنعقد فى الفترة من  30يوليو إلى  1أغسطس  ،ص ص . 69 -35
-23ص~~الح ال~~دي~~ن ع~~رف~~ه مح~~مود):(2002امل%نهج ال%دراس%ى واألل%فية الج%دي%دة م%دخ%ل
إلى تنمية اإلنسان وارتقائه  ،القاهرة  ،دار القاهرة .
-24ـــــــــــ ) :(2006ت%%عليم ال%%تفكير -رؤى ت%%رب%%وي%%ة م%%عاص%%رة ف%%ى ت%%عليم ال%%تفكير
وتعلمه ،-القاهرة  ،عالم الكتب.
-25ع ~~بدالس ~~الم م ~~صطفى ع ~~بد الس ~~الم ) :(2001االت%%جاه%%ات الح%%دي%%ثة ف%%ى ت%%دري%%س
العلوم ،القاهرة  ،دار الفكر العربى .
-26ع~فت ال~طناوى )  : (2002أس%ال%يب ال%تعليم وال%تعلم وت%طبيقات%ها ف%ى ال%بحوث
التربوية  ،القاهرة  ،مكتبة األنجلو املصرية.
-27ع ~~بداهلل ع ~~لى مح ~~مد)":(2006أث ~~ر ب ~~رن ~~ام ~~ج ف ~~ى ال ~~ذك ~~اءات امل ~~تعددة مل ~~علمى ال ~~علوم ف ~~ى
ت ~~نمية م ~~هارات ال ~~تدري ~~س االب ~~داع ~~ى وم ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكلة ل ~~دى ت ~~الم ~~يذه ~~م"  ،الج%%معية
املصرية للتربية العلمية  ،املجلد)،(9العدد)، (4ص ص . 143 : 77

-28ع ~~لياء ع ~~لى ع ~~يسى  ،م ~~ها ع ~~بد الس ~~الم الخ ~~ميسى)":(2007ف ~~عال ~~ية اس ~~تخدام خ ~~رائ ~~ط
ال ~~تفكير ف ~~ى ت ~~نمية ال ~~تحصيل وال ~~تفكير االب ~~تكارى ف ~~ى م ~~ادة ال ~~علوم ل ~~دى ت ~~الم ~~يذ ال ~~صف
ال~~سادس اإلب~~تدائ~~ى"  ،املؤت%مر ال%علمى ال%تاس%ع عش%ر ت%طوي%ر م%ناه%ج ال%تعليم ف%ى
ض%وء م%عاي%ير ال%جودة ،الج%معية امل%صري%ة ل%لمناه%ج وط%رق ال%تدري%س  ،املج~لد ،3
واملنعقد فى الفترة من  25إلى  26يوليو  ،ص ص . 1136 - 1099
-29غ~سان مح~مد امل~نصور)":(2006ف~اع~لية ب~رن~ام~ج ل~تنمية م~هارات ال~تفكير امل~رت~بطة بح~ل
امل~شكالت – دراس~ة ش~به تج~ري~بية -ع~لى ع~ينة م~ن ت~الم~يذ ال~صف ال~سادس األس~اس~ى ف~ى
م~دارس دم~شق ال~رس~مية" ،مج%لة ات%حاد ال%جام%عات ال%عرب%ية ل%لترب%ية وع%لم ال%نفس ،
الج ~~معية ال ~~علمية ل ~~كليات ال ~~ترب ~~ية وم ~~عاه ~~ده ~~ا ف ~~ى ال ~~جام ~~عات ال ~~عرب ~~ية  ،ج ~~ام ~~عة دم ~~شق ،
املجلد)،(4العدد) ،(1ص ص . 227 :226
-30ف~اي~زة أح~مد مح~مد)":(2005ف~عال~ية اس~تخدام ن~موذج وي~تلى ال~بنائ~ى امل~عدل ف~ى ت~نمية
م~هارة ح~ل امل~شكالت وال~تفكير االب~داع~ى ف~ى ال~ري~اض~يات ل~دى ت~الم~يذ امل~رح~لة اإلب~تدائ~ية" ،
مجلة كلية التربية بأسيوط  ،املجلد) ،(21العدد)،(1ص ص . 445 :405
-31ف~تحى ع~بد ال~رح~من ج~روان) :(2004ت%عليم ال%تفكير م%فاه%يم وت%طبيقات  ،ع~مان ،
دار الكتاب الجامعى .
-32فخ ~~ر ال ~~دي ~~ن ال ~~قال  ،ي ~~ون ~~س ن ~~اص ~~ر  ،مح ~~مد ج ~~هاد ج ~~مل) :(2006ط%%رائق ال%%تدري%%س
العامة فى عصر املعلومات  ،اإلمارات  ،دار الكتاب الجامعى .
-33ف~~ؤاد ال~~بهى ال~~سيد):(1979ع%لم ال%نفس اإلح%صائ%ى وق%ياس ال%عقل البش%رى ،
القاهرة  ،دار الفكر العربى .
-34ك~ ~~مال ع~ ~~بد الح~ ~~ميد زي~ ~~تون)":(2001تح~ ~~ليل ن~ ~~اق~ ~~د ل~ ~~نظري~ ~~ة ال~ ~~تعلم ال~ ~~قائ~ ~~م ع~ ~~لى امل~ ~~خ
وان~ ~~عكاس~ ~~ها ع~ ~~لى ت~ ~~دري~ ~~س ال~ ~~علوم" ،املؤت %%مر ال %%علمى ال %%خام %%س ب %%عنوان ال %%ترب %%ية
ال%علمية ل%لمواط%نة ،الج%معية امل%صري%ة ل%لترب%ية ال%علمية  ،ف%ندق امل%رج%ان-ف%اي%د-
باإلسماعيلية  ،واملنعقد فى الفترة من30يوليو –  1أغسطس  ،ص ص . 41 :1
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املالحق

ملحق رقم )(1
أسماء السادة الخبراء واملتخصصني فى املجال
واملحكمني على أدوات البحث

أﺳﻤﺎء اﻟﺴﺎدة اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ واﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺒﺤﺚ
اختبار
مهارات حل
املشكالت

√

اختبار تحليل
تحصيل الوحد
ة
ى

√

الوظيفة وجهة
العمل

االسم

أستاذاملناهج وطرق أ.د/عبدالسالم
تدريس العلوم – كلية مصطفى
التربية -جامعة
عبدالسالم
املنصورة

م

1

√

√

أستاذاملناهج وطرق أ.د/زبيدة محمد
تدريس العلوم – كلية قرنى

√

√

أستاذاملناهج وطرق أ.د/إبراهيم
تدريس العلوم – كلية محمد شعير

√

√

أستاذ املناهج وطرق أ.د/أبو السعود
تدريس العلوم – كلية محمد أحمد

2

التربية -جامعة
املنصورة

3

التربية -جامعة
املنصورة

4

التربية -جامعة بنها ،
ووكيل الكلية لشئون
البيئة

√

أستاذ علم النفس
أ.د/أحمد عبد
التربوى كلية التربية – الرحمن

√

مدرس علم النفس
د/نصرمحمود
التربوى كلية التربية – صبرى

5

جامعة الزقازيق

7

جامعة الزقازيق

√

√

مدرس املناهج وطرق د /الشافعى عبد
تدريس العلوم – كلية الحق

√

√

8

التربية -جامعة بنها

√
√

√

√

مدرس املناهج وطرق
تدريس العلوم – كلية
التربية -جامعة بنها

د/سعيد حامد

9

مدرس علم النفس
التربوى كلية التربية –
جامعة الزقازيق

د/إبراهيم جيد

10

مدرس املناهج وطرق د /السيد محمد
تدريس العلوم – كلية بيومى

11

التربية -جامعة
الزقازيق

√

√

√

√

موجه العلوم بإدارة
القنايات التعليمية

أ/مجدى سبع

وكيلة مدرسة اإلعدادية أ/رجاء أبو
بنني
الفتوح

14
15

√

√

مدرس أول العلوم -
مدرسة اإلعدادية بنني

أ /محمد فاروق

16

√

√

مدرس أول العلوم -
مدرسة د .محمد
الصالحى للتعليم
األساسى

أ /أيمن نجيده

17

√

√

مدرس أول العلوم  -أ /عبير عبد
مدرسة اإلعدادية بنات املعطى

18

مدرسة العلوم  -مدرسة أ /هالة عويس

19

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 /فوزى أحمد
الحبشى

أ.د /السيد على شهده

أستاذ املناهج وطرق
تدريس العلوم

أستاذ املناهج وطرق
تدريس العلوم املتفرغ

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 امل ~~علم ف ~~ى ت ~~نفيذ ب ~~عض ال ~~توص ~~يات وال ~~توج ~~يهات ع ~~ند ت ~~دري ~~س ال ~~وح ~~دة لخ ~~لق
بيئة تفكيرية داخل الفصل.
*أهداف تدريس وحدة }املادة{ من كتاب }أنت والعلوم { املقررة على تالميذ الصف
الثانى اإلعدادى) 2008/2009م( 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 .

-120فلسفة الدليل :
ه ~~ذا ال ~~دل ~~يل يس ~~تخدم أح ~~د أه ~~م األدوات ال ~~بصري ~~ة ش ~~يوع ~~ا وان ~~تشارا ف ~~ى م ~~عظم
م~~دارس دول ال~~عال~~م وال~~تى يس~~تخدم~~ها امل~~علمون ف~~ى ال~~تدري~~س مل~~تعلميهم ف~~ى م~~ختلف امل~~واد
ال~دراس~ية وم~ختلف امل~راح~ل ال~تعليمية  ،وت~تعدد أن~ماط خ~رائ~ط ال~تفكير ح~تى ت~صل إل~ى ث~مان~ية
أن~ماط ت~تميز ب~امل~رون~ة واالت~ساق وال~تكام~ل وال~نمائ~ية  ،وت~مثل خ~رائ~ط ال~تفكير أح~د ال~تطبيقات
ال~ ~~ترب~ ~~وي~ ~~ة الح~ ~~دي~ ~~ثة ف~ ~~ى م~ ~~جال ال~ ~~تعلم املنسج~ ~~م م~ ~~ع األب~ ~~حاث ال~ ~~علمية ل~ ~~لمخ  ،وب~ ~~ال~ ~~تدري~ ~~س
ب ~~اس ~~تخدام خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير تس ~~تطيع ع ~~زي ~~زى امل ~~علم ال ~~تفاع ~~ل وت ~~الم ~~يذك م ~~ع ث ~~مان ~~ى م ~~هارات
أساسية وهى :
 -2مهارات جمع املعلومات .
 -1مهارات التركيز .
 -4مهارات التنظيم .
 -3مهارات التذكر .
 -6مهاارت التوليد .
 -5مهارات التحليل .
 -8مهارات التقويم .
 -7مهارات التكامل .
وي~عد اس~تخدام األدوات ال~بصري~ة خ~طوة ن~حو تحس~ني ال~تعلم ب~االن~تقال م~ن ال~عالق~ات
ال~لفظية إل~ى اس~ترات~يجية ت~شجع ال~تمثيل ال~تصورى  ،ب~اإلض~اف~ة إل~ى ت~وظ~يف امل~علوم~ات م~ما
ي~رف~ع م~ن ال~قدرات ال~عقلية وف~هم امل~ثيرات ال~بصري~ة امل~حيطة ب~امل~خ وم~مارس~ة ال~عدي~د م~ن أن~واع
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 . ي ~~ساع ~~د امل ~~علم ع ~~لى إك ~~ساب ت ~~الم ~~يذه م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت } تح ~~دي ~~د امل ~~شكلة  ،ج ~~معامل ~ ~~علوم ~ ~~ات  ،ف ~ ~~رض ال ~ ~~فروض  ،اخ ~ ~~تبار ص ~ ~~حة ال ~ ~~فرض  ،ت ~ ~~عميم ال ~ ~~نتائ ~ ~~ج { م ~ ~~ن خ ~ ~~الل
مايقدمه الدليل من مهام تساعد على اكتساب مثل هذه املهارات .

 ت~~قدي~~م ن~~ماذج م~~ن أس~~ئلة م~~وض~~وع~~ية ت~~ساع~~د ع~~لى م~~عرف~~ة م~~دى اك~~تساب ال~~تالم~~يذ مل~~هاراتحل املشكالت .
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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{
واختصار تلك األنماط SPACE :

اله%%دوء :اط ~~لب م ~~ن ال ~~تالم ~~يذ أن ي ~~أخ ~~ذوا ب ~~عض ال ~~وق ~~ت ل ~~يفكروا ف ~~ى اإلج ~~اب ~~ة ق ~~بل رف ~~ع أي ~~دي ~~ده ~~م
ب ~~داف ~~عية أو ال ~~بدء ف ~~ى ح ~~ل امل ~~هام داخ ~~ل أوراق ال ~~عمل وأخ ~~بره ~~م ب ~~أن ه ~~ذا ال ~~وق ~~ت ي ~~سمى وق ~~ت
ال ~~تفكير وه ~~و ي ~~تراوح م ~~اب ~~ني  7: 3ث ~~وان ~~ى  ،وي ~~ساع ~~د وق ~~ت ال ~~تفكير ع ~~لى إص ~~دار اس ~~تجاب ~~ات
وأفكار متنوعة وفعالة .
 ﻻﺗﻜﺘﻔﻰ ﺑﺄول إﺟﺎﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﯾﻌﻄﻰ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬرﺳﺎﻟﺔ ﻣﻐﺰاھﺎ أن طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ طﺮﯾﻖ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ وﺑﺬﻟﻚ ﻻﺗﻌﻄﻰ ﻓﺮص ﻟﻈﮭﻮر إﺟﺎﺑﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ وآراء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻌﺰز ﻧﻤﻮ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ داﺧﻞ ﻋﻘﻮل اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ .

تقديم املعلومات :
 قدم معلومات شخصية قد تساعد فى استيعاب املادة العلمية وآداء املهمة . إرش~ده~م إل~ى ب~عض م~صادر أخ~رى غ~ير ال~كتاب امل~درس~ى ي~مكن ال~حصول م~نها ع~لى م~علوم~اتم~فيدة م~رت~بطة ب~ال~وح~دة ال~تى ي~درس~ون~ها ل~تحسن م~ن ع~ملية ت~علمهم م~ثل ب~عض ال~كتب وامل~جالت
واملواقع االلكترونية .
 أخ ~~بر ال ~~تالم ~~يذ أن ~~ه ي ~~مكن ت ~~عدي ~~ل اإلج ~~اب ~~ات ف ~~ى ض ~~وء إض ~~اف ~~ة ب ~~عض امل ~~علوم ~~ات واح ~~رص ع ~~لىتنفيذ ذلك أثناء مناقشتك معهم .
 أع~طى ف~رص ل~لتالم~يذ ل~لمناق~شة م~ع ب~عضهم ال~بعض داخ~ل املج~موع~ة ال~واح~دة وم~ناق~شة إج~اب~اتاملجموعات مع بعضها البعض فى نظام .
 ام ~~نح ال ~~تالم ~~يذ ف ~~رص ~~ة ل ~~يسأل ~~وا أث ~~ناء آداء امل ~~همة وب ~~عده ~~ا اط ~~لب م ~~نهم اق ~~تراح ب ~~عض األس ~~ئلةللتقويم فى هذا املوضوع .
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 اهتم بمتابعة حل األسئلة املوجودة فى نهاية كل درس وراجعها مع التالميذ فى بداية كل حصةألنها جزء مكمل للدرس ومايريده من أهداف يحققها .
 ق ~~دم ال ~~تغذي ~~ة ال ~~راج ~~عة آلداء ال ~~تالم ~~يذ ح ~~يث ت ~~راج ~~ع م ~~شارك ~~تهم ال ~~فعال ~~ة ل ~~بعضهم ال ~~بعض داخ ~~لاملجموعة 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 داخلعقول التالميذ .
 استخدم وقت التفكير ملدة ثانية أو ثانيتني . اطلب من التالميذ }إجابة إضافية  ،إجابة بديلة  ،وجهة نظر جديدة  ،وجهة نظر مختلفة {إذ أن ق ~~بول أف ~~كار ال ~~تالم ~~يذ امل ~~ختلفة ي ~~قدم م ~~ناخ ~~ا ف ~~سيول ~~وج ~~يا آم ~~نا ح ~~يث ن ~~مو م ~~يول ال ~~تالم ~~يذ ن ~~حو
ال~تفكير وإب~داء ال~نشاط ف~ى آداء امل~همة وات~خاذ خ~طوات ت~جاه ات~خاذ ال~قرار ك~ما أن~ه ي~شجعهم ع~لى
اختبار ومقارنة ونقد وتقييم أفكارهم ومشاعرهم مع بعضهم البعض ومع معلمهم .
 يفضل عدم استخدام مصطلحات إجابة هائلة  ،عمل عظيم  ،برافو  ،ممتاز فإن تعزيزاستجابة 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 تكونإجابتهم 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 .
ال%تعاط%ف م%ع اآلخ%ري%ن  :ح~~ني ي~~دخ~~ل ال~~تالم~~يذ ال~~صف ال~~دراس~~ى ي~~ندر أن ي~~كون اه~~تمام~~هم األول
ع ~~ن امل ~~حتوى ال ~~علمى ال ~~ذى س ~~وف ي ~~درس ~~ون ~~ه واألول ~~وي ~~ة اله ~~تمام ~~هم ب ~~اإلح ~~ساس وال ~~شعور ب ~~ال ~~صف
ومايتوقعه املعلم منهم وعلى ذلك حاول أن تعمل عزيزى املعلم على:
 م ~~ساع ~~دة ك ~~ل ال ~~تالم ~~يذ ع ~~لى ت ~~نمية ث ~~قتهم ب ~~أن ~~فسهم وأش ~~عره ~~م ب ~~قدرت ~~هم ع ~~لى آداء امل ~~هام وأن ~~همقادرون على التقدم فيها والتحسن واإلجادة .

 أش~عر ال~تالم~يذ ب~أن~هم م~قبول~ني م~نك ف~تعرف ع~لى أس~مائ~هم ف~ى أول ل~قاء ب~ينك وب~ينهم وح~اولبعد ذلك مناداتهم بهذا االسم .
 ك ~~ن ع ~~لى وع ~~ى ب ~~ات ~~جاه ~~ات ~~ك الس ~~لبية ن ~~حو ال ~~تالم ~~يذ ال ~~ضعاف وح ~~اول ت ~~غييره ~~ا إل ~~ى ات ~~جاه ~~اتإيجابية وإن لم تستطع فال تظهر تلك االتجاهات السلبية لهم .
 ك ~~ن م ~~تعاط ~~فا م ~~عهم م ~~قدرا الخ ~~تالف ق ~~درات ~~هم ال ~~عقلية والح ~~ظ أن ال ~~تعلم يح ~~دث ف ~~ى بح ~~ر م ~~ناالت ~ ~~جاه ~ ~~ات واإلدراك ~ ~~ات وال ~ ~~تى ي ~ ~~حسن امل ~ ~~علم ال ~ ~~فعال ال ~ ~~تصرف ب ~ ~~ها ع ~ ~~لى ن ~ ~~حو مس ~ ~~تمر.
)(www.thinkingfoundation.org
توجيهات عند تقسيم التالميذ للعمل فى مجموعات صغيرة :
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 قسم التالميذ إلى مجموعات كل مجموعة  6 -4تالميذ ويكونوا مختلفى املستويات أىتتضمن كل مجموعة تالميذ ذوى قدرات }مرتفعة  ،متوسطة  ،منخفضة { .
 وضح للتالميذ أن هدفهم واحد ومشترك ويجب أن يعملوا مع بعض فى تفاعل آلداء املهام ثمشبه املجموعة كأنها فريق كرة }سلة  ،قدم{ .
 اشرح لهم أنه يجب أن نستمع إلى بعضنا البعض باهتمام وأن تحل النزاعات أثناء العملبهدوء 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) 2008/2009م(:
أوال  :األهداف املعرفية  :ينبغى بعد دراسة وحدة }املادة{ أن يكون التلميذ قادرا على أن :
 -1يوضح بالرسم تركيب الذرة .
 -2يذكر مكونات نواة الذرة .
 -3يحدد شحنة كال من )االلكترونات،البروتونات،النيترونات( .
 -4يذكر العالقة بني العدد الذرى وعدد البروتونات وعدد االلكترونات .
 -5يفرق بني كتلة كال من )االلكترونات،البروتونات ،النيترونات( .
 -6يستنتج العالقة بني العدد الكتلى والعدد الذرى .
 -7يذكر مستويات الطاقة فى أكبر الذرات املعروفة .
 -8يذكر بعض جزيئات العناصر وبعض جزيئات املركبات .
 -9يحدد كيفية توزيع االلكترونات فى مستويات الطاقة .
 -10يذكر عدد االلكترونات التى يتشبع بها كل مستوى من مستويات الطاقة األربعة األولى .
 -11يعدد خواص املركب .
 -12يذكر عدد العناصر املعروفة حتى اآلن .
 -13يذكر الرموز الكيميائية لبعض العناصر.
 -14يكتب الصيغ الكيميائية لبعض املركبات .
 -15يفرق بني عدد العناصر املوجودة فى الطبيعة وعدد العناصر التى تحضر صناعيا .
 -16يفرق بني رموز ذرات وأيونات وجزيئات العناصر .
 -17يفسر سبب أن الغازات الخاملة غير نشطة كيميائيا .
 -18يكتب بعض املجموعات الذرية .
 -19يصنف طرق اتحاد العناصر .
 -20يصنف تكافؤات بعض العناصر .
 -21يقارن بني الفلزات والالفلزات .
-22يشرح كيفية كتابة الصيغ الكيميائية لبعض املركبات الشائعة -124- .
 -23يفسر كيفية حدوث التفاعل الكيميائى .
-24يقارن بني التفاعالت الطاردة للحرارة والتفاعالت املاصة للحرارة .
 -25يعدد بعض قوانني االتحاد الكيميائى .
 -26يذكر بعض أنواع التفاعالت الكيميائية .
 -27يذكر مثال على كل نوع من أنواع التفاعالت الكيميائية .
 -28يفرق بني املحاليل املائية من قيمة األس الهيدروجينى .

 -29يعدد طرق فصل املخاليط املتجانسة .
 -30يفرق بني طرق فصل املخاليط املتجانسة .
 -31يقارن بني العنصر واملركب .
ثانيا  :األهداف املهارية  :ينبغى بعد دراسة وحدة }املادة{ أن يكون التلميذ قادرا على أن :
 -1يحسب العدد الذرى والعدد الكتلى لبعض العناصر .
 -2يرسم الشكل التخطيطى لذرات بعض العناصر .
 -3يقسم العناصر املوجودة فى الطبيعة طبقا لحالتها الفيزيائية .
 -4يقسم العناصر املوجودة فى الطبيعة طبقا لخصائصها الفيزيائية .
 -5يجرى تجربة توضح أن خواص املركب تختلف عن خواص عناصره .
 -6يرسم خريطة فقاعات مزدوجة للمقارنة بني . NaOH ، NaCl
 -7يجيد كتابة الصيغ الكيميائية لبعض املركبات الشائعة .
 -8يحسب كتلة املول من أى مادة بمعلومية األوزان الذرية لها .
 -9يطبق قوانني االتحاد الكيميائى على التفاعالت الكيميائية .
 -10يرسم خريطة دائرة يبني فيها معلوماته عن الذرة .
 -11يرسم خريطة دائرة يبني فيها معلوماته عن مستويات الطاقة .
 -12يرسم خريطة فقاعات توضح خصائص املركب .
 -13يرسم خريطة تدفق متعدد تبني أسباب تعادل الذرة واآلثار املترتبة على ذلك .
 -14يكتب مقاال علميا عن عنصر النحاس واستخداماته كمثال للعناصر الفلزية .
 -15يكتب مقاال علميا عن العالم نيلز بور موضحا أهم جهوده العلمية .
ثالثا :األهداف الوجدانية  :ينبغى بعد دراسة وحدة }املادة{ أن يكون التلميذ قادرا على أن :
 .1يقدر جهود العلماء فى سبيل تطوير العلم .
 .2يشارك فى املناقشة داخل املجموعة .
 .3يشارك زمالؤه فى املجموعة لتحديد أدوار كل واحد منهم .
 .4تتكون لديه ميول إيجابية نحو العمل التعاونى .
 .5يتعاون مع زمالئه فى رسم الخرائط التفكيرية املطلوبة منهم .
 .6يقدر أهمية االطالع على املراجع العلمية إلثراء معلوماته .
 .7تتكون لديه ميول إيجابية نحو تصفح املواقع العلمية على شبكة االنترنت .
 .8يكتسب مهارات حل املشكالت من خالل املهام التى تعرض عليه .
 .9يتعاون مع زمالئه فى آداء املهام .
األدوات والوسائل التعليمية :
-125اطلب 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 .

 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 .
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جلسات التدريب على استخدام خرائط التفكير :
أوال  :مقدمة :
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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  2/1بنني  ،جلستني تدريب لفصل  2/2بنات { .
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 :
-1التعرف على خرائط التفكير :
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 اعرض على التالميذ لوحة كبيرة لخرائط التفكير يتضح بها أنماط خرائط التفكير الثمانيةواسم كل خريطة .
 اطلب من التالميذ أن ينظروا إلى اللوحة املعلقة أمامهم دون إبداء أى تعليق واتركهم فترةوجيزة من الوقت .
 اشرح للتالميذ مفهوم خرائط التفكير  ،إذ أنها ثمانية أنماط بواسطتها يمكن تعلم العلوم حيثنستخدم تفكيرنا وأعيننا فى عملية التعلم  ،عرف التالميذ بشكل كل خريطة واسمها ووظيفتها .
 -2خطوات تدريب التالميذ لبناء كل خريطة من خرائط التفكير :
-128الدائرة وهى كالتالى :*خريطة الدائرة  :اشرح للتالميذ بعض املهارات التى تؤديها خريطة
 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 .

*خطوات بناء خريطة الدائرة : Circle map

قد تكون على هيئة
عناصر أو مركبات

لها حجم وكتلة
وتشغل
حيزا من الفراغ
توجد على ثالث
حاالت صلبة –
سائلة  -غازية

املادة

يطرأ عليها تغيرات
أحدهما فيزيائى
واآلخر كيميائى

أ -اعرض على التالميذ خريطة دائرة مرسوم عليها مفهوم املادة .
ب -ارس~م دائ~رة ث~م ارس~م ل~ها إط~ار خ~ارج~ى م~رب~ع ال~شكل واك~تب داخ~لها ال~عنوان ال~رئ~يسى امل~راد
شرحه وهو املادة .
ج -ينفذ التالميذ معك بناء الخريطة الدائرية جزء جزء .
د -وض ~~ح ب ~~عض ال ~~عناوي ~~ن ال ~~تى م ~~ن امل ~~مكن ت ~~ناول ~~ها خ ~~ارج دائ ~~رة امل ~~فهوم ال ~~رئ ~~يسى م ~~ثل ح ~~االت
امل~ادة  ،ال~تغيرات ال~تى ت~طرأع~لى امل~ادة وي~قوم ال~تالم~يذ ب~إع~طاء ال~بيان~ات الس~تكمال ب~ناء خ~ري~طة
الدائرة .
ﻫ -اط~لب م~ن ت~الم~يذك إع~طاء م~ثال ع~قلى ي~قوم~وا ب~رس~مه ف~ى ك~راس~ات االس~كتش ال~خاص~ة ب~هم م~ع
ال ~~توض ~~يح أن امل ~~ثال ق ~~د ي ~~كون ف ~~ى أى م ~~ادة أخ ~~رى غ ~~ير م ~~ادة ال ~~علوم ف ~~هو ل ~~يس م ~~قيدا ب ~~مادة
العلوم فقط .
*خريطة الشجرة : Tree mapاشرح للتالميذ بعض املهارات التى تؤديها خريطة الشجرة
كالتالى :
 ترتيب األشياء فى مجموعات متشابهة أو مختلفة بال قيود . تصنيف وعمل املجموعات بصورة مرنة .-129 تنظيم املعلومات بطرق مبتكرة . تقسيم األفكار على أسس جديدة مبدعة .*خطوات بناء خريطة الشجرة :

ا.

صور التكاثر الالجنسى

التكاثر الخضرى

التكاثر
بالتبرعم

التكاثر بالجراثيم

التكاثر باالنقسام
الثنائى

مثل البراعم النامية على
الجذر )البطاطا(

مثل فطر
الخميرة

مثل فطر عفن
الخبز

مثل  :حيوان األميبا

البراعم النامية على الساق
) القلقاس – البطاطس –
قصب السكر (

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 .
*خريطة الفقاعات : Bubble map
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 :

كائنات خلوية
وحيدة الخلية

أبسط صور
الكائنات

البكتريا
تتكاثر

معظمها تعيش
مترممة أو

كائنات
متعددة

بها سمات البكتريا .
أ -اعرض على التالميذ خريطة فقاعات
الجنسيا ً
على~راد وص~فه
~فهوم امل
ب -ق~م ب~بناء خ~ري~طة ف~قاع~ات ع~لى الس~بورة ب~رس~م ال~فقاع~ة ال~تى ت~حتوى ع~لى امل
التحتوى
-130بالستيدات
~جام ال~~فقاع~~ات
وات~~رك ت~~الم~~يذك يش~~رح~~ون ص~~فات وس~~مات ه~~ذا امل~~فهوم م~~ع م~~راع~~اة ت~~ساوى أح~
التى قمت برسمها على السبورة .
ج -اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ إع~~طاء م~~ثال ع~~قلى ي~~رس~~مون~~ه ف~~ى ك~~راس~~ات االس~~كتش ال~~خاص~~ة ب~~هم م~~ع
ال~~توض~~يح أن امل~~ثال ق~~د ي~~كون ف~~ى أى م~~ادة أخ~~رى غ~~ير م~~ادة ال~~علوم ف~~هو ل~~يس م~~قيدا ب~~مادة
العلوم فقط .
*خريطة الفقاعات املزدوجة  : Double bubble mapاشرح للتالميذ بعض املهارات
التى تؤديها خريطة الفقاعات املزدوجة كالتالى :
 تقارن بني املعلومات أو السمات أو األفكار أو الكلمات أو املفاهيم سواء املتشابهة أواملتضادة .
 تنتخب الصفات التى ستتم فى ضوئها املقارنة . -تنظم املقارنة فى التشابه واالختالف للمعلومات .

*خطوات بناء خريطة الفقاعات املزدوجة :

شبكة
اندوبالزم

جدار
خلوى

فجوة

عصارية

جسم
مركزى

الخلية
الحيوانية

نواة

الخلية
النباتية

بالستيدا
ت
جهاز
جولوجى

أ -اعرض على التالميذ خريطة فقاعات مزدوجة تقارن بني الخلية النباتية والخلية الحيوانية .
غشاء
الفقاعتني الرئيسيتني .
ب -اكتب طرفى املقارنة الخلية النباتية والخلية الحيوانية فى بالزمى
-131ج -اط ~~لب م ~~ن ال ~~تالم ~~يذ ال ~~تفكير ف ~~ى امل ~~تشاب ~~هات ب ~~ني امل ~~فهوم ~~ني ووض ~~ح ل ~~هم م ~~كان وض ~~ع ه ~~ذه
املتشابهات.
ميتوكندراالختالفات .
د -اطلب منهم التفكير فى أوجه االختالف وحدد لهم مكان وضع هذه
ﻫ  -اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ إع~~طاء م~~ثال ع~~قلى ي~~رس~~مون~~ه ف~~ى ك~~راس~~ات االس~~كتش ال~~خاص~~ة ب~~هم م~~ع
ال ~~توض ~~يح أن امل ~~ثال ق ~~د ي ~~كون ف ~~ى أى م ~~ادة أخ ~~رى غ ~~ير م ~~ادة ال ~~علوم ف ~~هو ل ~~يس م ~~قيدا ب ~~مادة
العلوم فقط .
*خريطة التدفق  :Flow mapاشرح 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 :

تكوين الزيجوت
)2ن(

حدوث عملية

التقاء حيوان
منوى)ن( ببويضة

 اع ~~رض ع ~~لى ال ~~تالم ~~يذ خ ~~ري ~~طة ت ~~دف ~~ق ب ~~ها خ ~~طوات اإلخ ~~صاب وت ~~كوي ~~ن ال ~~زي ~~جوت وال ~~جنني ف ~~ىالحيوان واشرح للتالميذ أن الترتيب مهم فى تلك الخريطة حيث التابع ضرورى وهكذا .
 اط~لب م~ن ال~تالم~يذ رس~م الخ~ري~طة ب~رم~وز خ~اص~ة م~ن ع~قلهم مل~راح~ل اإلخ~صاب وت~كوي~ن ال~زي~جوتانقسام الزيجوت
والجنني فى الحيوان فى تكوين
توالى انقسام
الجننيالتدفق .
صناديق خريطة
ميتوزيا
)2ن(
الزيجوت
فى كراسات االسكتش الخاصة بهم .
 اطلب من التالميذ رسم مثال عقلى*خريطة التدفق املتعدد : Multi flow mapاشرح للتالميذ بعض املهارات التى تؤديها
خريطة التدفق املتعدد كالتالى :
 تفسر عالقة السبب بالنتيجة . التنبؤ بالنواتج من املعلومات السابقة . تحديد منطقية التتابع أو التسلسل .-132*خطوات بناء خريطة التدفق املتعدد :
أمراض االلتهاب

عوادم السيارات
أكاسيد الكبريت

ثقب األوزون

تلوث الهواء

أول
أكسيد~ق م~~تعدد ت~~وض~~ح األس~~باب واآلث~~ار امل~~ترت~~بة ع~~لى ت~~لوث
~طة ت~~دف~
 اع~~رض ع~~لى ال~~تالم~~يذ خ~~ري~الهواء الجوى .

املطر الحامضى

 ي~قوم ال~تالم~يذ ع~لى الس~بورة ب~بناء ج~ان~بى الخ~ري~طة ب~توج~يهات م~ن امل~علم ح~يث ي~عددون أس~بابت ~~لوث ال ~~هواء ال ~~جوى ف ~~ى ال ~~جان ~~ب األي ~~من وال ~~نتائ ~~ج امل ~~ترت ~~بة ع ~~لى ت ~~لوث ال ~~هواء ال ~~جوى ف ~~ى
الجانب األيسر
 اطلب من التالميذ رسم مثال عقلى فى كراسات االسكتش الخاصة بهم .*خ%ري%طة ال%دع%ام%ة  : Brace mapاش~رح ل~لتالم~يذ ب~عض امل~هارات ال~تى ت~ؤدي~ها خ~ري~طة ال~دع~ام~ة
كالتالى :
 تحديد املكون الرئيسى واملكونات الفرعية ..
 تحليل التركيب ألى مفهوم فهم العالقة بني أشياء مادية وأجزاء مكونة لها .*خطوات بناء خريطة الدعامة :

 اعرض على التالميذ خريطة دعامة تعرض تنوع البيئات داخل مصر ولكنها غير مكتملة . ن~~اق~~ش م~~عهم ف~~ى امل~~فهوم امل~~وض~~ح ب~~الخ~~ري~~طة واط~~لب م~~نهم إك~~مال األج~~زاء ال~~ناق~~صة م~~ن الخ~~ري~~طة-133على أساس معرفتهم بالبيئات املحتلفة واملوجودة بمصر .
 اطلب من التالميذ رسم مثال عقلى فى كراسات االسكتش الخاصة بهم .*خ%ري%طة ال%كوب%رى  : Bridge mapاش~رح ل~لتالم~يذ ب~عض امل~هارات ال~تى ت~ؤدي~ها خ~ري~طة ال~دع~ام~ة
كالتالى :
 تحدد املتشابهات فى العالقة . تطبق عملية التفكير فى نطاق واسع خارج اإلطار التعليمى .*خطوات بناء خريطة الكوبرى :

الشمسية

مثل

فطر عيش

 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 .
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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 :
 -1يستنتج مفهوم الذرة .
 -2يحل املشكلة املعروضة عليه فى ورقة العمل .
 -3يرسم خريطة دائرة ملفهوم الذرة .
 -4يشارك فى املناقشة داخل املجموعة الواحدة .
 -5يرسم خريطة دعامة مبينا بها تركيب الذرة .
 -6يتعرف شحنة كال من )االلكترونات  ،البروتونات  ،النيترونات ( .
 - 7يذكر العالقة بني العدد الذرى وعدد البروتونات وعدد االلكترونات .
 -8يفرق بني كتلة كال من )االلكترونات،البروتونات ،النيترونات( .
 -9يستنتج العالقة بني العدد الكتلى والعدد الذرى .
املفاهيم الرئيسية فى الدرس  :الذرة  ،العدد الذرى  ،العدد الكتلى .
األدوات وال%وس%ائ%ل ال%تعليمية  :ل~~وح ت~~عليمية لخ~~رائ~~ط ال~~تفكير – م~~يكروس~~كوب إل~~كترون~~ى – م~~لح
طعام – عدسة مكبرة .
خطوات السير فى الدرس :
 قسم التالميذ إلى مجموعات تعلم تعاونية مكونة من  6 -4أفراد . ال~ذرة م~ن امل~وض~وع~ات الج~دي~دة ع~لى ال~تالم~يذ وب~ال~تال~ى ف~إن ال~تهيئة امل~ناس~بة ه~نا ت~ذك~ير ال~تالم~يذب~مفهوم امل~ادة وح~االت~ها وال~تغيرات ال~تى ت~طرأ ع~ليها ث~م ع~رض م~ثال واق~عى ك~أن ي~قول امل~علم أن
حج ~~رة ال ~~فصل امل ~~تواج ~~دي ~~ن ف ~~يه ت ~~تكون م ~~ن ال ~~طوب وال ~~حجارة ك ~~وح ~~دات ب ~~نائ ~~ية وك ~~ذل ~~ك ج ~~سم
اإلن ~~سان وال ~~حيوان وال ~~نبات ي ~~تكون م ~~ن ال ~~خالي ~~ا ك ~~وح ~~دات ب ~~نائ ~~ية  ،ث ~~م ي ~~ترك ل ~~هم ف ~~رص ~~ة ل ~~لتفكير
لكى يستنتجوا أن املادة أيضا تتكون من وحدات بنائية أطلق العلماء عليها اسم الذرات .
 اطلب من التالميذ آداء املهمة) (1املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص. 157 راقب آداء كل تلميذ داخل مجموعته وكيفية سير املناقشات بينهم . اط~لب ب~عد وق~ت مح~دد آلداء ال~تالم~يذ امل~همة أن ت~ختار ك~ل مج~موع~ة ت~لميذ ل~يقدم اإلج~اب~ة ال~تى ت~ماختيارها دون ابداء أى استجابة من قبل املعلم فيما يعرضه التالميذ .
 اط ~~لب م ~~ن ال ~~تالم ~~يذ آداء امل ~~همة) (2امل ~~وج ~~ودة ب ~~كراس ~~ة ن ~~شاط ال ~~تلميذ ص 157م ~~ع م ~~تاب ~~عتكمل ~ ~~شارك ~ ~~ة ك ~ ~~ل ت ~ ~~لميذ داخ ~ ~~ل املج ~ ~~موع ~ ~~ة وك ~ ~~يفية ت ~ ~~نظيمهم ل ~ ~~ألف ~ ~~كار وامل ~ ~~علوم ~ ~~ات ال ~ ~~تى س ~ ~~وف
يستخدمونها فى إكمال خريطة الدائرة والتى توضح مايعرفونه عن الذرة .
 اط~~لب م~~ن ك~~ل املج~~موع~~ات اخ~~تيار ت~~لميذ ل~~يقدم خ~~ري~~طة ال~~دائ~~رة ال~~تى ق~~ام~~وا ب~~إك~~مال~~ها ث~~م اط~~لبمنهم أن يختاروا أفضل خريطة دائرة قدمت كل املعلومات الكافية عن تعريف ووصف الذرة .
 اط~لب م~ن ال~تالم~يذ آداء امل~همة) (3ص  157امل~وج~ودة ب~كراس~ة ن~شاط ال~تلميذ م~ع م~الح~ظة ات~فاق-135أو رف ~~ض ال ~~تالم ~~يذ ل ~~بعض اإلج ~~اب ~~ات وت ~~ناق ~~ش م ~~عهم ح ~~ول ات ~~فاق ~~هم أو اخ ~~تالف ~~هم ح ~~ول ه ~~ذه
اإلجابات ومبررات اختيارهم إلجابة معينة .
 فس ~~ر ل ~~لتالم ~~يذ أن ك ~~تلة اإلل ~~كترون إذا ق ~~ورن ~~ت ب ~~كتلة ال ~~بروت ~~ون ~~ات وال ~~نيترون ~~ات نج ~~د أن ~~ها ص ~~غيرةجدا حتى يمكن إهمالها وهذا ما يبني ملاذا تتركز كتلة الذرة فى النواة ؟

-

-

-

-

-

وض~ح ل~لتالم~يذ أن االل~كترون~ات ت~دور ح~ول ال~نواة بس~رع~ات ف~ائ~قة م~ما ي~ترت~ب ع~ليه ع~دم س~قوط~ها
فى النواة أو تجاذبها مع البروتونات .
اط~لب م~ن ال~تالم~يذ آداء امل~همة) (4امل~وج~ودة ب~كراس~ة ن~شاط ال~تلميذ ص  158م~ع إع~طائ~هم وق~ت
للتفكير وآداء املهمة .
ت~اب~ع ك~ل مج~موع~ة وق~دم امل~ساع~دة إن ت~طلب األم~ر ذل~ك وح~ثهم ع~لى ض~رورة ال~قراءة امل~تأن~ية وع~مل
م~ ~~سودة ت~ ~~وض~ ~~ح م~ ~~عطيات امل~ ~~سأل~ ~~ة وامل~ ~~طلوب إي~ ~~جاده ح~ ~~تى ي~ ~~تمكنوا م~ ~~ن ال~ ~~وص~ ~~ول إل~ ~~ى الح~ ~~ل
الصحيح للمهمة .
اخ~~تر أح~~د ال~~تالم~~يذ واط~~لب م~~نه أن يح~~ل امل~~همة ) (4ع~~لى الس~~بورة م~~وض~~حا م~~فهوم~~ه ع~~ن ال~~عدد
الذرى والعدد الكتلى والعالقة بينهما .
اط ~~لب م ~~ن ال ~~تالم ~~يذ آداء امل ~~همة) (5امل ~~وج ~~ودة ب ~~كراس ~~ة ن ~~شاط ال ~~تلميذ ص  158م ~~وض ~~حا ل ~~هم
ج~ميعا أن ال~رم~وز  P,n,Eت~عبر ع~لى ال~ترت~يب ع~ن اإلل~كترون وال~بروت~ون وال~نيترون ث~م اع~طهم وق~تا
ألداء املهمة .
ت~~ناق~~ش م~~ع ال~~تالم~~يذ ح~~ول اإلج~~اب~~ة ال~~صحيحة  ،ث~~م ب~~ني ل~~هم أن ال~~شكل )أ( ه~~و ال~~ذى ي~~عبر ع~~ن
ت~~رك~~يب ال~~ذرة ح~~يث ت~~حتوى ال~~نواة ع~~لى ك~~ل م~~ن ال~~بروت~~ون وال~~نيترون وع~~دد م~~ن مس~~توي~~ات ال~~طاق~~ة
التى بها االلكترونات .
اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء امل~~همة) (6امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  158م~~ع ح~~ثهم ع~~لى
ك~تاب~ة امل~علوم~ات ال~تى ق~د ت~فيده~م ف~ى ب~ناء ه~ذه الخ~رائ~ط ال~تفكيري~ة ف~ى م~سودة خ~ارج~ية ث~م ب~عد
رس~~م ك~~ل خ~~ري~~طة االس~~تعان~~ة به~~ذه امل~~علوم~~ات م~~وض~~حا ل~~هم أن ت~~نظيم وت~~رت~~يب األف~~كار ه~~و ج~~وه~~ر
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
 159ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك تصحيحها
موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .

املوضوع األول  :الذرة
-136الحصة الثالثة  :مستويات الطاقة
أهداف الدرس :
ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :
 -1يتعرف مستويات الطاقة فى أكبر الذرات املعروفة .
 -2يستنتج قانون تشبع مستويات الطاقة بااللكترونات .
 -3يذكر عدد االلكترونات التى يتشبع بها كل مستوى من مستويات الطاقة األربعة األولى .
 -4يرسم خريطة دائرةموضحا فيها مايعرفه عن مستويات الطاقة .
 -5يحدد أى املستويات أقرب إلى النواة وأيها أبعد عن النواة .
 -6يرتب مستويات الطاقة من حيث أقلها واكبرها فى الطاقة .

 -7يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .
 -8يتعاون مع زمالء مجموعته فى املناقشة وآداء املهام .
 -9يرسم 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  6-4أفراد . اط ~~لب م ~~ن ال ~~تالم ~~يذ آداء امل ~~همة) (1امل ~~وج ~~ودة ب ~~كراس ~~ة ن ~~شاط ال ~~تلميذ ص 161واع ~~طهم وق ~~تاللتفكير آلداء املهمة .
 اط ~~لب م ~~ن ك ~~ل مج ~~موع ~~ة أن ت ~~ختار أح ~~د أف ~~راده ~~ا ل ~~يقدم اإلج ~~اب ~~ات ل ~~لمهمة ال ~~تى ق ~~ام ~~وا ب ~~آدائ ~~هاويس~تمع امل~علم إج~اب~ات ك~ل مج~موع~ة دون إب~داء رأي~ه أو ت~عنيف أح~د املج~موع~ات ع~لى إج~اب~ات~هم
غير الصحيحة ألن ذلك قد يسبب نوعا من االحباط والخجل للمجموعة ككل .
 ب ~~ني ل ~~لتالم ~~يذ ع ~~ند م ~~واجه ~~ته ب ~~موق ~~ف م ~~شكل أن ي ~~تأن ~~ى ف ~~ى ق ~~راءت ~~ه ل ~~لمشكلة وأي ~~ضا ال ~~بدائ ~~لامل~ ~~طروح~ ~~ة لح~ ~~لها وم~ ~~ن خ~ ~~الل امل~ ~~شكالت امل~ ~~عروض~ ~~ة ف~ ~~ى امل~ ~~همة) (1ب~ ~~ني ل~ ~~هم ط~ ~~ري~ ~~قة اإلج~ ~~اب~ ~~ة
ب ~~اس ~~تخدام ال ~~تفكير امل ~~نطقى ال ~~ذى ق ~~د ي ~~قود إل ~~ى ال ~~وص ~~ول للح ~~ل ال ~~صحيح وي ~~وض ~~ح ل ~~هم أن
ال~حوار م~ع زم~الئ~هم وامل~ناق~شة م~ع ب~عضهم ال~بعض ح~ول ال~بدائ~ل امل~طروح~ة ي~ساه~م ب~شكل ك~بير
ف~~ى ال~~وص~~ول الخ~~تيار أنس~~ب ب~~دي~~ل ح~~يث أن ك~~ل واح~~د م~~نه إذا ت~~بنى ب~~دي~~ل م~~عني ي~~حاول إع~~طاء
مبررات اختيار هذا البديل ومن ثم يصلون معا ألنسب البدائل .
 اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء امل~~همة) (2امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  161م~~ع ت~~زوي~~د ك~~لمج~موع~ة ب~بعض أوج~ه امل~قارن~ة ال~تى ق~د ت~ساع~ده~م ع~لى رس~م ص~ورة ذه~نية ف~ى ع~قول~هم ع~ن أوج~ه
الشبه وأوجه االختالف بني املفهومني املطلوب منهم رسم خريطة فقاعات مزدوجة لهم .
 اط ~~لب م ~~ن ال ~~تالم ~~يذ ب ~~عد االن ~~تهاء م ~~ن آداء امل ~~همة م ~~راق ~~بته وه ~~و ي ~~بنى ع ~~لى الس ~~بورة خ ~~ري ~~طةال ~~فقاع ~~ات امل ~~زدوج ~~ة ال ~~تى ت ~~قارن ب ~~ني ذرة ع ~~نصر ال ~~صودي ~~وم وذرة ع ~~نصر ال ~~كلور م ~~وض ~~حا أن
-137أوج~~ه الش~~به ب~~ني ال~~صودي~~وم وال~~كلور ت~~نحصر ف~~ى  :أن ك~~ليهما ع~~ناص~~ر  ،ك~~ليهما ي~~حتوي~~ان ع~~لى
ث~~الث مس~~توي~~ات ل~~لطاق~~ة أم~~ا أوج~~ه اخ~~تالف ف~~تنحصر ف~~ى ع~~دد االل~~كترون~~ات  ،ع~~دد ال~~بروت~~ون~~ات ،
عدد النيترونات  ،عدد االلكترونات بمستوى الطاقة األخير .
 اط~لب م~ن أح~د ال~تالم~يذ أن ي~بنى خ~ري~طة ف~قاع~ات م~زدوج~ة ع~لى الس~بورة م~مارس~ا ك~ل م~اق~ام ب~هاملعلم من طرق وأساليب تفكير فى أوجه الشبه وأوجه االختالف بني املفهومني .
 ي~ ~~طلب امل~ ~~علم م~ ~~ن ال~ ~~تالم~ ~~يذ آداء امل~ ~~همة) (3امل~ ~~وج~ ~~ودة ب~ ~~كراس~ ~~ة ن~ ~~شاط ال~ ~~تلميذ ص  161م~ ~~عتزويدهم ببعض املعلومات عن ذرة الفلور مثل أن يقول لهم أن عددها الذرى  9وهكذا .
 اط~ ~~لب م~ ~~ن ك~ ~~ل مج~ ~~موع~ ~~ة أن ت~ ~~قدم الح~ ~~ل ال~ ~~ذى ت~ ~~وص~ ~~لوا إل~ ~~يه أم~ ~~ام زم~ ~~الئ~ ~~هم ون~ ~~اق~ ~~شهم ح~ ~~ولاختياراتهم ثم فى النهاية وضح االختيار الصحيح لهم .
التقويم  :اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص
 162ثم 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 :
 -1يذكر بعض جزيئات العناصر وبعض جزيئات املركبات .
 -2يرسم خريطة شجرة موضحا بها تصنيف الجزيئات .
 -3يفرق بني جزىء العنصر وجزىء املركب .
 -4يذكر تعريف الجزىء .
 -5يقدر أهمية العمل التعاونى داخل املجموعة الواحدة .
 -6يكتسب 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  6 -4أفراد . اط ~~لب م ~~ن ال ~~تالم ~~يذ آداء امل ~~همة) (1امل ~~وج ~~ودة ب ~~كراس ~~ة ن ~~شاط ال ~~تلميذ ص  163م ~~ع ت ~~وض ~~يح أن م ~~هارةت~~عميم ال~~نتائ~~ج ف~~ى م~~واق~~ف ج~~دي~~دة أح~~د م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ال~~تى ي~~نبغى أن يكتس~~بوه~~ا وأن ذل~~ك ل~~ن
ي~ ~~تأت~ ~~ى إال م~ ~~ن خ~ ~~الل إت~ ~~باع ال~ ~~تفكير ال~ ~~علمى امل~ ~~نطقى ف~ ~~ى ف~ ~~حص ال~ ~~بدائ~ ~~ل وال~ ~~قراءة امل~ ~~تأن~ ~~ية ل~ ~~عبارة
املشكلة .
 ن~اق~ش مج~موع~ات ال~عمل ح~ول اس~تجاب~ات~هم واط~لب م~نهم إع~طاء م~بررات الخ~تياره~م ه~ذا ال~بدي~ل ورف~ضهمل~لبدائ~ل األخ~رى م~ع ال~ثناء ع~لى املج~موع~ة ال~تى ت~وص~لت إل~ى ال~بدي~ل ال~صحيح ب~قول~ك إن ت~فكيرك~م م~نطقى
وسليم وهذا جعلكم تتوصلون للبديل الصحيح بسهولة ويسر .
 اط~لب م~ن ال~تالم~يذ آداء امل~همة) (2امل~وج~ودة ب~كراس~ة ن~شاط ال~تلميذ ص  163ووض~ح ل~هم أن املج~موع~ةال~تى س~وف ت~أت~ى ب~أك~بر ع~دد م~ن ج~زي~ئات ال~عناص~ر وج~زي~ئات امل~رك~بات س~وف ت~كاف~أ ب~جوائ~ز وت~عطى ل~هم
درجات.
 اك ~~تب ع ~~لى الس ~~بورة ب ~~عد ان ~~تهاء املج ~~موع ~~ات م ~~ن آداء امل ~~همة ع ~~دد م ~~ن ج ~~زي ~~ئات ال ~~عناص ~~ر وج ~~زي ~~ئاتامل~~رك~~بات م~~وض~~حا اس~~م ك~~ل م~~نها وم~~بينا ل~~هم ك~~يفية اس~~تخدام ذرة ال~~هيدروج~~ني  ،ذرة األك~~سجني  ،ذرة
ال ~~كلور  ،ذرة ال ~~كبري ~~ت ف ~~ى ال ~~تنوي ~~ع م ~~اب ~~ني ت ~~كوي ~~نها كج ~~زي ~~ئات ع ~~ناص ~~ر م ~~رة وكج ~~زي ~~ئات م ~~رك ~~بات م ~~رة
أخرى .
 اطلب من التالميذ آداء املهمة) (3املوجودة 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 :
 -1يتعرف كيفية توزيع االلكترونات فى مستويات الطاقة .
 -2يذكر مفهوم الكتلة الذرية النسبية لعنصر ما .
 -3يوزع االلكترونات على مستويات الطاقة ألحد العناصر .
 -4يستنتج العالقة بني العدد الذرى وتوزيع االلكترونات على مستويات الطاقة .
 -5يقدر جهود العلماء فى تقدير الكتلة الذرية النسبية لعنصر ما .
 -6يكتسب 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  6 -4أفراد . اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء امل~~همة) (1امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  165م~~وض~~حا ل~~هم أن ال~~عددال~~ذرى ي~~كتب أس~~فل رم~~ز ال~~عنصر أم~~ا ال~~عدد ال~~كتلى ي~~كتب أع~~لى رم~~ز ال~~عنصر وأن ت~~وزي~~ع االل~~كترون~~ات
على مستويات الطاقة يعتمد بالدرجة األولى على معرفة إما العدد الذرى أو عدد البروتونات .
 وزع ع~~لى الس~~بورة ب~~عد ان~~تهاء ال~~تالم~~يذ م~~ن امل~~همة إل~~كترون~~ات ذرة ال~~ليثيوم وذرة ال~~كبري~~ت م~~وض~~حا ع~~ددمستويات الطاقة فى كل منهما وعدد االلكترونات فى مستوى الطاقة الخارجى .
 اط~لب م~ن ت~لميذي~ن م~ن أح~د املج~موع~ات ت~وزي~ع إل~كترون~ات ذرة ال~نيتروج~ني وذرة األل~وم~نيوم ع~لى الس~بورةكما فعلت أنت من قبل .
 اط~لب م~ن ال~تالم~يذ آداء امل~همة) (2امل~وج~ودة ب~كراس~ة ن~شاط ال~تلميذ ص  165م~ع م~الح~ظة آداء ال~تالم~يذوتحديدهم ملستوى الطاقة الخارجى ثم اختيارهم الشكل الصحيح .
 اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء امل~~همة) (3امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  165م~~ع ت~~ذك~~يره~~م ب~~تعري~~فالعدد الذرى والعدد الكتلى .
 اطلب من كل مجموعة أن تختار أحد تالميذها لتقديم إجابتهم عن املهمة أمام زمالئهم . وض~ح ب~عد س~ماع إج~اب~ات ك~ل املج~موع~ات أن ال~شكل)أ( ي~وض~ح ذرة ال~ليثيوم  ،وال~شكل)ب( ي~وض~ح ذرةالكربون  ،والشكل )ج( يوضح ذرة الصوديوم .
 اط ~~لب م ~~ن ال ~~تالم ~~يذ آداء امل ~~همة) (4امل ~~وج ~~ودة ب ~~كراس ~~ة ن ~~شاط ال ~~تلميذ ص  166ب ~~عد أن ت ~~حثهم ع ~~لىض ~~رورة ال ~~تمييز ب ~~ني أع ~~راض امل ~~شكلة وأس ~~باب امل ~~شكلة وذل ~~ك ب ~~قراءة ع ~~بارة امل ~~شكلة ق ~~راءة ف ~~اح ~~صة
ن~~اق~~دة  ،وإع~~طائ~~هم ن~~بذة ع~~ن أن ال~~عنصر ال~~فلزى ي~~حتوى مس~~توى ال~~طاق~~ة ال~~خارج~~ية ل~~ه ع~~لى ع~~دد 3:1
إلكترون ومن خواص الفلزات أنها جيدة التوصيل للكهرباء والحرارة .
التقويم  :اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص 166ثم
خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك تصحيحها موضحا فى كل
كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .

املوضوع الثالث  :العنصر واملركب
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الحصة التاسعة إلى الحصة الحادية عشر
أهداف الدرس  :ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :
 -1يعدد خواص املركب .

 -2يذكر عدد العناصر املعروفة حتى اآلن .
 -3يذكر الرموز الكيميائية لبعض العناصر .
 -4يفرق بني عدد العناصر املوجودة فى الطبيعة وعدد العناصر التى تحضر صناعيا .
 -5يفرق بني رموز ذرات وأيونات وجزيئات العناصر .
 -6يقارن بني الفلزات والالفلزات .
 -7يقسم العناصر املوجودة فى الطبيعة طبقا لحالتها الفيزيائية .
 -8يقسم العناصر املوجودة فى الطبيعة طبقا لخصائصها الفيزيائية .
 -9يجرى تجربة توضح أن خواص املركب تختلف عن خواص عناصره .
 -10يرسم خريطة فقاعات مزدوجة للمقارنة بني  NaClو. NaOH
 -11يقدر أهمية التعرف على بعض الرموز الكيميائية لبعض العناصر .
 -12تتكون لديه ميول إيجابية نحو االطالع على املراجع العلمية املوجودة بمكتبة املدرسة .
 -13يرسم خريطة شجرة لتصنيف العناصر حسب حالتها الفيزيائية .
 -14يرسم خريطة فقاعات موضحا بها خواص املركب .
 -15يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .
املفاهيم الرئيسية فى الدرس  :العنصر – املركب .
األدوات وال%وس%ائ%ل ال%تعليمية  :م~~قص -ف~~رج~~ار -ورق ق~~ص ول~~صق – ب~~رادة ح~~دي~~د – له~~ب ب~~نزن
– أنبوبة اختبار – مغناطيس – كبريت .
خطوات السير فى الدرس :
 قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من  6 -4أفراد . اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء امل~~همة) (1امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  167م~~ع ح~~ثهم ع~~لىض ~~رورة االس ~~تفادة م ~~ن امل ~~علوم ~~ات ال ~~واردة ب ~~عبارة امل ~~شكلة ح ~~يث أن ذل ~~ك م ~~ن ش ~~أن ~~ه أن ي ~~مكنهم
من التمييز بني أعراض املشكلة وأسبابها ومن ثم اختيار بديل صحيح .
 الح ~~ظ أن م ~~عظم املج ~~موع ~~ات ق ~~د ت ~~وص ~~لت إل ~~ى اخ ~~تيار ال ~~بدي ~~ل ال ~~صحيح وق ~~د ي ~~رج ~~ع ذل ~~ك إل ~~ىاس~تخدام ال~تالم~يذ ل~لتفكير امل~نطقى وال~قراءة امل~تأن~ية ل~عبارة امل~شكلة ب~ل وامل~ران م~ن امل~وض~وع~ات
السابقة الذى من شأنه إكسابهم بعض مهارات حل املشكالت .
 اطلب من التالميذ آداء املهمة) (2املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص .167 ب~~ني ل~~لتالم~~يذ ب~~عد االن~~تهاء م~~ن آداء امل~~همة أن حج~~م ول~~ون ال~~ذرة ه~~و ال~~ذى ي~~وض~~ح ك~~ون~~ها ج~~زىءعنصر أم جزىء مركب ثم بعد ذلك ناقشهم فى اإلجابات التى أجابوها .
-141ص .167
 اطلب من التالميذ آداء املهمة) (3املوجودة بكراسة نشاط التلميذ اط~~لب م~~ن ك~~ل املج~~موع~~ات أن ت~~ختار ت~~لميذا ل~~تقدي~~م اإلج~~اب~~ات ع~~لى زم~~الئ~~ه ث~~م ب~~عد االن~~تهاء م~~نذلك وضح االختيارات الصحيحة وأيضا وضح السبب فى استبعاد االختيارات األخرى .
 اط~ ~~لب امل~ ~~علم م~ ~~ن ال~ ~~تالم~ ~~يذ آداء امل~ ~~همة) (4امل~ ~~وج~ ~~ودة ب~ ~~كراس~ ~~ة ن~ ~~شاط ال~ ~~تلميذ ص  168م~ ~~عت ~~ذك ~~يره ~~م ب ~~وظ ~~يفة ك ~~ل ن ~~وع م ~~ن أن ~~واع خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير وذل ~~ك م ~~ن خ ~~الل ال ~~لوح ~~ة اإلرش ~~ادي ~~ة ال ~~تى
تحتوى على خرائط التفكير واملعلقة بالفصل .

-

-

ت~~اب~~ع آداء ك~~ل مج~~موع~~ة والح~~ظ ات~~باع~~هم ل~~لتعليمات ال~~تى أع~~طت ل~~هم ف~~ى ال~~دروس ال~~ساب~~قة م~~ثل
ض ~~رورة ك ~~تاب ~~ة امل ~~علوم ~~ات ال ~~تى ق ~~د ت ~~ساع ~~د ف ~~ى ب ~~ناء الخ ~~ري ~~طة ف ~~ى م ~~سودة خ ~~ارج ~~ية  ،ض ~~رورة
التنسيق واستخدام األلوان فى رسم الخرائط  ،ضرورة تنظيم وترتيب املعلومات .
اخ~~تر م~~ن ب~~ني ال~~رس~~وم~~ات امل~~عروض~~ة ل~~كل املج~~موع~~ات أف~~ضل ث~~الث مج~~موع~~ات ك~~ان~~ت خ~~رائ~~طهم
ال~تفكيري~ة م~نسقة وم~علوم~ات~هم م~نظمة وأي~ضا ك~اف~ية م~ع اإلث~ناء ع~ليهم إم~ا ب~ال~كلمات أو إع~طائ~هم
ج ~~وائ ~~ز رم ~~زي ~~ة ت ~~شجعهم وت ~~حث ب ~~اق ~~ى املج ~~موع ~~ات ع ~~لى ض ~~رورة االه ~~تمام وال ~~ترك ~~يز ف ~~ى آداء
املهام .

التقويم  :اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ
ص  168ثم 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 :
 -1يفسر سبب أن الغازات الخاملة غير نشطة كيميائيا .
 -2يصنف طرق اتحاد العناصر .
 -3يصنف تكافؤات بعض العناصر .
 -4يرسم خريطة شجرة موضحا فيها تصنيف العناصر من حيث التكافؤ .
 -5يرسم خريطة فقاعات مزدوجة موضحا بها مقارنة بني الرابطة التساهمية والرابطة األيونية .
 -6يرسم خريطة فقاعات موضحا بها خصائص الرابطة التساهمية .
 -7يفرق بني مفهوم األيون املوجب واأليون السالب .
 -8يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .
املفاهيم الرئيسية فى الدرس  :الرابطة التساهمية – الرابطة األيونية – الرابطة الهيدروجينية
– التكافؤ .
األدوات وال %%وس %%ائ %%ل ال %%تعليمية  :ل ~~وح ت ~~عليمية لخ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير  ،ك ~~روت م ~~كتوب ع ~~ليها ب ~~عض
الرموز الكيميائية  ،ورق مقوى  ،قلم رصاص  ،مقص  ،فرجار .
خطوات السير فى الدرس :
 قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من  6 -4أفراد . اط~لب م~ن ال~تالم~يذ آداء امل~همة) (1امل~وج~ودة ب~كراس~ة ن~شاط ال~تلميذ ص 170ول~كن ب~عد ت~وض~يحوشرح كيفية االرتباط بني الذرات وشروط هذا االرتباط وأنواع الروابط الكيميائية .
 اط~~لب م~~ن ك~~ل مج~~موع~~ة أن ت~~ختار ت~~لميذا ل~~يقدم إج~~اب~~ات~~هم ع~~ن امل~~همة أم~~ام زم~~الئ~~ه وإذا ش~~عرتب~تعثر ب~عض املج~موع~ات ف~ى ال~توص~ل ل~الس~تجاب~ة ال~صحيحة ي~نبغى أن ت~ناق~ش م~عهم م~رة أخ~رى
ال~تعليمات ال~واج~ب إت~باع~ها ع~ند ح~ل امل~وق~ف امل~شكل ث~م ي~نبغى ب~عد ذل~ك أن تح~ل أح~د امل~شكالت
امل ~~وج ~~ودة ب ~~امل ~~همة وت ~~وض ~~ح ل ~~هم ك ~~يفية اس ~~تبعاد ب ~~دائ ~~ل واخ ~~تيار ب ~~دي ~~ل واح ~~د ب ~~ناءا ع ~~لى ال ~~فهم
العميق لعبارة املشكلة ثم القراءة املتأنية للبدائل .
 اط~لب م~ن ال~تالم~يذ آداء امل~همة) (2امل~وج~ودة ب~كراس~ة ن~شاط ال~تلميذ ص  171م~ع م~راع~اة ت~ذك~يرال~تالم~يذ ب~كيفية ت~وزي~ع االل~كترون~ات ع~لى مس~توي~ات ال~طاق~ة وك~يف أن املس~توى ال~خارج~ى ل~لطاق~ة
ه ~~و ال ~~ذى يح ~~دد ك ~~ون ه ~~ذا ال ~~عنصر ف ~~لز أو الف ~~لز ث ~~م وض ~~ح ل ~~هم م ~~رة أخ ~~رى أن االرت ~~باط ب ~~ني
ال ~~ذرات ي ~~تم ع ~~لى أس ~~اس ع ~~دد االل ~~كترون ~~ات امل ~~وج ~~ود ف ~~ى مس ~~توى ال ~~طاق ~~ة ال ~~خارج ~~ى  ،ف ~~إم ~~ا أن
ت~فقد ال~ذرة أو تكتس~ب وي~سمى ذل~ك االرت~باط ب~االرت~باط األي~ون~ى أو أن~ه يح~دث ن~وع م~ن امل~شارك~ة
مابني الذرات بااللكترونات وحينئذ نسمى ذلك باالرتباط التساهمى .
 اط~~لب امل~~علم م~~ن أح~~د ال~~تالم~~يذ ال~~وق~~وف أم~~ام الس~~بورة وح~~ل امل~~سأل~~ة)أ( واط~~لب م~~ن زم~~الئ~~ه ف~~ىالفصل تصحيح أى خطأ يرتكبه أثناء توزيع االلكترونات أو خالل رسم االرتباط بني الذرات .
-143 ك~رر م~اس~بق ذك~ره م~ع ت~لميذ آخ~ر وب~ذل~ك ال~فعل ت~صل إل~ى م~شارك~ة ك~ل ت~لميذ ف~ى ال~فصل وج~ذبانتباههم .
 -اطلب من التالميذ آداء املهمة) (3املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص. 171

-

-

اط~~لب م~~ن ك~~ل مج~~موع~~ة أن ت~~ختار ت~~لميذا ل~~يقدم اإلج~~اب~~ات أم~~ام زم~~الئ~~ه ع~~لى أن ت~~كمل اإلج~~اب~~ات
الناقصة .
اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء امل~~همة) (4امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  172وق~~بل ال~~بدء ف~~ى
آداء املهمة يجب أن تسأل التالميذ عن تعريف التكافؤ .
اخ~~تر خ~~مسة ت~~الم~~يذ لح~~ل امل~~همة ع~~لى الس~~بورة ع~~لى أن يح~~ل ت~~لميذ واح~~د ج~~زء واح~~د م~~ن امل~~همة
واط~~لب م~~ن ب~~اق~~ى ال~~فصل أن ي~~قوم~~وا ب~~دور امل~~قوم ل~~كل ت~~لميذ وإذا أخ~~طأ أح~~د ال~~تالم~~يذ الخ~~مسة
اطلب من باقى الفصل تصحيح ما وقع فيه زميلهم من خطأ .
اطلب من التالميذ آداء املهمة) (5املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص . 172
اط ~~لب م ~~ن ك ~~ل مج ~~موع ~~ة أن ت ~~ختار ت ~~لميذا ل ~~يقدم اإلج ~~اب ~~ات وب ~~عداالن ~~تهاء م ~~ن ذل ~~ك وض ~~ح ع ~~لى
السبورة اإلجابات الصحيحة للمهمة .

التقويم  :اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ
ص  172ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك
تصحيحها موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .

-144املوضوع 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 :
 -1يتعرف بعض املجموعات الذرية .
 -2يشرح كيفية كتابة الصيغ الكيميائية لبعض املركبات الشائعة .
 -3يرسم خريطة تدفق موضحا فيها خطوات كتابة الصيغ الكيميائية .

 -4يرسم خريطة شجرة موضحا فيها تصنيف املجموعات الذرية .
 -5يفرق بني املجموعات الذرية أحادية التكافؤ واملجموعات الذرية ثنائية التكافؤ .
 -6يجيد كتابة الصيغ الكيمائية لبعض املركبات الشائعة .
 -7يقدر أهمية التعرف على كيفية كتابة الصيغ الكيميائية .
 -8يتعاون مع أفراد مجموعته فى كتابة بحث علمي عن بعض املركبات الكيميائية .
املفاهيم الرئيسية فى الدرس :املجموعة الذرية .
األدوات وال%%وس%%ائ%%ل ال%%تعليمية  :ل ~~وح ت ~~عليمية لخ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير – ك ~~روت م ~~كتوب ع ~~ليها ب ~~عض
الصيغ الكيميائية للمجموعات الذرية – مقص – ورق مقوى – فرجار – ألوان زاهية .
خطوات السير فى الدرس :
 قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من  6 -4أفراد . اط ~~لب م ~~ن ال ~~تالم ~~يذ آداء امل ~~همة) (1امل ~~وج ~~ودة ب ~~كراس ~~ة ن ~~شاط ال ~~تلميذ ص  174ع ~~لى أن ت ~~لفتان~~تباه~~هم إل~~ى ض~~رورة م~~راع~~اة ت~~رت~~يب الخ~~طوات ح~~يث إن ذل~~ك ه~~و أس~~اس ب~~ناء خ~~ري~~طة ال~~تدف~~ق
وأي~~ضا ي~~شير إل~~ى إم~~كان~~ية اس~~تخدام ب~~عض ال~~كلمات ف~~ى ك~~ل مس~~تطيل م~~ن مس~~تطيالت خ~~ري~~طة
التدفق مثل  :أوال  ،ثانيا  ،ثالثا وهكذا او استخدام أرقام أو رموز معينة .
 اط~لب م~ن ك~ل املج~موع~ات اخ~تيار خ~ري~طة ت~دف~ق واح~دة م~ن ب~ني الخ~رائ~ط ال~تى ق~ام~ت املج~موع~اتب~~رس~~مها م~~ع ت~~وض~~يح أس~~باب اخ~~تيار ه~~ذه الخ~~ري~~طة دون غ~~يره~~ا وأي~~ضا اط~~لب م~~ن ك~~ل مج~~موع~~ة
أن توضح األخطاء أو أوجه النقص فى خريطة التدفق التى قاموا ببنائها .
 اطلب من التالميذ آداء مهمة) (2املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص . 174 اخ~تر مج~موع~ة م~ن ال~تالم~يذ واط~لب م~ن ك~ل ت~لميذ ك~تاب~ة ال~رم~ز ال~كيمائ~ى مل~رك~ب واح~د م~ن امل~رك~باتالكيميائية املطلوب كتابة صيغتها الكيميائية على السبورة أمام زمالئه .
 اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء امل~~همة) (3امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  174ع~~لى أن ت~~وض~~حل~هم أن ال~راب~ط ب~ني ال~كلمات أو ال~رم~وز ال~كيميائ~ية امل~عطاة ل~هم ق~د ي~كون ف~ى ك~ون~ها  :ع~ناص~ر أو
م~~رك~~بات أو ف~~لزات أو الف~~لزات أو غ~~ازات خ~~ام~~لة أو أي~~ون~~ات أو ذرات أو ج~~زي~~ئات ل~~ذل~~ك ع~~ليهم أن
ي ~~بحثوا ق ~~بل ال ~~بدء ف ~~ى اإلج ~~اب ~~ة ع ~~ن ه ~~ذه امل ~~همة ع ~~لى ال ~~راب ~~ط ب ~~ني ك ~~ل مج ~~موع ~~ة م ~~ن ال ~~كلمات أو
الرموز املعطاة لهم .
 اط~~لب م~~ن ك~~ل مج~~موع~~ة أن ت~~ختار ت~~لميذا واح~~دا ل~~يقدم اإلج~~اب~~ات أم~~ام زم~~الئ~~ه وب~~عد االن~~تهاء م~~ن-145لتالميذ الفصل ككل .ذلك عليك توضيح اإلجابات الصحيحة وغير الصحيحة وتفسير ذلك
 اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء امل~~همة) (4امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  175ع~~لى أن ت~~حثهمع~~لى ض~~رورة اس~~ترج~~اع~~هم لخ~~طوات ك~~تاب~~ة ال~~صيغ ال~~كيميائ~~ية ل~~لمرك~~بات ح~~تى ي~~تسنى ل~~هم آداء
املهمة .
 اط ~~لب م ~~ن ك ~~ل مج ~~موع ~~ة أن ت ~~ختار ت ~~لميذا ل ~~يقدم اإلج ~~اب ~~ات أم ~~ام زم ~~الئ ~~ه وب ~~عد االن ~~تهاء م ~~ن ذل ~~كاك~تب أح~د ه~ذه امل~رك~بات ع~لى الس~بورة ث~م ع~رف ال~تالم~يذ ك~يفية ك~تاب~ة اس~م امل~رك~ب ب~ال~لغة ال~عرب~ية
وكيفية عد الجزيئات والذرات املكونة للمركب .

التقويم  :اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ
ص  175ثم 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 :
 -1يفسر كيفية حدوث التفاعل الكيميائى .
 -2يكتب نص بعض قوانني االتحاد الكيميائى .
 -3يستنتج مفهوم التفاعل الكيميائى .
 -4يذكر مفهوم املعادلة الكيمائية .
 -5يرسم خريطة شجرة موضحا فيها تصنيف قوانني االتحاد الكيميائى .
 -6يطبق قانون بقاء املادة على أحد املعادالت الكيميائة .
 -7يطبق قانون النسب الثابتة على أحد املعادالت الكيميائية .
 -8يذكر نص قانون بقاء الطاقة .
 -9يذكر تعريف املول .
-10يقدر أهمية فهمه لقوانني االتحاد الكيميائى .
 -11يقدر جهود العلماء فى سبيل تطوير العلم .
 -12يكتب مقاال علميا عن جهود العالم الفوزير واضع قانون بقاء املادة .
 -13يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .
امل%فاه%يم ال%رئ%يسية ف%ى ال%درس  :ال~تفاع~ل ال~كيميائ~ى – امل~عادل~ة ال~كيميائ~ية – ق~ان~ون ب~قاء ال~طاق~ة
– قانون بقاء املادة – قانون النسب الثابتة – املول .
األدوات وال%وس%ائ%ل ال%تعليمية  :ح~مض ال~هيدروك~لوري~ك – م~لح ال~طعام – ه~يدروك~سيد ال~صودي~وم
 أنبوبة اختبار – لوح تعليمية لخرائط التفكير .خطوات السير فى الدرس :
 قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من  6 -4أفراد . اط~لب م~ن ال~تالم~يذ آداء امل~همة) (1امل~وج~ودة ب~كراس~ة ن~شاط ال~تلميذ ص  176ع~لى أن ت~خبره~مب~أن امل~همة ت~تضمن ث~الث م~هارات م~ن م~هارات ح~ل امل~شكالت } تح~دي~د امل~شكلة  ،أف~ضل ال~طرق
للحصول على املعلومات  ،فرض الفروض { .
 اط~لب م~ن ك~ل مج~موع~ة أن ت~ختار ت~لميذا ل~يقدم اإلج~اب~ات أم~ام زم~الئ~ه وب~عد االن~تهاء م~ن ذل~ك ع~لقع~لى اإلج~اب~ات ال~تى ق~دم~ت ووض~ح ال~صحيح م~نها وغ~ير ال~صحيح وأي~ضا أع~طى م~بررا الخ~تيار
ب ~~دي ~~ل م ~~ا دون غ ~~يره م ~~ن ال ~~بدائ ~~ل مس ~~تخدم ~~ا ف ~~ى ذل ~~ك ال ~~تفكير امل ~~نطقى واألس ~~لوب ال ~~علمى ف ~~ى
املناقشة والحوار وصوال إلى الحل .
 اط ~~لب امل ~~علم م ~~ن ال ~~تالم ~~يذ آداء امل ~~همة) (2امل ~~وج ~~ودة ب ~~كراس ~~ة ن ~~شاط ال ~~تلميذ ص  176ع ~~لى أنت~وض~ح ل~هم ض~رورة ع~مل م~سودة خ~ارج~ية ت~كتب ف~يها امل~واد ال~داخ~لة ف~ى ال~تفاع~ل وامل~واد ال~نات~جة
-147امل ~~واد ال ~~داخ ~~لة ف ~~ى ال ~~تفاع ~~لم ~~ن ال ~~تفاع ~~ل وك ~~تلة ك ~~ل ع ~~نصر ح ~~تى ي ~~تسنى ل ~~هم ع ~~ملية ج ~~مع ك ~~تل
وامل ~~واد ال ~~نات ~~جة م ~~ن ال ~~تفاع ~~ل وامل ~~عادل ~~ة ال ~~تى ت ~~حقق ت ~~ساوى مج ~~موع ك ~~تل امل ~~واد ال ~~داخ ~~لة ف ~~ى
التفاعل واملواد الناتجة من التفاعل تعتبر هى اإلجابة الصحيحة .

-

-

-

-

-

-

ق ~~م ب ~~عمل م ~~سودة ع ~~لى الس ~~بورة م ~~وض ~~حا ب ~~ها امل ~~واد ال ~~داخ ~~لة ف ~~ى ال ~~تفاع ~~ل وامل ~~واد ال ~~نات ~~جة م ~~ن
ال~~تفاع~~ل وك~~تلة ك~~ل ع~~نصر ويح~~ل م~~عادل~~ة م~~ن امل~~عادالت امل~~وج~~ودة ب~~امل~~همة ث~~م اط~~لب م~~ن ت~~لميذي~~ن
ح~~ل امل~~عادل~~تني امل~~تبقيتني ع~~لى الس~~بورة واط~~لب م~~ن ب~~اق~~ى ال~~تالم~~يذ ال~~حكم ع~~لى ص~~حة أو خ~~طأ
مايقوم به زميليهما .
اطلب من التالميذ آداء املهمة) (3املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص . 177
الح ~~ظ آداء ت ~~الم ~~يذ ك ~~ل مج ~~موع ~~ة وم ~~دى ت ~~عاون ~~هم م ~~ع ب ~~عضهم ال ~~بعض وح ~~ثهم ع ~~لى أال ي ~~سيطر
ت~~لميذ واح~~د ع~~لى إب~~داء االس~~تجاب~~ات وادع~~وه~~م إل~~ى أن ي~~فكروا ع~~لى ن~~حو ت~~شارك~~ى ألن ف~~ى ذل~~ك
فائدة لكل املجموعة ورفع لدرجات املجموعة .
اط~لب م~ن ك~ل مج~موع~ة أن ت~ختار ت~لميذا ل~يقدم اإلج~اب~ات أم~ام زم~الئ~ه وب~عد االن~تهاء م~ن ذل~ك ق~دم
لهم اإلجابات الصحيحة لهذه املهمة .
اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء امل~~همة) (4امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  177ع~~لى أن ت~~وض~~ح
ل~هم ض~رورة ال~تعام~ل م~ع ه~ذه امل~همة ع~لى أن~ها م~سأل~ة ري~اض~ية ب~ها م~عطيات وب~ها م~طلوب وإذا
ت~~فهموا ذل~~ك س~~وف يح~~رص~~ون ع~~لى ق~~راءة امل~~همة ق~~راءة م~~تأن~~ية ل~~كى يس~~تخرج~~وا امل~~عطيات وك~~ذل~~ك
املطلوب
اط ~~لب م ~~ن ك ~~ل مج ~~موع ~~ة أن ت ~~ختار ت ~~لميذا ل ~~يقدم اإلج ~~اب ~~ات أم ~~ام زم ~~الئ ~~ه وب ~~عد االن ~~تهاء م ~~ن ذل ~~ك
أث ~~نى ع ~~لى املج ~~موع ~~ة ال ~~تى أدت امل ~~همة دون ال ~~وق ~~وع ف ~~ى أخ ~~طاء ووض ~~ح ك ~~يفية ت ~~وص ~~لهم إل ~~ى
اإلجابات الصحيحة بفضل إتباعهم للتعليمات التى أعطت لهم من قبل البدء فى املهمة .
اط~لب م~ن ال~تالم~يذ آداء امل~همة) (5امل~وج~ودة ب~كراس~ة ن~شاط ال~تلميذ ص177ع~لى أن ت~وض~ح ل~هم
ض ~~رورة ال ~~تعام ~~ل م ~~ع ه ~~ذه امل ~~همة ع ~~لى أن ~~ها م ~~سأل ~~ة ري ~~اض ~~ية ب ~~ها م ~~عطيات وب ~~ها م ~~طلوب وإذا
ت~~فهموا ذل~~ك س~~وف يح~~رص~~ون ع~~لى ق~~راءة امل~~همة ق~~راءة م~~تأن~~ية ل~~كى يس~~تخرج~~وا امل~~عطيات وك~~ذل~~ك
املطلوب.
اط ~~لب م ~~ن ك ~~ل مج ~~موع ~~ة أن ت ~~ختار ت ~~لميذا ل ~~يقدم اإلج ~~اب ~~ات أم ~~ام زم ~~الئ ~~ه وب ~~عد االن ~~تهاء م ~~ن ذل ~~ك
أث ~~نى ع ~~لى املج ~~موع ~~ة ال ~~تى أدت امل ~~همة دون ال ~~وق ~~وع ف ~~ى أخ ~~طاء ووض ~~ح ك ~~يفية ت ~~وص ~~لهم إل ~~ى
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  178ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى له
تصحيحها موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى القوة .

الكيميائية
املوضوع الخامس  :التفاعالت
-148الحصة الثامنة عشر والتاسعة عشر:أنواع التفاعالت الكيميائية
أهداف الدرس :
ينبغى بعد االنتهاء من الحصة الدراسية أن يكون التلميذ قادرا على أن :
 -1يفسر كيفية حدوث التفاعل الكيميائى .
-2يقارن بني التفاعالت الطاردة للحرارة والتفاعالت املاصة للحرارة .

 -3يذكر بعض أنواع التفاعالت الكيميائية .
 -4يذكر مثال على كل نوع من أنواع التفاعالت الكيميائية .
 -5يرسم خريطة شجرة موضحا فيها تصنيف التفاعالت الكيميائية .
 -6يفرق بني املحاليل املائية من قيمة األس الهيدروجينى .
 -7يرسم خريطة شجرة موضحا فيها تصنيف األس الهيدروجينى .
 -8يطبق شروط التفاعالت الطاردة للحرارة على أحد املعادالت الكيميائية .
 -9يطبق شروط التفاعالت املاصة للحرارة على أحد املعادالت الكيميائية .
 -10يقدر أهمية اتباع االحتياطات األمنية أثناء تواجده فى معمل العلوم .
 -11يتعاون مع أفراد مجموعته فى إجراء بعض التفاعالت الكيميائية .
 -12يرسم خريطة فقاعات مزدوجة للمقارنة بني . NaOH,HCl
 -13يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .
امل%%فاه%%يم امل%%وج%%ودة ف%%ى ال%%درس  :ال~~تفاع~~الت ال~~طاردة للح~~رارة – ال~~تفاع~~الت امل~~اص~~ة للح~~رارة –
ت ~~فاع ~~الت االت ~~حاد امل ~~باش ~~ر – ت ~~فاع ~~الت اإلح ~~الل امل ~~زدوج – ح ~~رارة االح ~~تراق -الح ~~مض -ال ~~قلوى –
التعادل – األس الهيدروجينى .
األدوات وال%وس%ائ%ل ال%تعليمية  :ح~مض ال~هيدروك~لوري~ك – م~لح ال~طعام – ه~يدروك~سيد ال~صودي~وم
 أنبوبة اختبار – لوح تعليمية لخرائط التفكير .خطوات السير فى الدرس :
 قسم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من  6 -4أفراد . اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء م~~همة) (1امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  179م~~ذك~~ره~~م ب~~تعري~~فالحمض والقلوى .
 ب~~عد ان~~تهاء ال~~تالم~~يذ م~~ن آداء امل~~همة خ~~ذه~~م مل~~عمل ال~~علوم وق~~م ب~~إج~~راء تج~~رب~~ة أم~~ام~~هم ت~~وض~~ح أنات~حاد ح~مض ال~هيدروك~لوري~ك م~ع ه~يدروك~سيد ال~صودي~وم ي~نتج ع~نه م~لح ك~لوري~د ال~صودي~وم وم~اء
وأن األمالح متعادلة التأثير على ورقة عباد الشمس .
 اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء م~~همة) (2امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  179ع~~لى أن ت~~ذك~~ره~~مبأن خواص املركب تختلف عن خواص العناصر املكونة له .
 ب~~عد ان~~تهاء ال~~تالم~~يذ م~~ن آداء امل~~همة خ~~ذه~~م مل~~عمل ال~~علوم وق~~م ب~~إج~~راء تج~~رب~~ة أم~~ام~~هم ت~~وض~~ح أن -149ي~عرف~ون ي~ساع~د ع~لى إط~فاءات~حاد غ~از األك~سجني م~ع غ~از ال~هيدروج~ني ي~نتج ع~نه م~اء وامل~اء ك~ما
الح ~~رائ ~~ق وه ~~ذا ع ~~كس غ ~~از األك ~~سجني ال ~~ذى ي ~~ساع ~~د ع ~~لى اش ~~تعال الح ~~رائ ~~ق وغ ~~از ال ~~هيدروج ~~ني
ال ~~ذى يش ~~تعل ب ~~فرق ~~عة اى أن م ~~رك ~~ب امل ~~اء ال ~~نات ~~ج م ~~ن ات ~~حاد ال ~~غازي ~~ن ال ~~ساب ~~قني ي ~~ختلف ف ~~ى
خواصه عن الغازين الداخلني فى تركيبه .
 ق~م ب~إج~راء تج~رب~ة أخ~رى ت~وض~ح أن ات~حاد ال~كبري~ت م~ع ب~رادة الح~دي~د ي~نتج ع~نه ك~بري~تيد الح~دي~دال ~~ذى الينج ~~ذب إل ~~ى امل ~~غناط ~~يس وه ~~ذا دل ~~يل آخ ~~ر ع ~~لى أن خ ~~واص امل ~~رك ~~ب ت ~~ختلف ع ~~ن خ ~~واص
املواد املكونة له .
 اط~~لب م~~ن ال~~تالم~~يذ آداء م~~همة) (3امل~~وج~~ودة ب~~كراس~~ة ن~~شاط ال~~تلميذ ص  179م~~وض~~حا ل~~هم أنال~~تفاع~~الت ال~~طاردة للح~~رارة ه~~ى ال~~تى ي~~نتج ع~~ن ح~~دوث~~ها ط~~اق~~ة ح~~راري~~ة وأن~~ه ي~~مكن ال~~تمييز ب~~ني
التفاعل الطارد للحرارة والتفاعل املاص للحرارة من خالل املثال التالى :

اح ~~تراق الفح ~~م ت ~~فاع ~~ل ط ~~ارد للح ~~رارة ح ~~يث أن م ~~قدار ال ~~طاق ~~ة امل ~~متصة أص ~~غر م ~~ن م ~~قدار ال ~~طاق ~~ة
امل~نطلقة  ،أم~ا ط~هى ال~طعام ت~فاع~ل م~اص للح~رارة ح~يث إن م~قدار ال~طاق~ة امل~متصة أك~بر م~ن م~قدار
الطاقة املنطلقة .
 اط ~~لب م ~~ن ك ~~ل مج ~~موع ~~ة ت ~~لميذا ل ~~يقدم اإلج ~~اب ~~ات أم ~~ام زم ~~الئ ~~ه ث ~~م ب ~~عد ذل ~~ك ق ~~م ب ~~تقدي ~~م اإلج ~~اب ~~ةالصحيحة للمهمة .
 اط ~~لب امل ~~علم م ~~ن ال ~~تالم ~~يذ آداء امل ~~همة) (4امل ~~وج ~~ودة ب ~~كراس ~~ة ن ~~شاط ال ~~تلميذ ص  180ع ~~لى أنت~~حثهم ع~~لى ض~~رورة ت~~رت~~يب أف~~كاره~~م ق~~بل ال~~بدء ف~~ى ب~~ناء الخ~~رائ~~ط ال~~تفكيري~~ة وض~~رورة ك~~تاب~~ة ك~~ل
امل~~علوم~~ات ال~~تى ق~~د ي~~حتاج~~ون~~ها ف~~ى ب~~ناء الخ~~ري~~طة ف~~ى م~~سودة خ~~ارج~~ية وض~~رورة ال~~تنسيق ف~~ى
رسم الخريطة ومراعاة الشكل العام للخريطة من حيث الخط واأللوان .
 اطلب من التالميذ آداء املهمة) (5املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص. 180 اط ~~لب امل ~~علم م ~~ن ك ~~ل مج ~~موع ~~ة أن ت ~~ختار ت ~~لميذا ل ~~يقدم اإلج ~~اب ~~ات أم ~~ام زم ~~الئ ~~ه وب ~~عد ذل ~~ك أث ~~نىعلى املجموعة التى أدت املهمة بنجاح ودون وجود أى أخطاء .

التقويم  :اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ
ص  180ثم 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 :
 -1يعدد طرق فصل املخاليط املتجانسة .
 -2يفرق بني طرق فصل املخاليط املتجانسة .
 -3يذكر تعريف املحلول .
 -4يستنتج مفهوم تركيز املحلول .
 -5يرسم خريطة شجرة موضحا فيها طرق فصل املخاليط .
 -6يفصل بني مخلوطني مختلفني فى درجة حرارتيهما معمليا .
 -7يقدر أهمية العمل التعاونى .
 -8يقدر عظمة اهلل عز وجل فى دقة صنعه .
 -9يكتسب بعض مهارات حل املشكالت .
املفاهيم املوجودة فى الدرس  :املحلول – تركيز املحلول .
األدوات وال %%وس %%ائ %%ل ال %%تعليمية  :ل~ ~~وح ت~ ~~عليمية لخ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير – أن~ ~~بوب~ ~~ة اخ~ ~~تبار ب~ ~~ها زي~ ~~ت
وكيروسني وبنزين – لهب بنزن .
خطوات السير فى الدرس :
 يقسم املعلم التالميذ إلى مجموعات تعاونية مكونة من  6-4أفراد . اط~لب م~ن ال~تالم~يذ آداء امل~همة) (1امل~وج~ودة ب~كراس~ة ن~شاط ال~تلميذ ص  182م~وض~حا أن ه~ذهاملهمة تعبر عن مهارة تعميم النتائج فى مواقف جديدة وهى إحدى مهارات حل املشكالت .
 اط ~~لب م ~~ن ك ~~ل مج ~~موع ~~ة أن ت ~~ختار ت ~~لميذا ل ~~يقدم اإلج ~~اب ~~ة أم ~~ام زم ~~الئ ~~ه وب ~~عد ذل ~~ك ع ~~لق ع ~~لىاإلجابات التى قدمت موضحا أوجه الكمال والقصور فى تفكيرهم .
 اطلب من التالميذ آداء املهمة) (2املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص . 182 ب~عد ان~تهاء ال~تالم~يذ م~ن آداء امل~همة خ~ذه~م إل~ى م~عمل ال~علوم وض~ع ب~مخبار م~درج ك~مية م~ن امل~اءم~~قداره~~ا  100م~~لل ث~~م أذب  20ج~~م م~~ن م~~لح ال~~طعام ث~~م أض~~ف  100م~~لل أخ~~رى م~~ن امل~~اء إل~~ى
نفس املخبار واترك التالميذ يستنتجون تركيز املحلول ثم قدم فى النهاية اإلجابة الصحيحة .
 اطلب من التالميذ آداء املهمة) (3املوجودة بكراسة نشاط التلميذ ص . 182 اخ ~~تر أح ~~د ال ~~تالم ~~يذ ل ~~يقدم إج ~~اب ~~ة ع ~~ن امل ~~همة ث ~~م ع ~~لق ع ~~لى اإلج ~~اب ~~ة ب ~~كون ~~ها ص ~~حيحة أم غ ~~يرصحيحة .

التقويم  :اطلب من التالميذ آداء أسئلة التقويم واملوجودة بكراسة نشاط التلميذ
ص  183ثم خذ من كل مجموعة كراسة نشاط أسئلة التقويم حتى يتسنى لك
 -151القوة .تصحيحها موضحا فى كل كراسة نواحى القصور ونواحى
املراجع املستخدمة فى اعداد كراسة نشاط التلميذ ودليل املعلم :

 -1آن ن ~ ~ ~~يوم ~ ~ ~~ارك ) : (2007س %% %لسلة م %% %شاه %% %دات ع %% %لمية )ال %% %كيمياء اك %% %تسف ال %% %تأث %% %ير
العجيب(  ،ترجمة ليلى سعد بالومال  ،القاهرة  ،نهضة مصر للطباعة والنشر .
 -2دائ%رة م%عارف ال%قرن ال%حادى والعش%ري%ن ل%لعلوم وال%تكنول%وج%يا امل%تطورة وال%طبيعة-
بنية املادة : (2007) -القاهرة  ،دار الكتاب املصرى .
 -3راش~~يل ف~~يرث ) :(2007م%%وس%%وع%%تى األول%%ى )ال%%علوم -ع%%ال%%م ال%%حيوان -األرض(  ،ت~~رج~~مة
أميرة أبواملجد  ،ط ، 2القاهرة  ،دار الشروق .
 -4ري ~~بيكا ت ~~ري ~~س) :(2007ت%%عرف ع%%لى أس%%رار ج%%سمك  ،ت ~~رج ~~مة زي ~~نب ش ~~حات ~~ه  ،ع ~~ادل س ~~عد
حسني  ،ط ، 2القاهرة  ،دار الشروق .
-5ك~ريس~توف~ر ك~وب~ر) : (2007امل%ادة  ،ت~رج~مة ط~ارق ج~الل مح~مد  ،ال~قاه~رة  ،ن~هضة م~صر ل~لطباع~ة
والنشر .
 -6م%وس%وع%ة دي%زن%ى ال%علوم )ج%سم اإلن%سان -ال%علوم ف%ى ح%يات%نا -االت%صاالت -ال%فضاء-
األرض() ، (2006ترجمة محمد أمني سليمان ،ط ، 2القاهرة  ،نهضة مصر للطباعة والنشر .
 -7ﻫ  .ب .ن ~~يوك ~~ويس ~~ت ) :(2008أس%%رار امل%%خ ن%%ظرة ف%%اح%%صة ع%%لى م%%اي%%دور داخ%%ل رأس%%ك ،
ترجمة محمد أمني سليمان  ،القاهرة  ،نهضة مصر للطباعة والنشر .
-8وزارة ال~ ~~ترب~ ~~ية وال~ ~~تعليم ) : (2004ب %%رن %%ام %%ج ت %%دري %%ب امل %%علمني م %%ن ب %%عد )ت %%طبيقات ع %%لى
أساليب التدريس الفعال ومهاراته فى تدريس العلوم باملرحلة اإلعدادية ( .

ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ :
www.chemistry.org 9www.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 /فوزى أحمد
الحبشى

أ.د /السيد على شهده

أستاذ املناهج وطرق
تدريس العلوم

أستاذ املناهج وطرق
تدريس العلوم املتفرغ

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  2009 / 2008م 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 :
 .1لوحة ألشكال وأسماء خرائط التفكير
 .2م~حتوى ال~وح~دة وب~ها ع~ددا م~ن األنش~طة ال~تى س~وف ي~ؤدي~ها ال~تالم~يذ ف~ى امل~وض~وع~ات
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
ع%لمت م%ن خ%الل دراس%تك أن م%لح ال%طعام ي%تكون م%ن ح%بيبات ص%غيرة ج%دا ع%لى
شكل مكعبات وللتحقق من ذلك :
ا .افحص عينة من ملح الطعام باستخدام عدسة مكبرة .
ب -اسأل زميلك عن صحة هذا الكالم .
ج .افحص عينة من ملح الطعام باستخدام امليكروسكوب .
د -صمم لوحة لجزيئات ملح الطعام .

مهمة ): (2
*أكمل خريطة الدائرة التالية :

مهمة): (3
ﻛﮭﺮﯾﺒﺎال%%ذرة وت%%ترك%%ز ف%%يها ك%%تلة
ﻣﺘﻌﺎدﻟﺔم%%رك%%ز
)أ(ع%%لمت م%%ن خ%%الل دراس%%تك أن ال%%نواة ت%%وج%%د ف%%ى
الذرة وتفسيرك لذلك أن كتلة :
…………
ا .اإللكترونات أكبر من كتلة النواة .
ب -النيترونات أصغر من كتلة البروتونات .

اﻟﺬرة

ﺗﺪور اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت
ﺣﻮﻟﮭﺎ

ج -البروتونات أكبر من كتلة النيترونات .
د -النواة أكبر من كتلة اإللكترونات .
…………
)ب(ع%لمت م%ن خ%الل دراس%تك أن اإلل%كترون%ات ج%سيمات م%شحون%ة ب%شحنة س%ال%بة
…………
%ية م%وج%بة وم%ع ذل%ك ال يح%دث
أم%ا ال%بروت%ون%ات ج%سيمات م%شحون%ة ب%شحنة كه%رب
…………
-156أى 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 ك %% %ان ال %% %عدد ال %% %كتلى للح %% %دي %% %د =  ، 56ول %% %لكبري %% %ت =  32ف %% %إن ع %% %دد ذرات
الصوديوم التى تساوى كتلتيهما معا هو :
ب56 -
أ88 -
د8 -
ج11 -

)ب(ع%%نصر الف%%لزى يكتس%%ب واح%%د إل%%كترون أث%%ناء ال%%تفاع%%ل  ،ح%%ول ن%%وات%%ه ث%%الث
مستويات للطاقة يحتوى فى نواته عدد  18نيترون فإن عدده الكتلى
ب35 -
أ18 -
د40 -
ج17 -

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

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

........

ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ
ﺑﺸﺤﻨﺔ

اﻟﻨﻮاة

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

........

 -1ذرة ع~نصر م~ا ت~دور إل~كترون~ات~ه ف~ى  4مس~توي~ات ل~لطاق~ة وي~حتوى مس~توى ال~طاق~ة األول
واألخ~ير ل~ذرت~ه ع~لى ن~فس ال~عدد م~ن اإلل~كترون~ات وع~دده ال~ذرى ن~صف ع~دده ال~كتلى.احس~ب:
العدد الكتلى  ،عدد النيترونات
 -2ماذا يحدث فى الحاالت اآلتية :
)أ(عدم احتواء النواة على نيترونات .
)ب(عدم دوران االلكترون بسرعة كبيرة حول النواة .
 -3أكمل خريطة الدعامة التالية :
اﻟﺬرة

 -4إذاك ~~ان ~~ت ال ~~كلمات)خ%%الي%%ا – أع%%ضاء -أن%%سجة( تس ~~تخدم ف ~~ى ال ~~عبارة اآلت ~~ية
ك~ال~تال~ى ":ال%رئ%تان ع%براة ع%ن أع%ضاء م%كون%ة م%ن أن%سجة ت%تكون م%ن خ%الي%ا"
فاستخدم الكلمات)جزيئات -ذرات -مركبات( إلكمال العبارة اآلتية :
"ال~ ~ ~ ~ ~ ~~سكري~ ~ ~ ~ ~ ~~ات ع~ ~ ~ ~ ~ ~~بارة ع~ ~ ~ ~ ~ ~~ن  ...................م~ ~ ~ ~ ~ ~~كون~ ~ ~ ~ ~ ~~ة م~ ~ ~ ~ ~ ~~ن  ...............ت~ ~ ~ ~ ~ ~~تكون
من " ......................

-158 -5من الشكل التخطيطى الذى أمامك :
)أ(مالذى يمثله هذا الشكل؟
)ب(اكتب ماتدل عليه األرقام على الشكل .
 -6اختر اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة :
)أ( الشكل  ...........يعبر عن العالقة بني العدد الذرى وعدد البروتونات .
)أ(ﻋﺪداﻟﺒﺮوﺗﻮﻧﺎت

اﻟﻌﺪد اﻟﺬرى

)ب(ﻋﺪد اﻟﺒﺮوﺗﻮﻧﺎت

اﻟﻌﺪد اﻟﺬرى

)ج(

ﻋﺪد اﻟﺒﺮوﺗﻮﻧﺎت

)د(

ﻋﺪد P
P
اﻟﺒﺮوﺗﻮﻧﺎت
N

اﻟﻌﺪد اﻟﺬرى

اﻟﻌﺪد اﻟﺬرى

N

)ب( ي ~~تكون ج ~~سم ال ~~حيوان م ~~ن ال ~~كثير م ~~ن ال ~~ذرات  ،م ~~اذا يح ~~دث له ~~ذه ال ~~ذرات ب ~~عد م ~~وت
الحيوان؟
)ت ~~فنى بتح ~~لل أج ~~سام ال ~~حيوان ~~ات  /ت ~~توق ~~ف ع ~~ن ال ~~دخ ~~ول ف ~~ى ت ~~فاع ~~الت  /ت ~~نقسم إل ~~ى أج ~~زاء
أبسط  /تعيد دورتها فى الطبيعة ( .
 -7إذا ك%% % %ان ع%% % %دد ال%% % %نيترون%% % %ات داخ%% % %ل ن%% % %واة ذرة األل%% % %وم%% % %نيوم =  ، 14وع%% % %دد
اإللكترونات التى تدور حول نواة الذرة فى الحالة العادية =  13فإن :
* 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 :
ا .ما أسباب اختالف العناصر عن بعضها البعض ؟
ب .ما اآلثار الناتجة عن دوران اإللكترونات حول النواة؟
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 :
ا .صمم مجسما يوضح تركيب ذرة اليورانيوم .
ب .قارن بني تركيب ذرة اليورانيوم وذرة الهيدروجني .
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:
ا .بني مستويات الطاقة وعدد اإللكترونات طردية .
ب -بني عدد البروتونات وعدد اإللكترونات طردية .
ج .بني مستويات الطاقة وعدد اإللكترونات منعدمة .
د -بني مستويات الطاقة وعدد اإللكترونات عكسية .

مهمة):(2
قارن بني مايلى برسمك خريطة فقاعات مزدوجة :
)أ(ذرة عنصر الصوديوم وذرة عنصر الكلور .
)ب(مستوى الطاقة  ، Kومستوى الطاقة . Q

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

التقويم :
 -1ماذا يحدث فى الحاالت اآلتية :
)أ(عندما يفقد إلكترون فى مستوى الطاقة الخامس كما من الطاقة .
)ب(اك ~~تساب إل ~~كترون ك ~~ما م ~~ن ال ~~طاق ~~ة وه ~~و ف ~~ى املس ~~توى  kث ~~م ف ~~قد ه ~~ذا ال ~~كم م ~~رة
أخرى .
)ج( عندما يكتسب االلكترون كما من الطاقة وهو فى مستوى الطاقة . L
 -2أك%مل :ل~كى ي~نتقل إل~كترون م~ن املس~توى  Mإل~ى املس~توى  Lف~إن~ه  .......ك~م م~ن
الطاقة وعندما ينتقل من املستوى  Qإلى املستوى  Pفإنه  ........كم من الطاقة .
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املوضوع األول  :الذرة
الحصة الرابعة  :الجزىء
مهمة):(1
ع%لمت م%ن خ%الل دراس%تك أن ج%زي%ئات ال%عناص%ر امل%وج%ودة ف%ى ص%ورة غ%ازي%ة م%ثل
ال%%غازات ال%%نبيلة وال%%تى الت%%دخ%%ل ف%%ى ت%%فاع%%ل ك%%يميائ%%ى ه%%ى األرج%%ون  ،ال%%زي%%نون ،
الكربتون  ،الراجون
مما سبق يمكن أن تستنتج أن :
ا .كل جزيئات العناصر توجد على صورة غازية .
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 ه~~يدروج~~ني  ،ذرة أك~~سجني  ،ذرة ك~~لور  ،ذرة ص~~ودي~~وم  ،ذرة ك~~بري~~ت  .ح~~اول أن ت~~كون
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 :
 -1أكمل خريطة الشجرة التالية :
الجزيئات

جزيئات عنصر

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

جزيئات مركب

.........

التعبيرات التاليةمثلمايناسب كل شكل :
 -2اخترمثلمن
مثل

) (2جزيئات غاز النيون .
) (1جزيئات غاز األوزون .
) (4جزيئات املاء .
) (3جزيئات غاز الهيدروجني .
) (5جزيئات كلوريد الصوديوم .
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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 :
7

Li

S

3

32

N

16

AL

14

27

7

13

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

%لعنصر ل%ذل%ك ف%كروا ف%ى ت%قدي%ره%ا
)أ(واج%ه ال%علماء م%شكلة ح%ساب ال%كتلة ال%ذري%ة ل
-164على أساس ما تحتويه ذرة هذا العنصر من كتلة ذرة عنصر آخر
املشكلة :
أ -ما املقصود بالكتلة الذرية للعنصر ؟

ب -ما أسباب صعوبة حساب الكتلة الذرية للعنصر ؟
ج -كيف قدر العلماء الكتلة الذرية؟
د -ما الوحدة املستخدمة لحساب الكتلة الذرية ؟
)ب(ل ~~صناع ~~ة أس ~~الك ت ~~وص ~~يل كه ~~رب ~~ية ي ~~مكن اس ~~تخدام ع ~~نصر ع ~~دده ال ~~ذرى  ،اذك ~~ر س ~~بب
االختيار ؟
ب7 -
أ10 -
د17 -
ج13 -

التقويم :أكمل الجدول التالى :
اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ
اﻟﻌﻨﺼﺮ

M

L

K

.........

.........

........

2He

..........

...........

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

6C

..........

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

..........

12Mg

.........

...........

...........

13Al

.........

...........

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

18Ar

...........

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

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

20Ca

..........

...........

...........

15P

واملركب
املوضوع الثالث  :العنصر-165-
الحصة التاسعة إلى الحصة الحادية عشر
مهمة):(1

ال %% %عنصر أبس %% %ط ص %% %ورة ل %% %لمادة ال ي %% %مكن تح %% %ليلها إل %% %ى م %% %اه %% %و أبس %% %ط م %% %نها
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:
)أ(أى املجموعات التالية تتشابه فى الخواص الفيزيائية )/ K,Ca,Na,Mg / H,Li,Na,K
. ( F,O2,N,C / Cl,He,S,P
)ب(ع ~~دد ال ~~عناص ~~ر ي ~~ساوى ع ~~دد ال ~~ذرات ف ~~ى ج ~~زىء )ه ~~يدروك ~~سيد ال ~~صودي ~~وم /امل ~~اء /ح ~~مض
الكبريتيك  /غاز األوزون ( .
)ج(أى امل~رك~بات ال~تال~ية ي~حتوى ع~لى أك~بر ع~دد م~ن ال~ذرات )ه~يدروك~سيد ال~صودي~وم  /ح~مض
الكبريتيك  /املاء  /ثانى أكسيد الكربون ( .
)د(ج~ ~ ~~زي~ ~ ~~ئات ك~ ~ ~~ل م~ ~ ~~ن ه~ ~ ~~دروك~ ~ ~~سيد ال~ ~ ~~صودي~ ~ ~~وم وامل~ ~ ~~اء وح~ ~ ~~مض ال~ ~ ~~كبري~ ~ ~~تيك تش~ ~ ~~ترك ف~ ~ ~~ى
وج~ ~ ~~ود  ...........ف~ ~ ~~ى ك~ ~ ~~ل م~ ~ ~~نها )ال~ ~ ~~هيدروج~ ~ ~~ني وال~ ~ ~~نيتروج~ ~ ~~ني  /األك~ ~ ~~سجني وال~ ~ ~~صودي~ ~ ~~وم /
الهيدروجني واألكسجني  /الهيدروجني والصوديوم ( .

مهمة):(4

-166-

)أ(ارس~م خ~ري~طة شج~رة م~وض~حا ف~يها ت~صنيف ال~عناص~ر م~رة حس~ب ح~ال~تها ال~فيزي~ائ~ية وم~رة
أخرى حسب خصائصها الفيزيائية .
)ب(قارن برسمك خريطة فقاعات مزدوجة بني NaCl , NaOH :
)ج(أكمل خريطة الفقاعات املزدوجة التالية :

H2SO4

HNO3

التقويم :
)أ(علل:
) (1تسمية العناصر الخاملة بهذا االسم .
)(2الرمز الكيميائى للكلور  Cl2بينما الرمز الكيميائى للهيليوم . He
) (3جزىء العنصر متماثل بينما جزىء املركب غير متماثل .
)(4جزىء الهيدروجني جزىء عنصر .
)(5جزىء حمض الكبريتيك جزىء مركب .
)(6يصعب فصل مكونات كبريتيد الحديد عن بعضها .
)(7ب~~ال~~رغ~~م م~~ن أن غ~~از ال~~كلور س~~ام وال~~صودي~~وم يتس~~بب ف~~ى ح~~دوث اش~~تعال ع~~ند إل~~قائ~~ه ف~~ى
املاء  .إال أن كلوريد الصوديوم يستخدم كمادة أساسية فى صناعة األغذية .
) (8الصيغة الكيميائية لجزىء املاء هى . H2O

-167)ب( اختر من التعبيرات التالية ما يناسب كل شكل :
*جزيئات األكسجني .
*جزيئات هيدروكسيد الصوديوم .
*جزيئات األرجون.
* خليط من جزيئات الهيدروجني واألكسجني .

)ج( أكمل الجدول التالى :

ﻋﺪد اﻟﺒﺮوﺗﻮﻧﺎت
أو اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت

اﻟﺮﻣﺰ
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻰ

اﺳﻢ اﻟﻌﻨﺼﺮ

ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻌﻨﺼﺮ

ﻧﻮع اﻟﻌﻨﺼﺮ

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

19K

...........

ﺻﻠﺐ

ﻓﻠﺰ

29

..........

ﻧﺤﺎس

...........

...........

16S

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

ﺻﻠﺐ

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

35Br

...........

ﺳﺎﺋﻞ

2

.........

ھﯿﻠﯿﻮم

...........

...........

10Ne

...........

...........

-168-

ﻻﻓﻠﺰ
................

املوضوع الرابع  :الصيغ الكيميائية لبعض املركبات

الحصة الثانية عشر والثالثة عشر  :االرتباط بني الذرات
مهمة):(1

)أ(ع%لمت م%ن خ%الل دراس%تك أن ال%ذرات ت%رت%بط ب%بعضها إم%ا ب%رواب%ط ت%ساه%مية 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( امل%رك%بات ال%تساه%مية ش%حيحة ال%ذوب%ان ف%ى امل%ذي%بات ال%عضوي%ة ك%امل%اء ول%كنها
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( أح%ضر ف%ارس أن%بوب%ة اخ%تبار ب%ها ش%مع منصه%ر ووض%ع إح%دى ط%رف%ى الس%لك
ال%%نحاس%%ى ب%%ها وال%%طرف اآلخ%%ر م%%وص%%ل ب%%عمود كه%%رب%%ى وأغلق ال%%دائ%%رة ف%%لم ي%%مر
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( ع %%لمت م %%ن خ %%الل دراس %%تك أن ذرة ال %%هيدروج %%ني ع %%ند ارت %%باط %%ها ب %%ذرة أخ %%رى
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( ال %%ذرة ال %%تى الي %%كون مس %%توى ط %%اق %%تها ال %%خارج %%ى م %%كتمال ف %%إن %%ها إم %%ا أن
ت%عطى إل%كترون%ا أو أك%ثر ل%ذرة أخ%رى أو تس%تقبل إل%كترون%ا أو أك%ثر م%ن ذرة
أخرى أو تشارك بإلكترون أو أكثر مع ذرة أخرى-169-
لتكوين جزىء
مما سبق يمكن أن تستنتج أن :
أ -كل الذرات ذات مستويات طاقة خارجية مكتملة .

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
 -1لديك ثالث عناصر)  ( Z , Y, Xأعدادها الذرية على الترتيب ) (8 ، 17 ، 11
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  ، Xوذرة من العنصر  Y؟
د -ما نوع الرابطة بني ذرتني من العنصر  Z؟
 -2إذا علمت أن عنصرين ) ( Y ، Xأعدادهما الذرية )  ( 17 ، 11على 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 .
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مهمة):(4
لديك أربع عناصر N:
-

P،

14

Ne ،

31

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

Ca ،

20

40

10

20

مهمة):(5

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

 -2كيفية ارتباط ذرة صوديوم مع ذرة كلور لتكوين جزىء كلوريد صوديوم .
)ب(عنصر فلزى  Xيتحد مع ذرة أكسجني  8Oويكون مركب صيغته XO
وتدور إلكتروناته فى ثالث مستويات للطاقة وعدده الكتلى ضعف عدده
الذرى
 -1أوجد عدد النيترونات والعدد الذرى والتكافؤ للعنصر . X
 -2اختر مع ذكر سبب اختيارك :

يمكن أن يتفاعل هذا العنصر مع ). ( 18Ar / 11Na / 20Ca / 16S
التقويم :
 -1قارن بني الرابطة األيونية  ،الرابطة التساهمية برسمك خريطة فقاعات
مزدوجة
 -2انسب كل تعليق إلى الشكل املناسب له :

) (1فلز ثنائ التكافؤ .

) (2الفلز أحادى التكافؤ .

) (4عنصر نبيل .
)(3فلز أحادى التكافؤ .
) (5الفلز ثنائى التكافؤ .
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أى األشكال املقابلة يمثل :
)(1ذرة متعادلة .
)(2أيون موجب .
)(3أيون سالب .
 -3اذك%ر ال%عدد ال%ذرى وال%تكافؤ ون%وع ال%عنصر م%ع رس%م ش%كال تخ%طيطيا ل%لتوزي%ع
االلكترونى لكل ذرة مما يأتى :
أ -ذرة عنصر تكتسب  2إلكترون فى مستوى الطاقة  Lأثناء التفاعل الكيميائى .
ب -ذرة ع~نصر م~ا ت~توزع إل~كترون~ات~ها ف~ى  4مس~توي~ات ل~لطاق~ة ومس~توى ال~طاق~ة األخ~ير يح~مل
إلكترون واحد .

ج -ذرة عددها الكتلى  24وععد االلكترونات حول نواتها يساوى نصف العدد الكتلى .
د -أيون  X-3وعدد املستويات فى ذرته ثالثة .
ح -ذرة ع ~~نصر ف ~~قدت إل ~~كترون أث ~~ناء ال ~~تفاع ~~ل ال ~~كيميائ ~~ى ف ~~أص ~~بح ع ~~دد إل ~~كترون ~~ات مس ~~توى
طاقتها الثالث واألخير  8إلكترونات .
 -4الجدول املقابل لبعض العناصر ومعلومات عنها :
عدد
االلكترونات

عدد
النيترونات

عدد
البروتونات

العدد الكتلى

3

4

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

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

Li

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

Li+

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

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

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

12

6C

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

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

7

14

N-3

18

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

...........

32

S--

16

16

16

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

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

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

)(1أكمل بيانات الجدول .
)(2اختر من الجدول الرمز الذى له نفس التركيب االلكترونى لذرة النيون .
)(3اكتب الصيغة الكيميائية للمركب الناتج من اتحاد أيونى . N-3 ، Li+
)(4اكتب الصيغة الكيميائية ملركب يحتوى على . S--
 -5باستخدام خريطة الشجرة :
* صنف العناصر من حيث التكافؤ .
* صنف الروابط التساهمية .
-172املوضوع 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
اﻟﻔﻠﺰ أو
اكتب الرمز أو الصيغة ﻧﻜﺘﺐ أوﻻ
مما يأتى :
الكيميائيةرﻣﺰلكل
اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﯿﺴﺎر

ثالث أكسيد الكربون .
هيدروكسيد الحديديك .
كبريتات الحديديك .
حمض الكبريتيك .
حمض النيتريك .
أكسيد الكالسيوم .

.
جزىء هيليوم
ب.
ف%% % % % %وس % % % % %ف%ات
الكالسيوم .
ذرة كلور اكتسبت الكترون .
كبريتيد الحديدوز .
ذرة أكسجني .
نترات الفضة .

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 .
ز. He \ H2 \ O2\ H2O \ NaCl-
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مهمة):(4
اكتب أسماء املركبات اآلتية مع ذكر عدد الذرات املكونة لكل جزىء منها :

CaSO4

CaCO3

CO2

Mg(OH)2

KNO3

Na3PO4

Fe2O3

LiHCO3

Na2SO4

التقويم :
 -1أكمل مايلى :
أ -امل ~ ~~رك ~ ~~ب ال ~ ~~ذى ي ~ ~~حتوى الج ~ ~~زىء م ~ ~~نه ع ~ ~~لى  2ذرة ك ~ ~~رب ~ ~~ون  2 ،ذرة أك ~ ~~سجني  4 ،ذرات
هيدروجني تكون صيغته الكيميائية }). { C2(OH)4 ، C4H2O ، (CH2)2O ، (o2 CH2

ب -إذا ك ~ ~ ~~ان ~ ~ ~~ت ال ~ ~ ~~صيغة ال ~ ~ ~~كيميائ ~ ~ ~~ية ل ~ ~ ~~كبري ~ ~ ~~تات األل ~ ~ ~~وم ~ ~ ~~نيوم ) AL2(So4ي ~ ~ ~~كون ت ~ ~ ~~كاف ~ ~ ~~ؤ
الكبريتات  ..........وتكافؤ األلومنيوم . .............
ج -الصيغة  5H2تحتوى على  ...............جزيئات  ،و ............ذرات .
د -عند اتحاد  Xمع مجموعة الكبريتات يتكون مركب صيغته . ....................
 -2أكمل خريطة الشجرة التالية :
مجموعات ذرية
مجموعة ذرية أحادية

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

.......

مثل
................

..............
مثل

مثل

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

 -3اكتب 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 . مج~موع~ة م~ن ال~ذرات م~رت~بطة ب~بعضها وتس~لك ف~ى ال~تفاع~ل ال~كيميائ~ى مس~لك ال~ذرة ال~واح~دة.
 مجموعة من ذرتني أو أكثر لها شحنة وتكافؤ خاص بها .املوضوع الخامس :التفاعالت -174-
الكيميائية
الحصة السادسة عشر والسابعة عشر  :قوانني االتحاد الكيميائى

مهمة):(1
)أ( ال %%تفاع %%ل ال %%كيميائ %%ى ي %%نتج ع %%نه ت %%كوي %%ن رواب %%ط ب %%ني ذرات ج %%زي %%ئات امل %%واد
ال%%نات%%جة م%%ن ال%%تفاع%%ل ول%%كل ت%%فاع%%ل ك%%يميائ%%ى ش%%روط خ%%اص%%ة إلت%%مام%%ه وأف%%ضل
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( امل %%عادل %%ة ال %%كيميائ %%ية ي %%جب أن ت %%كون م %%تزن %%ة ب %%حيث ي %%كون ع %%دد ذرات ك %%ل
عنصر فى املواد املتفاعلة مساويا لعدد ذرات نفس العنصر فى املواد الناتجة

املشكلة :
أ -ما العالقة بني املواد املتفاعلة واملواد الناتجة ؟
ب .ما عدد ذرات املواد املتفاعلة ؟
ج -ما املقصود باملعادلة الكيميائية ؟
د -ملاذا نزن املعادلة الكيميائية ؟
)ج( أض%% %اف أمج%% %د  40ج%% %م م%% %ن ال%% %صودا ال%% %كاوي%% %ة إل%% %ى  36.5ج%% %م م%% %ن ج%% %مض
ال%هيدروك%لوري%ك ف%كان ال%نتائ%ج  76.5ج%م م%ن ك%لوري%د ال%صودي%وم وامل%اء ف%تفسيرك
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 :

CO2

C2 + O

AgCl+KNo3

H2O
H2+O2
KCl + AgNo3

مهمة):(3

-175)أ(إذا كانت الكتلة الذرية للكبريت واألكسجني  16 ، 32على الترتيب فإن صيغة أكسيد
الكبريت الذى يحتوى املول منه على  32جم كبريت  32 ،جم أكسجني هى، SO2 } :
. {SO ، S2O ، SO3
)ب(ل~ ~~تكوي~ ~~ن  54ج~ ~~م م~ ~~ن امل~ ~~اء ي~ ~~لزم ت~ ~~فاع~ ~~ل  48ج~ ~~م م~ ~~ن األك~ ~~سجني م~ ~~ع  6ج~ ~~م م~ ~~ن
ال~~هيدروج~~ني وع~~ليه ف~~إن  2ج~~م م~~ن ال~~هيدروج~~ني تتح~~د ت~~مام~~ا م~~ع  ......................ج~~م
من األكسجني} . { 96 / 144 / 16 / 12

مهمة): (4
ف~~ى ت~~فاع~~ل ك~~يميائ~~ى اتح~~د  5ج~~م م~~ن ال~~عنصر  Xم~~ع  9ج~~م م~~ن ال~~عنصر  Yوت~~كون  14ج~~م
من املركب XY
)أ( احسب وزن املركب الناتج عند إضافة :
  7جم من العنصر  Xإلى  9جم من العنصر . Y 5 -جم من العنصر  Xإلى  12جم من العنصر . Y

)ب( ما القانون الذى تحققه النتائج السابقة ؟

مهمة):(5
-1ع~ند ت~فاع~ل ج~زىء م~ن ه~يدروك~سيد ال~صودي~وم م~ع ج~زىء م~ن ح~مض ال~هيدروك~لوري~ك ي~تكون
جزىء من كلوريد الصوديوم وجزىء من املاء حسب املعادلة :

NaCl
NaOH+HCl+

H2O

-2من قانون النسب الثابتة احسب :
كتلة كلوريد الصوديوم الناتجة من تفاعل  80جم من هيدروكسيد الصوديوم مع  73جم
من حمض الهيدروكلوريك .
علما بأن األوزان الذرية للعناصر

a=23
l=35.5
=1
=16

التقويم :
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 -1احسب كتلة كل مما يأتى
*  1مول من هيدروكسيد الصوديوم .
*  1مول من حمض النيتريك .
* مول من كربونات الكالسيوم .
*  0.1مول من نترات الكالسيوم .
*0.5مول من حمض الكبريتيك .

علما بأن األوزان الذرية
للعناصر

Ca=40
N=14
S=32

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

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

Na=23
H=1
O=16
C=12
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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
 -1غاز 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 ؟

Fe + S

-2من املعادلة :
* حدد العناصر واملركبات ؟
* أى العناصر فلز وأيها الفلز ؟
* ما الفرق بني خواص  FeS ، Fe؟

Fes

مهمة):(3
CO2

C + O2

C2S

2S + C
NaCl+H2o

2MgO

NaOH+ HCl

2Mg+O2

 -178؟أى التفاعالت الكيميائية التالية الينتج عنها حدوثها طاقة حرارية

مهمة):(4
)أ(ارسم خريطة شجرة وضح بها تصنيف التفاعالت الكيميائية ؟

)ب(ارسم خريطة فقاعات مزدوجة مقارنا فيها بني الحمض والقلوى ؟
)ج(أكمل خريطة الشجرة التالية :

PH
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ......... 7

........
ﻣﺜﻞ

ﻣﺜﻞ

ﻣﺜﻞ

مهمة):(5
إذا علمت أن  Xعنصر فلزى أيونه  X+2وعدد االلكترونات فى أيونه 10
إلكترونات بينما  Yعنصر الفلزى أيونه  Y-2وعدد 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  PHملحلول املركب الناتج من التفاعل .

التقويم :
 -1اشترت 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 .
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 -2علل ملا يأتى :
أ -تنتج طاقة حرارية عند تفاعل الكربونات مع األكسجني .
ب -املول من املاء يساوى  18جم .
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  3مع أخرى األس الهيدروجينى لها  11فإن
املواد الناتجة تكون متعادلة .
 -3فى الشكل البيانى املقابل :

)أ(النقطة  ..............تمثل محلول حمضى .
)ب( PHللمركب الناتج من اتحاد ذرتني هيدروجني وذرة أكسجني =  ........ويمكن تمثيله
PH
على الشكل فى النقطة . .............

ج
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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  100ملل ثم
أذاب فيها  20جم من ملح الطعام ثم قام بإضافة  100ملل 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  4درجة مئوية .
ج -تقوم بتقطير تجزيىء ملحتويات األنبوبة .
د -تذيب محتويات األنبوبة فى كمية من البنزين .
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التقويم :
 -1أكمل خريطة الدعامة التالية :

ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﯿﺮواﻟﺘﻘﻄﯿﺮ
ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﯿﻂ

علل ملا يأتى :
اليمكن فصل خليط من سائلني  Y ، Xدرجة غليانهما  72 ، 70درجة مئوية على الترتيب
بطريقة التقطير التجزيئى .
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ملحق )(4
االختبار التحصيلى
إعداد
سناء عبد العظيم السيد عبد الرحمن

إشراف
أ.د /فوزى أحمد
الحبشى

أ.د /السيد على شهده

أستاذ املناهج وطرق
تدريس العلوم

أستاذ املناهج وطرق
تدريس العلوم املتفرغ

كلية التربية – جامعة
الزقازيق

كلية التربية – جامعة
الزقازيق

تعليمات االختبار التحصيلى
عزيزى تلميذ /عزيزتى تلميذة الصف الثانى اإلعدادى
*ت~م وض~ع ه~ذا االخ~تبار ل~قياس ت~حصيلك ف~ى وح~دة } امل~ادة { امل~قررة ع~ليك وذل~ك ف~ى
ثالثة مستويات معرفية هى } التذكر -الفهم -التطبيق { .
*ي~~تكون ه~~ذا االخ~~تبار م~~ن ك~~راس~~ة ل~~ألس~~ئلة وورق~~ة ل~~إلج~~اب~~ة  ،وت~~حتوى ك~~راس~~ة األس~~ئلة
ع~~لى  50س~~ؤال م~~رق~~مة ب~~األرق~~ام } {............ ،4 ،3 ،2 ،1وك~~ل س~~ؤال ي~~تبعه أرب~~عة
اخ ~ ~~تيارات م ~ ~~شار إل ~ ~~يها ب ~ ~~الح ~ ~~روف } أ ،ب  ،ج  ،د  {...........،واح ~ ~~دة م ~ ~~نها ه ~ ~~ى
اإلجابة الصحيحة  ،وقد تم وضع املفردات بترتيب املوضوعات .
*اكتب اسمك وفصلك ومدرستك فى املكان املخصص لذلك فى ورقة اإلجابة
*اق ~~رأ ج ~~يدا ال ~~سؤال ف ~~ى ك ~~راس ~~ة األس ~~ئلة وح ~~دد رم ~~ز اإلج ~~اب ~~ة ث ~~م إل ~~ى ورق ~~ة اإلج ~~اب ~~ة
اب~حث ع~ن رق~م ال~سؤال ال~ذى ق~رأت~ه وض~ع ع~الم~ة ) √ ( أس~فل رم~ز اإلج~اب~ة ال~صحيحة
أمام هذا السؤال كما باملثال التالى :
*العدد الذرى لذرة األلومنيوم هو ....................
)د( 14
)ج( 13
)ب( 12
)أ( 11
رمز اإلجابة

د

ج

رقم
الس
ؤال
ب

أ

)√
(
وق~~د ت~~م وض~~ع ع~~الم~~ة) √ ( أس~~فل ال~~رم~~ز)ج( ألن االخ~~تيار ي~~مثل اإلج~~اب~~ة ال~~صحيحة ف~~ى امل~~ثال
السابق .
*الت~~ضع أك~~ثر م~~ن ع~~الم~~ة واح~~دة ) √ ( أم~~ام ال~~سؤال ال~~واح~~د ك~~إج~~اب~~ة ع~~نه  ،وإذا ح~~دث ذل~~ك
فسوف تستبعد درجة السؤال بالكامل .

*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 .
-184 -1أص~ ~ ~~غر ج~ ~ ~~زء م~ ~ ~~ن امل~ ~ ~~ادة ي~ ~ ~~وج~ ~ ~~د ع~ ~ ~~لى ح~ ~ ~~ال~ ~ ~~ة ان~ ~ ~~فراد وت~ ~ ~~تضح ف~ ~ ~~يها خ~ ~ ~~واص امل~ ~ ~~ادة
يسمى .......
ب-املركب
أ-املخلوط
د-الجزىء
ج-الذرة
 -2إذا ك~ ~~ان ال~ ~~عدد ال~ ~~كتلى ل~ ~~عنصر ال~ ~~ليثيوم  7وع~ ~~دد ال~ ~~بروت~ ~~ون~ ~~ات  3ف~ ~~إن ع~ ~~دد ال~ ~~نيترون~ ~~ات
يكون ..........
ب4-
أ3-
د6-
ج5-
 -3كتلة الذرة تتركز فى النواة ألنها تحتوى على ......................
ب -بروتونات وإلكترونات
أ-بروتونات فقط
د -نيترونات فقط
ج-بروتونات ونيترونات
-4يتشبع مستوى الطاقة " "Lبعدد..................
ب 6 -إلكترون
أ 3-إلكترون
د 8-إلكترون
ج 4-إلكترون
 -5أصغر ذرة معروفة هى ذرة ...........................
ب-األكسجني
أ-النيتروجني
د-الخارصني
ج-الهيدروجني
 -6جزيئات املادة الواحدة .......................................
ب-متباعدة
أ-مختلفة
د-متشابهة
ج.-متقاربة
-7نواة الذرة متعادلة كهربيا ألن ......................................
أ-ع ~ ~~دد اإلل ~ ~~كترون ~ ~~ات م ~ ~~ساوي ~ ~~ا ل ~ ~~عدد ال ~ ~~نيترون ~ ~~ات ب-ع ~ ~~دد ال ~ ~~بروت ~ ~~ون ~ ~~ات م ~ ~~ساوي ~ ~~ا ل ~ ~~عدد
اإللكترونات
ج-عدد اإللكترونات أكبر من عدد النيترونات د-عدد البروتونات أكبر من عدد اإللكترونات
-8ت~~حتوى ن~~واة ذرة األك~~سجني ع~~لى  8ب~~روت~~ون~~ات  8 ،ن~~يترون~~ات ل~~ذل~~ك ف~~إن ال~~عدد ال~~كتلى ل~~ها
يكون ...........
ب16-
أ14-
د17-
ج15-

 -9ن~ ~~واة ذرة ال~ ~~كبري~ ~~ت ي~ ~~دور ح~ ~~ول~ ~~ها  16ال~ ~~كترون وب~ ~~ذل~ ~~ك ي~ ~~كون ع~ ~~دد مس~ ~~توي~ ~~ات ال~ ~~طاق~ ~~ة
بها .........................
ب4-
أ3-
د2-
ج6-
 -10من العناصر التى توجد على صورة سائلة .....................................
-185ب-الكلور والفضة
أ-النحاس والكبريت
د-البروم والزئبق
ج-الذهب والخارصني
 -11عدد البروتونات املوجودة فى نواة ذرة عنصر ما يعرف ب................
ب-مستويات الطاقة
أ-العدد الذرى
د-الشىء مما سبق
ج-العدد الكتلى
 -12الجسيمات التى تحمل شحنة كهربية سالبة هى ...........................
ب-النيترونات
أ-االلكترونات
د-البروتونات
ج-الذرات
-13يرمز لنواة ذرة الهيليوم بالرمز ................................
أHe-

4
2

6

بHe-

4

2
دHe-
جHe-
1
-14ط~~ري~~قة ل~~فصل م~~رك~~بني آي~~ون~~يني ع~~ن ط~~ري~~ق اخ~~تالف~~هما ف~~ى ق~~اب~~لية ال~~ذوب~~ان ف~~ى امل~~ذي~~بات
املختلفة وتعرف هذه الطريقة ب …………………………..
ب-الفصل بالترسيب
أ-التبلر
د-الفصل عن طريق التبخر والتقطير
ج-الفصل عن طريق التقطير التجزيىء
-15عدد مستويات الطاقة فى أكبر الذرات املعروفة حتى اآلن........................
ب6-
أ7-
د4-
ج8-
 -16ت ~ ~~حتوى ن ~ ~~واة ذرة ال ~ ~~صودي ~ ~~وم ع ~ ~~لى  11ب ~ ~~روت ~ ~~ون  12 ،ن ~ ~~يترون وب ~ ~~ذل ~ ~~ك ي ~ ~~كون ع ~ ~~دد
االلكترونات ...........
ب12-
أ10-
د13-
ج11-
-17ال~ ~ ~ ~~عنصر " "xال~ ~ ~ ~~ذى ت~ ~ ~ ~~حتوى ن~ ~ ~ ~~وات~ ~ ~ ~~ه ع~ ~ ~ ~~لى 13ب~ ~ ~ ~~روت~ ~ ~ ~~ون  14 ،ن~ ~ ~ ~~يترون ي~ ~ ~ ~~عبر ع~ ~ ~ ~~نه
بالرمز ................
13
بX-
أX-
14
14
4
6

13

جX -

27

دX -

13
27

13
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 -18ع ~~نصر ف ~~لز" "Yيتح ~~د م ~~ع األك ~~سجني وي ~~كون أك ~~سيد ص ~~يغته " "YOف ~~إن ت ~~كاف ~~ؤ ه ~~ذا
العنصر .....
ب-ثنائى
أ-أحادى
د-رباعى
ج-ثالثى
-19عددااللكترونات املشتركة بني ذرتى النيتروجني لتكوين جزىء منه.......................
ب 2-الكترون
أ -الكترون
د 3-الكترون
ج 6-الكترون
 -20عند تكوين جزىء كلوريد الكالسيوم يتحول الكلور إلى ..........................
ب-أيون موجب
أ-ذرة
د-أيون سالب
ج-جزىء
 -21جزىء عنصر الكبريت مكون من .................................
ب-ذرتني
أ-ذرة
د-أربع ذرات
ج-ثالث ذرات
-22امل~~ادة ال~~تى ت~~نتج م~~ن االت~~حاد ال~~كيميائ~~ى ل~~ذرات ع~~نصري~~ن أو أك~~ثر بنس~~بة وزن~~ية م~~عينة
هى ...........
ب-العنصر
أ-املخلوط
د-املركب
ج-املحلول
 -23ع~ ~ ~~ند ات~ ~ ~~حاد ذرة ال~ ~ ~~هيدروج~ ~ ~~ني م~ ~ ~~ع املج~ ~ ~~موع~ ~ ~~ة ال~ ~ ~~ذري~ ~ ~~ة  PO4ي~ ~ ~~تكون ح~ ~ ~~مض رم~ ~ ~~زه
الكيميائى .............
بH3PO4-
أHPO4-
دH4PO4-
جH2PO4-
 -24ع ~ ~ ~~نصران" "Y" ، "Xع ~ ~ ~~دده ~ ~ ~~ما ال ~ ~ ~~ذرى  12، 8ع ~ ~ ~~لى ال ~ ~ ~~ترت ~ ~ ~~يب ف ~ ~ ~~إن ال ~ ~ ~~عنصر ""X
يمثل ..............
ب-جزىء
أ-فلز
د-الفلز
ج-ذرة
-25عدد الذرات فى جزىء كربونات الكالسيوم هو ...........................
ب 4-ذرات
أ 7-ذرات
د 5-ذرات
ج 6-ذرات
.............................
 -26عنصر األلومنيوم عدده الذرى  13لذلك فإن تكافؤه -187-
ب-ثنائى
أ-أحادى
د-رباعى
ج-ثالثى
 -27عند تكوين املخلوط …………………………
ب-تتكون مادة جديدة
أ-يصعب فصل مكوناته

د-الشيىء مما سبق
ج-يسهل فصل مكوناته
 -28كل مما يلى من املواد التساهمية ماعدا.........................................
بHCl-
أN2-
دH2O-
جNaOH-
-29الصيغة الكيميائية ملركب كبريتات الصوديوم هى ....................................
بNa2SO4-
أNaNO3-
دNa2CO3-
جNaOH-
 -30يعد ملح الطعام مركبا ألنه .........................................
ب-يستخدم فى الطعام
أ-يتحلل إلى مكوناته بالتسخني
د-يمكن فصل مكوناته
ج-يختلف فى خواصه عن خواص مكوناته
-31ع~~دد االل~~كترون~~ات ال~~تى ي~~مكن أن ت~~عطيه أو تس~~تقبله ال~~ذرة أو ت~~شارك ب~~ه م~~ع ذرة أخ~~رى
لكى ترتبط بها مكونة الجزيئات يعرف ب ............................
ب-العدد الذرى
أ-العدد الكتلى
د-التكافؤ
ج-الكتلةالذرية
-32تتشابه جزيئات الكبريت وأكسيد املاغنسيوم فى أنها تتكون من .........................
ب-ثالث ذرات
أ-ذرة
د-أربع ذرات
ج-ذرتني
 -33مج~موع ك~تل امل~واد ال~داخ~لة ف~ى أى ت~فاع~ل ك~يميائ~ى ي~ساوى مج~موع ك~تل امل~واد ال~نات~جة
من التفاعل ويعرف ذلك ب....................
ب-االحالل املزدوج
أ-قانون بقاء الطاقة
د-حرارة التعادل
ج-قانون بقاء املادة
 -34تحتوى الغازات الخاملة فى مستوى الطاقة األخير على ....................
ب 3-الكترون
أ5-الكترون
د 8-الكترون
ج 2-الكترون
 -35أيون األكسجني السالب يشبه فى تركيبه االلكترونى غاز ...........................
ب.النيون
أ.األرجون
د.الزينون
ج.الكربتون
-188-36تكافؤ الكالسيوم فى ملح نترات الكالسيوم هو .........................
ب-خماسى
أ-أحادى
د-ثنائى
ج-رباعى
-37ع ~~نصر الف ~~لزى يكتس ~~ب  2ال ~~كترون أث ~~ناء ال ~~تفاع ~~ل ال ~~كيميائ ~~ى وح ~~ول ن ~~وات ~~ه  2مس ~~توى
للطاقة وتحتوى نواة ذرته على  8نيترون فإن رمزه الكيميائى .............................
أO -

6
8

بO-

16
8

8

8

دO-
بO-
6
 -38جميع املركبات التالية تذوب فى املاء ماعدا ...................................
ب-الشمع
أ-كلوريد الصوديوم
د-غاز ثانى أكسيد الكربون
ج-أكسيد املاغنسيوم
-39الكتلة الجزيئية للمادة معبرا عنها بالجرامات هى …………………
ب-الحمض
أ-القلوى
د-املول
ج-الفلز
 -40النسبة بني كتلة ذرة العنصر إلى كتلة ذرة الهيدروجني تعرف ب............
ب-مستويات الطاقة
أ-العدد الذرى
د-الكتلة الذرية
ج-العدد الكتلى
 -41إذا ع~لمت أن ع~نصري~ن " "Y" ، "Xع~دده~ما ال~ذرى  17، 11ع~لى ال~ترت~يب ف~إن ال~راب~طة
بينهما..............
ب-تساهمية
أ-هيدروجينية
د-الشيىء مما سبق
ج-أيونية
-42املادة التى توجد فى املحلول بكمية أكبر هى …………………
ب-املخلوط
أ-املذاب
د-املذيب
ج-املحلول
 -43من املجموعات الذرية أحادية التكافؤ .........................
بSO4-
أNO3-
دPO4-
جCO3-
-44يصعب فصل الكبريت من الحديد بعد تسخينهما بشدة بسبب تكون ……………
-189ب-مركب
أ-فلز
د-محلول
ج-مخلوط
 -45محلول ملح الطعام هو محلول .............................
ب-كلوريد الصوديوم
أ-كربونات الصوديوم
د-نترات الصوديوم
ج-بيكربونات الصوديوم
16

 -46عند ذوبان كمية من كلوريد الصوديوم فى املاء نحصل على ………………..
ب-مركب
أ-محلول
د-جزىء
ج-مخلوط
 -47يعتبر الهواء الجوى ....................................
ب-مركب
أ-مخلوط

د-الشيىء مما سبق

ج-محلول
-48فى املعادلة راسب +
أAgNO3-
جNaNO3-

يرمز

NaCl+AgNO
B 3
بAgCl-
دNaCl-

إلى ......

ﻣﺮﻛﺰ

-49تعبر املعادلة

a2SO4+HCl N 2NaCl+H2SO4
ﺳﺎﺧﻦ

أ.تفاعل إحالل مزدوج
ج.اتحاد مباشر
 -50فى املعادلة

ب.تفاعل طارد للحرارة
د.تفاعل ماص للحرارة
ﻣﺨﻔﻒ

غاز Na2CO3+2HCl

أCO2-
جN2-

الغاز املتصاعد هو ...

بNO2-
دO2-

نموذج إجابة االختبار التحصيلى
-190اﻟﻔﺼﻞ :
اﻻﺳﻢ:
رموز املفردات
د

ج

ب

أرﻗﺎم اﻟﻤﻔﺮدات
أ
1

√

2

√

3

√

4

√

5

√

6

√
√

7

√

8
√

√

9
10

√

11

B

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

√
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ملحق )(5
اختبار مهارات حل املشكالت
إعداد
سناء عبد العظيم السيد عبد الرحمن

إشراف
أ.د /فوزى أحمد
الحبشى

أ.د /السيد على شهده

أستاذ املناهج وطرق
تدريس العلوم

أستاذ املناهج وطرق
تدريس العلوم املتفرغ

كلية التربية – جامعة
الزقازيق

كلية التربية – جامعة
الزقازيق

تعليمات االختبار التحصيلى
عزيزى تلميذ /عزيزتى تلميذة الصف الثانى اإلعدادى
*ت~م وض~ع ه~ذا االخ~تبار لتح~دي~د مس~تواك ف~ى م~هارات ح~ل امل~شكالت وم~دى ام~تالك~ك
لها .
*ي~~تكون ه~~ذا االخ~~تبار م~~ن ك~~راس~~ة ل~~ألس~~ئلة وورق~~ة ل~~إلج~~اب~~ة  ،وت~~حتوى ك~~راس~~ة األس~~ئلة
ع~~لى  25س~~ؤال م~~رق~~مة ب~~األرق~~ام }  {............ ،4 ،3 ،2 ،1وك~~ل س~~ؤال ي~~تبعه أرب~~عة
اخ~تيارات م~شار إل~يها ب~الح~روف } أ ،ب ،ج ،د  {........... ،واح~دة م~نها ه~ى اإلج~اب~ة
الصحيحة  ،وقد تم وضع املفردات بترتيب املهارات .
*ي~تكون االخ~تبار م~ن خ~مس مه~رات } تح~دي~د امل~شكلة  ،أف~ضل ال~طرق ل~لحصول ع~لى
ب~~يان~~ات م~~تعلقة ب~~امل~~شكلة  ،ف~~رض ال~~فروض  ،اخ~~تبار ص~~حة ال~~فرض  ،ت~~عميم ال~~نتائ~~ج
ف~ى امل~واق~ف الج~دي~دة وامل~شاب~هة {  ،ت~م وض~ع خ~مسة أس~ئلة ف~ى ك~ل م~هارة م~ع إع~طاء
مثال توضيحى مجاب عنه قبل كل مهارة من هذه املهارات .
*اكتب اسمك وفصلك ومدرستك فى املكان املخصص لذلك فى ورقة اإلجابة .
*اق~~رأ ج~~يدا ال~~سؤال ف~~ى ك~~راس~~ة األس~~ئلة وح~~دد رم~~ز اإلج~~اب~~ة ث~~م إل~~ى ورق~~ة اإلج~~اب~~ة اب~~حث ع~~ن
رق~ ~~م ال~ ~~سؤال ال~ ~~ذى ق~ ~~رأت~ ~~ه وض~ ~~ع ع~ ~~الم~ ~~ة ) √ ( أس~ ~~فل رم~ ~~ز اإلج~ ~~اب~ ~~ة ال~ ~~صحيحة أم~ ~~ام ه~ ~~ذا
السؤال .
*الت~~ضع أك~~ثر م~~ن ع~~الم~~ة واح~~دة ) √ ( أم~~ام ال~~سؤال ال~~واح~~د ك~~إج~~اب~~ة ع~~نه  ،وإذا ح~~دث ذل~~ك
فسوف تستبعد درجة السؤال بالكامل .

*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 .
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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 ؟
 " -1تحظر 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؟
 " -2لجوء 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 ؟
 " -3حرق 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:

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 ؟
 " -4ارتفاع 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 ؟
-195ب .ما املقصود بظاهرة االحتباس الحرارى ؟
ج -ما مظاهر ارتفاع غاز ثانى أكسيد الكربون ؟
د -ما أسباب ارتفاع غاز ثانى أكسيد الكربون ؟
 " -5تحرم 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 .
 " -6كنت 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 .
 " -7وضعت 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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 " -8يعتبر 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 .
 " -9علمت 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 .
 " -10علمت 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 .
 " -11كون 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 .
 " -12صب عمر  270سم 3من املاء فى مخبار مدرج ثم أضاف إليها  230سم 3من الكحول والحظ
أن حجم املخلوط أصبح  488سم 3وليس  500سم 3فإنك تفسر ذلك بأن جزيئات :
أ -الكحول أقل حجما من جزيئات املاء .
ب -املاء تحتوى على مسافات بينية .
-197ج -الكحول تتصف بسرعة التبخر .
د -املاء فى حالة حركة دائمة مما يقلل حجمها .

 " -13النباتات 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 .
 "-14تعانى 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 .
 " -15اإلكثار 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 .
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ب -رصد أعداد األطفال املصابني بمرض لني العظام .
ج -حصر أعداد األطباء املعالجني لألطفال .
د -حصرأعداد البيوت التى تحتوى على نوافذ .
 " -16وجود 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 .
-198د-حصر أعداد ورش الحدادة املجاورة للمناطق السكنية .
 " -17اعتاد 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 .
 " -18أخبرك أحد زمالئك بأن نبات البصل يحتوى على سكر وإلثبات ذلك :

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 .
 " -19األشخاص 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 .
 " -20قرأت 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 .
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د -معظم الثعابني تصطاد فرائسها عن طريق حاسة الشم .
-199وتركتا على حافة نافذة فى " -21زجاجتان مفتوجتان مألت إحداهما بالخل واألخرى بزيت الزيتون
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 .
 " -22تقوم 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 .
 " -23التلوث 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:

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 .
 " -24الشغل 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 .
 " -25الحظ 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 .
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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 .

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 :
1.
2.
3.
4.

The research presented to the following points:
One unite of science from the first book term of secnod
preparatory school pupils in the year (2007/2008)
Five problem solvin skills : define problem , collecting data
about problem , giving hypotheses , testing hypotheses ,
conduting results .
Some thinking maps : circle map , bubble map , double bubble
map , tree map , flow map , brace map .
Sample of pupils of second preparatory schools .
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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

2.

problem solving skills test

hypotheses of research :
1.
2.
3.
4.
5.

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 .
There is a significant difference at level 0.05 between mean of
experimental group in the pre / post achievement test favor to
post test .
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 .
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 .
There is a significant correlation between achievement and
acquisition of problem solving skills .

Aims of research :
1.
2.
3.

This research aimed to the following :
Determine the effectiveness of using some thinking maps in
teaching science in achievement for pupils of second
preparatory school ( sample of research) .
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) .
Determine the relationship between achievement and
acquisition of problem solving skills for pupils of second
preparatory school ( sample of research) .

The importance of research :

-2- a teacher guide for science teachers of preparatory
introduce
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
1.

The results of research :
After testing hypotheses of this research by a statistical ways (SPSS
ver10) , the researcher found the following results :

1.
2.
3.
4.
5.

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 .
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 .
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 .
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 .
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 :
1.
2.
3.
4.

In the light of the previous results , the researcher offers the
following recommendation :
studying the effects of thinking maps in developing science
processes , creative thinking and other thinking skills .
studies should be conducted in applying the same research in
-3- different school subjects and different school grades .
studying the effects of other modern strategies and methods of
science teaching to acquire problem solving skills .
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 :

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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