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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َوَيَرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم الَِّذي أُنِزَل ِإَلْيَك ِمن )   
بَِّك ُهَو اْلَحقَّ َوَيْهِدي ِإَلى ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ    (رَّ

 (6 يةاآل -سورة سبأ  )                              
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 قرار المشرفينا  

ستراتيجيات برنامج تدريبي لمدرسي الكيمياء وفقَا أل)  نشيد أف ٍاعداد ىذه اآلطروحة الموسومة 
( التي قدميا  جانبـي الدمـاغ وأثره في ممارساتهم التدريسيـة وتحصيل وأنماط تفكيـــر طمبــتهم

( قد تـ باشرافنا في جامعة بغداد، كمية التربية لمعموـ الصرفة/ ابف  شــوان فــرج سعيــدالطػػػالػب ) 
 ) طرائؽ تدريس الكيمياء (. درجة دكتوراه فمسفة في التربيةالييثـ وىي جزء مف متطمبات نيؿ 
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 قرار الخبير المغويا  

ستراتيجيات جانبـي وفقَا أل برنامج تدريبي لمدرسي الكيمياء)  طروحة الموسومةد أني قرأت األأشي
ب     ( التي قدميا الطػػػاؿ الدمـاغ وأثره في ممارساتهم التدريسيـة وتحصيل وأنماط تفكيـــر طمبــتهم

( الى جامعة بغداد، كمية التربية لمعموـ الصرفة/ ابف الييثـ وىي جزء مف  شــوان فــرج سعيــد) 
طرائؽ تدريس الكيمياء (، وقد وجدتيا صالحة مف )  درجة دكتوراه فمسفة في التربيةمتطمبات نيؿ 
 الناحية المغوية.
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ستراتيجيات جانبـي برنامج تدريبي لمدرسي الكيمياء وفقَا ال)  طروحة الموسومةد أني قرأت األأشي
    ( التي قدميا الطػػػالػب  ممارساتهم التدريسيـة وتحصيل وأنماط تفكيـــر طمبــتهمالدمـاغ وأثره في 

( الى جامعة بغداد، كمية التربية لمعموـ الصرفة/ ابف الييثـ وىي جزء مف  شــوان فــرج سعيــد) 
مف  ) طرائؽ تدريس الكيمياء (، وقد وجدتيا صالحة درجة دكتوراه فمسفة في التربيةمتطمبات نيؿ 

 الناحية العممية.
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ممارساتهم التدريسيـة وتحصيل وأنماط تفكيـــر ستراتيجيات جانبـي الدمـاغ وأثره في الكيمياء وفقَا أل

( الى جامعة بغداد، كمية التربية لمعمـو الصرفة/  شــوان فــرج سعيــد( التي قدميا الطػػػالػب )  طمبــتهم
ياء (، ) طرائؽ تدريس الكيم دكتوراه فمسفة في التربيةابف الييثـ وىي جزء مف متطمبات نيؿ درجة 
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  امتنانشــكر و                                    

بعد الحمد والشكر هلل سبحانو وتعالى عمى نعمو وتوفيقو النجاز ىذا الجيد المتواضع يطيب لي أف 
ستاذ المساعد الدكتورة )بسمة محمد أحمد(، اذ كاف واألمتناف الى أستاذتي ومشرفتي األأتقدـ بالشكر 

تقدـ طروحة، كما وأالبالغ في انجاز متطمبات ىذه األ ثروتوجيياتيا العممية والتربوية األلرعايتيا 
، مشرفا عمميا عمى األطروحة الدكتور )خالد فيد عمي حسيف( ستاذبالشكر الجزيؿ الى مشرفي األ

 فجزاىما اهلل عني خير الجزاء وأدعوا اهلل سبحانو وتعالى أف ينعـ عمييما بالصحة والعافية.

عداد والتدريب في المديرية العامة لتربية كرمياف في محافظة السميمانية شكر خاص الى مديرية األ
وأقدـ الشكر الجزيؿ والمعطر بآيات العرفاف واألمتناف  وتسييميـ اجراءات تدريب المدرسيف،لتعاونيـ 

عضاء في ابف الييثـ واألساتذة األ-ية لمعمـو الصرفةساتذة قسـ التربية وعمـ النفس في كمية التربأل
 العنواف. تثبيتفي ثر البالغ كاف ليا األ نة الحمقة الدراسية لما قدموه مف مالحظات قيمةلج

الذيف عرضت عمييـ مفردات البحث لما وجدتو منيـ مف  كميفوأتقدـ بالشكر الى األساتذة والمحكما 
 حسف الخمؽ والمعاممة العممية.

في معيد  (اسماعيؿ محمد رشيد)خ العزيز المدرس قدـ بموفور الشكر والثناء الى األواليفوتني أف أت
 خ والصديؽ.وقؼ في كؿ خطوة )في المعالجات األحصائية( وكاف بحؽ نعـ األفني كالر الذي 

وأخيرَا أقدـ شكري وتقديري لكؿ مف أىدى لي كممة أرشاد أو أسيـ مف قريب أو بعيد في تقديـ يد 
 المساعدة في انجاز ىذا الجيد المتواضع.

 جزاىـ اهلل جميعَا خير الجزاء                                                                   

                                                                              

 ثػػػػػػاحػالب                                                                               
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 ممخص البحث

ستراتيجيات جانبي الدماغ وأثره في تدريبي لمدرسي الكيمياء وفقَا أل البحث الى بناء برنامج ىذا ييدؼ
صيغت الفرضيات  ولمتحقؽ مف أىداؼ البحث سية وتحصيؿ وأنماط تفكير طمبتيـ،يممارساتيـ التدر 

 :التالية

( بيف متوسط الرتب لدرجات مدرسي 0.05"ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية عند مستوى  ) .1
 الرتب ستراتيجيات جانبي الدماغ ومتوسطألالكيمياء المشتركيف في البرنامج التدريبي وفقَا 

 الممارسات التدريسية".  عمى بطاقة مالحظة درجات المدرسيف غير المشتركيف فيول

درسي طمبة م متوسط درجات( بيف 0.05داللة إحصائية عند مستوى  ) اذال يوجد فرؽ  .2
مدرسي الكيمياء  سط درجات طمبةستراتيجيات جانبي الدماَغ ومتو الكيمياء المتدربيف وفقَا  أل

 .لمادة الكيمياء التحصيمي ختبارألاغير المتدربيف في 
مدرسي  طمبةات درج ( بيف متوسط0.05)داللة إحصائية عند مستوى  اال يوجد فرؽ ذ .3

 مف درسوا درجات الطمبة الذيفستراتيجيات جانبي الدماغ ومتوسط وفقَا ألالكيمياء المتدربيف 
لمتدربيف لمقياس أنماط التفكير.مدرسي الكيمياء غير ا

الثانوية التابعة لممديرية العامة لتربية  في المدارس مف مدرسي الكيمياء عشوائيا البحث عينةاختيرت 
-2015العممي لمعاـ الدراسي  محافظة السميمانية الذيف يدرسوف طمبة الصؼ الخامسكرمياف في 

اشتركوا في البرنامج التدريبي المقترح ا ومدرسة لممجموعة التجريبية الذيف ( مدرس5بواقع ) ،2016
شتركوا في البرنامج لـ ي لممجموعة الضابطة ومدرسة ا( مدرس7ستراتيجيات جانبي الدماغ و )اعمى 

 اختيرت عينةو  اختبار معمومات سابقة ( وتمت مكافئتيـ بمتغيرات )الشيادة، سنوات الخدمة،التدريبي 
( طالبَا 31-28مف طمبة المدرسيف أعاله وحددت شعبة واحدة لكؿ مدرس ومدرسة وبواقع ) عشوائيا

( طالبَا وطالبة 30-26تدريبي و )وطالبة لمدرسي المجموعة التجريبية التي اشتركت في البرنامج ال
 ضابطة التي لـ تشترؾ في البرنامج.لمدرسي المجموعة ال

 بما يتناغـ مع جانبي الدماغ معا مالحظة الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياءبطاقة  اعدت 
 ياصدقالتحقؽ مف تـ ( فقرة 48) بمغ مجموع فقراتيا والتقويـ(  بثالثة مجاالت ) التخطيط، والتنفيذ،



 ذ
 

 

اما ، %(88بمغ متوسط معامؿ األرتباط ) اذ اعادة التطبيؽ(فاحتسب بطريقة )التطبيؽ،  اما ثباتيا
مف متعدد ذي أربعة بدائؿ،  ( فقرة اختبارية مف نوع االختيار50)فقد تألؼ مف االختبار التحصيمي 

بطريقة )كيودر  (0.91وبمغ معامؿ الثبات ) خصائصو السايكومترية تـ التحقؽ مف صدقو فضاَل مف
 في العراؽ (2016 ،الزىيري) فقد تـ تبني مقياس نماط التفكيراما مقياس أ ،(20-ريتشاردسوف

 :الى نظرية الدماغ الكمي لييرماف، اظيرت نتائج البحث  المصمـ بحسب األنموذج الرباعي المستند

   وجود فرؽ داؿ احصائيا بيف مجموعتي المدرسيف المشتركيف بالبرنامج التدريبي وغير
 بحجـ أثر كبير.المدرسيف المتدربيف  فيو في الممارسات التدريسية لصالحالمشتركيف 

  وجود فرؽ داؿ احصائيا بيف مجموعتي طمبة المدرسيف المتدربيف وغير المتدربيف في
 طمبة المدرسيف المتدربيف بحجـ اثر كبير. صالحالكيمياء لاألختبار التحصيمي مف مادة 

 تدربيف في مقياس وجود فرؽ داؿ احصائيا بيف مجموعتي طمبة المدرسيف المتدربيف وغير الم
 طمبة المدرسيف المتدربيف بحجـ اثر كبير. الحصانماط التفكير ل

ات جانبي الدماغ معا في واوصى الباحث باعتماد البرنامج التدريبي المقترح وفقا ألستراتيجي
 برامج تدريب مدرسي الكيمياء في أثناء الخدمة. 
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 :مشكمة البحث

الحظ قمة اطالعيـ  ،مناقشة الباحث لعينة مف مدرسي الكيمياء في المدارس الثانوية مف
مما يجعميـ يغفموف  ،عمى مفاىيـ السيادة الدماغية وانماط التفكير المستندة الى نوع السيادة الدماغية

وبالتالي غياب التعمـ  ع نمط السيطرة الدماغية لممتعمـ،عف طرائؽ واستراتيجيات التعمـ المنسجمة م
تتعد  مب الممارسات التدريسية عند مدرسي الكيمياء في المدارس الثانوية الفأغ ،لمدماغ كمو

عمـ سمبي غير متفاعؿ واألنشطة استظيار المعرفة وتخزينيا ودور المدرس ايجابي نشط أما دور المت
بمعنى تركيزىـ  ياس المستويات الدنيا مف المعرفة،نادرة تعتمد عمى األلقاء والتقويـ يقوـ عمى اساس ق

وعدـ اىتماميـ  يسر مف الدماغ،عمى اعداد المادة الدراسية لممتعمميف المعتمديف عمى النصؼ األ
مما ينعكس عمى  ماط تفكير نصفي الكرة الدماغية،نلمفروؽ الفردية الموجودة بيف اوفقا بالتعميـ 

 كفايتيـ وانخفاض تحصيؿ مادة الكيمياء لمصؼ الخامس العممي عند المتعمـ .

مف المدارس الثانوية  ومدرسة ( مدرسا15وقد عزز ذلؾ بأستطالع آلراء عينة عشوائيا مف ) 
(  2016 -2015في اقميـ كردستاف العراؽ لمعاـ الدراسي )  كرميافالتابعة لممديرية العامة لتربية 

وذلؾ بتوجيو استبانة تضمنت أسئمة عدة لمتثبت مف ممارساتيـ التدريسية وفقا ألنشطة جانبي الدماغ 
 أظيرت نتائجيا : ( 2واألىتماـ بأنماط التفكير الممحؽ ) 

المسيطر عندىـ والجانب  يغفموف التعرؼ عمى نمط تفكير طمبتيـعينة ال% مف 80 -
 .قبؿ البدء بالتدريس

مف العينة ينوعوف بانماط تدريسيـ معتمديف التعمـ التعاوني فضال عف % 53 -
 .فقط  األستجواب

 % مف العينة ينوعوف بيف اسئمة األستظيار وذات النيايات المفتوحة.53 -
 . تراعي رغبات المتعمـ عند توزيع األنشطة والمياـ مف العينة 40% -
 ال يقوموف بٍاجراء اختبارات قبمية لمعرفة الخبرات السابقة لمطمبة. العينة% مف 80 -
مف العينة الينوعوف باساليب التقويـ بؿ يعتمدوف عمى األختبارات اليومية % 80 -

 والشيرية فقط.
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سات التدريسية قمة توافر معظـ تنفيذ أنشطة الدماغ ذي الجانبيف في الممار  وتـ التوصؿ الى
لعدـ معرفتيـ باألسس النظرية عف الكيفية التي يتـ بيا التعمـ أو األستراتيجيات لمدرسي الكيمياء 

مما ابرز حاجة الى أعداد برنامج تدريبي  ،او اساليب التقويـ التدريسية المنشطة لجانبي الدماغ معا
لدماغ معا عف طريؽ األجابة عف لمدرسي الكيمياء في أثناء الخدمة وفقا ألستراتيجيات جانبي ا

 السؤاؿ التالي: 

ما أثر برنامج تدريبي لمدرسي الكيمياء وفقَا لستراتيجيات جانبي الدماغ معَا في ممارساتيـ التدريسية 
 وتحصيؿ وأنماط تفكير طمبتيـ؟

 

 :أهمية البحث

         ،الجوىري)  باالمكاف أف يستدؿ مفيـو التربية مف الجذر المغوي )ربا( أو)نما وزاد(
لذا تعني التربية النمو الذي يتحصؿ عميو المتعمـ معرفيَا وانفعاليَا واجتماعيَا وجسميَا  (،2005:382

وبذلؾ يشتمؿ مفيوـ التربية عمى كؿ نشاط ييدؼ الى تنمية قدرات المتعمـ وقيمو واتجاىاتو وتوجيو 
كانت التربية عمى وفؽ ىذا المفيـو ، ولما ذي يرتضيو المجتمع الذي يعيش فيوسموكو بالشكؿ ال

دما ننا عندما نعمـ نربي، وعنث، بالتعميـ والتدريس والتدريب ألتعني التنمية فاف ىذه التنمية تحد
تعميـ منظـ ومقصود تعني بذلؾ  وىي( 340 :2008)عطية،  ندرس نربي، وعندما ندرب نربي

                     (.20 :2007)الياشمي وطو،رات النافعة في كؿ مناشط الحياة ييدؼ الى نقؿ المعرفة وكسب الميا

لقد ظؿ الدماغ البشري ولعقود متعددة خارج نطاؽ البحث العممي، فالخمية العصبية أصغر 
 Decade of theمف أف تر  بالعيف المجردة، ونتيجة العالف عقد التسعينات عقد الدماغ 

brain  في نواتج أبحاث الدماغ، مشيريف بذلؾ الى أف    ألىتماـزاد ا االمريكيمف قبؿ الكونغرس
عصاب تخريط الشبكة لمدماغ، فاالكتشافات التي بدأ بالبزوغ حينما أكمؿ عمماء األعصرَا جديدَا 

مراض الجينية، ت مكنت العمماء مف معالجة بعض األتوالت عمى الدماغ في عقد التسعينا
جممة القوؿ أف نتائج أبحاث الدماغ أصبحت قادرة عمى قيادة العممية واضطرابات تفكؾ الدماغ، و 
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خيريف مف القرف الماضي وبدأ األىتماـ في العقديف األ (55 :2008التعممية. )نوفؿ،  –التعميمية 
ليات لمعنى، وذلؾ عف طريؽ التعرؼ عمى آبجانبي الدماغ مف أجؿ التعمـ والفيـ القائميف عمى ا

، اذ تنمية قدراتيـ العقمية في جانبيو)الدماغ الكمي( لدعـ نشاطات المتعمميف و  عمؿ الدماغ بجانبيو
ظير اتجاىا حديثَا يدعوا الى  بناء برامج ومناىج دراسية تعتمد عمى التعمـ بالدماغ كمو وذلؾ 

خاصة أنو قد  (.16 :2009االت متعددة، )عفانة ويوسؼ، لتنمية قدرات المتعمميف في مج
سات اعتماد بعض المتعمميف عمى اعتماد الدماغ بطريقة كمية في التفكير أشارت بعض الدرا
 (. Springer & Deutsch,1998:7) تمادىـ عمى نصؼ بعينو بصورة واضحوالتعمـ أكثرمف اع

لفية الثالثة برزت نظريات جديدة في عصاب في األرَا لجيود عمماء النفس وعمماء األواستمرا
التي  Brain based Learningعمـ نفس التعمـ والتعميـ ومنيا نظرية التعمـ المستند الى الدماغ 

تحميؿ و  لقدرة عمى التنظيـ الذاتيا بمجموعة مف القدرات الكامنة منياتر  أف الدماغ مزود فطريَا 
ثناء وفي ىذه األ(.66 :2008البداع. )نوفؿ، مى االبيانات والتأمؿ الذاتي، وقدرة ال متناىية ع

ظير اىتماـ التربوييف في أبحاث الدماغ الكتشافيـ العالقة ما بيف التعمـ الصفي ونظريات التعمـ 
ائؽ التدريس التي ترتقي اذ تساعدىـ عمى تنظيـ منياج يرتكز عمى خبرات واقعية، واختيار طر 

تساعدىـ عمى أف يكونوا أكثر ضبطَا  مف أنيا اديء الدماغ، فضالوتتوافؽ ومببالتفكير 
لمممارسات التدريسية التي تتناسب مع التعميـ المستند الى الدماغ، وتساعدىـ ايضَا في تحديد ما 
يحتاجوف عممو والذي بدوره ينعكس ايجابَا عمى تطور ميارات حؿ المشكالت وبالتالي القدرة عمى 

 ( .  57-56 :2004فعاؿ عند المتعمـ، )السمطي، التعمـ ال

الحياة بوجو  عصاب وفيوعمـ النفس وعمـ جراحة األ والتربية لفمسفةأف التفكير يحظى في ا
لنظرية والعممية التي ف ميمة التفكير تكمف في ايجاد حموؿ مناسبة لممشكالت اعاـ بمكانة رئيسة أل

مما يدفعو لمبحث دائمَا عف أساليب جديدة تمكنو مف تجاوز  ، نساف في الطبيعة والمجتمعيواجييا األ
رتقاء ) الغريري، ؿ ويتيح لو ذلؾ فرصَا لمتقدـ واألتمؿ بروزىا في المستقبيحالصعوبات والعقبات التي 

(. أف التعمـ بمعناه المعاصر تفكير واف التحدث عف التفكير يعني التحدث عف 10 :2007
 ابو جادودة نموه وبالتالي زيادة التعمـ والذي يعني زيادة التفكير )فسيولوجية الدماغ وكيفية زيا



 

5 
 

( وىذا يعني اف نمط التفكير متعمـ يتـ تطويره عف طريؽ االشتراطات التي  33: 2008 ومحمد،
يواجييا المتعمـ في البيئة المحمية بحيث تصبح اشتراطاتو محفوظة يستند عمييا عندما يواجو ىذه 

أما سكنر فير  اف نمط التفكير ىو ما تـ تعممو مف اجؿ السيطرة  ،اتجاه بافموؼ المثيرات وىذا يمثؿ
عمى البيئة المحيطة لذلؾ فاف نمط التفكير ىو اسموب يسيطر بو المتعمـ مف اجؿ التحكـ في البيئة 
أو أي عناصر اخر  محيطة بو، اذف يمكف القوؿ اف نمط التفكير يكتسبو المتعمـ عف طريؽ 

المتعمـ ذلؾ  المتكررة تشكؿ نمطَا تفكيريَا عندييا واالستجابات المعززة استجابتو لممثيرات التي يواج
كـو بعوامؿ بيئية أما موقؼ المعرفية فتنظر الى نمط التفكير بانو مح ،مف وجية نظر سموكية

المتعمـ في المرحمة النمائية  عنداما المرحمة النيائية ىي التي تحدد نمط التفكير واليمكف تسريعو 
 :   2000كوف مجردَا. )قطامي ونايفة، يا لذلؾ يكوف تفكيره حسيَا حركيَا ويكوف عمميَا ويالتي تمر ب

 informationوىذا يعني اف اسموب او نمط التعمـ  والتفكير تعد عادات لتجييز المعمومات ) (.40
processing habits حميمو ( ذلؾ انو يشير الى الطريقة التي يتعمـ بيا المتعمـ في استقبالو او ت

اعيا او تحصيميا )ابو لممعمومات وكيفية معالجتو لممشكالت التي تؤثر في قدرتو عمى النجاح اجتم
 (            49: 2008 جادو ومحمد،

أف مفيوـ نمط التفكير غالبا مايستعمؿ لوصؼ مجموعة مف الفروؽ الفردية موجودة في 
فالمتعمموف يأتوف الى الفصوؿ الدراسية   ( price, 2004: 681الطريقة التي يتعمـ بيا المتعمـ )

وكؿ متعمـ يعالج المعمومات (  (Sternberg, 1997:17وعندىـ أساليب متنوعة في التفكير 
،وأف عدـ تكييؼ طرائؽ وأستراتيجيات  (Gappi, 2013:70بطريقة مختمفة وفقا لنمط تفكيره )

بشكؿ كبير عمى عممية التعمـ وبالتالي عمى التدريس بما يتالئـ مع الكيفية التي يتـ بيا التعمـ تؤثر 
(  Herrmann, 1995:17)وذكر ىيرماف (Gokalp, 2013: 631التحصيؿ األكاديمي ونتائجو )

الفشؿ في تطابؽ نمط التفكير مع الطريقة التي ( " أف Campbell, 2008كامبيؿ ) المشار اليو في 
منتجا كونو يبذؿ جيدا كبيرا في عممية التعمـ يتـ بيا تقديـ المعمومات سيجعؿ المتعمـ محبطا وغير 

، لذا ينبغي عمى المعمـ أف يتجو (Campbell, 2008:2" ) وبالتالي سيجد صعوبة في عممية التعمـ
الى تكييؼ طرائؽ التدريس ألستيعاب أنماط التفكير المختمفة لجعؿ المتعمـ يشارؾ بنشاط ويصبح 

عندئذ يصبح التعمـ  ( Campbell, 2008 :15 أفضؿ )التعمـ أكثر فاعمية ويتعمـ المحتو  بشكؿ 
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 ,Zullدمو نحو ىدؼ التعمـ مما يجعمو ينجذب الى أنشطة التعمـ )تقبشعور المتعمـ نتيجة  ممتعا
2002 :234) 

الذي اظيروا مستو  اعمى مف التنمية  يف( اف "المتعممZhang, 2002دراسة )  وتوصمت
ظيروا متنوعة مف انماط التفكير مقارنة مع المتعمميف الذيف االمعرفية كاف يميموف ألعتماد مجموعة 

( فقد اظيرت Bernardo,2002اما دراسة ) (Zhang, 2002:  179مستو  تنمية معرفية اقؿ" )
 (  ( Bernardo,2002:149 "لممتعمـ ترتبط بمستو  التحصيؿ الدراسيانماط التفكير "نتائجيا اف 

مما تـ تقديمو يستدؿ أف فيـ طريقة عمؿ الجياز العصبي مف قبؿ المعمـ تؤدي الى فيـ 
يا في أستقباؿ وتجييز ممتعمـ وفيـ األختالفات في الكيفية التي يفضملتنوع أنماط التعمـ والتفكير 

فئة لعممية وبالتالي تأكد المعمـ مف فيـ المتعمـ لما يقوـ بتعميمو لما يوافره مف فرص متكا المعمومات،
التعمـ فضال مف أنيا تساعد المعمـ ألجراء تعديالت عمى العممية التعميمية ألستيعاب كافة 

 األحتياجات .    

أف المعمـ يحتاج  الى فيـ آلية عمؿ الدماغ البشري وطبيعتو ووظيفة عممو واألنشطة 
وقد (" (Campbell, 2008 : 2)  التعميمية المتالئمة مع ىذه الوظائؼ لجعؿ التعمـ ذا معنى

أظيرت الدراسات المتعمقة بالتعمـ المستند الى الدماغ أف معرفة الدماغ وفيـ ألية عممو تمكف 
مع الدماغ بفعالية ونجاح  مما يساعد  ستراتيجيات التدريس التي تتالئـأالمعمميف مف التعامؿ مع 

التقميدية كالمحاضرة وغيرىا ؽ ائبجيد ووقت أقؿ مما نحتاجو باستخداـ الطر  عمى تحقيؽ األىداؼ
(150 :Jacobson, 2007 ) ؽ اكساب ائلية عمؿ الدماغ يسيؿ مف طر فضال أف معرفة آ

المتعمميف المعرفة وتخفيؼ القمؽ واحداث االستقرار النفسي واالجتماعي وانجاز المياـ التربوية بدقة 
التعمـ بجانبي الدماغ لية عمؿ الدماغ ونظرية ولذا ينبغي عمى كؿ معمـ أف يدرس آوسيولة، 

واستراتيجياتو التدريسية مف أجؿ تحسيف مستو  أداء المتعمميف وتنشيط تفكيرىـ واثارتو. ) عفانة 
          (.11: 2009ويوسؼ، 
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    أف الجانب األيمف عند المعمميف لو أستراتيجيات عامة مغايرة عف أستراتيجيات الجانب 
المعمميف غالبا يميموف لمتدريس وفقا لنمط التعمـ  ( وأف151 :2009األيسر )عفانة ويوسؼ، 
( وىـ غالبا مايعمموف بالطريقة التي تعمموا بيا Gokalp, 2013 : 629والتفكير المفضؿ عندىـ ) 

الذي ييتـ  فالتعميـ والتعمـ  بدءا مف الحضانة حتى نياية المرحمة الثانوية ىو ذو نمط دماغي ايسر
 المنطؽ( ب ) الكالـ، الحساب، التحميؿ الفكري، القراءة، الكتابة، الترتيب، التصنيؼ، النقد، التقييـ،

ػػػ ) األبداع، النشاط الفني، العواطؼ، الذي ييتـ ب مع أىماؿ واضح في تنمية وظائؼ الجانب األيمف
وبالتالي ىـ بحاجة لمعرفة انماط  الموف ( تصور أنماط مجردة، القدرات المكانية، الحدس، الصور،

فالطرائؽ المتنوعة عند  (26:  2015 ) شواىيف، (Sousa, 2001: 240تعمـ طمبتيـ ومراعاتيا ) 
تدريس بما يتالئـ مع انماط المتعمـ في معالجة المعمومات تحتـ عمى المعمـ أف يعزز ممارسات ال

           (Gappi,2013:71ف التعمـ ) " كيؼ " أنيـ يفضمو عمى عف طريؽ التركيز تفكير المتعمـ

مف ىذا المنطمؽ تبرز اىمية أف يراعي المعمـ الفروؽ الفردية بيف المتعمميف فبعظيـ يحتاج 
فضال مف حاجة  عية واآلخر يحتاج لمنشاط الحركي، العرض البصري واآلخر لو ذاكرة سم

بعضيـ اآلخر لمتفاعؿ مع بعضيـ البعض ومع المعمـ، وحاجاتيـ لخبرات ترتبط ببيئتيـ مع 
ويمكف تحقيؽ ذلؾ بتوظيؼ الممارسات التدريس بما يتناغـ وجانبي األستفادة مف الذاكرة الصورية 

 .       الدماغ معا

ريده، أو ييمو، أو ينفعو، وكذلؾ اف االنساف في ىذه الحياة ال يستطيع أف يعمـ نفسو كؿ ما ي
ال تستطيع االسرة أف تقوـ بيذا الدور ولذلؾ ظيرت مؤسسة المدرسة، وظير مف يقوـ بتنظيـ عممية 

(، ومع تقدـ العمـ والتكنولوجيا يتغير الدور  35 :2007، أال وىو المعمـ. )عبيدات، التعمـ والتعميـ
ـ، فالنظرة التقميدية لو تعده القائد والموجو لخبرات التعمـ، الذي يقوـ بو المعمـ في عممية التعميـ والتعم

فيو يتولى عممية توفير الفرص والظروؼ والشروط التي تجعؿ المتعمميف قادريف عمى اكتساب 
المعارؼ والميارات واالتجاىات المرغوبة المخطط ليا، فيو مصدر المعرفة الرئيس ويتولى المسؤولية 

فتقمؿ ىذه المسؤولية ليتشارؾ الطالب والمعمـ فييا  ظرة الحديثة الى المعمـأما الن ،كاممة في تعمميـ
فينظر الى المعمـ باعتباره مدربَا لمطالب عمى كيفية التعمـ، يعممو كيؼ يتعمـ، وأيف يبحث عف 
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مصادر التعمـ وكيؼ يستخدميا، وكيؼ يتعامؿ معيا ويفاضؿ بينيا، وأي المصادر تناسبو 
اتو. ) الخميمي تناسبو فيصرؼ النظر عنيا، وما المصادر المالئمة الى قدر فيستخدميا، اييا ال 

( "أف دور المعمـ في العممية 1986 ير  )البزاز، (. وفي ىذا السياؽ235 :1996وعبدالمطيؼ، 
 :1986%". )البزاز، 40  تمثؿ نسبة %، في حيف بقية العناصر االخر 60التربوية يمثؿ نسبة

81.)           

عممية  أحد  المياـ الرئيسة التي يتعيد بيا التربويوف في ظؿ نتائج أبحاث عموـ الدماغومف    
ذ تتضمف فضال عف أعداده وتأىيمو وأكسابو ميارات أدارة المعمـ لمقرف الحادي والعشريف، اٍ  أعداد

تعريفو بطرائؽ تقوية الذاكرة فضال عف  التعممية، –الصؼ وتمكينو مف األستراتيجيات التعميمية 
 اف (Prigge, 2002: 238تدريبو عمى طرائؽ التقويـ الحديثة التي تتناغـ ونتائج ابحاث الدماغ ) 

أىمية خاصة في العممية التعميمية، واذا اريد النجاح ليذه العممية  تكتسب تدريبوعممية اعداد المعمـ و 
لتركيز وقبؿ أي شيء أخر عمى المعمـ واعداده االعداد الذي التعميمية في تحقيؽ أىدافيا ينبغي ا

ويشير بعض المربيف الى انو اذا لـ  ،(122-121 :2007عبيدات، ة اليو ) يميؽ باالدوار المسند
المعمـ ويمثؿ يعاد النظر في نظاـ اعداد المعمميف وتدريبيـ فال يمكف تحديث النظـ التعميمية القائمة، 

َا جيدَا أحد التحديات الرئيسة التي تواجو المؤسسة التربوية في البمداف النامية المعد لوظيقتو اعداد
وىذا يتطمب تنمية قدراتو الشخصية وتطوير مياراتو العممية والمينية وذلؾ بتحسيف اعداده وتدريبو 

 التدريب العداد المعمـ في أثناء الخدمة عمميةف(. 108 :1997لخدمة وفي اثنائيا )الجباف، قبؿ ا
 ، واألىداؼالمستيدفةئات االحتياجات التدريبية والف دضرورية لمواكبة المستجدات وينطمؽ مف تحدي

وبعد ذلؾ يبدأ تنفيذ  المخططة، ثـ ينتقؿ الى تصميـ البرامج التدريبية التي تمبي ىذه االحتياجات،
ات التي تمخضت عف يي عممية التدريب الى تقويـ البرامج التدريبية لتحديد المخرجه البرامج وينىذ

عممية التدريب واالستفادة مف ىذا التقويـ في تخطيط البرامج التدريبية الالحقة، وترتبط ىذه العممية 
ويكوف التدريب  أثناء الخدمة بعد انتياء االعداد االكاديمي في مؤسسات اعداد المعمميف في مـبالمع

زيادة فاعمية النظاـ التربوي،  لغرض ،(74-73 :2009 ) شويطر، أما تكميميا أـ عالجيا أـ تجديديا
كفاءتو في العمؿ سواء كاف ىذا  التركيز عمى أداء المعمـ لتحسيفمع ينبغي أف يكوف متواصاَل وعميو 
المؤسسات  وقد اىتمت العديد مف (،20 :1988مميَا أـ كالىما. ) عميمات، داء نظريَا أـ عاأل
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لممعمميف واغمبيا تمحورت حوؿ مفيوـ انماط التعميمية بتقديـ ورش عمؿ لمتطوير الميني 
 ( Pashler & others,2009:105التفكير)

ىداؼ المطموب تحقيقيا مف ي تربط االحتياجات التدريبية واألداة التويعد البرنامج التدريبي األ   
البرنامج والمواد واالساليب والموضوعات التدريبية بعضيا مع بعض بطريقة منظمة بيدؼ تنمية 

تراعي و وتعد البرامج التدريبية المعدة عمى نحو متكامؿ عمى وفؽ اسس نظرية،  ، و  البشريةالق
 المخطط ليا عمى نحو دقيؽ مف الوسائؿ الميمة لرفع كفاءة المعمميف التدريبية حاجات المعمميف

 :ةبالنقاط التالي الحاجات التدريبية أىمية تحميؿوتبرز ( 108 :1997)الجباف،

 وتنفيذه. يتـ بموجبو تخطيط وتصميـ البرنامج التدريبي الذيساس األتعد  .1
تحديد الفئة المستيدفة لمتدريب ونوع التدريب مف خالؿ تحديد االحتياجات التدريبية  .2

 الفعمية.
 جمع البيانات والمعمومات وتحميميا بدقة. .3
عمى تيدؼ الى تخفيض النفقات وتقميؿ األىدار، ورفع كفاءة األداء وبالتالي الحصوؿ  .4

 مستو  أعمى مف االنتاجية.
المساعدة في الكشؼ عف مشكالت ومعوقات العمؿ التي تعاني منيا المنظمة مما يؤدي  .5

 الى اصدار قرارات فعالة وسميمة لتخطي العممية التدريسية وتصميميا.
  (.47-46 :2006) الخطيب ورداح،                                               

لمعممي  لبرامج التدريبيةالتي تناولت متغيرات مختمفة في اوقد اثبتت العديد مف الدراسات 
والتحصيؿ الدراسي لممتعمـ عمى حد سواء  لممعمـ فاعميتيا في تحسيف األداء التدريسي العموـ

، )الزبيدي ( ودراسة126:  2009، )آؿ بطي( ودراسة 164:  2009، مثؿ دراسة )مكاوف
 ( 100:  2014، )الطيطي ودراسة( 131:  2012

 
التطورات عمى ذلؾ أف التدريب في أثناء الخدمة أمرا ضروريا لمواكبة التغيرات و  وبناءاَ  

ويبرر ذلؾ أف المعمـ قد  ، لتحسيف مستو  األداء العممي لممعمـ وجودتوالحديثة في العالـ و 
تجديد المعمميف ألنفسيـ  اليتابع المستجدات في المجاؿ الذي يعمؿ فيو مما ينتج عنو عدـ

مما يبرز حاجة لعقد دورات وورش تدريبية لتحديث  وتطوير معموماتيـ ومياراتيـ  بأنفسيـ،
 .       وبالتالي يعود نفعو لممتعمـ نفسو وأتجاىاتيـ العممية



 

10 
 

  ويكتسب البحث اىمية بوصفو:

ألستراتيجيات  )وفي حد عمـ الباحث ( يتناوؿ برنامج تدريبي وفقا أوؿ محاولة في العراؽ -1
ولـ يعثر عمى دراسة عربية أو أجنبية ذات عالقة بالبرامج  ي الدماغ معا في تدريس الكيمياء،جانب

 التدريبية لموضوع البحث .

ا يقدـ برنامجا تدريبيا يدعـ مدرسي الكيمياء في المرحمة الثانوية ليكونوا اكثر ضبط -2
مف اجؿ  اتيجيات وانشطة جانبي الدماغ معا،لمممارسات التدريسية التي تتناسب مع استر 

 التعمـ والفيـ القائميف عمى المعنى لالرتقاء بالتفكير والقدرات العقمية.

يبصر مدرسي الكيمياء بوظائؼ جانبي الدماغ واستراتيجيات التدريس المتوافقة معو  -3
 وؼ لدييـ والمفضؿ المتمثؿ بالنصؼ األيسر مف الدماغ.لمخروج مف نمط التعميـ المأل

أعادة  اثناء الخدمة الى في يوجو أنظار منظمي الدورات التدريبية لمدرسي الكيمياء -4
بمسايرة  رمتطمبات العصو احتياجات  النظر في ىذه الدورات وتطويرىا وأصالحيا بما يمبي

وفقا ألنماط التفكير  مواقؼ المدرسيةالتي تدعوا الى تكييؼ ال ،أالستراتيجيات الحديثة
المفضمة عند المتعمـ وتكييفيا مع الفروؽ الفردية فيما بينيـ مما يشجعيـ عمى المشاركة 

 الفعالة في األنشطة وعممية التعمـ محاولة لتحسيف تحصيميـ.

 ـ التعميعد برنامجا تدريبيا لمدرسي الكيمياء يتـ تعريفيـ عف طريقو بالكثير مف انماط  -5 
 .جات تعممية ذات مستو  راؽ لممتعمـليتمكنوا مف تحقيؽ نتا

مطوري مناىج الكيمياء لمصؼ الخامس العممي وذلؾ باالستفادة مف نتائج ىذا  يساعد -6
واألستفادة مف  البحث في تضميف األنشطة والوسائؿ التي تنشط جانبي الدماغ معا

 .األستراتيجيات التدريس بجانبي الدماغ معا عند تصميـ المناىج الدراسية

يفيد لمكشؼ عنيا عند  معا يوافر مقياس الممارسات التدريسية عمى وفؽ جانبي الدماغ -7
 مدرسي الكيمياء.
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 :: ييدؼ البحث الىأهداف البحث

 الستراتيجيات جانبي الدماغ.بناء برنامج تدريبي لمدرسي الكيمياء وفقَا  .1
 التعرؼ عمى أثر تدريب مدرسي الكيمياء عمى وفؽ البرنامج التدريبي المقترح في: .2

 ممارساتيـ التدريسية. -
 التحصيؿ الدراسي لطمبتيـ. -
 أنماط تفكير طمبتيـ. -

 : لغرض التحقؽ مف ىدؼ البحث الثاني تصاغ الفرضيات اآلتية:فرضيات البحث

  

( بيف متوسط الرتب لدرجات مدرسي 0.05ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية عند مستو   )" .1
 الرتب ستراتيجيات جانبي الدماغ ومتوسطألالكيمياء المشتركيف في البرنامج التدريبي وفقَا 

 الممارسات التدريسية".  عمى بطاقة مالحظة درجات المدرسيف غير المشتركيف فيول

درسػػي طمبػػة م متوسػػط درجػػات( بػػيف 0.05داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو   ) اذال يوجػػد فػػرؽ  .2
 سط درجات الطمبة الذيف درسوا مفستراتيجيات جانبي الدماَغ ومتو الكيمياء المتدربيف وفقَا  أل

 .االختبار التحصيمي لمادة الكيمياء مدرسي الكيمياء غير المتدربيف عمى
مدرسػػػي  طمبػػػةدرجػػػات  ( بػػػيف متوسػػػط0.05)داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو   اال يوجػػػد فػػػرؽ ذ .3

 مػف درسػوا درجات الطمبة الػذيفستراتيجيات جانبي الدماغ ومتوسط وفقَا ألالكيمياء المتدربيف 
 مقياس أنماط التفكير. لمتدربيف عمى مدرسي الكيمياء غير ا

 :ػػػػػػػػػ: يتحدد البحث بحدود البحث
 لممديرية العامة لتربية كرمياف التابعة في المدارس الثانوية ممرحمة الثانويةالكيمياء لمدرسي  .1

 في محافظة السميمانية.
 .الصؼ الخامس العممي في محافظة السميمانية/ كرمياف  طمبة .2
 .السادسة الطبعة 2014لممرحمة الثانوية المعتمد لعاـ  كتاب الكيمياء .3
 . 2016 – 2015العاـ الدراسي  .4
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 :تحديد المصطمحات
  Training Program:   البرنامج التدريبياواَل: 

 عرفو كؿ مف :
: " مجموعة مف النشاطات المخططة والمنظمة لتطوير موقؼ تعميمي في (1997 ،الحيالي) .1

عة كفايات ضوء أىدافو المحددة والتي ترمي الى تطوير أداء المتدربيف وأكسابيـ مجمو 
 (.16 :1997قيادات". )الحيالي،ال

 
( : "نوع مف أنواع التدريب ييدؼ الى أعداد األفراد وتدريبيـ وتطوير 2003 ،.)شحاتة وزينب2   

معارفيـ ومياراتيـ وأتجاىاتيـ بما يتفؽ مع الخبرات التعميمية لممتدربيف ونموىـ وحاجاتيـ لتنمية 
 (76: 2003 ،ميارة ما ".)شحاتة وزينب

لمدرسي الكيمياء المخطط ليا وبأىداؼ محددة   بيةالجمسات التدري مف عدد :التعريف األجرائي
عمى وفؽ استراتيجيات  العممية لتدريبيـ وتطوير معارفيـ ومياراتيـ وأتجاىاتيـ عداديةلممرحمة األ

 . جانبي الدماغ معا
   Teaching Practice: *ثانيَا: الممارسات التدريسية

 كؿ مف: عرفيا
س سواء داخؿ غرفة الصؼ أـ (: " سموؾ المعمـ أثناء مواقؼ التدري2003 . ) شحاتة وزينب،1  

 راتيجية في التدريس، وأدارة الصؼ،ىو الترجمة األجرائية مف أفعاؿ وأست أف ىذا األداءخارجيا، 
 (29: 2003 ،.)شحاتة وزينب التي تسيـ في تحقيؽ تقدـ الطمبة" ،واألنشطة المدرسية

 
  مختمفة،في المواقؼ التعميمية ال الذي يقـو بيا المعمـ جراءاتالوا النشاطات" (:2012الموح، ) .2

جميع عناصر  و مععند تفاعم يمارسووتظير في أنماط وتصرفات مينية مف خالؿ الدور الذي 
 (.488 :2012. )الموح، "الموقؼ التعميمي

 
مجموعة األفعاؿ والسموكيات التدريسية التي يؤدييا مدرسي الكيمياء عند التخطيط  :التعريف االجرائي

الصؼ الخامس العممي بما يتالئـ وجانبي  تدريس مادة الكيمياء لطمبة في أثناء تقويـالوالتنفيذ و 
 .وفؽ بطاقة المالحظة المعدة ليذا الغرضويقاس عمى  ، الدماغ معا

    التحركات التدريسية. التدريسية بأسماء اخر  منيا األداء التدريسي أو*ورد مصطمح الممارسات 
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  Thinking Types: : أنماط التفكيرثالثاَ 
( : " ميؿ الفرد الى األعتماد  عمى أحد أرباع الدماغ بدرجة أكبر مف Herrmann,1989) عرفو 

األرباع األخر  مقاسة بعدد الدرجات التي يحققيا عمى كؿ ربع ) جزء( مف الدماغ عمى مقياس 
 (Herrmann, 1989:  (34ىيرماف لمسيطرة الدماغية "    

الخامس العممي ألدراؾ ومعالجة معمومات مادة  مبةطيا الكيفية التي يفضم :التعربف األجرائي 
والمتعمؽ بوظائؼ احد اجزاء الدماغ االربعة بحسب األنموذج الرباعي المستند الى نظرية  الكيمياء

ليذا المتبنى عمييا عمى مقياس انماط التعمـ  لييرماف ويقاس بالدرجة التي يحصموفالدماغ الكمي 
 الغرض.

 

   Achievement:  : التحصيلرابعاَ 
 كؿ مف: وعرف  
(: " مجموعة المعارؼ والميارات المتحصؿ عمييا والتي تـ تطويرىا 2003شحاتة وزينب، ). 1

 (42: 2003 ،.)شحاتة وزينب" وتدؿ عمييا درجات األختبار ،خالؿ المواد الدراسية
 
 
ويمكف قياسو  محددة،طالب بعد مرور فترة زمنية "محصمة مايتعممو ال (: 2008)أبو جادو،  .2

التي يضعيا  ةبالدرجة التي يحصؿ عمييا في أختبار تحصيمي وذلؾ لمعرفة مد  نجاح األستراتيجي
 عرفة تترجـ الى درجات" )أبو جادو،ويخطط ليا المدرس لتحقيؽ أىدافو وما يصؿ اليو الطالب مف م

2008  :425) 
 
مف معمومات كيميائية مف كتاب الكيمياء عينة البحث  مقدارماأكتسبو طمبة : التعريف األجرائي 

بالدرجة التي يحصموف مقاسا   والثالث( ،والثاني ،األوؿ) لمفصوؿ اجمعياو  لمصؼ الخامس العممي
 االختبار التحصيمي المعد ليذا الغرض.في عمييا 
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 الفصل الثاني

 خمفية نظرية

 
  Training & Training Programsالتدريبية التدريب والبرامج

            Strategies of Both Sides ستراتيجيات جانبي الدماغا  

                      of the Brain                                            

                  Teacher Exercisesالممارسات التدريسية 
                      Thinking Patterns أنماط التفكير
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 :أواَل:  التدريب والبرامج التدريبية

              : التدريب .1

ب البعير: عممو )درب( فالنَا بالشْي ، وعميو، وفيو: عودة ومرنة، ويقاؿ: در  التدريب في المغة  
لمفيوـ التدريب تعاريؼ كثيرة ويعد مف و   ،(277 :1989، مصطفى وآخروف) الدروبالسير عمى 

ويعود قدـ التدريب الى قدـ الحضارة  ،االجراءات الميمة التي تقـو بيا المؤسسات التعميمية والمينية
االنسانية ثـ تطور مع تطور االنساف ومستجدات الحياة وييدؼ الى تطبيؽ المعارؼ والخبرات 

ات عمى ارض الواقع والقابمية عمى نقؿ المعارؼ والميارات مف االخريف والييـ عف طريؽ والميار 
المحاكاة والتقميد الكتساب الميارات عبر الزمف، وفي الغالب كانت الحرفة أو المينة تتناقؿ بيف أفراد 

 (80 :1976ى الجيؿ الذي يميو )الدوري، بناء وكؿ جيؿ ينقؿ ما تعممو الباء الى األاالسرة مف اآل

فعؿ منظـ وىادؼ ويكتسب المتدرب مجموعة مف المعارؼ "( عمى انو 1977 ،عرفو )العبد 
 (.99:  1977 . )العبد،"والميارات وذلؾ الحداث تغير السموؾ لديو

نشاط مخطط ييدؼ الى احداث تغيرات لدى المتدربيف  " ( بأنو2001 وعرفاه )الخطيب وأحمد،
 :2001. )الخطيب وأحمد، "وأدائيـ واتجاىاتيـ بكفاءة وانتاجية عاليةتتناوؿ معموماتيـ وسموكيـ 

 :بأنو ( الى امكانية اجماؿ المنطمقات العامة لمتدريب1985 ،الدويؾ)(، ويشير 272

يؤدي الى تغير مرغوب في السموؾ، وأف يكوف السموؾ محددا بشكؿ دقيؽ وقابال لممالحظة   -
 والقياس.

المتدربيف ميارات محددة في عمميـ تتخذ قدرة المتدرب  يعمؿ بصورة رئيسة عمى اكساب  -
 عمى عمؿ شيء ما كمعيار لمدى بموغ أىداؼ التدريب.

عممية أساسية لرفع روح المعنوية لممتدربيف وتحسيف اتجاىاتيـ نحو المينة وزيادة ثقتيـ   -
 بعمميـ وتشجيعيـ عمى االستمرار بالتعمـ الذاتي.

تدريب بوصفيا موجيات لسموؾ المتدربيف والسعي لسد الحوافز عوامؿ أساسية لنجاح ال -
 (.40: 1985شباع حاجات معينة. )الدويؾ، النقص وا
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 :ة لمتدريبالمكونات الرئيس

أف كؿ عنصر يتأثر بالعناصر مجموعة مف العناصر المتفاعمة، و  اف عممية التدريب تتكوف مف  
 : وتشمؿ العناصر خرى ويؤثر فييا، األ

نع بأىداؼ اف المتدرب أساس العممية التدريبية ومحورىا، فوجود متدرب مقت المتدرب: .1
 ساسية لنجاح التدريب.التدريب مف العوامؿ األ

ؿ عف ٍاعداد واختيار المادة العممية المناسبة لتمبية أىداؼ و الشخص المسؤو المدرب: وى .2
داـ وسائؿ التدريب التدريب، ولذلؾ مف الضروري اختيار المدرب المناسب القادر عمى استخ

)المصدر،    وأساليبو المتنوعة بما يتفؽ مع طبيعة المتدرب وأىدافو، ومستوى التدريب.
2010: 16)                                                         

( أنو يتعيف عمى المدرب تصميـ الدورات والبرامج وتحديد طريقة 2015 ،يضيؼ )شواىيفو 
وىؿ سيستعمؿ الحاسوب وجياز العرض سواء كانت محاضرة أـ ورشة عمؿ بشكؿ مجموعات، 

وأف كاف سيوزع أوراؽ عمؿ فعميو تحضيرىا وعمؿ نسخ كافية منيا وبعض الدورات  العرض،
ويتعيف عمى المدرب أف يكوف  جميعا ينبغي توفرىا، وخامات وىذهالعممية تحتاج ألجيزة ومعدات 

فضال مف أدارة  اد التدريبية بالطرائؽ المناسبة،قادرا عمى أدارة الجمسات والمناقشات وتقديـ المو 
الوقت والتقويـ والتغذية الراجعة وتوفير الضيافة لممتدربيف وأف يكوف بارعا في أستعماؿ الوسائؿ 

 (9-8 : 2015 لتواصؿ المختمفة )شواىيف،وطرائؽ اوالمواد التدريبية 

يعد المحتوى مف المدخالت األساسية لمنظومة التدريس، فيو المادة  المادة العممية:محتوى  .3
الخاـ األولية التي نستطيع مف خالليا تحقيؽ األىداؼ، لذا ينبغي أف يكوف مف الشموؿ 

اف المادة العممية لمتدريب تكوف عادة  (. 45، 2010والكفاية بما يخدـ تحقيقيا )عمياف، 
مختصرة، تحتوي عمى تطبيقات وتماريف وحاالت دراسية وتكوف ضمف محتويات الحقيبة 

تقسيـ  عي عف طريؽالتدريبية، فبعضيا يؤديو المتدرب وحده وبعضيا يؤديو بشكؿ جم
 .متعاونة المتدربيف الى مجموعات
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          المستخدمة في عممية التدريب.والوسائؿ والتجييزات  بيئة التدريب: وتشمؿ مكاف التدريب وقاعاتو .4
 (16 :2010)المصدر، 

 بالتالي :وتتمثؿ البيئة المثالية التدريبية  
 .أجيزة سمعية بصرية جيدة، وأنماط جموس مناسبة، وكراسي مريحة، وسطح الكتابة جيد -
 اليواء أو فتح النوافذ(التحكـ بدرجة الحرارة، والتحكـ بشكؿ مستقؿ بالتيوية )تكييؼ  -
 أمدادات جيدة مف ماء الشرب ووجبات الطعاـ والشاي والقيوة -
 متر مربع مساحة لكؿ متدرب 5غرفة عازلة لمصوت مع  -
 لوكس 500ضوء النيار الطبيعي /نوافذ مع ستائر مع الحد األدنى مف األضاءة  -
 (48: 2015 ألجيزة السمعية والبصرية )شواىيف،تحكـ مركزي باألضاءة وا -

 
وبناء عمى ماسبؽ يقوـ الباحث بتصميـ البرنامج التدريبي المقترح وفقا لنظرية التعمـ المستند 

مع التطبيقات واألنشطة الخاصة  محتوى المادة النظرية دليؿ يتضمف واعداد ،الى الدماغ
ات السابقة بعد االطالع عمى الدراس ،بحسب استراتيجيات جانبي الدماغ معا بالمحتوى

قاعة  في Data Show عمؿ الحاسوب المربوط بجياز العرض ويستواألدبيات التربوية 
نقاشات العممية مع قدرتو عمى أدارة ال ونظرا لخبرتو في التدريس تجييزات مناسبة،ذات 

 ،والمناقشة ،مثؿ المحاضرة يعتمد طرائؽ متعددة لعرض المادة العممية  وأساليب التواصؿ،
عمؿ  مع اعداد أوراؽ عف ورشات عمؿ ظـ المتقدـ فضالوالمن ،والنمذجة والتعمـ التعاوني

 ،لكؿ مجموعة وبحسب نوع التدريب سواء فردي أـ تعاوني توزع بشكؿ مفرد لكؿ متدرب أو
 ويأخذ بعيف األعتبار توفير الضيافة لممتدربيف في فترة األستراحة .

 :شروط التدريب

 أف يتسـ بالشروط التالية: ينبغيلكي يكوف التدريب مجديَا وذا فائدة وقيمة 

 منبعث مف الواقع المحمي وضمف البيئة التي يعيش فييا المعمـ. .1
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َا نو طرحَا لممشكالت العامة وليس تمقينكاديمي نوعَا وكمَا ألمختمؼ عف التعميـ األ .2
 القدرة عمى ٍايجاد حموؿ مناسبة. لممعمومات، لكي يصبح لدى المتدرب

 االساليب الحديثة في التدريب وتصميـ البرامج بما يتناسب ونوعية المتدربيف.ٍادخاؿ  .3
 ٍاعطاء الوقت الكافي لممتدرب اٍلكتساب الميارة والكفاية التعميمية التي تدرب عمييا. .4
 المواد التعميمية الالزمة والمناسبة لمتدريب. توافر .5
مف حاجات المتدربيف أنفسيـ وما ىـ بحاجة اليو، ٍاما عف طريؽ اختبارات تشخيصية  نابع  .6

 ساسية وأساليب التدريس.بياف مواطف الضعؼ في المفاىيـ األأو عف طريؽ استبانات ل
 تجانس المتدربيف. .7
 وجود ٍاطار نظري ليكوف ٍاطارَا مرجعيَا لما تدرب عميو المتدرب. .8

 (.32-29 :ب 2011(، )السكارنة، 41-37  أ: 2011ارنة، )السك                     

 أنواع التدريب :

 التدريب: ف مف التدريب بحسب توقيتوىناؾ نوعي

 تدريب قبل الخدمة:ال - أ
اف قضية اعداد المعمـ ليست جديدة عمى الدارسيف أو الباحثيف فمنذ أف أصبحت مينة 

ومبادئيا، وىو نظاـ تعميمي يسعى خرى ليا فمسفتيا عميـ مينة تخصصية كبقية الميف األالت
المعمـ ليصبح معممَا في المستقبؿ وتحتوي عمى أربعة مكونات وىي: -الى تكويف الطالب

كاديمي والتربية العممية، ومف عمميات ىذا النظاـ قافة العامة، والتخصص الميني واألالث
دريب التي ويشمؿ كؿ أنواع الت (،19-18 :2005ؽ التدريس )األحمد، التقنيات وطرائ
 هقبؿ استالمو الفعمي لمعمؿ الذي سيقـو بو بغرض اعدادالمعمـ  –الطالب يحصؿ عمييا 

حتياجات ولوائح الوظيفة كي اعدادَا سميمَا مف الناحية العممية والعممية والتعرؼ عمى حدود وا
 (.75: 2004االحاطة بوظيفتو وبالتالي ضماف انتظامو في العمؿ. )أبو رماف، يتحقؽ لو 

  التدريب في أثناء الخدمة:  - ب
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المتدربيف  مف يقصد بالتدريب في أثناء الخدمة بأنو نشاط مخطط ومنظـ بيدؼ احداث تغيرات في 
وانتاجية  واتجاىاتيـ بما يجعميـ الئقيف لشغؿ وظائفيـ بكفاءة وأدائيـ معموماتيـ وسموكيـ ناحية

 (.73 :2010عالية. ) الكرمي، 

نشاط مخطط ييدؼ الى احداث تغيرات في المتدربيف مف "( بأنو 2005، ه )عبدالسميع وسييراويعرف
        داء وطرؽ العمؿ والسموؾ"ت األناحية المعمومات والميارات والخبرات واالتجاىات ومعدال

                           (.172 :2005عبدالسميع وسيير، )

 : أهداف التدريب في أثناء الخدمة

 اثناء الخدمة الى تحقيؽ التالي : ييدؼ تدريب المعمـ في

وتطوير قدراتو وبالتالي يجعمو راضيَا عف عممو ليساعد ذلؾ في رفع روح  تحسيف أداءه .1
 المعنوية والنفسية لديو.

 .المتدربيف  بيف األنسانية عمؿ والعالقاتتنمية االتجاىات االيجابية لم .2
أكثر قدرة عمى  والتكنولوجية التي تجعموالعممية والمستحدثات  المياراتو  بالمعمومات هتزويد .3

 مواكبة ىذه المتغيرات.
تطبيؽ اآلفكار واآلراء والحموؿ النابعة مف نتائج الدراسات مما يؤدي الى سد  و عمىتدريب .4

 الفجوة بيف النظرية والتطبيؽ العممي.
 عمى التفكير المبدع. زيادة قدرتو .5
نيا ما أمكف، والحفاظ عمى الوقت والجيد قالع عواأل األداء التدريسيخطاء في تفادي األ .6

 . والماؿ
 أساليب التعميـ المستمر. واكتساب .7
 ووظائفيا. تعريفو بكيفية القياـ بواجبات رسالتو .8
 .التدريبية التخصصيةبرامج الالتدريب التربوي عف طريؽ  مياـرفع كفاية  .9

 بموجب معايير وقواعد. وتدريبو وتأىيم .10
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بالمشكالت التعميمية وربطو ببيئتو ومجتمعو المحمي والعالمي، وتدريبو عمى  ه تبصير  .11
وسيير،  عبد السميع(، ) 75-74، 2010ميارات التخطيط والتنفيذ والتقويـ. )الكرمي، 

2005 ،172-173.)  

 :أثناء الخدمة في دواعي التدريب

 التربوية في التالي :يمكف أجماؿ دواعي التدريب في أثناء الخدمة في المؤسسات 

 تطوير المناىج التربوية والتنامي السريع في نظـ المعرفة وفروعيا المتنوعة. -
 تطوير العموـ وطرائؽ تدريسيا. -
 تجديد الخطط التنموية. -
تطور التكنولوجيا ووسائؿ االتصاؿ حيث يتعرض المعمـ في حياتو الوظيفية الى تغيرات  -

 التكنولوجية.متسارعة في مجاؿ العمـو وتطبيقاتيا 
 عداد.ة الضعؼ الحاصؿ في أثناء فترة األمعالج -
 تطور النظريات والفمسفات التربوية التي تعتمدىا الدولة أو المجتمع. -
 دوار المتجددة وتحسيف أدائيـ.تمكيف المعمميف مف األ -

 تغيير العمؿ أو التخصص واتاحة الفرصة لمنمو الميني والترقي الوظيفي. -

 (.27 :2005حمد، )األ                                                        

 ( أف مف بعض األسباب الشائعة لؤلىتماـ بالتدريب في أثناء الخدمة :2015 ويضيؼ )شواىيف،

 جديد عمى وشؾ أف يبدأ.  . شيء1

 . األفراد اليؤدوف عمميـ بشكؿ جيد.2

  (13: 2015 )شواىيف، ف قد يحتاجوف الى تحديث.. الموظفي3
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 : أثناء الخدمة في أهم مشكالت التدريب

 متنوعة منيا :أف أنخراط المعمـ في الدورات التدريبية في اثناء الخدمة يولد مشكالت 

 .مف جية أخرى والمعمـ لمتعمـوا مف جية االدارة والمعمـ ناحية رباؾ اليـو الدراسي مفأ -
 . رىاؽ المعمـ بعد اعطاء حصتو المقررةأ -
 . قد اليناسب المعمـ الوقت والمكاف المختار لمتدريب  -
 ضافة أعباء جديدة عمى المعمـ.أ -
 لتحاؽ بو.قد اليشجع المعمـ األ موضوع التدريب  -
أثناء التدريب  تدريب وذلؾ الف الطريقة المعتمدة فيالمعمـ بالرغبة في اكماؿ ال عدـ شعور -

 (.77-76 :2010التعميمية( مممة. ) الكرمي، )عرض المادة 

 :البرنامج التدريبي

خيرة بأعداد البرامج التدريبية وكيفية تطويرىا نظرَا لباحثيف والتربوييف في اآلونة األأىتـ ا 
نسانية والعممية عمى حد الذي تمر بو جميع العموـ األلمتوسع واالنفجار المعرفي والتكنولوجي السريع 

ىداؼ المراد ي تربط االحتياجات التدريبية واألداة التاألرنامج التدريبي ىو الوسيمة أو سواء، والب
ساليب والموضوعات التدريبية، وٍاف التخطيط لبرنامج تدريبي أمرَا ليس ج واألتحقيقيا مف البرنام

دة، ولنجاح ىذه النوعية بالسيؿ أو البسيط ويحتاج مف القائميف عميو ٍاعداد برامج عالية النوعية والجو 
التأكد مف مرورىا بمراحؿ تخطيط فعاؿ، وىناؾ مجموعة مف العوامؿ  ة ينبغييبيمج التدر مف البرا

 :يمكف اجماليا بالتالي  الضرورية والالزمة لمتخطيط الفعاؿ لمبرامج التدريبية

 عتبار.األعيف ب األىداؼتؤخذ أف  .1
تحديد الفئة المستيدفة لمتدريب والتطوير، وجمع معمومات وفيرة عنيـ، الختيار المواد  .2

 التعميمية وااٍلجراءات التي تتوافؽ مع مستوياتيـ.
 اختيار وتحديد الوقت المخصص لمبرنامج )المدة الزمنية والوقت المناسب لتنفيذه(. .3
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فراد مجموعة المتدربيف ويسمح بممارسة التدريب، وأف يكوف جذاب ويتسع أل اختيار مكاف .4
 النشاطات الالزمة.

ىداؼ، وااٍلمكانات والنشاطات التدريبية عمى أساس األ ةأف يتـ اختيار أنواع المواد التعميمي .5
 المتاحة، وجاذبيتيا لممتدربيف.

 (.184 :2005)عبد السميع وسيير،    التقويـ المنتظـ.  .6

 لبرنامج التدريب: ADDIEانموذج 

ف يبخطوات كاممة يتبعيا المصمم ويمثؿ ىيكال البسيطة واألكثر اعتمادا، يعد مف النماذج
ويتضمف المبدأ التوجييي لبناء التدريب الفعاؿ وادوات دعـ  ألنتاج مواد تدريبية،ف يوالمطور 

 األداء في خمسة مراحؿ واسـ األنموذج مشتؽ مف األحرؼ األولى لممراحؿ وىي:

األحتياجات، تحميؿ الفئة المستيدفة، تحميؿ المياـ ويتضمف تحميؿ  :  Analysisالتحميؿ.1
 اىداؼ التعمـ. والموضوعات،

ويتضمف اىداؼ التعميـ، التسمسؿ، استراتيجيات التعميـ، استراتيجيات  :  Designالتصميـ .2
 استراتيجيات التقويـ. التنفيذ،

 : ويقصد بو تطوير المحتوى.Development التطوير .3

 : ويقصد بو اخراج المحتوى بالشكؿ المطموب.Implementation التنفيذ .4

  والتغذية الراجعة. ردود األفعاؿ، : ويتضمف  Evaluationالتقويـ .5

 (126-125: 2015) شواىيف،                                                    
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 ( 1شكؿ ) 

 )مف تصميـ الباحث(        ADDIEمراحؿ انموذج                                     

                                                     

 في ىذا البحث عند اعداد البرنامج التدريبي بالخطوات التالية: ويتـ اعتماد ىذا األنموذج

    :وتتضمف:  اوال : مرحمة التحميل     

 :االحتياجات التدريبية تحميل -
 أىدافو ىي االحتياجات التدريبية مف األمور الميمة التي تدفع النشاط التدريبي الى تحقيؽ 

، وأف أي برنامج تدريبي ال يؽ التدريب ترفع كفاءة المتدربيففالتعرؼ عمييا وتحديدىا عف طر 
، 2005يؤسس عمى قياس عممي لالحتياجات التدريبية ال يؤدي دوره بشكؿ مناسب )األحمد، 

(. والمقصود باالحتياجات التدريبية ىو "مجموع التغيرات المطموب احداثيا في الفرد مف 208
معمومات وميارات واتجاىات لتعديؿ وتطوير سموكو أو استحداث السموؾ المرغوب معارؼ و 

صدوره عنو، لموصوؿ الى الكفاية االنتاجية في األداء والقضاء عمى نواحي الضعؼ، ما 
وينبغي عمى المدرب  (.44، 2006يؤدي الى زيادة الفاعمية في العمؿ" ) الخطيب ورداح، 
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غي أف تطمبات التدريب بشكؿ صحيح ،وىذه العممية ينبم قادرا عمى حصر وتحديدأف يكوف 
وىي تعني ( 8: 2015 )شواىيف، وأسقاط األحتياجات المستقبمية تشمؿ أوجو القصور الحالية،

يتـ تفصيميا في و وٍادارات معينة، متدربيف تحديد الميارات المطموب ٍاكسابيا أو تنميتيا لدى 
بنياية التدريب. ومف أىـ أساليب وطرؽ جمع ىداؼ المطموب تحقيقيا مجموعة مف األ

 البيانات لتحديد ااٍلحتياجات التدريبية ما يمي:
تحميؿ الييكؿ التنظيمي لمعمؿ وسياسات وأىداؼ المؤسسة  : وتعنيتحميل المؤسسة - أ

ىداؼ المنوطة بيا والموارد المتاحة ليا وتحديد المشكالت األبقصد التعرؼ عمى 
 (.184: 2005)عبدالسميع وسيير،  جات التدريبية.والمعوقات بيدؼ تحديد الحا

 Jobمكونات التدريب الحاجة الى التحميؿ والتقييـ الوظيفي ) مف :تحميل الوظيفة - ب
analysis،المدرب وقبؿ التدريب ينبغي أف يعرؼ  ( وغالبا ماتيمؿ ىذه الخطوة

ومعايير األداء لمدورات التدريبية ينبغي أف تتمحور  ،معمومات مفصمة حوؿ الموضوع
حوؿ األداء في مكاف العمؿ ،وتوضع المواد التدريبية بحيث تكوف قابمة لمتطبيؽ فورا بعد 

وينبغي أف يشعر ضع بناء عمى أحالـ وتوقعات بعيدة، األنتياء مف التدريب والتو 
ظروؼ العمؿ الفعمية  المتدربيف أف النشاط التدريبي يتفيـ واقعيـ ومصمـ حسب

لمساعدتيـ في التغمب عمى المشكالت التي يواجيونيا في العمؿ مف أجؿ قبوؿ التدريب 
 . واألىتماـ بو

عف طريؽ  مومات الميدانية عف أداء المتدربيفجمع المع وتعني :متدربينتحميل أداء ال-ج 
ع خطة التدريب ويتطمب زيارة لمكاف العمؿ حتى لو كاف الذي سيض المالحظة والمتابعة،
والتحدث مع الموظفيف حوؿ واقع عمميـ وأحتياجاتيـ وأجراء مقابالت  عمى دراية وأطالع، 

 (14: 2015 )شواىيف، .التدريبية

: ىدفيا جمع المعمومات المفظية مف المتدرب حوؿ جوانب عممو في المقابالت الشخصية -د
 كفايات أو متطمبات ومعوقات العمؿ مف وجية نظر المتدرب.ضوء 
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المناقشات في مجموعات صغيرة ٍاحدى وسائؿ تحديد  : تعدمجموعات المناقشات-ه
الحاجات التدريبية، والمناقشة تعني حصوؿ حوار بيف أكثر مف شخص بشكؿ مقصود 

 ظر المتدربيف.وىادؼ ييدؼ الى تحديد كفايات العمؿ ومتطمباتو ومعوقاتو مف وجية ن

سئمة المكتوبة ألف اوسيمة لجمع المعمومات ويتضمف مجموعة م: وتعد اناتاعتماد االستب-و
-184 :2005كفاياتو. )عبدالسميع وسيير، داء وظروفو ومتطمباتو و حوؿ جوانب األ

185.) 

عمؿ مف جانب التحميؿ الوظيفي يتـ ف ،األحتياجات التدريبيةتقويـ  التأكيد عمى ويؤخذ بالحسباف
حوؿ توافر أمكانية تنفيذ متطمبات التدريس  ،مقابالت مع مدرسي الكيمياء المتدربيف عينة البحث

سواء كانت في الصؼ أـ  ،ومواد التعميـ المختمفةبالدماغ الكمي مف ناحية التجييزات واألنشطة 
فضال مف  ،ا بعد اكماؿ البرنامج التدريبيممارسة التدريس وفقا لجانبي الدماغ مع خارجو مف أجؿ

قوـ بو تتضمف مجموعة مف األسئمة لالطالع عمى واقع األداء الذي ي ذلؾ يتـ تقديـ استبانة لممتدرب
 تصحيحول في األداء نقاط الضعؼ الفجوة بيف مايعرفونو ومايريدوف معرفتو فضال مف فعميا لتحديد

 البرنامج.بالبرنامج التدريبي ولصوغ أىداؼ 

 

 مرحمة تصميم البرنامج التدريبي وتحديد المحتوى:  ثانيا: 

ٍاف المباشرة بتصميـ برنامج التدريب تعني وضع خطة التدريب موضع التطبيؽ، عممَا 
بأف االحتياجات التدريبية وبمورة استراتيجيات التدريب وسياساتو أعماؿ تسبؽ المباشرة 

فعالية تصميـ البرنامج في حقيقتيا عممية غير جامدة، بتصميـ برنامج التدريب، كما أف 
غمب قبؿ انعقاد البرنامج، ااٍل أنو يفترض استمرار التعديالت في ألورغـ أنيا تجري في ا

تصميـ البرنامج وأساليب التدريب المعتمدة في ضوء ردود أفعاؿ المشاركيف المدربيف 
موضوعات التدريب أف تكوف  (. ينبغي32 :2009البرنامج )مكاوف،  والمتدربيف في

ىداؼ المخططة لبرامج التدريب، وبالتالي فٍاف نوعَا واحدَا مف ممبية لتحقيؽ األ
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تدريب الموضوعات التدريبية قد ال يمبي أىداؼ البرنامج، ولكي يكوف محتوى برنامج ال
 بالحسباف: واقعيَا وموضوعيَا عميو األخذ

 ستوردَا وأف ييدؼ الى تحقيؽ الربط بيف التدريب أف يكوف المحتوى واقعيَا ال دخياَل وال م
 والبيئة، ٍاذ ليس مف المعقوؿ فصؿ التدريب عف المجتمع.

  أف يأخذ المحتوى بالمستجدات التربوية والتطور االجتماعي والتغيير التكنولوجي
المتسارع، بحيث يجعؿ المتدربيف مسايريف ليذا التطور والتغيير قادريف عمى مالحظة 

يير ومتابعتو أواَل بأوؿ، وليذا فمف الضروري أف ال يكوف المحتوى تكرارَا ىذا التغ
نظمة وأساليب معروفة ومعموؿ حصؿ عمييا المتدربوف، أو سردَا أللمعمومات سبؽ أف 

بيا مف قبؿ المتدربيف، وبذلؾ يجد المتدربوف دائمَا شيئَا جديدَا يضيفونو الى معارفيـ 
 وخبراتيـ.

 ى ٍاتاحة الفرص لممشاركيف بمناقشة المشكالت وتحميؿ المواقؼ أف ينصرؼ المحتوى ال
العممية المتصمة بالمحتوى، وسرد الخبرات، وعرض الدروس التي أفادوا منيا، وما الى 

 ذلؾ.
   أف يػػػػتـ تقػػػػويـ محتػػػػوى التػػػػدريب بػػػػيف وقػػػػت وأخػػػػر، وأف يشػػػػارؾ فػػػػي ىػػػػذا التقػػػػويـ المتػػػػدربوف و 

والفنيوف، عمػى أف يػتـ تطػوير ىػذا المحتػوى أواَل بػأوؿ فػي وااٍلداريوف والمدربوف والمحاضروف 
ف تمػػػػؼ عػػػػف محتػػػوى الدراسػػػػة النظاميػػػػة ألضػػػوء نتػػػػائج التقػػػويـ، ذلػػػػؾ أف محتػػػػوى التػػػدريب يخ

المناىج الدراسية ال يمكف تعديميا ااٍل بقرار مف السمطات التربوية العميا، بينما محتوى التدريب 
نما ىي موضوعة لتحقيػؽ أىػداؼ البرنػامج، وتعػديميا وموضوعاتو ليست غايَة في حد ذاتيا واٍ 

حمد، امج التدريب بالدرجة اآلولى. )األأو تطويرىا أو حتى حذفيا عممية بيد القائميف عمى برن
 :عند تحديد المحتوى تـ أخذىا بالحسباف يسس التي ىناؾ بعض األو  (.213-214 :2005

 ىداؼ التي تـ وضعيا مسبقَا.ختارة متناسبة مع األمفردات المحتوى المأف تكوف  - أ
 وقدراتو ودرجة نضجو وتعممو. يار المحتوى في ضوء حاجات المتدربأف يتـ اخت  - ب
 ساسية.يركز عمى المباديء والمفاىيـ األ أف  - ت
 أف تتفؽ الخبرات المختارة مع ميوؿ واىتماـ الفئة المستيدفة.  - ث
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                                            متنوعة ومشبعة لحاجات المتدربيف.  لممحتوىالنشاطات المصاحبة  أف تكوف  - ج
 (.139 :2015)التميمي، 

 مرحمة تنفيذ برنامج التدريب: ثالثا: 

ي مرحمة تنفيذ ىذا البرنامج، لبرنامج التدريبي مرحمة أخرى وىيمي مرحمة تصميـ ا 
يتضمف تنفيذ البرنامج  مكف تنفيذه،التصميـ الذي وضعو ي التأكد مف أفالمدرب عمى  وينبغي

 :ػػػػػػػػتتمثؿ ب التدريبي أنشطة ىامة
 (34: 2010)المصدر،  زمني لتنفيذ البرنامج.وضع جدوؿ  - أ

لحسباف نوع عمى المدرب أف يأخذ با قاعات التدريب وانماط الجموس :ترتيب مكاف و  - ب
ويعتمد النمط عمى عدد المتدربيف ووسائؿ التدريب سواء كانت  انماط جموس المتدربيف،
وتأخذ أنماط الجموس أنواع مختمفة وكؿ نمط لو مزاياه وعيوبو  شاشة أـ لوحة كتابة،

 : منيا

 عظـ الرنجة ) طريقة جموس المدرسة( ، المقيى الصغير، الدائرة، المدرج )المسرح(،Vشكؿ ،Uشكؿ

 (51-49: 2015، )شواىيف                                                  
حجـ ويؤخذ بالحسباف األىتماـ بانماط جموس المتدربيف المناسبة بما يتالئـ مع 

ومساحة قاعة التدريب ونوع األنشطة بغرض تشجبع اقصى مشاركة  المجموعة
 وتواصؿ وتفاعؿ بيف المدرب والمتدربيف وبيف المتدربيف انفسيـ فقد اثبتت الدراسات
اف المسافة بيف المدرب والمتدرب تؤثر في مدى تفاعؿ المتدرب حيث يقؿ تفاعمو 

 .(51: 2015، )شواىيف كمما ابتعد عف المدرب
 اليومية لسير البرنامج. المتابعة  - ت

ٍاتباعيا عند تنفيذ البرنامج التدريبي مف التي ينبغي ذلؾ ىناؾ العديد مف االعتبارات  فضال مف
 أىميا:
  ة في التدريب.سب حجـ المتدربيف مع الطريقة المعتمدأف يتنا 
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  ضرورة ٍاشراؾ الرؤساء مع المرؤوسيف في البرنامج التدريبي، فكثيرَا ما فشمت برامج
 تدريبية لعدـ ٍامكانية تطبيؽ ما تعممو المتدربوف عند عودتيـ الى أعماليـ.

  لمتدريب.المتدرب توفر الرغبة لدى 
 .تشجيع التعاوف والعمؿ الجماعي وتبادؿ اآلراء بيف المتدربيف 
  توفير التغذية الراجعة لممتدربيف عف مدى تقدميـ، لتشجيعيـ عمى التحوؿ الى السموؾ

 (35-34 :2010)المصدر،            ار فيو. المرغوب واالستمر 

 مرحمة تقويم البرنامج التدريبيرابعا: 

عممية تقويـ البرنامج التدريبي مف أىـ مراحميا اذ يمكف مف خالليا تحديد التغيرات التي  تعد 
يطمب تحقيقيا، وىي ضرورية لمتأكد مف مدى تحقيؽ أىداؼ البرنامج ومدى صالحو لتمبية 
االحتياجات التدريبية التي صمـ مف أجميا، والتقويـ جزءَا ميمَا وأساسَا في تصميـ البرنامج 

بات العمؿ وانسجاميا ي وأثناء التنفيذ لموقوؼ عمى سالمة سيرىا ومدى مسايرتيا لمتطمالتدريب
 ىداؼ المخطط ليا، وتمر عممية التقويـ بالخطوات التالية:مع تحقيؽ األ

 تقويـ البرنامج التدريبي قبؿ التنفيذ:  - أ
رنامج الب أي تقويـ البرنامج في مرحمة التخطيط والتصميـ لموقوؼ عمى سالمة ودقة خطة

ساليب والوسائؿ واآلنشطة لتنفيذ اليدؼ، ومدى قدرتيا لتحقيؽ األىداؼ ومدى مالئمة األ
 ومدى تسمسؿ موضوعات البرنامج وذلؾ مف أجؿ تمبية االحتياجات التدريبية كاممة.

 تقويـ البرنامج التدريبي أثناء التنفيذ:  - ب
ستويات المتدربيف،  وىذه الخطوة ىي لقياس مدى كفاية مالئمة موضوعات التدريب لم

والوقوؼ عمى تنفيذ البرنامج التدريبي لمتأكد مف أنو يسير وفؽ ما خطط لو، لتعزيز الجوانب 
 ااٍليجابية وتالفي الجوانب السمبية وتعديؿ المسار نحو تحقيؽ اآلىداؼ المخططة.

 تقويـ البرنامج التدريبي بعد التنفيذ:   - ت
تجري ىذه الخطوة بعد االنتياء مف تنفيذ البرنامج مباشرة لمكشؼ عف نواحي الخمؿ في 
تصميـ البرنامج بالنسبة لميدؼ المقرر والتعرؼ عمى التعديالت المطموبة في الموضوعات 
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والمواد العممية والعممية وذلؾ لتغطية كافة ااٍلحتياجات التدريبية، وتعديؿ الزمف المقرر لتنفيذ 
مبية ااٍلحتياجات مج، والتأكد مف نحقيؽ اآلىداؼ المخططة، ومدى اسيامو في تالبرنا

  (.153 :2007( ) الطعاني، 365: 2005حمد، التدريبية. )األ

  The Brain: الدماغ

( في االسكندرية قبؿ Herophilusمنذ القدـ محور أىتماـ االنساف ىو الدماغ، فتبنى ىيروفيموس )
سنة فكرة أف الروح تسكف الدماغ، ثـ أظيرت الكنيسة أىتمامَا ممحوظَا ( 300الميالد بحوالي )

وما كتب حولو في القرف الرابع الميالدي وفي مابيف ظيور االسالـ في القرف السابع  بالدماغ،
الميالدي، وفي القرف الثامف الميالدي أىتـ المسمميف بالعمـ وبدأ العصر االسالمي العممي، وبرزت 

ء المسمميف في كافة المياديف العممية، فقد فرؽ ابف سينا بيف الشمؿ الناتج عف سبب انجازات العمما
داخمي أو خارجي في الدماغ، وعمؿ السكتة الدماغية بكثرة الدـ، فيما بيف ابف النفيس دور وأثر 
الدماغ في حياة االنساف، فالدماغ لو عالقة بأداة البصر وىي العيف، ووضع نظريات صائبة في 

 لوجيا الرؤية، وىو الذي فرؽ بيف التخيؿ وفعؿ البصر، وقاؿ بأف لكؿ مف ىذيف الفعميف مركزاَ فيزيو 
يميز االنساف عف اف الدماغ ىو مركز العقؿ و (، 28-27 :2014خاصَا في الدماغ. )الطيطي، 

)عفانة  از العصبيالجي بصورة عامة والحيوانات بصورة خاصة، وأىـ أجزاء خرىاأل باقي المخموقات
% مف وزف جسـ االنساف 2( اف وزف الدماغ يبمغ 2004 ،ويشير) السمطي(، 106: 2009نائمة، و 
 :الغ، ويتكوف مف ثالثة أقساـ رئيسة الب

مف ثالثة أجزاء وىي: المخ ، والدماغ  : يتكوف ىذا القسـFore – brainمامي الدماغ األ .1
 البيني، والجياز الممبي )الطرفي(.

 ف ميميف ىما: مف جزئي : يتكوف ىذا القسـMid – brainالدماغ المتوسط  .2
 السويقتاف المخيتاف - أ

 جساـ التوأمية الرباعية.األ - ب
 : فيتكوف مف:Hina – brainالدماغ الخمفي )جذع الدماغ(  .3

 المخيخ - أ
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 )الجسر(( اوالقنطرةالكتمة العصبية الدماغية ) - ب
 (. 40 -32 :2004ستطيؿ.            )السمطي، النخاع الم  - ت

  Brain theory: الدماغنظريات   

     The Triune Brain: نظرية الدماغ الثالثي .1
، وفؽ ىذه النظرية يتكوف الدماغ 1952( سنة Paul Macleanمقترح ىذه النظرية ىو )

مف ثالثة أدمغة وىي: )الدماغ الزاحؼ، الدماغ الممبي )الطرفي(، والقشرة الدماغية )نوفؿ، 
2008 ،55.) 

   Two Hemispheres brain theory: الكروييننظرية النصفيين  .2
ظؿ البحث مزدىرَا في خصائص جانبي الدماغ حتى بداية الستينات عندما قاـ العالـ 

(Roger Sperry مع فريؽ مف الجراحييف في )باجراء  بكاليفورنيا معيد التكنولوجيال
دماغ بمعزؿ عف مف العمميات الجراحية وتوصموا فييا باف دراسة كؿ مف نصفي المجموعة 

 (.58، 2008نَا )نوفؿ، اآلخر أمرَا ممك
بحاث حوؿ تركيب والوظائؼ المتنوعة لمدماغ وخاصة في نياية القرف العديد مف األ وىناؾ 

العشريف بسبب ظيور التقنيات الحديثة والتطورات التكنولوجية المتسارعة مما أتاحت العمماء 
خر يتكوف مف جانبيف أحدىما أيمف واألفرص سبر مناطؽ في الدماغ، وأف الدماغ البشري 

مؿ بكميتو واليمكف فصؿ الجانب لحديثة أف الدماغ يعأيسر، وتؤكد العديد مف الدراسات ا
، 2009يسر في التعامؿ مع المواقؼ الحياتية ) عفانة ويوسؼ، األيمف عف الجانب األ

منيما وظائفو، فالجانب أف لكؿ  اال وعمى الرغـ مف تشابو وتطابؽ ىذيف الجانبيف (،16
الجانب الكروي األيسر ف الجسـ، في حيف يمف يسيطر عمى الشؽ اآليسر مالكروي األ

 أف نصفي كرة الدماغو  (،Shaffler, 2002, 150يمف مف الجسـ )يسيطر عمى الشؽ األ
األيمف في اعادة  يعالج المعمومات بطريقتيف مختمفتيف، فيتخصص النصؼ )جانبي الدماغ(

 جزاء المنفصمة والينتقؿامؿ، ويتعرؼ أيضَا العالقات بيف ألجزاء لتكويف كؿ متكتركيب األ
يسر يبدي فاعمية في كمي متواز ومتوافؽ، أما النصؼ األ بصورة خطية بؿ يعمؿ بشكؿ
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وتعد قدرتو في مجاؿ المغة محدودة لمغاية، فنحف النفكر عمميات المعالجة البصرية والمكانية 
، 2003بنصؼ واحد دوف اآلخر ويشترؾ كالىما في العمميات العقمية العميا )عبيد وعزو، 

117.) 

أف نظرية التعمـ المبني عمى الدماغ ترى أف جزئي الدماغ المختمفيف  (2008 ،السميتي)ويؤكد 
 يسيطراف عمى نوعيف مختمفيف مف التفكير، فيستخدـ كؿ منا أحدىما بشكؿ أفضؿ مف اآلخر،

 :( 1المخطط )

 يسرالدماغ األ يمفالدماغ األ
 منطقي عشوائي
 تتابعي/ تسمسمي حدسي
 عقالني خيالي
 تحميمي افتراضي

 غير ذاتي/ موضوعي ذاتي/ غير موضوعي
 يتعامؿ مع الجزئيات يتعامؿ مع الكميات

 ( 1 مخطط)
                                         خصائص التفكير المسيطرة عمى جانبي الدماغ

التحميؿ، الدقة(، أما  يسر ييتـ بموضوعات )المنطؽ،األالدماغ ( أف  1يتضح مف المخطط )  
 (.170، 2008يمف فييتـ بػػ ) الجماليات، المشاعر، واالبداع( )السميتي، الدماغ األ

  The Whole brain: نظرية الدماغ الكمي .3
ونظرية سبيري   (1952 ((Maclean( بعد دمج نظرية )Hermanمقترحيا ىيرماف )

(Sperry )(1964حيث أعتقد ماكميف وجود ثالثة أدمغة ،)  متداخمة، وفي كؿ جزء يتـ
( تفترض وجود دماغيف أيمف وأيسر، ويتـ Sperryالتعمـ بطريقة معينة، في حيف نظرية )

( نظرية الدماغ الكمي التي Hermanفي كؿ جانب أشكاؿ لمتعمـ، وبذلؾ أوجد ىيرماف )
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جزأت الدماغ حسب خصائص التعمـ الى أربعة أجزاء: عموي: أيمف وأيسر ، وسفمي: ايمف 
 (362، 2010وأيسر )رواشدة وأخروف، 

   Brain Based Learning Theory: نظرية التعمم المستند الى الدماغ .4
في األلفية الثالثة برزت نظريات جديدة في عمـ النفس التعمـ والتعميـ كنظرية التعمـ المستند 

مزود  ( اذ بينوا أف الدماغCain & Cainالى الدماغ، وأصحاب ىذه النظرية كيف وكيف )
فطريا بمجموعة مف القدرات الكامنة: كالقدرة عمى التنظيـ الذاتي، والقدرة عمى تحميؿ 

(. التدعي أبحاث 66، 2008البيانات والتأمؿ الذاتي وقدرة ال متناىية عمى االبداع )نوفؿ، 
الدماغ أف النماذج واألساليب والطرؽ التربوية القديمة كانت خاطئة، ولكنيا تظير أف تمؾ 

، 2004رؽ ليست متناغمة مع الدماغ والىي الطريقة المثمى لتعمـ الدماغ. )السمطي، الط
( أثني عشر مبدأ لنظرية التعمـ المستند الى الدماغ 2015(. وقد ذكر )رزوقي وأخروف، 27
(Brain Based Learning: ) 

  The brain is a complex dynamicالدماغ نظاـ ديناميكي معقد  -
 . The brain(mind) is social brain و طبيعة اجتماعيةالدماغ )العقؿ( ذ -
  The search of meaning in innateالبحث عف المعنى أمرَا فطريَا في الدماغ -
 البحث عف المعنى يحدث مف خالؿ الترميز -
  Emotions are critical to patterningاالنفعاالت حاسمة مف أجؿ الترميز -
 Every brain simultaneouslyميات بشكؿ متزامفكؿ دماغ يستقبؿ وينتج أجزاء وك -

perceives & creates parts & wholes 
 Learning involvesتتضمف عممية التعمـ كاَل مف االنتباه المركز واالدراؾ المحيطي  -

both focused attention & peripheral perception  
 & Learning always involves consciousالتعمـ يشمؿ عمميات الوعي والالوعي -

unconscious processes 
 We have at least two ways of organizingلدينا طريقتاف لتنظيـ الذاكرة -

memory 
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  Learning is developmentalالتعمـ لو صفة التطور -
 Complex learning is enhanced byينمو التعمـ المعقد بالتحدي ويعاؽ بالتيديد -

challenge & inhabited by threat  
  Every brain is uniquely organizedكؿ دماغ منظـ بطريقة فريدة.  -

 (.28-27، 2015روف، )رزوقي وآخ                                                     

 

 مفهوم جانبي الدماغ ووظائفه : 

اف مصطمح جانبي الدماغ يعتمد لوصؼ الخصائص المميزة لممتعمميف الذيف لدييـ رغبة أو ميؿ الى 
االعتماد بدرجة كبيرة عمى أي مف النصفيف الكروييف بالمخ في عممية توظيؼ وتشغيؿ المعمومات، 

سموبيف وتشير نتائج األبحاث الحديثة المتعمقة بنصفي الدماغ وبعمـ األعصاب أف األنساف يمتمؾ أ
مختمفيف لكف متكامميف في معالجة المعمومات، أحدىما خطوي )خطوة ٍاثر خطوة( يحمؿ األجزاء التي 
تتشكؿ منيا األنماط وىذا يتـ في النصؼ األيسر مف الدماغ واألخر يتعرؼ عمى العالقات بيف 

ىذه األجزاء المنفصمة وال ينتقؿ بشكؿ خطوي وىذا يتـ في النصؼ األيمف منو، وقد حركت 
االكتشافات قدرَا ال بأس بو مف ااٍلثارة بيف المربيف وولد لدييـ رغبة في استكشاؼ التطبيقات الصفية 
لؤلبحاث المتعمقة بنصفي الدماغ، مما حدا بالتربوييف لمتساؤؿ عف ماىية التطبيقات التربوية التي مف 

ية تسمى نظرية جانبي الدماغ. الممكف استخداميا في عمميتي التعميـ والتعمـ، مف ىنا ظيرت لنا نظر 
( الوظائؼ األساسية لنصفي الدماغ بالمخطط 2009(. ووضعا )عفانة ونائمة، 16، 2009)يوسؼ، 

 (2 : ) 

 يمنالمعالجة في النصف األ يسرالمعالجة في النصف األ
جزاء المكونة، يكشؼ عف ييتـ باأل -

 المظاىر
ييتـ بالكؿ واألشكاؿ الكمية )الجشطالتية(  -

 ف اآلجزاء وينظميا في كؿ.يدمج بي
 عالئقية، بنائية، وباحثة عف األنماط - تحميمية -
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 نية، معالجة متوازيةمعالجة آ - معالجة متتالية، معالجة تساسمية -
 مكانية - زمنية -
لفظية، ترميز وفؾ رموز الكالـ  -

 والرياضيات والمحف والموسيقى
 مكانية، وموسيقية -بصرية -

 ( 2مخطط )                                      

 (111، 2009)عفانة ونائمة،      وظائف نصفي الدماغ                                 

                                

وانطالقا ما تـ تقديمو فأف فيـ وظيفة كؿ جانب مف جانبي الدماغ أمرَا في غاية األىمية ذلؾ ألنو 
عمى فيـ عممية التعميـ والتخطيط ليا لتعزيز وتحسيف عمؿ النصفيف  يساعد التربوييف والمعمميف

       الكروييف بشكؿ متناسؽ وفعاؿ.

 :خصائص نظرية التعمم القائم عمى جانبي الدماغ

 أف نظرية التعمـ القائـ عمى جانبي الدماغ تمتمؾ عددَا مف الخصائص مف اىميا:

 التفكير بشأف التعمـ أو انجاز عمؿ معيف.الدماغ ىو طريقة  .1
 تعد نظامَا في حد ذاتيا وليس تصميمَا معدَا مسبقَا وال تعاليـ مقدسة. .2
 تعد طريقة طبيعية وداعمة وايجابية لتحسيف وتعظيـ القدرة عمى التعمـ والتعميـ. .3
 االعتماد عمى تركيب الدماغ ووظيفتو.عف طريؽ يتـ فيـ عممية التعمـ  .4
بية ينبغي اتباعيا، ولكنيا تعتمد عمى مواصفات الدماغ في عممية اتخاذ ليست وصفة ط .5

 القرار وحدوث عممية التعمـ.
عصاب، أشتقت مف عدد مف األنظمة مثؿ عمـ النفس، وعمـ األنظمة، اذ اتجاه متعدد األ .6

 (.108-107، 2004)السمطي،          .والكيمياء، واليندسة الوراثية 
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 :نظرية الدماغ ذي الجانبينخطوات التعمم في 

 :( 3المخطط )  ة في نظرية الدماغ ذي الجانبيف الخطوات التاليةتتضمف عممية التعمـ الرئيس

 
   Predisposition of Learning االستعداد لمتعمم         

 
 

  Orchestrated immersion   االندماج المنظم
 
 

 Relaxed alertness             ليقظة الهادئةا
 
 

 Active Processing          المعالجة النشطة
 
 

 Expanding of brain capacity  زيادة السعة الدماغية                    
 (3مخطط )

 )الباحث(            خطوات التعمم في نظرية الدماغ ذي الجانبين                         

 خطوات التعمـ :وفيما يمي توضيحا لكؿ خطوة مف 

   Predisposition of Learning: االستعداد لمتعمم: ولىالخطوة األ 

عميـ الصفي في ىذه الخطوة عمى المعمـ أف يتحوؿ في تحركاتو التدريسية نحو توظيؼ الدماغ في الت
حياء( وبالتالي يكوف المعمـ بحاجة ماسة الى تغيير النماذج )معرفة شاممة لعمـ األعصاب واأل
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بالترابطات الشبكية بيف الخبرات السابقة والمعمومات الجديدة الدماغية وتجييز أدمغة المتعمميف 
 ة لممعمـ في ىذه الخطوة:مؿ مع عقوليـ. ومف المياـ الرئيسلدييـ، ويكوف قادرَا عمى التعا

 تييئة عقوؿ المتعمميف لمموضوع الجديد. .1
 التعمـ.تجييز البيئة الصفية بما يتفؽ مع ىذا النوع مف  .2
 توفير مناخ صفي خاؿ مف التيديد بحيث يسود الصؼ بيئة تعميمية فييا منافسة منتجة. .3

   Orchestrated immersion: االندماج المنظم: الخطوة الثانية

ىذه الخطوة تتطمب ابتكار بيئات تعميمية تساعد المتعمميف عمى االنغماس الكامؿ في الخبرات 
يوفر المعمـ وبشكؿ منظـ وسمس الفرصة لممتعمميف مف أجؿ التفاعؿ  التربوية والتكييؼ معيا، بحيث

 مع الموضوع المطروح.

   Relaxed alertness: اليقظة الهادئة: الخطوة الثالثة

عمى المعمـ في ىذه الخطوة أف يزيؿ مخاوؼ المتعمميف مف خالؿ ترسيخ مبدأ التحدي لممواقؼ 
تثير التحدي لممشكالت الصفية ويزيؿ االرتباؾ خشية التعميمية المطروحة، ويوفر مواقؼ تعميمية 

 الفشؿ، ويشجع المتعمميف أيضَا لمقياـ ببعض المخاطر والمجازفات بالتعاوف مع اآلخريف.

  Active Processing: المعالجة النشطة: الخطوة الرابعة

مكتسبة وفي ىذه الخطوة يسعى المعمـ الى حث المتعمميف عمى ترسيخ المعمومات والخبرات ال
نتيجة التفاعؿ النشط لممتعمميف مع أقرانيـ في تحدي ذي معنى لممواقؼ التعميمية، ويسمح وتعميميا 

 المعمـ لممتعمـ أف يستبصر المشكمة وأساليب دراستيا.

  Expanding of brain capacity: زيادة السعة الدماغية: الخطوة الخامسة

في ىذه الخطوة يعطى مسائؿ اضافية لمطالب ترتبط بواقع الموضوع المطروح بحيث يعزز مف 
اكتساب الخبرات في السعة الدماغية مف خالؿ دمج حموؿ مختمفة لممشكالت أو المسائؿ االضافية 

 في بنية الدماغ، ويحدث التعمـ بصورة أفضؿ عندما يحؿ الطالب مسائؿ أو مشاكؿ واقعية. 



37 
 

 (.114-111، 2009)عفانة ويوسؼ،                                                           

 :أساليب التدريس لجانبي الدماغ

 :( 4المخطط ) يسر ( نيات التدريس لجانبي الدماغ ) األيمف واألىناؾ أساليب تدريسية تستند الى تق

 سرياأل أساليب تدريس الجانب يمنأساليب تدريس الجانب األ
أسموب التدريس يعتمد عمى الشرح  .1

 المرئي
يتـ تناوؿ عدة موضوعات في أف واحد  .2

 بنحو متواز
 يتـ تناوؿ الموضوع بصورة كمية. .3
نشاطات التدريس تقوـ عمى التجارب  .4

 العممية.
يستعمؿ نشاط التعميـ بالحواس المحددة  .5

 وتكويف الصور الذىنية.
)التشابيات( اليجاد يستعمؿ المجاز  .6

 عالقة بيف شيئيف ليس بينيما عالقة.

أسموب التدريس يعتمد عمى الشرح  .1
 المفظي

يتـ تناوؿ المعمومات بنحو متسمسؿ  .2
 ومتتابع

 يتـ تناوؿ الموضوع مجزءَا أو منفصاَل. .3
نشاطات التدريس تقوـ عمى التعمـ  .4

 المفظي والنظريات.
يستعمؿ اآلسئمة المباشرة التي تتطمب  .5

 التذكر المعرفي اليسير.
 ستعمؿ نشاطات واقعية في متناوؿ اليد.ي .6

 (  4المخطط )                                         

 يسر ( التدريس الصفي لمدماغ ) األيمن واألأساليب                      

 (370، 2000) قطامي، ونايفة،                                                                 

 : الفرق بين نظرية التعمم بجانبي الدماغ والنظرية التقميدية

مف المفضؿ و ، عف النظرية التقميدية في جوانب أساسية عديدة نظرية التعمـ بجانبي الدماغ تختمؼ 
أف يمارس المدرسوف طرؽ تدريس وفقَا لنظرية التعمـ بجانبي الدماغ وذلؾ آلف ىذه النظرية تجعؿ 

 .( 5المخطط )  ، مف قدراتو التفكيريةمف المتعمـ نشط وتزيد 
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 نظرية التعمـ بجانبي الدماغ النظرية التقميدية أوجو المقارنة
 لية عمؿ الدماغ أساس عممية التعمـآ المادة العممية محور التعمـ ياالطار الفمسف
نشطة في ضوء خصائص تنظيـ األ تنظيـ المادة العممية منطقياَ  التنظيـ

 جانبي الدماغ
فيزيائية خارجية تتعمؽ بكمية  العوامؿ المؤثرة

 المعمومات
بيولوجية وفسيولوجية تتعمؽ بالدماغ 

 بدرجة كبيرة
 بناء تراكيب معرفية في بنية الدماغ استظيار المعرفة وتخزينيا تطور المعرفة

موجو وفاحص لخصائص المتعمميف  ايجابي نشط المعمـ
 وأدمغتيـ

ايجابي متفاعؿ مع اآلخريف لتنمية  سمبي غير متفاعؿ المتعمـ 
 التراكيب المعرفية في الدماغ

نادرة تعتمد عمى الشرح والمحاضرة  اآلنشطة
 والمنافسة الفردية

متنوعة تقوـ عمى دراسة التشابيات 
والمتناقضات والتعمـ التعاوني 

 واستراتيجيات ما وراء المعرفة.
مضبوط خاؿ مف التحركات تسمطي  المناخ الصفي

 ه استقباؿ المعموماتيسود
خاؿ مف التيديد يسوده التحدي 
والمجازفة وىو بيئة خصبة وغنية تثير 

 التفكير
قياس أدنى مستويات المعرفة والتذكر  التقويـ

 واالستيعاب
القدرات الدماغية في الجانبيف قياس 

 يسر ومحاولة تنشيطيمااأليمف واأل
 ( 5مخطط ) 

 الدماغ والنظرية التقميديةالفرق بين نظرية التعمم بجانبي 

 (.129-128، 2009)عفانة ويوسؼ،                                                     
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 : التدريسية ) التحركات التدريسية( الممارسات

أف التدريس عممية ميمة لكؿ مف يقوـ بيا ووجد المتعة في مزاولتيا، فكؿ معمـ يتعامؿ مع فئات 
والعمؿ عمى ولكؿ منيـ خصائصو وقدراتو وميزاتو، ولمراعاة الفروؽ الفردية المتعمميف مختمفة مف 

كيانو وتطوير شخصيتو متعمـ أف يتفيـ كاَل منيـ لكي ينشيء كؿ  تنمية ىذه الفروؽ، ينبغي
معرفة خصائص أدمغة المتعمميف ومستويات  يتطمب مف المعمـ واستعداداتو، وقبؿ تصميـ الدرس

ناخ النفسي المسيطر كي يساعدىـ في عممية التجميع والتحميؿ والتخميؽ والتطبيؽ تفكيرىـ والم
لممعمومات المعروضة عمييـ، وكذلؾ تحديد نقاط القوة والضعؼ والجانب المسيطر لدييـ )عفانة 

ية مف يارات التدريسالممارسات والم أجؿ نجاح العممية التعميمية تعدومف  (.141 :2009ويوسؼ، 
رورية لمقياـ بدوره مف االولويات الض الميارات واكتسابيا ، ومعرفة ىذهاألساسية لممعمـالمتطمبات 

وعمى طبيعة  ميمية يعتمد بنحو أساس عمى المعمـكمؿ بنجاح، اذ اف تطور العممية التععمى الوجو األ
 ،(318، 2013ؼ التعميمية )جوامير، ىدامكيا، اضافة الى قدرتو عمى تحقيؽ األالميارات التي يمت

عمى جانبي الدماغ األيمف واأليسر عند المعمميف  مقارنة بيف التحركات التدريسية المسيطرةويمكف ال
 (. 6المخطط ) 

 يمفالتحركات المسيطرة عمى الجانب األ يسرالتحركات المسيطرة عمى الجانب األ ت
يستخدـ المعمـ في تدريسو طريقة  1

  Lectureالمحاضرة
  Discussionوالمناقشة

نشطة الصفية مثؿ يستخدـ أثناء التدريس األ
تقسيـ المتعمميف الى مجموعات والنقاش بينو 

لقاء وبيف المجموعات واليفضؿ طريقة األ
 والمحاضرة

يضع أىداؼ الدرس عمى السبورة أو  2
 Overheadعمى العاكس الضوئي

Projector 

يضع أىداؼ الدرس عمى شكؿ رسمة أو 
 الموضوع.صورة تشمؿ كؿ عناصر 

يمتـز دائمَا بجدوؿ وتوقيت معيف عند  3
 توزيع فصوؿ المادة والقائيا.

يمتـز بجدوؿ وتوقيت معيف ولكف مف الممكف 
االنتقاؿ مف موضوع الى أخر حسب الحاجة 

 لو.
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سئمة لالجابة يعطي المتعمميف بعض األ 4
 عمييا بطريقة مستقمة.

يدمج دائمَا الفف والمرئيات والموسيقى خالؿ 
عممية التدريس ويفضؿ المشاركة واجابة 

 اآلسئمة بصورة جماعية خالؿ النقاش.
يعطي المتعمميف بعض الواجبات البيتية  5

 مثؿ الكتابة وعمؿ بعض اآلبحاث.
نشطة الجماعية مثؿ يعطي المتعمميف بعض األ

 عمؿ مشروع معيف مرتبط بموضوع الدرس.
طبيعة المعمـ ىاديء ويكمؼ المتعمميف  6

لورؽ وتنظيؼ الفصؿ ويرتب ا برفع
دوات قبؿ البدء في موضوع جميع األ
 الدرس.

طبيعة المعمـ ال تميؿ الى اليدوء أثناء الدرس 
فيفضؿ الفصؿ النشيط والذي يتسـ بالحركة 

وراؽ ة واآلنشغاؿ واستمرارية توزيع األوالضج
 ذات الصمة بموضوع الدرس عمى كؿ متعمـ.

                                    

 ( 6مخطط )                                        

 المسيطرة عمى جانبي الدماغ  مقارنة بين التحركات التدريسية            

 األيمن واأليسر عند المعممين                           

 ( 142 :2009)عفانة ويوسؼ،                                                        

ثراء خبراتو لسد النقص في معموماتو وأ ،في أثناء الخدمة لمعمـا تدريبتبرز ضرورة عمى ذلؾ  وبناءاَ 
بحسب األتجاىات الحديثة المتعمقة بابحاث  بالمادة العممية واألساليب واألستراتيجيات التدريسية

، التدريسية لتحسيف ممارساتو مف احدى الضروريات اذ تعد ، الدماغ وتطبيقاتيا التربوية
المرتبطة بالجانب األيسر مف الدماغ تختمؼ عف االستراتيجيات المرتبطة التدريس ستراتيجيات  فا

بغي استعماؿ كمتا االستراتيجيتيف أي جانبي الدماغ بالجانب األيمف، ولتحقيؽ التعمـ النشط والفعاؿ ين
قدرتو ومرونتو ومشاركتو في العمميات العقمية العميا في التفكير ىو  فاف مايمنح عقؿ المتعمـ ،معا

فكر بنصؼ واحد دوف اآلخر، ذلؾ انو اليمكف اف يالتكامؿ بيف وظائؼ النصفييف الكروييف لمدماغ، 
 يقوـ بمعالجة المعمومات بشكؿ يختمؼ عف النصؼ اآلخر.كؿ نصؼ مف نصفي الدماغ ف وأ
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 استراتيجيات التدريس القائمة عمى تنشيط جانبي الدماغ

التدريسية ويتـ استعراض مااعتمد  العديد مف االستراتيجياتب تنشيط جانبي الدماغ معا يمكف 
 ،ديالتعمـ التولي ،سوالجيك ،التسريع المعرفي منيا منيا في البرنامج التدريبي لمدرسي الكيمياء

لتدريس ا، التعمـ القائـ عمى البحث ،بوسنر لمتغير المفيومي ،الخطوات السبع ،العصؼ الذىني
 عمى النحو التالي: التبادلي

  Cognitive Acceleration Strategy ستراتيجية التسريع المعرفيا  . 1

يجية التسريع استرات ،التدريس الصفيثبتت فعاليتيا في المداخؿ التدريسية التي ا حدىمف أ      
( و)كاروليف ياتيس Adey( و)ادي Shayerحيث قاـ كؿ مف)مايكؿ شاير  ،المعرفي ألدي وشاير

Carolyn Yates ـ بتصميـ مشروع  1970( في كمية تشيمسي لتعمـ العموـ والرياضيات في لندف
ويعني  CASE)ي )لحؿ مشكمة صعوبة تعمـ المفاىيـ في العموـ سمي بالتسريع المعرف

(Cognitive Acceleration though Science Educationو ) مدخال مبتكرا لمتعميـ الذي عُّد
كاف ناتجا عف أبحاث التنمية المعرفية لمعالـ النفسي) بياجيو ( وأفكار العالـ )فيجوتسكي(، وادخؿ 

( سنة في عدد 14 -11ف )كبرنامج عمى المنيج الدراسي العممي لمطمبة الذيف تتراوح أعمارىـ ما بي
حيث وجد أف العديد مف المفاىيـ العممية التي تحتوييا المواد الدراسية العممية في  ،مف المدارس

ليذا قاـ فريؽ العمؿ والذي يقوده  ،وميارات عقمية عالية لدى الطمبة المممكة المتحدة تتطمب قدرات
كانوا بحاجة لوصؼ وقياس مستوى حيث  ،تخاذ منيج عممي لحؿ ىذه المشكمة( بأShayerشاير )

. وفي الحقيقة أنو بتدريب الطالب عمى ىذه ((Adey, 1999:4الصعوبة في المفاىيـ العممية،  
االستراتيجية يمكف أف ينتقموا الى مستويات معرفية أعمى ،حيث صممت ىذه االستراتجية مف أجؿ 

يث يمكنيـ تحقيؽ أىداؼ ىذا تسريع وتعجيؿ مستويات التفكير عند الطالب الى مستوى أعمى بح
المنيج بشكؿ أفضؿ، وكاف ىذا ىو ىدؼ ادي وشاير مف االستراتيجية،  اذ ليس الميـ عندىـ ماذا 

 يتعمـ الطالب ؟ ولكف االىـ ىو كيؼ يتعمـ الطالب ؟ 

 ستراتيجية التسريع المعرفي جاءت كمحاولة لالجابة عف التساؤالت التالية:اٍ  فكرة 
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 النمو المعرفي مف خالؿ المواد الدراسية المختمفة؟ىؿ يمكف تسريع  -
 ىؿ سرعة النمو المعرفي ثابتة ال تتأثر بعوامؿ خارجة عف جسـ المتعمـ؟ -
 واذا كاف باالمكاف زيادة سرعة النمو المعرفي عند المتعمـ، فكيؼ يتـ ذلؾ؟ -

بأنيا طريقة منظمة في  Adey and Shayer, 1994وتعرؼ ىذه الستراتيجية في برنامج 
خطوات محددة تستخدـ مف خالليا مجموعة أنشطة صممت وابتكرت لتساعد المتعمميف عمى 
التعامؿ مع اآلحداث المتعارضة، فيقفوف فترة معينة وىـ في حالة مف االندىاش والتعجب، اآلمر 

التفكير،  الذي يجعميـ يفكروف في تمؾ اآلحداث مرة أخرى، بيدؼ تشجيعيـ عمى عكس عمميات
ث التعميمية. )عفانة ويوسؼ، وايضاح كيفية حدوث ىذا التفكير في سياؽ المواقؼ واآلحدا

2009: 241-242.) 

 تسميات استراتيجية التسريع المعرفي  

 ،تسريع التفكير ،تسريع العموـ أطمؽ عمى استراتيجية التسريع المعرفي العديد مف التسميات منيا :

 (.34، 2015)خميفة، أنموذج أدي وشاير.  ،العقمي المعرفيموذج اسراع النمو أن

 ستراتيجية التسريع المعرفيمزايا ا  

االنتقاؿ مف الممموس الى المجرد حيث ترتبط الخبرات الممموسة باألنشطة الكشفية،    .1
فغالبًا ما يقاؿ: اف المتعمـ يتعمـ مف الخبرة المباشرة، ويزداد تعممو إذا قاـ باكتشاؼ الخبرة 
بنفسو بداًل مف اف تقدـ اليو، وبيذا ينتقؿ المتعمـ مف المحسوس الى المجرد عف طريؽ 

 استخالص المعاني مف المحسوسات.
تثري التعمـ مف خالؿ تفاعؿ المتعمـ وتبادؿ األفكار مع اقرانو، وكذلؾ ينمي المشاركة  .2

و نظرية الفعالة بينيـ مف خالؿ التواصؿ المستمر الفعاؿ بينيـ، وىذا ما تنادي ب
Vygotsky  البنائية االجتماعية، وىو ما يتوفر في خطوات استراتيجية التسريع المعرفي

بعد -اثناء التجربة-خاصة في مرحمة االعداد والتي تتضمف المراحؿ االتية: قبؿ التجربة
 التجربة.
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طات تؤكد عمى الدور النشط لممتعمميف اثناء التعمـ، حيث يقـو المتعمموف بالعديد مف النشا .3
 والتجارب المختبرية داخؿ مجموعات عمؿ.

 بدوافع الطمبة وميوليـ وتستثير اىتماـ الطمبة وتحفزىـ عمى العمؿ. تيتـ .4
بالتعاوف والعمؿ الجمعي عمى أسس ديمقراطية وتراعي ما بيف المتعمميف مف فروؽ تسمح  .5

 فردية في قدرتيـ عمى التعمـ. 
 يف.عمى النشاط االيجابي مف جانب المتعممتقوـ  .6
تؤكد عمى أىمية مواجية المتعمميف بموقؼ مشكؿ حقيقي يحاوؿ المتعمميف إيجاد حموؿ لو  .7

عبر البحث والتنقيب ومف خالؿ المفاوضة االجتماعية ليذه الحموؿ، وىذا ما يتوفر في 
 والتي ميدت لظيور استراتيجية التسريع المعرفي. Vygotskyنظرية 

اره السابقة لمفيـ غير المتناغـ مع الدماغ، ستخداـ أفكإتعمؿ عمى حث المتعمـ عمى  .8
وبالتالي يكوف المتعمـ قابال لتغيير أفكاره ومفاىيمو او إعادة تنظيميا في بنية دماغو بما 
يتعمؽ مع البناء المعرفي المخزف في الذاكرة بعيدة المدى، كما اف وعي المتعمـ بتفكيره 

عادة التفكير في تفكيره مف حيف ألخر يساعده عم ى تطوير ونمو قدراتو الدماغية وا 
وتحسينيا، وبالتالي تكامؿ أفكاره ومتابعتيا وتنظيميا وتقييميا اثناء عممية التعمـ. )رزوقي 

 (74-73: 2015واخروف ،

 :أهداف االستراتيجية

تنشيط الدماغ الكمي، حيث انيا تعمؿ عمى رفع مستويات النمو العقمي وتفعيؿ عمؿ الدماغ  .1
 بأنواعو المختمفة.وتنمية التفكير 

تعمؿ عمى توسيع أفاؽ التعمـ في جانبي الدماغ وتتضمف عدة استراتيجيات خاصة تجعؿ  .2
المتعمميف يفكروف بصورة أفضؿ مف خالؿ ربط المفاىيـ وفرض الفروض وحؿ التناقضات 

 والتعامؿ مع المحسوسات لموصوؿ الى المجردات.
ميؿ وذلؾ عندما يقوـ المتعمموف بتحميؿ تنمي قدرات المتعمميف الدماغية في عمميات التح .3

المواقؼ المتعارضة والتعرؼ عمى التناقضات ومحاولة دمج أنماط التفكير المتناغمة مع 
الدماغ ومع االستراتيجيات المخزنة، وبناء اليياكؿ المعرفية المتكاممة وتنظيميا، اف 

اذ اف الجانب االيمف مف  المتعمميف في ىذه الحالة استخدموا الدماغ كمو في عممية التعمـ،
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الدماغ كمي أو شمولي ) تركيبي ( بينما الجانب االيسر تحميمي وبالتالي فأف االستراتيجية 
 (.244، 2009تفعؿ وتنشط الدماغ كمو. )عفانة ويوسؼ، 

 : ستراتيجيةخطوات اال

 تتضمف أربع خطوات أساسية وىي:

    Concrete Preparationأواَل: االعداد الحسي:

ولي لممشكمة وتكويف معنى ألاقشات الجماعية( لتأكيد الفيـ امرحمة المناقشات الصفية )المنوىي 
حقيقي لممفاىيـ الخاصة بالمشكمة عندىـ، وكما يتـ مالحظة صعوبة المفاىيـ وتوضيح 

 المصطمحات الجديدة لدى الطالب.

   Cognitive Conflictثانيَا: التعارض المعرفي: 

نيا ألة الى مشاىدات تكوف مفاجئة ليـ نشطة الحسية يتعرض الطمبألخالؿ افي ىذه المرحمة ومف  
 متعارضة مع توقعاتيـ، مما يدعو الطمبة العادة النظر في بنيتو المعرفية وطريقة تفكيره.

    Thinking in Thinkingثالثَا: ما وراء المعرفة ) التفكير فيما وراء التفكير ( 

 التي دعت الى التفكير في المشكمة بطريقة معينة. سبابأليقصد بذلؾ التفكير في ا

   Bridgingرابعَا: التجسير: 

ىدفيا ربط الخبرات التي حصؿ عمييا الطالب )اكتسبيا المتعمـ( في ىذا النشاط مع خبراتو في الحياة 
 (.127 :2011)العياصرة،                          لدراسية اآلخرى. العممية ومع المواد ا

 : عممالمدور 

عمى اف دور المعمـ (,Adey,1999)(،2008(، ) عمي، 2009)عفانة ويوسؼ،  اتفؽ كؿ مف
 يتمثؿ بالتالي:



45 
 

 

 يحاوؿ تقسيـ المتعمميف الى عدة مجموعات حتى تكوف المناقشات مثمرة -
 .عمى المتعمميف وتدوير المناقشات في ىذه الخطوة بطرح مشكمة يقـو  -
وأكثر مف مسيؿ وميسر لعممية التعمـ بؿ  ،لممعمومات أو االدارةمجرد مصدر يكوف أكثر مف  -

 يكوف موجيا لؤلنشطة والمناقشات التي تعمب دورا ميما في تنمية التفكير 
يجاد لغة تفاىـ مشتركة بينو إلكثيرا مف األسئمة الفردية أو الجماعية عمى الطمبة وذلؾ  يطرح -

 وبيف الطمبة 
العالقات التي توصموا الييا أو استخدموىا أو االجراءات يعطي الفرصة لمطالب لمتعبير عف  -

 التي نفذوىا .
 يربط بيف الخبرات التي أكتسبيا المتعمموف في الحصة وخبرات الحياة اليومية  -
ى ما يستطيعو الطالب مف أنشطة صعبة ومحيرة لمطالب حتى يصؿ الى أقص يستخدـ -

 التوازف .بؿ يتعداه حتى يستطيع الوصوؿ الى حالة  ، التفكير
 يطمب المدرس مف الطمبة أف يفكروا في تفكيرىـ أو في عمميات تفكيرىـ لتنمية التفكير المجرد -
  (Adey,1999: 140(، )217: 2008(، ) عمي، 245: 2009)عفانة ويوسؼ،  

   Jigsaw,s Strategy ستراتيجية الجيكسو .2

 1978عاـ  Aronsonرنسوف آلتعمـ التعاوني وأوؿ مف أستخدمو نموذج أو شكؿ مف أشكاؿ ا      
بأنو مجموعة مف   Jigsaw( استراتيجية 1998 (. وعرؼ )وصفي،270، 2009)عفانة ويوسؼ، 

الخطوات تتضمف تحديد المياـ لكؿ تمميذ وتعمميا وتقويميا عف طريؽ المناقشة بيف التالميذ في 
عة مف قبؿ معمـ الصؼ )وصفي، المجموعة الجزئية وتصحيحيا بعد الحصوؿ عمى التغذية الراج

يز في معناىا ) مجموعات التركيب ( وىي طريقة تتم Jigsaw(. وكممة الجيكسو 22 :1998
تركيزىا عمى نشاط الطالب في اطاريف ىما: مجموعة اآلـ ومجموعة التخصص، اذ يقسـ فييا 

  Homeـ أل( طالب تسمى المجموعات ا6-4مف )الطمبة الى مجموعات غير متجانسة يتراوح 
Teams  بحيث يكمؼ كؿ طالب في المجموعة بجزء واحد فقط، ومف ثـ بعدىا يتجمع الطمبة في
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البحث الميمة التي أوكؿ بيا كؿ واحد منيـ، ضمف مجموعات جديدة تسمى فرؽ التخصص و 
مجموعات الخبراء لدراسة ومناقشة الجزء الخاص بيـ، مف خالؿ التفاعؿ المباشر وتبادؿ اآلراء 
والخبرات فيما بينيـ، وتحديد أفضؿ السبؿ وأيسرىا لتدريس ىذا الجزء عندما يعودوف الى مجموعات 

 (. 233-232، 2008ف، اآلـ )سعادة وأخرو 

 :الجيكسو ستراتيجيةأهداف ا  

تنشيط جانبي دماغ المتعمميف مف خالؿ التفاعؿ واالندماج في مجموعات وتحميؿ المشكالت  .1
 واستثارة اآلخريف واستخداـ العقؿ والتفكير، اذ توفر مناخَا جيدَا لتشغيؿ الدماغ بكميتو.

المسئولية في القيادة ولو شخصيتو الخاصة، يستمع تجعؿ االستراتيجية المتعمـ خبيرَا وتحممو  .2
الى اآلخريف ويمقي عمييـ المحاضرات ويتفاعؿ بوجدانو ويستخمص النتائج ويصؿ الى 

 التعميمات مما ينشط الدماغ بجانبيو.
تركز عمى العمؿ الجماعي النشط ويستخدـ المتعمـ المواد والمصادر المختمفة في تفسير  .3

ـ في مجموعات لمخبراء ويكتسبوف معمومات معينة ثـ يقوموف وشرح التجارب مع وجودى
بتوصيميا لآلخريف مف اجؿ الفيـ والتعمـ، لذا تتناغـ ىذه االستراتيجية مع الدماغ بجانبيو 

 (.272، 2009) عفانة ويوسؼ،                             وتعمؿ عمى تنشيطو. 

 :مميزات االستراتيجية

ـ عمى بعض عمى نحو ايجابي وبدرجة كبيرة في مصادر ياعتماد بعض مبةتنمي لدى الط .1
 ومياـ التعمـ وىدؼ الدرس، لكونو يستند عمى توزيع المياـ والواجبات بيف أفراد المجموعة.

ستراتيجية أف يسيـ كؿ عضو في المجموعة، وكذلؾ تمـز كؿ عضو باآلصغاء الى آلتجعؿ ا .2
 و ليـ لكونو بحاجة الييـ في انجاز العمؿ.باقي أفراد المجموعة، وتزيد مف انتباى

تنمي الستراتيجية حب االتجاه نحو كؿ مف العمؿ الجماعي واآلصدقاء لدى الطالب.  .3
 (. 202، 2011)يوسؼ، 
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 :تنفيذ االستراتيجية

  Information gatheringأواَل: تجميع المعمومات:

 تقسيـ الطمبة وتكويف مجموعات صغيرة مف الخبراء. -
محتوى المادة عمى ىيئة أجزاء مقسمة عمى كؿ فرد في المجموعة الواحدة، ويعتبر كؿ توزيع  -

 فرد خبيرَا في مجموعتو في الجزء الذي يدرسو.
 يستعيف بالمصادر واالجيزة والمواد لفيـ موضوع المحتوى. -

  Experts Meetingثانيَا: مقابمة الخبراء

 يح العناصر الغامضة.يتقابؿ الخبراء لمناقشة الجزء الذيف أخذوا لتوض -
مقارنة المالحظات التي جمعت في ضوء أراء أفراد المجموعات التي جاء الخبراء منيا مف  -

 أجؿ تنقيتيا مف الفيـ الخاطىء لزمالئيـ في المجموعات المختمفة.

  Team Reportsثالثَا: تقارير المجموعة أو الفريؽ:

ر باعداد تقرير يتعمؽ بالموضوع الذي بعد مقابمة الخبراء المتخصصيف يقوـ المتعمـ الخبي -
 يخصو ليساعده عمى الشرح والتدريس.

 يدرس المتعمـ الخبير الجزء الذي يخصو مف المحتوى آلفراد مجموعتو. -

  Evaluation and Recognitionرابعَا: التقدير والتقويـ: 

 تعديؿ وتصحيح مسار عمؿ المجموعات وارشادىا وتوجيييا وتنمية مفاىيميا. -
 عة نشاط المتعمـ ومدى اندماجو في المجموعة.متاب -
زيادة فعالية عمؿ المتعمميف والمجموعات مف خالؿ التعزيز والتغذية الراجعة. )عفانة  -

 (.274-273، 2009ويوسؼ، 
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 :دور المعمم

 منظـ ومصنؼ لمجموعات المتعمميف في ضوء قدراتيـ. -
 المراد تحقيقيا. توفير التقارير الالزمة لمقياـ بعمميات التعمـ واآلىداؼ -
 دوات الالزمة لمتعمـ.ألالمساعدة عمى توفير المواد وا -
 متابعة المجموعات والمقابالت بيف الخبراء في مكونات المحتوى. -
 القياـ بعمميات التوضيح والتفسير والتدريس . -
 (.274، 2009يضع االختبارات المناسبة لقياس نتاجات تعمـ المحتوى. )عفانة ويوسؼ،  -

  Generative Learning Strategyالتعمم التوليدي ستراتيجية  .3

 :أنموذج التعمم التوليدي كتطبيق لنظرية فيجوتسكي

لتعمـ التوليدي ىو ( أف نموذج ا2013( المشار اليو في )الشرع، Shepardson , 1999يؤكد )
 ية فيجوتسكي لمتعمـ حيث يتكوف مف أربع أطوار تعميمية:نموذج يعكس رؤ 

   Preliminaryالطور التمييدي أواَل: 

سئمة، ويجيب الطمبة باالجابة المفظية أو بالكتابة، فالمغة ألتمييد الدرس بالمناقشة واثارة ايقـو المعمـ ب
ية، مما تتضح المفاىيـ اليومية لدى ية لمتفكير والتحدث والعمؿ والرؤ بيف المعمـ والطالب ىي أداة نفس

 المتعمميف.

   Focusزي )البؤرة( ثانيَا: الطور التركي

يعمؿ الطالب في مجموعات صغيرة وبتوجيو مف المعمـ ليصؿ بيف المعرفة اليومية والمعرفة 
المستيدفة ويركز عمؿ الطالب عمى المفاىيـ المستيدفة وتقديـ المصطمحات العممية والحوار بيف 

 المجموعات وعندئذ يمر الطالب بخبرة المفيوـ.
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    Challengeثالثَا: الطور المتعارض: 

وفييا يتـ مناقشة الفصؿ بالكامؿ واتاحة الفرصة لمطالب بالمساىمة بمالحظاتيـ وفيميـ ورؤية 
أنشطة الفصؿ بالكامؿ ومساعدتيـ بالدعـ التعميمي مع اعادة تقديـ المصطمحات العممية، والتحدي 

 بيف ما كاف يعرفو المعمـ في الطور التمييدي وما عرفو أثناء التعمـ.

   Applicationَا: طور التطبيؽ: رابع

وفييا تستخدـ المفاىيـ العممية كأدوات وظيفية لحؿ المشكالت وخمؽ نتائج وتطبيقات في مواقؼ 
 (.147-146، 2013)الشرع،                   حياتية جديدة وتساعد عمى توسيع نطاؽ المفيوـ. 

 :مميزات التعمم التوليدي

 المعنى.يحث عمى التعمـ القائـ عمى  .1
 ينمي ميارات المالحظة واالتصاؿ الشفوي والتنقيب عف المعمومات والتنظيـ لدى المتعمميف. .2
يتيح الفرصة لممتعمميف ليشاركوا في اآلعماؿ الجماعية مف خالؿ الطور التركيزي وبالتالي  .3

ينمي لدييـ روح التعاوف والمشاركة لاٍلجابة عف اآلسئمة المطروحة مف المعمـ اٍلجراء 
 نشطة والتجارب المختمفة ليصموا الى أفضؿ نتائج.اآل

 يساعد المتعمـ عمى تطبيؽ المعمومات في حؿ ما يواجيو مف خالؿ الطور التطبيقي. .4
تحسيف لغة المتعمميف مف خالؿ المناقشة والتحاور التي تتـ بيف المتعمميف مع بعضيـ ومع  .5

 (.253: 2002)ابراىيـ،                                                   المعمـ. 

 : ستراتيجية التعمم التوليديا   أهداف

تنشيط جانبي الدماغ ) الدماغ كمو ( مف خالؿ ايجاد عالقات منطقية ومتشعبة لبناء  .1
المعرفة في بنية الدماغ عمى أسس حقيقية تزيد مف قدرة الطالب عمى الفيـ واالستيعاب 

حؿ التناقضات في المفاىيـ واحالؿ المفاىيـ لممواقؼ التعميمية وتوليد أفكار جديدة ت
 الصحيحة محؿ المفاىيـ الخاطئة.
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فكار عند الطالب، ومف ثـ ألوؽ المعرفي وىو مف نتاج توالد االعمؿ عمى تنمية التفكير ف .2
 جعؿ الدماغ بكميتو في حالة مف النشاط والفاعمية.

ية التعامؿ مع المواقؼ الحياتاحداث تغير مفاىيمي في بنية دماغ الطالب لزيادة قدرتو عمى  .3
 (.250، 2009)عفانة ويوسؼ،    فكار المعرفية. ألبصورة أفضؿ، ويزيد مف وضوح ا

 : دور المعمم

 طرح أسئمة لمكشؼ عف التصورات البديمة لدى المتعمـ. .1
 تقديـ مفاىيـ تتعارض مع خبرات المتعمميـ لتصحيح المفاىيـ الخاطئة. .2
ف المتعمـ نغير مفيومي واحداث توالدات فكرية بحيث يتمك االستعانة باستراتيجيات الحداث .3

 فكار.األمف فيـ المفيوـ ووضوح 
 (.253-252، 2009)عفانة ويوسؼ،        مسيؿ ومنظـ ومرشد لعممية التعميـ والتعمـ.  .4

   Brain Storming: ستراتيجية العصف الذهنياٍ  .4

فكار أو العصؼ الذىني، ىذه الطريقة أوؿ مف ألأسموب امطار الدماغ أو توليد ا وقد يسمى
(. ويعرؼ ىذه 232، 2010. )اليويدي، 1957ثـ طورىا وعدليا عاـ  Osbornأسسيا أوزبورف 

ع عمى توليد أكبر عدد ممكف مف الستراتيجية بأنيا أحدى استراتيجيات المناقشة الجماعية والتي تشج
ضوء مناخ مفتوح غير نقدي ال يحد مف اطالؽ فكار المتنوعة والمبتكرة بشكؿ تمقائي حر في ألا

فكار واختيار المالئـ منيا. ) عفانة ونائمة، ألحؿ مشكمة معينة ثـ غربمة ىذه ا اآلفكار التي تخص
كثر قوة في تنمية ألوتحديدَا احدى االستراتيجيات ا (. وتعتبر مف أفضؿ ما عرؼ135، 2009

االعتيادي لمفرد، وانتاج قائمة مف االفكار التفكير االستراتيجي، وتيدؼ الى كسر التفكير 
ة، وتسمى (. وتحث ىذه الستراتيجية عمى التفكير والعمميات العقمي89، 2010المتنوعة.)نوفؿ وفلاير، 
فكار، أو حؿ المشكمة االبداعي، ومصطمح العصؼ ألفكار، أو أطالؽ اؤلايضَا بالتحريؾ الحر ل

قدح الذىف، والمفاكرة، وامطار يـ والمصطمحات مثؿ: الذىني قد يستخدـ مرادفَا لعدد مف المفاى
 (.147، 2007فكار. ) الياشمي وطو، ألا



51 
 

 :أهداف التدريس بالعصف الذهني

 ييدؼ التدريس بالعصؼ الذىني الى:

 زيادة فاعمية المتعمـ وايجابيتو في التعمـ. -
 تدريب المتعمميف عمى مواجية المواقؼ التي تتسـ بالصعوبة. -
 الطمبة عمى التفكير االبتكاري.تنمية قدرة  -
 تنمية الميؿ نحو العمؿ الجماعي التعاوني لدى الطمبة. -
 تدريب الطمبة عمى كيفية تحديد المشكالت ووضع الخطط الالزمة لمواجيتيا. -
تحقيؽ مستوى عاؿ مف مستويات االدراؾ العقمي لممشكالت والقضايا التي يدور حوليا  -

 (.452-451، 2008)عطية،                                        النقاش. 

 :خطوات ستراتيجية العصف الذهني

تحديد موضوع تعميمي معيف وأطمب مف المتعمميف االجابة عف مجموعة مف اآلسئمة تتعمؽ  -
 بالموضوع المطروح لممناقشة أو المشكمة المراد ايجاد حؿ ليا.

ت عف اآلسئمة المطروحة، وتسجيؿ أطمب مف المتعمميف االتياف بأكبر عدد ممكف مف االجابا -
 االجابات عمى السبورة دوف تغير أو تعديؿ أو تطوير.

الطمب مف المتعمميف تصنيؼ اآلفكار المطروحة أو االجابات المدونة عمى السبورة أو عمى  -
 دفاترىـ لتصبح أفكارىـ واضحة.

صنيؼ اذا كاف غير تعديؿ وتنقيح اآلفكار واالجابات المدونة عمى السبورة وتعديؿ معيار الت -
 مالئـ.

استخداـ أفكار المتعمميف واجاباتيـ كأساس لطرح اآلسئمة واالستفسار عف مدى معرفتيـ عف  -
 الموضوع وعمؽ تفكيرىـ فيو.

ضع التعميمات أو الحموؿ االبداعية المتعمقة بموضوع التعمـ أو بالمشكمة المطروحة. )عفانة  -
 (.249-248، 2009ويوسؼ، 
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 :الذهني عيوب طريقة العصف

 لتحقيؽ اآلىداؼ المرغوبة قد تحتاج الى وقت طويؿ. -
 ترتكز عمى اآلراء المقترحة مف المجموعة وتيمؿ تعمـ الفرد. -
 سيطرة الطمبة اآلذكياء عمى المجموعة وبالتالي تقؿ مشاركة الطمبة الضعاؼ في التحصيؿ. -
 راد.قد التصمح لصفوؼ ذات االعداد الكبيرة وربما تنعدـ مشاركة بعض اآلف -
قد ال يجيدىا كثير مف المعمميف وخاصة المعمميف الذيف أعتادوا التدريس بأسموب المحاضرة  -

 أو التمقيف.
اآلفكار المطروحة كثيرة ومتشعبة مما يجعؿ المتعمميف يبتعدوف عف اليدؼ اآلساسي وال  -

 (.235-234، 2010)اليويدي،                              تحقؽ اآلىداؼ المرجوة. 

 :دور المعمم

 ادارة الجمسة بعد تقسيـ الطمبة الى مجموعات. -
 منع تحدث الطمبة سويَا اذا كاف الحديث خارج عف موضوع الحمقة. -
 تشجيع مشاركة الطمبة. -
 منع التقييـ )اال في تفكير المرحمة التالية(. -
 فكار.ألعمى تدويف مالحظات الطمبة عمى االتأكد  -
 (.292، 2007)أبو رياش،                          فكار واالنتباه لموقت. ألمراجعة ا -

  Seven E,S Strategyستراتيجية الخطوات السبع ا .5

البنائية مف استراتيجيات دورة التعمـ المتطورة، وىي  Seven E,Sستراتيجية الخطوات السبع تعد اٍ 
طريقة تعميمية تقوـ عمى أسس النظرية البنائية في تصميـ وتنظيـ المادة الدراسية وتدريسيا، وتعتبر 
تطبيقَا تربويَا لنظرية بياجيو في النمو العقمي وىي طريقة لمبحث واالستقصاء، وتشرؾ الطالب بفعالية 

 Explorationىيـ بنفسو، حيث بدأت بثالث مراحؿ وىي: مرحمة استكشاؼ المفيوـ ليقوـ ببناء المفا
ومف ثـ تـ تطويرىا الى   Applicationومرحمة تطبيؽ المفيوـ  Inventionومرحمة تقديـ المفيوـ 
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وىي: االستكشاؼ، والتفسير، والتطبيؽ، والتقويـ وبعد ذلؾ طور روجر بايبي  4E,S) اربع مراحؿ ) 
ىذا النموذج ليصبح خمس مراحؿ وىي: التييئة، واالستكشاؼ، والتفسير، والتوسع  ـ1980سنة 

(. (7E,Sومف ثـ تـ تطويرىا الى سبع مراحؿ وسمي بنموذج  5E,S)والتقويـ وسمي بنموذج )
تعممي -( أو الخطوات السبع ىو أنموذج تعميمي(7E,S(. ونموذج 148-145، 2010)عمياف، 

ة يستخدميا معمـ العمـو مع الطمبة داخؿ غرفة الصؼ أو المختبر أو يتكوف مف سبع خطوات اجرائي
الميداف ليبني الطالب معرفتو العممية بنفسو مف جية وتنمية المفاىيـ والميارات العممية مف جية 

 (.455، 2007ثانية. )زيتوف، 

 :((7E,Sالبنائي  نموذجاأل فوائد 

مف أىمية أنموذج دورة التعمـ لكونو مقتبسَا ومطورَا ( أىميتو وفوائده (7E,Sالبنائي  نموذجاأليستمد 
 مبدئيَا مف مراحؿ دورة التعمـ، ومف فوائده:

 اتاحة الفرصة لمفرد المتعمـ لكي يتفاعؿ تفاعاَل ايجابيَا مع العممية التعميمية. -
اتاحة الفرصة لمطمبة لكي يمارسوا عمميات التعمـ، ويكتشفوا بعض المعارؼ نتيجة لمنشاطات  -

 يقوموف بيا. التي
تتمثؿ أىميتيا في ربط ما ىو نظري بما ىو عممي، وىذا يؤدي بالطمبة الى التعمـ الصحيح  -

 (.32، 2009) سيدو،                              الذي يبقى في الذىف. 

 :االستراتيجية هدافأ

المجوء الى سئمة و األضوؿ المتعمميف المعرفة، واثارة اتنشيط جانبي الدماغ مف خالؿ اثارة ف .1
اكتشاؼ العالقات والمفاىيـ والتراكيب المعرفية، اذ تركز ىذه االستراتيجية عمى تفسير 
وتحميؿ وتركيب المكونات المعرفية، مما يثير جانبي الدماغ ويحثو عمى االستجابة والعمؿ 

 النشط.
تخداـ  تيتـ بتوسيع دائرة مف خالؿ اجراء تطبيقات جديدة عمى مواقؼ تعميمية متعددة، واس .2

معرفة المتعمميف القتراح حموؿ وصياغة قرارات وتصميـ تجارب وتسجيؿ مالحظات وكتابة 
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تقارير حوؿ ما توصموا اليو مف استنتاجات وتفسيرات، مما يؤدي الى تنشيط جانبي الدماغ 
 وتزيد مف فاعميتو.

 تؤكد عمى نشاط المتعمميف وقدرتيـ عمى تبادؿ المناقشات واعطاء وجيات نظر حوؿ .3
الموضوعات المتعممة واستخداـ البحث واالستقصاء لتحقيؽ وارضاء فضوليـ ومشاركتيـ مع 

ىداؼ المحددة ألستكشاؼ وانجاز المياـ وتحقيؽ ابعضيـ البعض في المالحظة واال
مر الذي يعزز ألية ألضوعية في الوصوؿ الى النتائج، اواستخداـ المنطؽ والمعايير المو 

يمف أـ ألات المتعممة سواء أكاف الجانب اقدراتو واستجاباتو لمموضوععمؿ الدماغ ويفعؿ مف 
يسر، ولذا فأف ىذه االستراتيجية فاعمة في تنشيط جانبي الدماغ بكميتو. ) عفانة ألالجانب ا
 (. 266، 2009ويوسؼ، 

 : ( 7E,Sالخطوات االجرائية الستراتيجية الخطوات السبع ) 

   Excitement  Phase: أواَل: مرحمة االثارة ) التنشيط( 

تيدؼ ىذه المرحمة الى تحفيز المتعمميف واثارة فضوليـ واىتماماتيـ بموضوع معيف. ويكوف دور 
 المعمـ: 

 خمؽ االثارة توليد الفضوؿ، اثارة االسئمة، تشجيع التنبؤ. -
استخراج االستجابات التي تكشؼ عما لدى المتعمميف مف معمومات وخبرات سابقة، أو كيؼ  -

 ف تجاه المفيـو أو الموضوع.يفكرو 

في حيف قوـ المتعمميف بأظيار االىتماـ حوؿ المفيوـ أو الموضوع عف طريؽ التساؤؿ الذاتي، وأف 
 يسأؿ المتعمميف أنفسيـ:

 لماذا حدث ىذا ؟ -
 ماذا أعرؼ بالفعؿ عف ىذا ؟ -
 ماذا أستطيع اف أكشؼ حوؿ ىذا الموضوع ؟ -
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    Exploration Phaseثانيَا: مرحمة االستكشاؼ:  

تيدؼ الى ارضاء الفضوؿ وحب االستطالع لدى المتعمميف مف خالؿ توفير الخبرات ليـ والتعاوف 
. دور المعمـ يكوف:  معَا الستيعاب معنى المفيـو

 تشجيع المتعمميف لمعمؿ معَا. -
 ي االستكشاؼ واستماعيـ.فالمتعمميف والتحقؽ مف مشاركتيـ  مالحظة -
 المتعمميف أسئمة محيرة ليوجييـ وجية جديدة لمبحث والتقصي. عند الضرورة يسأؿ -
 مرشد ومساعد لمتالميذ اثناء اجرائيـ التجارب والقياـ باالنشطة. -

 أما دور المتعمـ فيكوف:

 استخداـ البحث واالستقصاء. -
 التفكير بحرية. -
 صياغة الفروض وتنبؤات جديدة. -
 تبادؿ المناقشات مع البعض. -
 حكاـ.ألفكار وتعميؽ األتسجيؿ المالحظات وا -

   Explanationثالثَا: مرحمة التفسير )التوضيح( 

 ىدؼ المرحمة ىو توضيح وشرح المفيـو المراد تعممو وتعرؼ المصطمحات. دور المعمـ يكوف:

 تشجيع المتعمميف عمى توضيح المفاىيـ وتفسير المالحظات. -
 طرح أسئمة عمى المتعمميف لتقديـ البرىاف والتوضيح. -
 الطمبة بالتعريفات والعبارات التوضيحية والتفسيرات.تزويد  -
 استخداـ خبرات المتعمميف السابقة لتفسير المفاىيـ الجديدة. -

 :متعمـويكوف دور ال



56 
 

استخداـ مصادر المعمومات المتنوعة والمناقشات الجماعية والتفاعؿ مع المعمـ لمتوصؿ الى  -
 تعريفات وتفسيرات لممفيـو المراد دراستو.

 الجابات والحموؿ الممكنة واالستفادة مف تفسيرات اآلخريف ومناقشتيا.تفسير ا -
 االستماع ومحاولة فيـ التفسيرات التي يقدميا المعمـ. -
 االستفادة مف االنشطة السابقة واستخداميا في تقديـ التفسيرات. -

   Expansionرابعَا: مرحمة التوسع )التفكير التفصيمي( 

 تطبيقات جديدة لممفيوـ. ودور المعمـ يكوف:اليدؼ مف ىذه الخطوة اكتشاؼ 

 استخداـ المعمومات والخبرات المكتسبة السابقة كوسيمة لممزيد مف التعمـ. -
 تشجيع المتعمـ لتطبيؽ وتوسيع المفاىيـ والميارات في مواقؼ جديدة. -
 يطمب مف المتعمميف توضيح البرىاف والبيانات ويوجو أسئمة منيا: -

 ماذا تعرؼ بالفعؿ ؟ 
 لماذا ىذا التفكير ؟ 

 أما دور المتعمـ: 

تطبيؽ المصطمحات والتعريفات والتفسيرات والميارات المتعممة في مواقؼ مشابية أخرى  -
 جديدة.

 سئمة واقتراح الحموؿ وصياغة القرارات وتصميـ التجارب.ألتقديـ ا -
 تقويـ االستنتاجات الواقعية والمعقولة مع البرىاف. -
 رات.تسجيؿ المالحظات والتفسي -

   Extension Phaseخامسَا: مرحمة التمديد 

 خرى. ودور المعمـ ىنا:ألقة بيف ىذا المفيوـ والمفاىيـ االيدؼ مف ىذه الخطوة توضيح العال

 البحث عف اتصاؿ المفيوـ مع المفاىيـ أو الموضوعات اآلخرى. -
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 اىيـ اآلخرى.يسأؿ أسئمة مثيرة لمساعدة المتعمميف عمى رؤية العالقات بيف المفيوـ والمف -

 ودور المتعمـ ىو: 

 خرى.ألعالقات بيف المفيوـ والمفاىيـ اعمؿ االرتباطات واالتصاالت ورؤية ال 
 صمية.ألتفصيمي لممفاىيـ أو الموضوعات اصياغة الفيـ الموسع وال 
 .ربط المفيـو أو الموضوع بمواقؼ الحياة اليومية الواقعية 

   Exchangeسادسَا: مرحمة التبادؿ ) التغيير ( 

 فكار أو الخبرات أو تغييرىا. ويكوف دور المعمـ فييا:ألتبادؿ اتيدؼ الى  

 خرى.ألموضوع بالمفاىيـ أو الموضوعات اربط المعمومات عف المفيوـ أو ال -
 نشطة وتبادؿ الخبرات.ألاوف والمشاركة الشيقة مف خالؿ اتشجيع التع -

 دور المتعمـ:

  الموضوع وعالقتيا بالمفاىيـ أو الموضوعات تقديـ المعمومات المرتبطة بالمفيوـ أو
 اآلخرى.

 .يتعاوف المتعمموف بالمشاركة لتوضيح العالقات وتبادؿ اآلفكار 

   Examinationاالختبار (  –سابعَا: مرحمة االمتحاف ) الفحص 

 اليدؼ مف ىذه المرحمة تقييـ تعمـ التالميذ لمميارات والمفاىيـ التي تعمميا. ودور المعمـ ىو: 

 مالحظة المتعمميف في تطبيؽ المفاىيـ والميارات الجديدة. -
 تقييـ معرفة وميارات المتعمميف. -
 البحث في الدليؿ الذي يقدمو المتعمموف ومدى تمكنيـ مف مدى تغيير تفكيرىـ أو سموكيـ. -
 السماح لممتعمميف لتقييـ معرفتيـ ومياراتيـ العممية والجماعية. -
 : يسأؿ أسئمة مفتوحة النياية مثؿ -
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 لماذا تعتقد أو تفكر في ىذا........... ؟ 
 ما الدليؿ أو البرىاف لديؾ ............ ؟ 
 ماذا تعرؼ عف ىذا.............. ؟ 
 كيؼ تستطيع أف توضح أو تفسر ىذا....... ؟ 

 ييا:ففي حيف يكوف دور المتعمـ  

رات السابقة دلة والتفسيألالنياية باستخداـ المالحظات وا سئمة مفتوحةألاالجابة عف ا -
 المقبولة.

 اظيار الفيـ أو المعرفة لممفيـو أو الميارة. -
 تقييـ تقدميـ ومعرفتيـ العممية. -
استخداـ التقييـ البديؿ، وذلؾ لمبرىاف عف فيميـ لممفيـو أو الموضوع. ) رزوقي وأخروف،  -

2012 ،405-408.) 

 ستراتيجية بوسنر لمتغيير المفهوميا .6

نموذج بوسنر وزمالئو القائـ عمى الفكر البنائي مف أىـ النماذج المقترحة لمتغيير المفيومي والذي 
يركز عمى التكامؿ بيف المفاىيـ والقوانيف والنظريات في مشاىدة الحوادث واآلشياء وفي تكويف 

ير ( نموذج التغ2003( ويتمخص ) زيتوف وكماؿ، 45 :2008بناءات معرفية جديدة )خطايبة، 
المفيومي في استبداؿ تصور عممي سميـ بالتصور البديؿ خالؿ مرحمتيف، فيتـ الكشؼ عف 

تصور التصورات البديمة في المرحمة اآلولى عند الفرد، وتقديـ استراتيجية مناسبة في المرحمة الثانية لم
 (.219 :2003الصحيح ) زيتوف وكماؿ، 

 :شروط حدوث التغيير المفهومي لبوسنر وزمالئه

عدـ رضا الطالب عف منظومتو المفاىيمية )مفاىيمو البديمة( التي لـ تستطع تفسير الظاىرة  .1
 التي يتعامؿ معيا.

 وقابميتو لمفيـ والتصديؽ بشكؿ مبدئي.  Intelligibilityوضع التصور الجديد .2
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معقولية المفيوـ الجديد بحيث يستطيع ربطو في شبكة معموماتو السابقة واستخدامو في حؿ  .3
 ضالت التي لـ يستطع المفيـو القديـ حميا.المع

 (.45 :2008جديدة لآلستقصاء. ) خطايبة، خصوبة المفيـو الجديد وقدرتو عمى فتح أفاؽ  .4

 : بوسنرلمتغيير المفهومي ستراتيجيةا فأهدا

تنشيط جانبي الدماغ مف خالؿ اعادة التظر اليرمي لممفاىيـ المكتسبة ومحاولة تغييرىا وىذا  .1
تعارضات وتشابيات في خصائص المفاىيـ الموجودة في بنية الدماغ والمفاىيـ يتطمب 

الجديدة المراد اكتسابيا، حيث يضع دماغ المتعمـ في حالة مف عدـ التوازف مما يزيد مف 
 فاعميتو في التعامؿ مع ىذه المواقؼ.

المختمفة، بحيث تزيد مف وعي المتعمـ لممواقؼ والتفكير فييا وايجاد العالقات بيف المفاىيـ  .2
يحكـ المتعمـ عمى المفاىيـ )الصحيحة والخاطئة( ويختار ما تتفؽ مع منطقية دماغو وينظميا 
ذاتيَا مف اجؿ التعرؼ عمى العالقات والروابط المكونة لممفاىيـ في دماغو، وىذا ما يعزز مف 

 عمؿ الدماغ ويرفع مستوى فاعميتو.
المفاىيـ المتعارضة واصدار أحكاـ وقرارات في التركيز عمى الجانب التخيمي والتأممي في  .3

 (.260 :2009)عفانة ويوسؼ،               بنية الدماغ.اختيار المفاىيـ المتناغمة مع 

 : تتضمف ىذه االستراتيجية المراحؿ أو الخطوات التالية:مراحل أو خطوات االستراتيجية

 : ربط المعرفة الجديدة بالسابقة.   Integrationالتكامل -
: ىدفيا اكتساب المتعمـ القدرة عمى التمييز بيف   Differentiation)التمييز( التفضيل -

 المفاىيـ الموجودة لديو.
: تبديؿ المفيوـ الموجود لدى المتعمـ بمفيوـ جديد، وذلؾ   Exchange)التبديؿ( االستبدال -

ميو مف مفاىيـ نتيجة لمخالؼ أو عدـ االنسجاـ بيف ما لدى المتعمـ مف مفاىيـ وما يعرض ع
 جديدة.
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: ربط المفاىيـ اآلساسية   Conceptual Bridging)التجسير المفيومي( الربط المفهومي -
 المجردة بخبرات مألوفة ذات معنى بحيث يصبح المفيـو مف خالليا معقواَل لدى المتعمـ.

 (.261-260 :2009، ؛ عفانة ويوسؼ 94 :2012 )العفوف وحسيف،

 :دور المعمم

 يح وتفسير المفاىيـ الجديدة لممتعمـ.تقديـ وتوض .1
 استخداـ أدوات متنوعة في عرض المفاىيـ كالمخططات البصرية. .2
خطاء في الفيـ لؤلالمنطقي، وليس خصمَا لمطالب بؿ أف يتخذ موقؼ المعمـ الخصـ  .3

 والتفكير.
السعي الدائـ في ايجاد العالقات بيف المفاىيـ والنظريات والدالئؿ التجريبية وابراز  .4

 االختالفات والتشابيات بينيا.
عمو وتأكيده. تعزيز المفاىيـ الجديدة واالحتفاظ بيا بأعطاء أمثمة متنوعة عمى المفيوـ لد .5

 (.41 :2012(، )البياري، 262 :2009)عفانة ويوسؼ، 

      Strategy of Research based Learningستراتيجية التعمم القائم عمى البحث:  .7
                                          

يتألؼ ىذا النوع مف التعمـ مف مواقؼ تعميمية تمثؿ مشكمة لممتعمميف بحيث تكوف تمؾ المشكمة ذات 
(. ويمكف دراستو 253 :2009معنى أصيؿ ونقطة أنطالؽ لمبحث واآلستقصاء. )عفانة ويوسؼ، 

بطرؽ متعددة وتتطمب اجراءات مف المتعمـ بشكؿ مكتوب أو شفيي، وتمثؿ عممية تقسيـ المتعمميف 
عمى مجموعات متعاونة أىمية كبرى في عممية التعمـ وذلؾ مف خالؿ اتاحة الفرصة لمناقشة وجيات 

 (.26 :2010ة لبعضيـ البعض. )الشيراني، نظرىـ المختمف

  :التعمم بالبحث يجيةستراتا أهداف
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تنشيط التفكير وتعزيز قدرات المتعمميف الدماغية، اذ تعمؿ عمى اثارة الدماغ مف خالؿ  .1
البحث واالستقصاء، واكتساب المتعمـ ميارات اجتماعية تفاعمية مع االخريف لموصوؿ الى 

 حؿ المشكمة.
والتفكير في الموقؼ اثارة التحدي والمنافسة لمواجية المشكالت، مما يعمؿ بكمية الدماغ  .2

 تفكيرَا موضوعيَا وىذا ما يزيد مف قدرة عمؿ الدماغ اليجاد الحموؿ الممكنة واختيار أفضميا.
التركيز عمى نشاط المتعمـ في البحث واالستقصاء والتعامؿ مع المصادر البصرية  .3

تنمية المحسوسة واجراء التجارب الثبات صحة الحموؿ الممكنة، اضافة الى كتابة التقارير و 
قدرات المتعمـ في الشرح والتفسير، وىذا ما ينمي ويفعؿ جانبي الدماغ معَا. )عفانة ويوسؼ، 

2009 ،254-255.) 

 : ومن مميزات هذا النوع من التعمم ما يمي

 ( مجموعة مف مميزات التعمـ القائـ عمى المشكمة وىي: 2008 ،حدد )ابو جادو ومحمد

ف المناىج تعتمد فيو عمى المشكالت ألمميف ارات المتعالتعمـ القائـ عمى المشكمة يطور مي -
 كوحدات أساسية.

 ىذا النوع مف التعمـ ينمي القدرة عمى التفكير والبحث والدراسة. -
يجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية ويقتصر دور المعمـ عمى التوجيو واالرشاد وتيسير  -

 العمؿ.
كمة بشكؿ دقيؽ، ويطوروف أراء وفرضيات يطور ميارات المتعمميف ويجعميـ يعرفوف المش -

بديمة يحصموف عمى المعمومات مف عدة مصادر، ويعدلوف الفرضيات لتعطي معمومات 
 جديدة، ويطوروف حمواَل واضحة يشتقونيا مف المعمومات المعطاة.

ىذا النوع مف التعمـ يوفر خصائص المتعمميف تساعدىـ في تولي المناصب والمراكز الفعالة  -
ة والمستمرة. )أبو جادو ومحمد تمع ليكونوا مييئيف لمواكبة التطورات المعرفية السريعفي المج

 ،2008: 294-295.) 
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 : محددات االستراتيجية

قد تناسب ىذه االستراتيجية بعض مياـ التعمـ ذات العالقة بحؿ المشكالت، وىي مشكالت  .1
 أكثر مف حؿ.مفتوحة النياية التي يمكف حميا بأكثر مف طريقة ويكوف ليا 

 تتحدد فاعميتيا في ضوء مجموعة مف المتغيرات: .2
 .االختيار الصحيح لمياـ التعميـ وفؽ الشروط التي سمؼ تبيانيا 
 .تفاعؿ المتعمميف مع مياـ التعمـ ومع بعضيـ البعض 
 .ممارسة المعمـ آلدواره وفؽ النموذج البنائي في التعمـ المعرفي 
 ارسة اآلنشطة المتضمنة في مياـ التعمـ. جيزة الالزمة لممألدوات واألتوفر ا 

لـ تتضمف ىذه االستراتيجية مكونَا خاصَا بعممية التقويـ، وعمى مف يستخدميا يجب أف يكوف  .3
فكار التي قدمناىا مف قبؿ عند تناولنا لمشكمة ألخاصَا بعممية التقويـ وفؽ بعض انظامَا 

 التقويـ في النموذج البنائي لمتعميـ المعرفي.
ذه ح لتدريس حؿ المشكالت اذا كاف في يد المتعمـ كتب تقميدية تقدـ حمواَل جاىزة ليال تصم .4

 (.200 :2003المشكالت. )زيتوف وكماؿ، 

  :التعمم بالبحث ستراتيجيةخطوات ا

: يقدـ المعمـ مشكمة لمبحث حوؿ قضية أو موضوع معيف بحيث تكوف تقديم مشكمة لمبحث .1
تمؾ المشكمة ممحة وبحاجة الى حؿ، وقد يطرح المتعمـ مشكمة يراد ايجاد حؿ أو تفسير ليا، 
ويتوقؼ نوع المشكمة وأسموب عرضيا عمى عدة عوامؿ منيا: المنياج المدرسي، وخصائص 

، ولذا مف الميـ أف يراعي المعمـ العوامؿ اعاله عند المتعمميف وعددىـ والوقت المتاح لمتفكير
اختياره لممشكمة موضوع البحث واآلستقصاء، وىناؾ عدة أشكاؿ أو أنواع لعرض المشكمة 

 عمى المتعمميف منيا: 
تقديـ معمومات متعارضة الى المتعمميف ويطمب منيـ اختيار موقؼ معيف مف ىذه  -

 المعمومات.
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بحث بصورة أوسع وذلؾ مف خالؿ عرض مواقؼ أو قضايا دوف اتاحة الفرصة لممتعمميف لم -
 تحديد نيايات ليا.

طرح أسئمة متعددة مثؿ أسئمة التفكير المتالقي اذ تعتمد االجابة عمى الخمفية المعرفية  -
 لممتعمـ.

: تتـ ىذه الخطوة )جمع البيانات والمعمومات( مف مصادر متعددة جمع البيانات والمعمومات .2
اجراء التجارب أو زيارة مؤسسات معينة أو رحالت ميدانية أو أخذ أراء  مثؿ المراجع أو

المختصيف، وليذا يشجع المتعمـ عمى أف يعمموا بمواد ويستخدموا أدوات متنوعة، بعضيا 
ىناؾ مواد خارج موجودة في الصؼ، والبعض اآلخر في مكتبة المدرسة ومختبر الحاسوب، و 

 يـ الموارد مف المياـ التي تقع عمى عاتؽ المعمـ.ليات البحوث وتنظآالمدرسة، وتخطيط 
: ىذه الخطوة تتـ بعدة أشكاؿ، منيا فحص البيانات التحقق من صحة البيانات والمعمومات .3

والمعمومات، اذ يقارف المتعمـ بيف ىذه البيانات التي تـ جمعيا مف مصادر متعددة لمتأكد مف 
بقراءة ىذه البيانات والمعمومات التي سجمت  عدـ وجود تناقض بينيا، اذ يقوـ أحد المتعمميف

حوؿ موضوع المشكمة عمى زمالئو، وذلؾ لمناقشتيا ومعرفة مدى ارتباطيا بموضوع البحث 
 وكيفية االستفادة منيا.

: يقـو المتعمـ بتنظيـ وترتيب وتنسيؽ البيانات تنظيم البيانات والمعمومات وتفسيرها .4
تفسير المنطقي لحدوث المشكمة، وتصاغ عمى شكؿ معينة تسيؿ مف ال ةوالمعمومات بطريق

جمؿ تفسيرية تتعمؽ بجوانب المشكمة وأسباب حدوثيا، مما يؤدي الى اعطاء مؤشرات 
 معقولة لحؿ المشكمة وعالجيا.

: يتـ فييا مراجعة وتحميؿ واستنباط الخطوات التي اتبعيا تحميل نتائج البحث وتقويمها .5
ة حكاـ حوؿ المشكمألمف تحديد المشكمة وتنيي بأصدار ا المتعمموف في عالج المشكمة، بدءاَ 

 (256-255 :2009) عفانة ويوسؼ،                                  وتفسيرىا. 

 :دور المعمم

 الثقة بامكانية التغمب عمى المواقؼ الصعبة واالتجاىات االيجابية نحوىا. .1
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 المشكمة.الدقة والعمؿ عمى فيـ الحقائؽ التي تنطوي عمييا  .2
 العمؿ عمى تجزئة المشكمة وتحميميا الى مكونات أكثر بساطة. .3
 السير في معالجة المشكمة خطوة خطوة بالتأمؿ وتجنب التخميف. .4
 النشاط والحيوية والتمتع بقاعدة معرفية في مجاؿ التخصص. .5
معرفتو باستراتيجيات حؿ المشكالت العامة والخاصة واالجادة في اختيار المناسب منيا  .6

 استخدامو حسب متطمبات البحث )المشكمة(.و 
التدريب. ىداؼ التعميمية واستخداـ التقويـ الجيد وتنظيـ الوقت التعميمي لتوفير فرص ألتحديد ا .7

 (.40 :2011)شبير، 

   Reciprocal Teaching Strategy ستراتيجية التدريس التبادليا .8

ستراتيجية التدريس التبادلي والمتمثمة في الحوار نرى في القرأف الكريـ المبادىء التي تشير الييا 
والنقاش والتعاوف في كثير مف المواضيع وجعؿ مف التعاوف نعمة أنعـ بيا عمى خمقو، حيث قاؿ 

ِ َعلَْيُكم إِذ  ُكنُتم أَْعَداًء فَ ﴿ تعالى: قُوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت َّللاه ِ جِميعا َوال َتَفره أَلفه َواْعَتِصُموا ِبَحْبل َّللاه

ْنَها َكَذل َن النهار َفأَنَقَذُكم  مِّ ك ُيَبيِّن َّللاه َبْيَن قُلُوِبُكم َفأَْصَبْحُتم بِِنْعَمتِه إِْخَوانا َوُكنُتم علَْى َشَفا ُحْفَرة مِّ

 ( .301﴾ )آل عمران، لَكْم آَياِتِه  لََعلهُكْم  َتْهَتُدونَ 

ي صورة حوار بيف كؿ مف المعمـ وطالبو أو بيف والتدريس التبادلي يشير الى نشاط تعميمي يحدث ف
بيدؼ تحسيف  1984طالب وأخر، وبعدىا طورت ستراتيجية التدريس التبادلي في أمريكا عاـ 

ميارات القراءة وبناء االستيعاب باالندماج والتفاعؿ مع النص ليتحاور المعمـ مع الطمبة باستخداـ 
 :2007ح، والتنبؤ(. )الياشمي وطو، خيص، والتوضيأربع خطوات لالستيعاب ) طرح االسئمة، والتم

133 .) 

 :ستراتيجية التدريس التبادليا أهداف
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تنشط جانبي دماغ المتعمميف مف خالؿ تفاعميـ في مجموعات وتدريبيـ عمى الميارات  -
المغوية مثؿ التمخيص وطرح االسئمة والتنبؤ، مما يزيد مف قدرة الدماغ بكميتو عمى التعامؿ 

 المثيرات.مع ىذه 
تتضمف عدة ستراتيجيات تكتيكية عمى المتعمميف اكتسابيا ودمجيا مع ستراتيجيات التعمـ في  -

جانبي الدماغ، وتعتبر ضمف التعمـ فوؽ المعرفي  اذ يدعو المتعمـ الى اعادة النظر في 
استراتيجيات تفكيره والوعي بيا والعمؿ عمى تنظيميا ضمف استراتيجيات التعمـ في جانبي 

 دماغ.ال
ىذه االستراتيجية تجعؿ المتعمـ قادر عمى القيادة واتخاذ القرار ومحاكمة سموؾ اآلخريف  -

وتطويره بطرؽ مقبولة، اآلمر الذي يؤكد أىمية ذلؾ في بناء الشخصية القيادية المدربة 
خطاء وتعزيز السموؾ السميـ، مما ألستخداـ المنطؽ العقمي في عالج المتعامؿ مع اآلخريف وا

المتعمميف يستخدموف طرؽ التفكير المتاحة في جانبي الدماغ في السيطرة عمى  يجعؿ
 (.   264-263 :2009ة ويوسؼ، )عفان                المجموعة وحسف قيادتيا.

 :خطوات استراتيجية التدريس التبادلي

 : وفييا يدرؾ الطالب المعمومات مما يؤلؼ منيا سؤاَل ويختبر معموماتو فيطرح االسئمة -
 محاولتو لالجابة عف ىذا السؤاؿ.

: يقـو الطالب بمراجعة المعمومات الواردة في النص، ويصوغ أىـ النقاط بمغتو التمخيص -
 الخاصة.

: يطمب المعمـ مف الطالب توضيح أو استيضاح النقاط الصعبة مف النص التوضيح -
 أو طمب المساعدة.كالمفردات الجديدة والمفاىيـ غير المألوفة والذي سيدفعو الى المتابعة 

: يطمب مف الطالب أف يخمف أو يتوقع ما سيقرؤه تحت عنواف معيف معتمدَا عمى التنبؤ -
معموماتو السابقة حوؿ الموضوع مما يعطيو ىدفَا لمقراءة، وذلؾ لمتحقؽ مف صحة تخمينو 
وىو بذلؾ يربط بيف معرفتو السابقة والجديدة لمموضوع. اف خطوات ىذه االستراتيجية ليست 
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بالضرورة أف ترتب عمى وفؽ ترتيب معيف وانما يمكف أف تسبؽ خطوة خطوة أخرى وذلؾ 
 (. 135-134 :2007)الياشمي وطو،   دة. حسبما يتطمب الموقؼ التعميمي وطبيعة الما

                                         :مميزات استراتيجية التدريس التبادلي

 :عمى النحو التالي المميزات البارزة في استراتيجية التدريس التبادلي تتمثؿ

 سيولة تطبيقو في الصفوؼ الدراسية في معظـ المواد. .1
 تنمي قدرة الحوار والمناقشة. .2
 عداد الكبيرة.ألماليا في الصفوؼ الدراسية ذات ايمكف استع .3
 تنمية قدرة الطمبة عمى الفيـ.  .4
 (.679 :2012) الربيعي،        لمواد الدراسية. زيادة تحصيؿ الطمبة في كافة ا .5

 :بالتالي دور المعمـ يتمثؿيتمثؿ : دور المعمم 

 ميسر ومسيؿ لعممية التعمـ. .1
 في بناء اآلنشطة لدى المتعمميف. يـيس .2
 في بناء المعنى لدى المتعمميف. يـيس .3
 في تصميـ المواقؼ التعميمية لممتعمميف. يـيس .4
 (.50 :2011) حسيف،              لحاجة. حسب اقديـ التعزيز لممتعمميف ي .5

 دور المتعمـ يتمركز فيما يأتي:اما   : دور المتعمم

 في تصميـ المواقؼ واآلنشطة التعميمية. يـيس .1
 ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة لدييـ.ي .2
 ص ماقرأوه وتحديد الفقرات الميمة.مخي .3
 (.50 :2011)حسيف،                         نبؤ بكؿ ماىو جديد.  قدرة الت .4
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  Thinking : التفكير 

التفكير ىو مظير مف مظاىر النشاط االنساني مثؿ بقية األنشطة السموكية التي يمارسيا المتعمـ في 
، 2011موقؼ معيف، وانعكاس العالقات والروابط بيف الظواىر أو اآلحداث في وعيو  )الخفاؼ، 

المتعمـ اخذ مفيوـ التفكير حيزَا كبيرَا في اىتماـ المفكريف والعمماء (. وألىميتو في حياة 237
أََفََل )حاديث النبوية الشريفة، كقولو تعالى  لى ذكره في الكثير مف اآليات واألوالفالسفة اضافة ا

َماِء َكْيَف ُرِفَعْت َوإِلَى  اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت  َوإِلَى اْْلَْرِض َيْنُظُروَن إِلَى اْْلِِبِل َكْيَف ُخلَِقْت َوإِلَى السه

َوَلْم يـَتَـَفكَُّروا ِفي أَنُفِسِهم مَّا َخَلَق اللَّـُه السََّماَواِت  ( وقولو تعالى )20-17)سورة الغاشية،   َكْيَف ُسِطَحْت(

نَـُهَما ِإَّلَّ بِاْلَحقِّ َوَأَجٍل مَُّسمِّى َوِإنَّ َكِثيًرا مِّ  (. ولقد 8، أية سورة الروـ) (َن النَّاِس بِِلَقاِء رَبِِّهْم َلَكاِفُرونَ َواْْلَْرَض َوَما بـَيـْ
ميز اهلل سبحانو وتعالى االنساف عف سائر مخموقاتو بعقمو وىو مركز التفكير وسخر كافة مخموقاتو 

َماَواِت َوَما ِفي اْلَرْ )بسبب قدرتيـ عمى التفكير لقولو تعالى:  ا ِفي السه َر لَُكم مه ْنُه إِنه َوَسخه ِض َجِميًعا مِّ

ُروَن   (.13( )سورة الجاثية، ِفي َذلَِك ََلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكه

 وىناؾ تعاريؼ كثيرة لمفيوـ التفكير:

سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا دماغ االنساف عندما يتعرض "( 2007عرفو ) الغريري 
الخمسة ) الممس، البصر، الشـ، السمع، والذوؽ ( لمثير ما عف طريؽ أحدى أو أكثر مف الحواس 

 (.12، 2007) الغريري، "بحثَا عف المعنى في الموقؼ أو الخبرة

العممية الذىنية التي يقوـ بيا الفرد عندما يتعرض لمشكمة معينة وفييا يربط "( 2010)حمش  عرفتوو 
 (.5، 2010)حمش، "ي يعيشيا خبراتو السابقة بالخبرات الحالية لمتكييؼ والتعايش مع الظروؼ الت

ممية عقمية عف طريقيا يستطيع الفرد عمؿ شيء ذي معنى تعرؼ التفكير "ع (2003)سعادة اما 
  (.40، 2003)سعادة،  "ومف خالؿ الخبرة التي يمر بيا

  Conceptsالمفاىيـ ، Imagesاف التفكير يتـ بعناصر وأدوات مختمفة تتمثؿ بالتصور )التخيؿ(  
 Muscleالنشاطات العضمية ،  Languageالمغة ، Symbols and Signsالرموز واالشارات ،

Activities ، ووظائؼ الدماغBrain Functions    ،(.  29-28 :2008 )نوفؿ                                      
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  Types of Thinking :أنماط التفكير

( كمرادؼ ألسموب معالجة المعمومات، Torranceتورانس )وؿ مف أستعمؿ نمط التعمـ والتفكير ىو ا
التعمـ اذ يرى أف األفراد يميموف الى استعماؿ أحد نصفي الدماغ ) األيمف واأليسر ( في أثناء عممية 

ويتمثؿ نمط التفكير والتعمـ في الطريقة التي يستقبؿ بيا المتعمـ  (،33 :2010والتفكير ) الدليمي، 
والطريقة التي يسجؿ   ،واألسموب الذي يرتب وينظـ بو المعمومات ،والخبراتالمعرفة والمعمومات 

ية فييا المعمومات ويرمزىا ويدمجيا ويحتفظ بيا بوسيمة حسية مادية اـ شبو صورية اـ بطريقة رمز 
وتختمؼ األساليب واألدوات التي يعتمدىا المتعمميف في  عف طريؽ الحرؼ والكممة والرقـ،

 (. Torrance, 1979: 20ذلؾ)

ىو اسموب  فنمط التعمـ التفكيرو ط التعمـ مفيومي نم بيف وتقاربا اف ىناؾ تداخالومف الجدير بالذكر 
لعقمي تبعا لخصائص المتعمميف وتكوينيـ النفسي وا ب التعمـ يتسـ بالتعدد واألختالؼ،مف اسالي

وىذا يعني اف النمط المالئـ لمتعمـ ىو ذلؾ النمط الذي يفضؿ المتعمـ  والجسمي وامزجتيـ ورغباتيـ،
اما نمط التفكير يعني  (60: 2014، اف يتعمـ بو ويستحسف اعتماده لتحقبؽ اىداؼ التعمـ )عطية

وتنظيـ افكاره والتعبير عنيا بما  األسموب المفضؿ عند المتعمـ في توظيؼ قدراتو واكتساب معارفو
وقؼ الذي يتعرض لو المتعمـ وىذا يعني اف انماط التعمـ تتصؿ بمدخالت التعمـ يمبي مقتضى الم

اما انماط التفكير فتتصؿ باساليب  مـ في استقباؿ المعمومات الجديدة،والوسائط التي يفضميا المتع
فالتعمـ مرتبط بالتفكير واف الفروؽ الفردية  ند المتعمـ في معالجة المعمومات،العمميات العقمية ع

 .(70-69: 2016 ،اضرة ومؤئرة عندما تعتمد اساليب معينة في التفكير والتعمـ )عطيةح

وانطالقا مما تـ تقديمو فاف التعمـ ىو التفكير الذي يعد اداة العقؿ واذا حدث التفكير حدث التعمـ 
ماؿ احد استعفالتفكير ىو الطريقة والكيفية التي يتـ بيا التفاعؿ مع المعمومات الجديدة وتعتمد عمى 

 نصفي الدماغ اـ كمييما معا.
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 تصنيف انماط التفكير)التعمم(:

نجد اف ىناؾ تداخال في بعض التصنيفات بيف انماط التعمـ  نظرا لمتداخؿ بيف انماط التعمـ والتفكير
 والتفكير، فقد صنفت انماط التفكير بعدة تصنيفات بحسب األسس التي بنيت عمييا منيا:

 .الحسي األدراكيانماط التفكير . 1

 المعرفية. انماط التفكير. 2

 انماط التفكير عمى اساس شخصية المتعمـ.. 3

قسمت انماط التفكير بحسب وظائؼ الدماغ  : انماط التفكير عمى اساس وظائؼ نصفي الدماغ. 4
 الى :

  . النمط األيمف -
 . النمط األيسر -
 . انموذج ىيرماف -
 . انموذج ريد سب -
 . وبرامسوفانموذج ىاريسوف  -
 (128-49: 2016، )عطية                             . انموذج كولب -

 انموذج هيرمان ألنماط التفكير)التعمم(:

يعرض األنموذج الرباعي لمدماغ اربعة انماط لمتفكير المستندة الى نظرية الدماغ الكمي لييرماف 
 األنماط عمى النحو التالي: (Herrmann,1995ضح ىيرماف )ويو 

(: خصائصو: يعمؿ مع الحقائؽ والتعامؿ معيا بدقة ومعالجة Aالجزء األيسر العموي )   - أ
 المشكالت بطرائؽ تخضع الى المنطؽ والعقالنية، والميؿ الى التعامؿ بالمغة واألرقاـ.
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(: خصائصو: يفضؿ الطرائؽ التقميدية في التفكير، ) الطريقة Bالجزء األيسر السفمي ) - ب
(، الحقائؽ يجب أف تكوف مرتبة the way I know how)التي أعترؼ فييا كيؼ( 

 ومنظمة، وأف بيئة العمؿ تكوف مستقرة وثابتة.
(: مميزاتو: يرى الصورة الكمية الكاممة واليدقؽ في التفاصيؿ، Cالجزء األيمف العموي )  - ت

يحب التغيير، لديو خياؿ وال يقنع بسيولة، الميؿ الى رؤية األشياء بطريقة كمية 
 واآلستمتاع بالمخاطر والتحديات.

(: مميزاتو: متعاطؼ، لديو قدرة عمى استعماؿ المغة الرمزية Dالجزء األيمف السفمي ) - ث
وغير الشفوية والمتمثمة بميارات االتصاؿ مف خالؿ الجسد واآلعضاء، ويعالج 

 المشكالت بطريقة عاطفية ويشعر بالتعاطؼ مع اآلخريف.
                              (  ( Herrmann,1995: 79-85    ( 1الشكؿ . ) 

 

 
 (          2شكل )                               

  Hermanأجزاء الدماغ حسب تصنيف                   
 (.31، 2014) الطيطي،                                                       
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ىذا البحث تصنيؼ انماط التفكير بحسب وظائؼ نصفي الدماغ ويتبنى انموذج  ويتناوؿ
 لالسباب التالية:  انماط التعمـ لقياس ىيرماف

فيو يقسـ الدماغ الى اربعة مناطؽ مترابطة وكؿ منطقة تختص بطريقة  كونو شامال .1
 وفكيؼ يتعمـ المتعمم بدقةتمكف المعمـ مف الفيـ بشكؿ اكثر و معينة لعمؿ الدماغ لذلؾ 

 المختمفة. ط التعمـانما بما يالئـ ـفضال عف كيؼ يعممي وفوكيؼ يتواصم
 Aتسيـ في مساعدة المتعمـ بالتعرؼ عمى بصمة تفكيره سواء يفكر بطريقة الجزء . 2

)المشاعر  C) األىتماـ بالتفاصيؿ والتنفيذ والتنظيـ( او  B)التحميؿ ولغة األرقاـ( او بالجزء 
 .) األبداع واألبتكار(Dاألنسانية او التدريب( فضال عف طريقة الجزء 

 اثبتت الدراسات السابقة كفاءتو في قياس انماط التعمـ والتفكير.. 3
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 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 Experimental Design               التصميم التجريبي 
                              Research Population مجتمع البحث  
                     Research Sample عينة البحث  
   Research Tools                         أدوات البحث  

                                          Note Cardsبطاقة المالحظة •       

     Thinking Patterns Testsاختبار أنماط التفكير •      

           Achievement Tests االختبار التحصيمي  •      

  الوسائل االحصائية 
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 جراءات البحثا
  Experimental Design Selection: اواَل: اختيار التصميم التجريبي

عمى أساس طبيعة كأىداؼ كمتغيرات البحث كالظركؼ التي  ياختيار التصميـ التجريبتـ 
 عمى النحك التالي :ك   ،ي ظمياسينفذىا ىذا التصميـ ف

 :التصميم التجريبي لمجموعتي المدرسين .1
 االختبار البعدمختار الباحث التصميـ التجريبي شبو المحكـ ذا المجمكعتيف ذات أ 

 ( 7المخطط ) 

 المجمكعة
األختبار  المتغير التابع المتغير المستقؿ التكافؤ

 البعدم

 التجريبية
 الشيادة -
 سنكات الخبرة -
اختبار  -

معمكمات 
 سابقة

البرنامج التدريبي 
ستراتيجيات كفقاى أل

الممارسات  جانبي الدماغ
 التدريسية

بطاقة 
مالحظة 
 الممارسات
 الضابطة التدريسية

 
بدكف اخضاعيـ 

 لمبرنامج
 ( 7)  مخطط

 التصميم التجريبي لعينة المدرسين
التصميـ الذم يخص الطمبة الذيف  : يقصد بوالتصميم التجريبي لمجموعتي الطمبة .2

 :(  8) اشترؾ مدرسييـ بالبرنامج التدريبي كالذيف لـ يشترككا فيو، المخطط 
 األختبار البعدم المتغير التابع المتغير المستقؿ لتكافؤا  المجمكعة

طمبة مدرسي 
المجمكعة 
 التجريبية

اختبار 
معمكمات سابقة 

في مادة 
 الكيمياء

مدرسيف متدربيف 
 كفقا لمبرنامج

التحصيؿ في  -
 مادة الكيمياء 

 
 أنماط التفكير -

أختبار  -
التحصيؿ 
 الدراسي 

مقياس انماط  -
 التفكير
 

طمبة مدرسي 
المجمكعة 
 الضابطة

مدرسيف غير 
 متدربيف

 ( 8) مخطط 
 التصميم التجريبي لعينة الطمبة
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 مجتمع البحث والعينة ثانيَا:  
  Research Population: مجتمع البحث

مادة  ف القائميف بتدريسمدرسيالمف جميع  مجتمع البحث يتألؼ: مجتمع المدرسين .1
الكيمياء كالمتخصصيف في كاالعدادية في مركز مدينة كالر  الكيمياء في المدارس الثانكية

حسب ب( مدرسة 11( مدرس ك ) 28( مدرس كمدرسة كبكاقع ) 39كالبالغ عددىـ )
لممديرية العامة لتربية كرمياف في محافظة  احصائية قسـ االعداد كالتدريب التابع

 .2016-2015السميمانية لمعاـ الدراسي 
جميع طمبة الصؼ الخامس العممي في المدارس االعدادية ك يتألؼ مف : مجتمع الطمبة .2

ككاف عددىـ  2016-2015لدراسي الثانكية النيارية في مركز مدينة كالر لمعاـ ا
ع طمبة الصؼ %( مف مجتم43)بنسبة ( طالب 641( طالب كطالبة بكاقع )1490)

 .نفسو المجتمع %( مف57)بنسبة ( طالبة 849الخامس العممي ك )
  Research Sampleعينة البحث: 

تطمب البحث اختيار عينتيف أحدىما تمثؿ مدرسي الكيمياء كاآلخرل تمثؿ طمبتيـ مف طمبة الصؼ 
 : عمى النحك التالي الخامس العممي ك 

جميع مدرسي الكيمياء القائميف بتدريس مادة الكيمياء ب ثمتتم: عينة مدرسي الكيمياء .1
المديرية العامة لتربية  ( مدرساى كمدرسة مف14عددىـ )الخامس العممي كالبالغ لمصؼ 
 ( مدرسا كمدرسة13( حضر منيـ )  1الممحؽ )  حسب الكتاب الرسمي لممديرية، كرمياف

( مدرساى 6(، كبطريقة القرعة تـ اختيار )الى المكاف المخصص لمتدريب )معيد فني كالر
كفي أثناء تطبيؽ  لممجمكعة الضابطة،مدرساى كمدرسة  (7لممجمكعة التجريبية ك )كمدرسة 

 البرنامج التدريبي أستبعد متدربا كاحدا مف المجمكعة التجريبية ألنقطاعو أثناء التدريب
(  5كبذلؾ أصبح عدد المتدربيف في المجمكعة التجريبية )   جمسات(  4لتجاكز غياباتو )
 مدرسا كمدرسة.
استمارة تـ تكزيع طة كالتجريبية، تكافؤ مجمكعتي مدرسي الكيمياء الضاب كلمتحقؽ مف

 ( كبعد جمع المعمكمات تبيف اآلتي:3ممحؽ )الخاصة لتحديد خصائص المتدربيف 
( كلممجمكعة 6.83)( لممجمكعة التجريبية Mean Rankبمغ متكسط الرتب ) : سنوات الخدمة

اختبار ماف كتني لعينتيف  متكسطيف باستعماؿ، كبعد حساب الفرؽ بيف ال(7.14الضابطة )
( 20( المحسكبة  )Uقيمة ماف كتني ) لـ يكف ذا دالة احصائية، اذ بمغتمستقمتيف، أتضح أف الفرؽ 
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عتيف في (، كىذا يدؿ عمى التكافؤ بيف المجمك 0.05( عند مستكل )7كىي أكبر مف القيمة الجدكلية )
    ( 1سنكات الخدمة  الجدكؿ ) 

 ( 1جدول )                                         

 تكافؤ عينة مجموعتي المتدربين في سنوات الخدمة                     

 العدد المجمكعة
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

الداللة  Uقيمة 
االحصائية 
عند 
0.05 

 الجدكلية المحسكبة

 41 6.83     6 التجريبية
 غير داؿ 7 20

 50 7.14 7 الضابطة
 
 في الكيمياء.المتدربيف يحممكف شيادة البكالكريكس  أف جميع تبيف: الشهادة 
ستراتيجيات أل لـ يسبؽ ليـ االشتراؾ في برنامج مماثؿ لمبرنامج التدريبي كفقاى : الدورات التدريبية 

 جانبي الدماغ.
عمى سابقة مف معمكمات  لغرض تكافؤ مجكعتي المتدربييف )التجريبية كالضابطة( :معمومات سابقة

لكؿ ك  كسؤاؿ كاحد مكضكعي( مقالية)ثالثة مف اربعة أسئمة  اختبار تـ أعداد ،نظرية جانبي الدماغ
، 5/9/2015في يكـ  (مجمكعتي البحث)مى العينة درجات(، كطبؽ االختبار ع 10 ) سؤاؿ

( Mean Rankبمغ متكسط الرتب ) (،4ممحؽ )الكصححت االجابات، كاستخرجت الدرجات 
متكسطيف ، كبعد حساب الفرؽ بيف ال(7.00( كلممجمكعة الضابطة )7.00التجريبية ) لممجمكعة
 ة احصائية، اذ بمغتلـ يكف ذا داللاختبار ماف كتني لعينتيف مستقمتيف، أتضح أف الفرؽ  باستعماؿ

(، 0.05( عند مستكل )7( كىي أكبر مف القيمة الجدكلية )21( المحسكبة  )Uقيمة ماف كتني )
    ( 2عتيف في سنكات الخدمة  الجدكؿ ) عمى التكافؤ بيف المجمك كىذا يدؿ 
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 (2جدول )

 وتني لمتغير المعمومات السابقة لممتدربين-اختبار مان 

 العدد المجمكعة
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

الداللة  Uقيمة 
االحصائية 

 الجدكلية المحسكبة 0.05عند 

 42 7.00 6 التجريبية
 غير داؿ 7 21

 49 7.00 7 الضابطة
 

، حيث المدرس بتدريسيا عمى أساس الشعب التي يقـك عشكائيا : تـ اختيار عينة الطمبةعينة الطمبة
 عب( ش7لممجمكعة التجريبية ك ) ( شعب5)بكاقع شعبة كاحدة لكؿ مدرس كمدرسة، تـ اختيار 

نة الطمبة لممجمكعة عي طالب كطالبة لكؿ شعبة، كبذلؾ بمغ (31-26لممجمكعة الضابطة كبكاقع )
مبة كأستبعد الط ( طالب كطالبة205ب ك طالبة، كلممجمكعة الضابطة )( طال151التجريبية )

، كلغرض التكافؤ بيف المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( قاـ الباحث الراسبيف أحصائيا مف كؿ شعبة
  مجمكعة بشكؿ عشكائي(، باختبار قبمي لممعمكمات السابقة لكال المجمكعتيف ) شعبة كاحدة لكؿ

 في مادة الكيمياء، اعتمد في صكغلمتعرؼ عمى ما يمتمكو طمبة عينة البحث مف معمكمات سابقة 
( فقرة اختبارية مف نكع 25فقراتو عمى كتاب الكيمياء لمصؼ الرابع العاـ، كتككف االختبار مف )
مكعة مف المحكميف عمى مجاالختيار مف متعدد، كلمتحقؽ مف سالمة االختبار قبؿ تطبيقو عرض 

( لبياف مدل كضكح فقراتو كمالئمتيا، كطبؽ االختبار 5) ممحؽالكطرائؽ التدريس  في مجاؿ الكيمياء
، كصححت االجابات، كاستخرجت 27/10/2015عتيف التجريبية كالضابطة في يكـ عمى المجمك 
لدرجات مجمكعتي عينة يف كلمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف المتكسطيف الحسابي(، 6ممحؽ )الالدرجات 
داللة  نتائج التحميؿ أنو ال يكجد فرؽ ذا، أظيرت الختبار التائي لعينتيف مستقمتيفكباستعماؿ االبحث 

احصائية بيف مجمكعتي البحث في متغير المعمكمات السابقة، اذ أف قيمة ) ت ( المحسكبة 
(، 48( كدرجة حرية )0.05عند مستكل )( 1.684أصغر مف قيمتيا الجدكلية )كىي ( 0.122)

  .(3ف في ىذا المتغير الجدكؿ )البحث متكافئتكىذا يعني أف مجمكعتي 
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 (3جدول )

 كمات السابقة متغير المعمتكافؤ عينة مجمكعتي الطمبة في 

 المجمكعة
المتكسط 
 درجة الحرية التبايف الحسابي

الداللة االحصائية  القيمة التائية
 الجدكلية المحسكبة 0.05عند 

 11.165 58.00 التجريبية
48 0.122 1.684 0.904 

 12.055 58.40 الضابطة
 

 الخطكات اآلتية:تـ أتباع  عداد البرنامج التدريبيال :أعداد البرنامج التدريبيثالثَا: 
 التربكية التي تناكلت أعداد البرامج التدريبية لممعمـ .  االدبيات األطالع عمى  
 كفي حدكد  التي تناكلت أعداد البرامج التدريبية لممعمـ الحديثة عمى الدراسات السابقة طالعألا

   (حياء)األ  مادة في  (2009، مكاكفدراسة ) فكانت عمى المستكل المحمي  مااتيح لمباحث
مستكل الكطف العربي كانت دراسة أما عمى    مادة )الفيزياء( في ( 2009 ،آؿ بطيكدراسة ) 
لمتعرؼ عمى طرائؽ تصميـ البرامج التدريبية ( 2014( كدراسة )أبك نعيـ، 2014)الطيطي، 

كعمى  البرنامج التدريبي المقترح  مراحؿ العدادكضع ثالث كأساليب التدريب .بعد ذلؾ تـ 
 :النحك التالي 

 مرحمة التحميؿ. -
 .التصميـ مرحمة -
 مرحمة التقكيـ. -

 الخطكات اآلتية:: كتتضمف مرحمة التحميل :المرحمة األولى
 ع البيانات والمعموماتجم .1

لتحديد محتكل المادة  جمع المعمكمات عف التدريس بالدماغ ذم الجانبيف )الدماغ كمو(تـ 
الف المكضكع لـ  ات تدريسية لتنشيط جانبي الدماغ معاى ،يالدراسية المتمثؿ بثمانية استراتيج

كتمثمت عمـ الباحث ( مف قبؿ المختصيف عمى شكؿ برنامج تدريبي  كدحدفي يتناكؿ )
 باألستراتيجيات التالية :

  Cognitive Acceleration Strategyالتسريع المعرفي  استراتيجية -
  Brainstorming Strategy  استراتيجية عصؼ الدماغ -
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    Generative Learning Strategyاستراتيجية التعمـ التكالدم -
  Strategy of Research basedجية التعمـ القائـ عمى البحثاستراتي -
  change Posners Strategy of Conceptualالمفيكمي  استراتيجية بكسنر لمتغير -
  Reciprocal Teaching Strategy استراتيجية التدريس التبادلي -
  Seven ES Strategyاستراتيجية الخطكات السبعة  -
 Jigsaws Strategyاستراتيجية جيجسك  -
 تحديد خصائص المتدرب .2

ف يبية ىي خصائص المتدربيف، كذلؾ ألساسية الشتقاؽ االحتياجات التدر مف المصادر األ
 خذ بيا عند تحديد االحتياجات التدريبية منيا:ؾ خصائص مشتركة بيف المتدربيف ينبغي األىنا
بحاجة الى التدريب  م برنامج تدريبي كىـلـ يخضعكا أل العديد مف مدرسي الكيمياءناؾ ى -

 كخاصة في مجاؿ الطرائؽ الحديثة لمتدريس.
نسبة مف مدرسي الكيمياء تنقصيـ معرفة نماذج التدريس الحديثة بالرغـ مف خبرتيـ الطكيمة  -

 في مينة التدريس.
(، تتضمف 3ممحؽ )التـ تكزيع استمارة المعمكمات بيف مدرسي كمدرسات عينة البحث  

سـ كالشيادة كعدد سنكات الخدمة كالدكرات التي األتمثمت ب شخصية كأكاديميةمعمكمات 
اشترؾ فييا كؿ منيـ، حيث بينت نتائجيا عدـ اشتراكيـ في أم برنامج فيما يتعمؽ 

 باستراتيجيات جانبي الدماغ.
 التدريبية تحديد الحاجات والمتطمبات .2

الى عينة مف مدرسي  تحديد االحتياجات التدريبية تـ أعداد استبانة مفتكحة كجيت لغرض  
حاجتيـ الى  لمتثبت مف كرمياف مف المديرية العامة لتربية ( مدرسا كمدرسة15الكيمياء مككنة مف )

 ( أظيرت نتائجو :7الممحؽ ) معا التدريب عف استراتيجيات جانبي الدماغ
ساليب التدريسية عمى الطرائؽ كاأل اجة الى التدربالح كاكدأ% مف العينة 33أف نسبة  -1

عمى كفؽ مف حيث التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ  ممارساتيـ التدريسيةتحسيف الحديثة كالتي تؤدم الى 
 .  معا جانبي الدماغ
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اليمتمككف معمكمات فيما يخص ابحاث الدماغ كآلية عممو % مف العينة 78أف نسبة  -2
بكيفية تكظيؼ األنشطة كاألسئمة معرفتيـ  فضال عف عدـ اتو كعالقتو بانماط تفكير الطمبة،كاستراتيجي

 .تفكيركتكظيفيا بما يتالئـ كانماط ا ريس المتناغمة كجانبي الدماغ معا،اك طرائؽ التد
 

 :ػػػػفقد تمثمت ب التدريبية المتطمباتأما 

: بما اف الباحث منتسب في معيد فني كالر، تـ التنسيؽ مع عمادة المعيد مكان التدريب .1
كما كاف مكقع المعيد مناسباى لكقكعو لغرض تييئة قاعة اللتحاؽ المدرسيف )المتدربيف( بيا، 

 في مركز المدينة ككصكؿ المتدربيف في الكقت المناسب اليو.

( جمسة 17عدد الجمسات التدريبية )غ كبم، أياـ(  3: مدة التدريب حددت بػػ ) مدة التدريب .2
 (.3ممحؽ )الدقيقة(،  39 تدريبية كبكاقع جمستيف في اليـك الكاحد ) تستغرؽ الجمسة الكاحدة

دكات المكجكدة في قاعة المعيد كالسبكرة : تـ االستفادة مف االجيزة كاألدواتاالجهزة واأل .3
  .Data Show عارض البيانات البيضاء كجياز

 : التصميم مرحمة :الثانيةالمرحمة 
 تضمف كؿ منيما العناصر التالية :داد دليؿ المدرب كدليؿ المتدرب ك تـ أع
 مكضكع الجمسة التدريبية  -
 األىداؼ العامة كالخاصة كاألغراض السمككية -
 كقت التدريب -
 المكاد الالزمة -
 أستراتيجيات التدريب -
 األجراءات التدريبية -
 دكر المدرب كدكر المتدرب -
 الخاصة بالمحتكل العمؿأكراؽ  -
 تقكيـ األجراءات التدريبية -
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 ليذه العناصر: كفيما يمي تكضيحا
 .هداف العامة والخاصة لمبرنامجتحديد األ .1

كضع البرامج  ساسية في العممية التربكية، كفي ضكئيا يتـتعد األىداؼ مف العناصر األ
ت المتاحة ) االتعميمي كاالمكاننشطة التعميمية التي تتناسب مع المحتكل كاالستراتيجيات كاأل

أف تبنى عمى أساس االحتياجات  اؼ ينبغيىد(. كالمعمكـ أف األ95، 2009خركف، الفميح كأ
 التدريبي لمبرنامج العاـؼ يدتـ تحديد الكقد  ،في البرنامج التدريبيالتدريبية لممشتركيف 

  (.9الممحؽ ) ،ىداؼ الخاصة كصكالى الى تطبيؽ اليدؼ العاـعف األ الفضالمقترح 
   Behavior Objectives.هداف السموكيةصوغ األ

لكؿ  ىداؼ السمككيةد مجمكعة مف األىداؼ العامة كالخاصة لمبرنامج تـ تحديفي ضكء األ 
تعرض عمى المتدرب في أكؿ الجمسة تحددىا طبيعة المكضكع التي تتناكلو  جمسة تدريبية

 (. 9ممحؽ )الالجمسة التدريبية. 
 البرنامج التدريبي وتنظيمه تحديد محتوى .2

بعد تحديد الحاجات التدريبية لممتدربيف )المدرسيف( تـ كضعيا في محتكل البرنامج  
ستراتيجيات ستراتيجيات تدريسية كفقاى الانية او التدريبي حيث تناكؿ البرنامج التدريبي ثم

)يكماف  كنصؼ ( أسابيع4بالحسباف مدة البرنامج البالغة )جانبي الدماغ، كقد أخذ 
متحاف ألة في اليكـ التدريبي الكاحد كمف ضمنيا جمسة ا( جمس2ع )كبكاق أسبكعياى(
 تـ  ىداؼ السمككية التيتحديد مفردات المحتكل عمى ضكء األتـ لذلؾ  النيائي،

كؿ معرفي كيزكد المتدرب مج التدريبي عمى جزأيف، الجزء األ، حيث ركز البرناكغياص
التدريبية  نشطةلدماغ، أما الجزء الثاني تضمف األاستراتيجيات جانبي ابخمفية نظرية عف 

ساليب التدريسية التي تستخدـ في دركس مختمفة مف مكضكعات فضالى عف الكسائؿ كاأل
 .الصؼ الخامس العممي 

 .نشطة والوسائل التدريبيةتحديد أساليب التدريب واأل  .3
( Software( كالمكاد )Hardwareالمعدات ) جميع"المقصكد بالكسائؿ التعميمية )التدريبية( 

مف قبؿ المعمـ )المتدرب( لنقؿ محتكل المادة الى مجمكعة مف الدارسيف  كاألدكات المستعممة
لفاظ ادة فاعميتيا دكف االسناد الى األ)المتدربيف( بيدؼ تحسيف العممية التعميمية التعممية كزي

مف أدكات التدريب مف ضمنيا الخطط  العديدعتماد او  (. كتـ174، 2008)الحيمة،  "كحدىا.
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فضال  التدريب كأساليب طرائؽك  (8الممحؽ) كفقا ألستراتيجيات جانبي الدماغ معا التدريبية
 .(  9المخطط )  ية في البرنامج التدريبي المقترح،األنشطة التدريبعف 
 

 أنشطة التدريب         أدكات التدريب       طرائؽ كأساليب التدريب
 التفاعمية المحاضرة -
 المناقشة كالحكار -
 التعميـ التعاكني -
 ةالنمذج -
 يالعصؼ الذىن -
 المتقدـ   المنظـ - 

            عركض البكربكينت -
 -         السبكرة البيضاء  
            األقالـ الممكنة -

 -             أكراؽ العمؿ
 -           الخطط التدريبية

     تكلضمف محكاردة أسئمة  -
                 المادة النظرية  
كاجبات بيتية بعد كؿ جمسة   - 

 -  فردية كجمعية مناقشات يكمية
 -البحث عبر األنترنيت         
 -كتابة تقارير                  
 -التخطيط لمكاقؼ صفية        
 -كتابة خطط تدريسية           

 (9مخطط )                                      
    األساليب واألنشطة ووسائل التدريب لمبرنامج التدريبي                 

 .تحديد أساليب التقويم
قياس مدل التأثير الذم تركو التدريب عمى لغرض مف عممية تقكيـ التدريب ىك اف ا
كىا كنكعية التغير في سمككيـ التي اكتسبكالمعارؼ كالميارات كاالتجاىات   يفالمتدرب
ساسية كالميمة في البرنامج ا فأف ىذه المرحمة مف المراحؿ األ(. كليذ355، 2005حمد، )األ

البرنامج التدريبي المقترح،  عف طريؽككنيا تيدؼ الى معرفة التغيير الذم طرأ عمى المتدرب 
 مراحؿ: ةكتتضمف عممية التقكيـ ثالث

 التقكيـ قبؿ تنفيذ البرنامج التدريبي(التقكيـ القبمي ) - أ
التعممية، كييدؼ الى -ء العممية التعميميةالتقكيـ القبمي )كما تدؿ التسمية( يقكـ قبؿ بد

كمستكل البدء أك التعرؼ الى المدخالت السمككية لدييـ  تحديد مستكل استعداد المتعمميف
، 2008قبؿ البدء بعممية التدريس أك مكضكع معيف أك كحدة تعميمية معينة )زيتكف، 

ار مدرسي الكيمياء قبمياى في المعمكمات التي مة تـ اختبكفي ىذه المرح(. 343-344
ممحؽ ال مقالية،ة أسئمة أربع تخص استراتيجيات جانبي الدماغ، كاالختبار يتككف مف

(4.)    



 

82 
 

 (التدريبي أثناء البرنامجفي  التقكيـ التككيني ) التقكيـ - ب
ؿ مسارىا بيدؼ تحديد التعممية خال -تقكيـ العممية التعميمية"المقصكد بالتقكيـ التككيني 

 –ىداؼ المنشكدة كمدل استيعابيـ كفيميـ لمكضكع تعميمي فراد نحك األمدل تقدـ األ
(. 345، 2008)زيتكف، "تعممي محدد بغرص تصحيح كتحسيف مسار العممية التدريسية 

نشطة كالكاجبات بيدؼ تحقيؽ ىذا رنامج التدريبي عمى مجمكعة مف األكقد أشتمؿ الب
 النكع مف التقكيـ كىي:

 ىذه االختبارات عبارة عف تغذية راجعة لممتدرب.ك اختبارات قبمية لكؿ استراتيجية  -
 . الفردية كالجمعية المناقشات اليكميةالمشاركة في  -
 . كأسئمة شفكية قصيرةتحريرية  أختبارات تككينية -
 . أجابة عف األسئمة الكاردة ضمف محتكل المادة النظرية -
 . متابعة أداء المتدرب كتنفيذه األنشطة بالمالحظة المباشرة -
 .كمتابعتيا كاجبات بيتية بعد كؿ جمسة تدريبية -
 تقارير تتضمف تحميؿ األنشطة كأساليب التقكيـ لكؿ أستراتيجية.أعداد  -
 أعداد تقرير يتضمف أستنتاج الممارسات التدريسية كفقا لجانبي الدماغ معا. -
أعداد المتدرب خطة تدريسية لتكظيؼ أستراتيجيات جانبي الدماغ في أحدل مكضكعات  -

 الكيمياء.
 
 امج(التقكيـ النيائي ) التقكيـ بعد انتياء البرن - ت

كيتـ ىذا النكع مف التقكيـ في نياية تطبيؽ البرنامج التدريبي بيدؼ تحديد فاعميتو، كلكي 
يتجاكز المتدرب ىذه المرحمة يتطمب اجتياز االمتحاف النيائي )النظرم( فضالى عف 

راء الخبراء الذيف عرض عمييـ البرنامج ، كحسب آالنشاطات كالمستمزمات اآلخرل
 الدرجة النيائية ككاآلتي:التدريبي تـ تكزيع 

 درجة( 15)  حضكر الجمسات التدريبية كافة  -
 درجة( 10)       نشطة اليكمية     تنفيذ األ -
 درجة( 25)        المناقشات اليكمية        -
 درجة( 25)         االختبار النظرم        -
 درجة( 25)         االختبار العممي        -
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 :التقويممرحمة  :المرحمة الثالثة
المختصيف  عرضو عمى مجمكعة مف المحكميفناء البرنامج التدريبي تـ بعد االنتياء مف ب 

 (.9ممحؽ )ال، كأصبح البرنامج جاىزاى لمتطبيؽ (5ممحؽ )ال في مجاؿ طرائؽ التدريس

    Research Toolsرابعَا: اعداد أدوات البحث:
المتغيرات التابعة لمتحقؽ مف أىداؼ البحث يتطمب ىذا البحث أعداد ثالثة أدكات لقياس 

التحصيؿ في كىي: بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية كاختبار أنماط التفكير كاختبار  كفرضياتو
 :كتـ أعدادىا عمى النحك التالي ، مادة الكيمياء 

 : بطاقة المالحظة : 4-1 
لمدرسي الكيمياء الممتحقيف كفقا لجانبي الدماغ معا،  التدريسيةلمتعرؼ عمى الممارسات 

 ير الممتحقيف بالبرنامج، تـ أعدادالتدريسية لغ ف( مقارنة بالممارساتبيبالبرنامج التدريبي )المتدر 
داء التدريسي، كىذه البطاقة تعد لمشاىدة السمكؾ التدريسي بطاقة المالحظة كأسمكب لتقكيـ األ
-440، 2008يذ كتقكيـ الدرس )زيتكف، تخطيط كتنفكتشمؿ  لمعممي العمكـ بشكؿ مباشر كتقكيمو

 (. مرت عممية اعداد ىذه البطاقة بالخطكات اآلتية:441
 كالدراسات السابقة : بعد األطالع عمى األدبيات التربكيةمبطاقةولية لالصيغة األ اعداد  .1

( ك )مكاكف، 2004 كبطاقة مالحظة )أبك رماف،التدريسية كمجاالتو  المتعمقة بالممارسات
 تدريسية كفقا لجانبي الدماغ معا،يتـ العثكر عمى بطاقة مالحظة الممارسات ال( لـ 2009

 لذا تـ أعداد بطاقة مالحظة عمى النحك التالي :
تحديد درجة ممارسة مدرسي الكيمياء لمميمات ىدؼ البطاقة : تيدؼ البطاقة الى  تحديد .أ

طريؽ بعض المؤشرات في كاألنشطة التي تالئـ جانبي الدماغ معا في أثناء التدريس عف 
 أداء عينة البحث كفقا لمبادمء نظرية الدماغ الكمي كاسسيا .

عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة التي  بعد األطالع  . تحديد مجاالت البطاقة :ب
 تـ استراتيجيات الدماغ الكمي كتحميميااىتمت بأعداد بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية ك 

حتكم عمى الفقرات الدالة يد ثالثة مجاالت لبطاقة المالحظة ككؿ مجاؿ يتحد التكصؿ الى
 عميو ككالتالي :

 (  فقرة . 14مجاؿ التخطيط لمدرس :   ) -
 (  فقرة . 22مجاؿ تنفيذ الدرس    :    ) -
 (  فقرة .18:     ) درس  تقكيـ المجاؿ  -
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 أعتمد مقياس التدرج الخماسي، ك فقرة ( 54)كبذلؾ تألفت بطاقة المالحظة بصيغتيا األكلية مف 
( عمى التكالي  1 ،2،  3، 4، 5 بالدرجات ) (، جيد، متكسط، مقبكؿ، ضعيؼ) جيد جداى 
 .( 11الممحؽ ) 

 
 :صدق بطاقة المالحظة. 2 

المختصيف  عرضيا عمى عدداى مف المحكميف تـ لغرض التأكد مف صدؽ بطاقة المالحظة
الرأم في أجراء التعديالت بالحذؼ أك األضافة  البداء بطرائؽ التدريس كعمـ النفس كالقياس كالتقكيـ

%( -75 %80أجريت بعض التعديالت كأتفؽ )، (، كفي ضكء مقترحاتيـ5أك التغيير الممحؽ )
( فقرة، 48) بحت البطاقة بصكرتيا النيائية تتألؼ مف فقرات منيا. كبذلؾ اص(  6)حذؼ  منيـ
 (.12ممحؽ )ال

 :بطاقة المالحظة ثبات
تـ استخراج ثبات بطاقة المالحظة مف خالؿ احتساب معامؿ الثبات بطريقة )التطبيؽ، اعادة 

في المديرية العامة لتربية كرمياف كلديو خبرة كافية في  *كيمياءبمشرؼ  ةستعانألاتمت التطبيؽ( 
تـ قياس الممارسات ، ك بطاقة المالحظة  عماؿمجاؿ االشراؼ كالتدريب، كتـ تدريبو عمى است

كليس مف اختيرت بصكرة عشكائية مف مجتمع البحث  ( مدرسا12التدريسية لعينة استطالعية بمغت )
مف قبؿ الباحث كالمشرؼ  18/11/2015لتطبيؽ بتاريخ ، ثـ أعيد ا 3/11/2015عينتو بتاريخ 

 (   4الجدكؿ ) االختصاصي، كتـ حساب معامؿ االرتباط 
 ( 4جدول ) 

 2مشرؼ 1مشرؼ 2باحث  بطاقة المالحظة
  0.945 0.845 1باحث
 0.821   2باحث
 0.913   1مشرؼ

 
 ( 0.945 -0.821كتراكحت بيف ) ( أف معامالت األرتباط كانت عالية 4يتبيف مف الجدكؿ ) 

الثبات يككف جيداى اذا فداة،  ة عالية تدعك لالطمئناف لثبات األكىي قيمة جيد(  ( %88بمتكسط قدره 
 (.147، 2009( نقالى عف )مكاكف،Ober, 1973, p:85% . )75حصؿ عمى نسبة التقؿ عف 

  ميدم كاحد ميدم  )مشرؼ اختصاصي في المديرية العامة لتربية كرمياف(. *
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  Achievement test االختبار التحصيمي:: 4-2

لقياس مستكل معمكمات طالب الصؼ الخامس العممي  في مادة الكيمياء تـ بناء أختبار تحصيمي 
  عمى النحك التالي :خاص ليذا البحث 

 :  المادة العممية محتوى تحديد - أ

مف كتاب الكيمياء لمصؼ الخامس العممي الجزء  بالفصكؿ الثالثة محتكل المادة العممية تـ تحديد  
 كشممت المكضكعات اآلتية: 2016-2015كؿ لمعاـ الدراسي األ

كيميائية، أعداد  أسماء كصيغ ئية: يضـكؿ: الصيغ كالمركبات الكيمياالفصؿ األ -
 عييف الصيغ الكيميائية.كسدة، استعماؿ الصيغ الكيميائية، تاأل

ضـ كصؼ التفاعالت الكيميائية، :ي الفصؿ الثاني: المعادالت كالتفاعالت الكيميائية -
 أنكاع التفاعالت الكيميائية، سمسمة نشاطية العناصر.

ضـ مقدمة في الحسابات الكيميائية، الحسابات لكيميائية: يالفصؿ الثالث: الحسابات ا -
 ة (، المتفاعالت المحددة كالنسبة المئكية لممردكد.الكيميائية النظرية ) المثالي

 : غراض السموكيةصوغ األ  - ب
 Bloom( ىدفاى كعمى المستكيات الستة مف تصنيؼ بمكـ 190) في ضكء المحتكل تـ صكغ 

التقكيـ( مكزعة عمى فصكؿ يؽ، التحميؿ، التركيب، ك ، التطبمجاؿ المعرفي ) التذكر، الفيـلم
 ( 5الجدكؿ )  الكتاب،

 ( 5جدول ) 
  الكيمياء  األهداف السموكية لممجال المعرفي بين الفصول الثالثة لكتاب توزيع

 المستكل  
 المحتكل

 المجمكع التقكيـ التركيب التحميؿ  التطبيؽ  الستيعاب  التذكر 

 73 4 8 1 25 10 25  1ؼ

 77 1 6 8 10 13 39  2ؼ   
 40 5 5 3 12 5 10  3ؼ

 190 10 19 12 47 28 74 المجمكع



 

86 
 

: في ضكء آراء عدد مف المختصيف في الكيمياء كطرائؽ تحديد عدد فقرات األختبار _ ج
كتبادؿ اآلراء مع مدرسي الكيمياء كمشرفييا كمراجعة بعض الدراسات السابقة التي  تدريسيا

خذ بعيف مع األ دة الكيمياء لمصؼ الخامس العممي،التحصيمية في ما تناكلت بناء األختبارات
 .( فقرة 50)  ػػتـ تحديد فقرات األختبار بمالئمة طكؿ األختبار لمستكل الطمبة،  تباراألع

 : عداد جدول المواصفات ) الخارطة االختبارية(أ -د

المحتكل في ضكء عدد صفحات كؿ فصؿ مف  كزف بحساب تـ أعداد جدكؿ المكاصفات
الفصكؿ الممثمة لممحتكل كحساب كزف األىداؼ السمككية في كؿ مستكل مف مستكيات بمـك 

 المعرفي الستة ثـ حساب عدد الفقرات لكؿ خمية بتطبيؽ المعادالت التالية :
 100 ×كزف المحتكل = عدد الصفحات لكؿ فصؿ / العدد الكمي لمصفحات   
 ×ىداؼ = عدد األىداؼ السمككية لكؿ مستكل/ العدد الكمي لألىداؼ السمككية كزف األ 

100 
 كزف المستكل المعرفي ×كزف الفصؿ  ×سئمة لكؿ خمية= عدد فقرات االختبار الكمي عدد األ

 ( 6جدول )                                       
 الخارطة االختبارية لالختبار التحصيمي

 عدد الفصؿ
 الصفحات

النسبة 
 المئكية

مجمكع  ىداؼالنسبة المئكية لأل
 اآلسئمة
 

 التذكر
38.94 

الفيـ 
14.73 

 التطبيؽ
24.73 

 التحميؿ
6.31 

 التركيب
10 

 التقكيـ
5.26 

 22 1 2 1 6 3 9 47 45 االكؿ
 16 1 2 1 4 2 6 32 30 الثاني
 12 1 1 1 3 2 4 21 20 الثالث
 50 3 5 3 13 7 19 100 95 المجمكع
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 : وصوغ فقراته تحديد نوع االختبار -د

( فقرة 50)بكاقع  (،االختيار مف متعدد)المكضكعي مف نكع  النكع االختبارتـ أعداد فقرات 
بدائؿ لالجابة عف كؿ فقرة، احدل ىذه البدائؿ صحيحة كالبدائؿ الثالثة  ةأربعباختبارية 

أك درجة كاحدة لالجابة الصحيحة كصفر لالجابة الخاطئة  كأعطيتاالخرل خاطئة، 
 ( كأقؿ درجة صفر.50كبذلؾ تككف أعمى درجة االختبار ) المترككة أك التي ليا اجابتيف

 : صوغ تعميمات األختبار -ق 
كاليدؼ مف  صيغت تعميمات خاصة بالطالب كالطالبات تضمنت معمكمات خاصة بالطمبة

تاح كما كضعت تعميمات التصحيح تضمنت مف كطريقة األجابة عنو،كعدد فقراتو األختبار 
  . (14األجابة األنمكذجية الممحؽ )

 :صدق االختبار

لضماف صدؽ االختبار التحصيمي كتمثيمو لممحتكل التعميمي المراد قياسو كقدرتو في الكشؼ عف 

تصؿ بو مف صدؽ مدل ارتباط فقراتو بمحتكل اليدؼ الذم تقيسو، أعتمد صدؽ المحتكل كما ي

تحديد فقراتو كفقان لجدكؿ عبر تـ التحقؽ مف صدؽ المحتكل لالختبار التحصيمي ك ظاىرم، 

( الذم يعد مؤشران مف مؤشرات صدؽ المحتكل لالختبار، كما اف صدؽ 6المكاصفات، الجدكؿ )

ة دالماالمحتكل قد تحقؽ ظاىريان كذلؾ بعرض االختبار كاالغراض السمككية الخاصة بو مع محتكل 

( كطمب منيـ إبداء رأييـ 5التعميمية عمى عدد مف المحكميف في الكيمياء كطرائؽ تدريسيا الممحؽ )

نتماء االختبارلمحتكل المادة التعميميةفي كضكح صكغ الفقرات، كمناسبة البدائؿ، كشمكلية فقرات  ، كا 

فقرات االختباركبدائمو، مف  ، ككفقاى آلرائيـ عدلت بعضمكضكع كلممستكل المعرفي لكؿ فقرةالفقرات لم

( فما فكؽ لجميع 82%حيث الصكغ فقط ،كقد حصمت الفقرات بصيغتيا النيائية عمى اتفاؽ )

 كبيذا عد االختبار ذا صدؽ محتكل كظاىرم . ، الفقرات
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 :ختبارالتطبيق األستطالعي األول لأل

 رةكشت ثانكيةطالبة مف طالبات  ( 31) طبؽ االختبار عمى عينة استطالعية مككنة مف        

سفرت نتائج أ(. كذلؾ لمتحقؽ مف كضكح تعميمات االختبار كفقراتو، ك 1/11/2015)بتأريخ لمبنات 

التطبيؽ عف قمة استفسارات الطالبات اثناء االجابة عمى فقرات االختبار مما يدؿ عمى كضكحيا، 

 دقيقة( . 55)ككذلؾ كضكح تعميماتيا كاف معدؿ الكقت المستغرؽ لالجابة 

 -التطبيق االستطالعي الثاني )التحميل االحصائي لفقرات االختبار( : .1

تـ  طالبةطالبا ك  (107طبؽ االختبارعمى عينة التحميؿ اإلحصائي )اإلستطالعية( البالغ عددىا )  

 (لمبناتأعداديتي الشييد آراـ المختمطة كخانزاد )عشكائياهمف مجتمع البحث كليس عينتو مف  ـاختيارى

أحصائيا بترتيب  ( كبعد اتماـ عممية التصحيح تـ تحميؿ فقرات االختبار2015/ 11 / 2)بتأريخ 

%( مف الدرجات الدنيا 27%( مف الدرجات العميا ك )27درجات العينة ترتيباي تنازليان كاختيرت )

 -لتمثال المجمكعتيف المتطرفتيف، كتـ حساب اآلتي:

 -( :Item Difficulty Coefficientمعامل صعوبة الفقرة ) -أ 

تـ حساب معامؿ صعكبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار بتطبيؽ معادلة معامؿ       

الصعكبة، ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ صعكبة فقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي 

%، فتبّيف 80% كتمؾ الفقرات التي يزداد معامؿ صعكبتيا عف20يقؿ معامؿ صعكبتيا عف 

(  0.52 - 0.20بيف )  تيامقبكلة، اذ بمغ معامؿ صعكبكانت مف النتائج اف جميع الفقرات 

 (، كبيذا تعد جميع فقرات معامؿ صعكبتيا مناسبان. 15 ممحؽ )ال
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 -( :t  Coefficien Item Discrimination معامل تمييز الفقرة ) -ب 

طريقة المجمكعتيف المتطرفتيف في حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار كقد  تـ أتباع      

% في كؿ مجمكعة فبمغ عدد 27حددت المجمكعتاف المتطرفتاف في الدرجة الكمية بنسبة 

، كعند حساب ا كطالبةطالب(  29 ) في كؿ مجمكعة مف المجمكعتيف المتطرفتيف مبةالط

بتطبيؽ المعادلة الخاصة بيا، كجد اف قيمتيا  اراالختبمعامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات 

(، كاف ىذه المستكيات تعد مؤشران جيدان لقبكؿ 15ممحؽ )ال(، 0.77-0.32تتراكح بيف )

  .( فأكثر0.20الفقرات، اذ اف المتخصصيف يعدكف الفقرة مقبكلة اذا كاف معامؿ التمييز )

 -:  (Options Effectiveness) الخاطئة فعالية البدائل

مف المفترض أف تككف المشتتات جذابة، بمعنى أف يتـ اختيار أم مشتت )ممكه( مف قبؿ  

%( مف الطمبة أكثرىـ مف فئة مجمكعة األداء 5طالب أك أكثر أك بنسبة ال تقؿ عف )

المنخفض، كبما أف اختيار أم مف ىذه المشتتات )الممكىات( يعد اجابة خاطئة فمف 

عمى أقؿ منو في فئة ختاركف أم منيا في فئة األداء األالذيف يمبة البدييي أف يككف عدد الط

استخراج فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات االختبار التحصيمي فكانت كتـ داء المنخفض. األ

تطبيؽ لجميع الفقرات سالبة، كىذا يعني اف البدائؿ الخاطئة قد مكىت عمى الطمبة النتائج 

، كليذا تـ االبقاء عمى جميع البدائؿ الخاطئة تياعمى فعالي ذكم المستكيات الضعيفة مما يدؿ

 (.15ممحؽ )الفي االختبار التحصيمي. 
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 -( :The Reliabilityالثبات ) -ج 

 -ثبات االختبار التحصيمي : -

       )كيكدرمعادلة تيشير الثبات الى مدل الدقة كاالتساؽ بفقرات االختبار،كاعتمد   

معامؿ كبمغت قيمة ،  فقط االختبار يتضمف فقرات مكضكعيةلككف  (20-ريتشاردسكف

عمى كفؽ المعايير التي تشير الييا ادبيات القياس  كىك معامؿ ثبات جيد (( 0.91 الثبات

 2009)سكالمة، ( تعد مقبكلة 0.70بأف قيـ معامالت الثبات التي تزيد عمى ) ،ـكالتقكي

  كبيذا أصبح بدرجة جيدة مف الثباتتحظى  كىذا يدؿ عمى أف فقرات األختبار .(14:

 (. 14ممحؽ ) ال ،جاىزاى لمتطبيؽ في صيغتو النيائية  االختبار التحصيمي

 : أنماط التفكير . مقياس4-3

       لممرحمة الدراسية نفسيا (2016، الزىيرم)نماط التفكير سبؽ كأف أعدتو الباحثة تـ تبني مقياساى أل
عمماى أف المقياس عمى كفؽ التدرج الرباعي ) تنطبؽ نفسيا )العراؽ(،  مبيئةكللخامس العممي ( ا )

 (.1، 2، 3، 4عمي تماماى، تنطبؽ عمي غالباى، تنطبؽ عمي أحياناى، التنطبؽ عمي تماماى( بالدرجات )

 :المتمثؿ ب فقرة 20كلكؿ نمط  ربعة مف الدماغ( فقرة يصؼ أنماط التفكير األ80ك مككف مف )كى

العمكم مف الدماغ: كىك نمط مكضكعي كمف خصائصو: منطقي، عقالني، يسر الجزء األ .1
  حقائقي، نظرم، كاقعي، تحميمي، كمي، رياضي، نقدم، مالي.

يسر السفمي مف الدماغ: كىك نمط تنفيذم كمف خصائصو: تسمسمي، منظـ، الجزء األ .2
 تفصيمي، مخطط اجرائي، مكجو )ضابط(، محافظ، غير مخاطر، محدد البيئة، زمني.

يمف السفمي مف الدماغ: كىك نمط شاعرم كمف خصائصو: عاطفي، شعكرم، الجزء األ .3
 حركي، رمزم، فني، تعبيرم، داعـ )تعميمي(، لفظي، قارمء، كاتب.-حسي
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يمف العمكم مف الدماغ: كىك نمط ابداعي كمف خصائصو: شمكلي، ابتكارم، الجزء األ .4
بادمء كمبادر، مخاطر، مستكشؼ تخيمي، تكاممي، مفاىيمي، تركيبي، تزامني، حدسي، م

 ذاتي.
 عمى الرغـ مف حداثة المقياس كتأكد الباحثة مف الخصائص السايككمترية لو، ارتأل الباحث

عرضو عمى مجمكعة مف راض البحث كامكانية استخدامو، كذلؾ بغالتأكد مف مالئمتو أل
ذ أتفؽ ، اتقكيـالمحكميف المختصيف في طرائؽ التدريس كعمـ النفس التربكم كالقياس كال

 .(5ممحؽ )ال الجميع عمى صالحو

   Procedures for the Application of Experience :تطبيق التجربة اجراءات :خامساَ 
( لتنفيذ البرنامج كتحديد مكاف كزماف 1الممحؽ )بعد أف حصؿ الباحث عمى المكافقات الرسمية كافة  

باالتفاؽ مع المديرية العامة لتربية كرمياف، أتبع الباحث التنفيذ كتبميغ المدرسيف المشمكليف بالتدريب 
 الخطكات اآلتية لمتطبيؽ:

 تـ اختيار أفراد عينة البحث بمجمكعتييا التجريبية كالضابطة كاجراءات التكافؤ بيف المجمكعتيف 
 .5/9/2015في 

  ضمنيا جمسة مف  4/10/2015كلغاية  6/9/2015البدء بتطبيؽ البرنامج التدريبي مف
 .االختبار البعدم

 .تـ تدريب المجمكعة التجريبية عمى البرنامج التدريبي المقترح كفقاى لستراتيجيات جانبي الدماغ 
  في عرض المادة التعميمية مي يطرائؽ تدريس مختمفة كحسب المكقؼ التعمأستخدـ الباحث

ـ نشطة كتدد مف األا تـ تكميؼ المتدربيف بعفضالى عف استخداـ التقنيات التعميمية المتكفرة، كم
 .اضافة الى الكاجبات البيتية عرضيا كمناقشتيا أماـ المتدربيف

  بعد االنتياء مف تنفيذ البرنامج التدريبي كابتداء المكسـ الدراسي، زار الباحث المتدربيف في
مدارسيـ لغرض قياس ممارساتيـ التدريسية كبمعدؿ زيارتيف لكؿ مدرس كمدرسة، كباستخداـ 

داء الدرجتيف كدرجة نيائية لتقكيـ األبطاقة المالحظة قكـ أدائيـ )ممارساتيـ( كأخذ متكسط 
كبالطريقة نفسيا تـ تقكيـ الممارسات التدريسية لمجمكعة المدرسيف المذيف لـ  ممارسات(.)ال

 يخضعكا لمبرنامج التدريبي.
 لممدرسيف  تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي كاختبار أنماط التفكير عمى طمبة الخامس العممي 

صيمي كاختبار أنماط عينة البحث )المتدربيف، كغير المتدربيف(. فقد تـ تطبيؽ االختبار التح
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ختبارات مادة، كقد أستغرقت فترة تطبيؽ األالتفكير تحت أشراؼ الباحث بالتعاكف مع مدرسي ال
 ( يكماى.11)
 :الوسائل االحصائية: سادساَ 

 البحث ىذا ( في استخراج نتائجSPSSحصائية لمعمـك االجتماعية )األبحزمة البرامج  تمت األستعانة
 :تمثمت ب

  الختبارات:الستخراج الخصائص السايككمترية ل االحصائية المستخدمةاآلساليب 
 غراض التكافؤ.( لعينتيف مستقمتيف ألt-testاالختبار التائي ) -
 معامؿ الصعكبة لفقرات االختبار التحصيمي. -
 معامؿ التمييز لفقرات االختبار التحصيمي. -
 معادلة فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات االختبار التحصيمي. -
لحساب معامؿ ثبات  (Kuder-Richardson-20) 20-كيكدر ريتشاردسكفمعادلة  -

 فقرات االختبار التحصيمي.
 ( لحساب ثبات بطاقة المالحظة.person) معامؿ ارتباط بيرسكف -

 حصائية لمتحقؽ مف صحة الفرضيات.األساليب األ 
 لعينتيف مستقمتيف لمفركؽ بيف المجمكعتيف. (t-testاالختبار التائي ) -
 لعينتيف مستقمتيف لمفركؽ بيف المجمكعتيف. (Man-Whitney Uكتني ) -اختبار ماف -
 ثرمعادلة حجـ األ -
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 :عرض النتائج: أوالا 

 :البحث وعمى النحو التالي افىدالتسمسل وفقا لنتائج يتم عرض ا

 ستراتيجيات جانبي الدماغ.بناء برنامج تدريبي لمدرسي الكيمياء وفقَا ال : الهدف األول

وفق  ستراتيجيات جانبي الدماغ عمىج تدريبي لمدرسي الكيمياء وفقَا التم بناء برنام
في بناء البرامج التدريبية وقد تحقق ىذا اليدف من خالل اجراءات بناء  االتجاىات الحديثة المعتمدة

 البرنامج التي مر ذكرىا في الفصل الثالث.

أثر تدريب مدرسي الكيمياء عمى وفق البرنامج التدريبي المقترح  التحقق من: الهدف الثاني
 . في ممارساتيم التدريسية

 تنص الفرضية الخاصة عمى هذا الهدف :

مدرسي  درجاتالرتب ل متوسط ( بين0...) داللة إحصائية عند مستوى  اذال يوجد فرق "
درجات ل الرتب جانبي الدماغ ومتوسطستراتيجيات وفقَا البرنامج التدريبي ال مشتركين فيالكيمياء ال

 .في الممارسات التدريسية" غير المشتركين فيولمدرسين ا

 في بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية (مدرسي الكيمياء)بعد رصد درجات العينة 
متوسط الان  تبين (99محق)الم ،(عينة البحث)من مدرسي المجموعتين  أحتسبت الدرجة الكمية لكل

و لممجموعة  ( .9) بمغ ممجموعة التجريبيةلدرجات الممارسات التدريسية ل (Mean Rank) يالرتب
 Man- Whitneyوتني )-(. وبعد حساب الفرق بين المتوسطين باستخدام اختبار مان4) الضابطة

U ( وىي أصغر من القيمة الجدولية ....) وتني المحسوبة-تبين ان قيمة مان( لعينتين مستقمتين
عتين )التجريبية والضابطة( و بين المجمدال أحصائيا د فرق جو أنو ي (، وىذا يدل عمى6البالغة )
وبذلك ترفض الفرضية  ( 7الجدول )  المجموعة التجريبية في متغير الممارسات التدريسية، لصالح

 .األولى الصفرية
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 (7)جدول 

 الممارسات التدريسية بطاقة مالحظة لدرجات وتني-مانالمتوسط الرتبي وقيمة  

 )التجريبية والضابطة( نمجموعتياللمدرسي  

عدد  المجموعة
 المدرسين

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Uقيمة 
 المحسوبة

 Uقيمة 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 .0 .9 5 التجريبية
 دال 6 .....

 88 4 7 الضابطة
 

لبيان حجم تأثير المتغير المستقل )ستراتيجيات جانبي الدماغ( عمى المتغير التابع  حجم األثر:
 (.8(  الجدول )d()Cohen,J. , 1977, 40)الممارسات التدريسية( أعتمدت معادلة حجم األثر )

 (8جدول )

 حجم األثر لممتغير المستقل في متغير تابع

 التقدير ثرحجم األ المتغير التابع
 كبير 96.87 التدريسيةالممارسات 

( قيمة مناسبة لتفسير حجم األثر وبمقدار 96.87ثر البالغة )( أن قيمة حجم األ8ن من الجدول )يتبي
 (Cohen,J., 1977, 40) كبير ( عمى وفق التدريج المذكور في )

( مقارنة بين متوسطات درجات المجموعتين عمى بطاقة مالحظة الممارسات  2ويبين الشكل ) 
 التدريسية :
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 (3شكل )

 مقارنة بين متوسطات درجات المجموعتين عمى بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية

 ،والتنفيذ من المجاالت الثالثة ) التخطيط، عمى كل مجال( عينة البحث) رصد درجات المدرسين وتم
 .( 9الجدول )  والتقويم( لبطاقة مالحظة الممارسات التدريسية

 (  9جدول ) 

لدرجات بطاقة مالحظة الحسابي واألنحراف المعياري والقيمة التائية المتوسط 
 الممارسات التدريسية لمدرسي المجموعتين )التجريبية والضابطة( عمى مجاالته الثالثة

المتوسط  عددال المجموعة لمجالا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 9.886 .04.8 0 التجريبية التخطيط
 دال .9 9.898 96.864

 .8.88 ..,60 7 الضابطة 
 9.089 ...79 0 التجريبية التنفيذ

 دال .9 9.898 97.886
 6.769 46.86 7 الضابطة 
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 9.648 .6..7 0 التجريبية التقويم
 دال .9 9.898 77..64

 9.900 ...46 7 الضابطة 
 

والتقويم(  عمى المجاالت الثالثة )التخطيط، والتنفيذ، ( وجود فرق دال أحصائيا9يتبين من الجدول )
وعند المجموعة التجريبية،  لبحث لصالحلبطاقة مالحظة الممارسات التدريسية بين المدرسين عينة ا

مالحظة الممارسات  مقارنة المتوسطات الحسابية لممجموعة التجريبية عمى المجاالت الثالثة لبطاقة
( يميو  79.00)  مى مجال تنفيذ الدرس بمتوسط بمغمبرنامج التدريبي عأثر ل وجود تبينالتدريسية 

 (  54.20 بمغ )خيرا مجال التخطيط لمدرس بمتوسط ( وا 70.60بمغ ) ط مجال تقويم الدرس بمتوس

عمى  الذي يعكس مقدار حجم تأثير البرنامج التدريبي ( dحسب قيمة حجم األثر )  حجم األثر:
 ( .9ة الممارسات التدريسية الجدول ) والتقويم ( لبطاق المجاالت الثالثة ) التخطيط، والتنفيذ،

 ( 01جدول ) 

 التدريبي عمى بطاقة الممارسات التدريسية في مجاالته التالثةحجم األثر لمبرنامج 

 والتقويم ( ) التخطيط، والتنفيذ،

 رالتقدي حجم األثر المجال
 كبير 9.897 التخطيط

 كبير 99.944 التنفيذ

 كبير 99.68 التقويم

 

أثر البرنامج التدريبي في كل مجال من مجاالت بطاقة مالحظة  (6) ويبين الشكل
 مع المدرسين غير المتدربين: مقارنةالممارسات التدريسية لممدرسين المتدربين بال
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 (  4شكل ) 

وغير المتدربين(                           ينة مجموعة المدرسين ) المتدربين،الع مقارنة بين متوسطات درجات
 التقويم(ريسية لمجاالته الثالثة )التخطيط، التنفيذ، مالحظة الممارسات التدعمى بطاقة 

أثر تدريب مدرسي الكيمياء عمى وفق البرنامج التدريبي المقترح عمى  التحقق من:الهدف الثالث
 التحصيل الدراسي لطمبتيم:

 : الهدف عمى هذاة الفرضية الخاص تنص

مدرسي الكيمياء  طمبة متوسط درجات( بين 0...داللة إحصائية عند مستوى  ) اذال يوجد فرق )
مدرسي الكيمياء غير المتدربين  ات جانبي الدماَغ ومتوسط درجات طمبةستراتيجيالمتدربين وفقَا  ال

 في االختبار التحصيمي لمادة الكيمياء(.

مياء لمخامس العممي     المجموعتين في األختبار التحصيمي لمادة الكيتم رصد درجات طمبة 
مدرسي )المجموعة التجريبية( بمغ  ان متوسط درجات طالبأظيرت النتائج ( 97) الممحق

 سي )المجموعة الضابطة( البالغ    مدر  (، وىو أعمى من متوسط درجات طالب36.9864)
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لعينتين مستقمتين ظير أن القيمة التائية المحسوبة تساوي (. وباستخدام االختبار التائي 23.7929)
( ومستوى داللة 343( عند درجة حرية )1.645) بر من قيمتيا الجدولية( وىي أك21.356)
ائية بين متوسط درجات طالب مدرسي مجموعتي داللة احص (، وىذا يدل عمى وجود فرق ذا0...)

المجموعة  لصالحل الدراسي لمادة الكيمياء التحصيفي اختبار  البحث)التجريبية والضابطة(
 ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية.(99) الجدولالتجريبية. 

 (00) جدول

مدرسي مجموعتي  لدرجات طالبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية 
 البحث )التجريبية والضابطة( في االختبار التحصيمي

عدد  المجموعة
 الطمبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 6.2175 36.9864 147 التجريبية
21.35 1.645 343 0.00 

 5.2358 23.7929 198 الضابطة
المتغير التابع : لبيان حجم تأثير المتغير المستقل )ستراتيجيات جانبي الدماغ( عمى ثرحجم األ 

 (.98(  الجدول )Cohen,J. , 1977, 20)(dثر )أعتمدت معادلة حجم األ التحصيل الدراسي

 (01جدول )

 ثر لممتغير المستقل في متغير تابعحجم األ 

 التقدير حجم اآلثر المتغير التابع
 كبير 8.898 التحصيل الدراسي

( قيمة مناسبة لتفسير حجم األثر 8.898)ثر البالغة ( أن قيمة حجم األ98ن من الجدول )يتبي
 (Cohen,J., 1977: 40وبمقدار ) كبير ( عمى وفق التدريج المذكور في )

األختبار مى طالب مدرسي مجموعتي البحث ع ( مقارنة بين متوسطات درجات 4الشكل )  ويبين
 التحصيمي:
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 ( 5شكل ) 

 التحصيمي متوسطات درجات طالب مدرسي مجموعتي البحث عمى األختبار

ي المقترح عمى أثر تدريب مدرسي الكيمياء عمى وفق البرنامج التدريبالتحقق من  :الهدف الرابع
 أنماط تفكير طالبيم.

 :لفرضية الخاصة عمى هذا الهدف تنص ا

مدرسي  بةطمدرجات  ( بين متوسط0.05)داللة إحصائية عند مستوى  اال يوجد فرق ذ" 
مدرسي الكيمياء غير  مبةدرجات طستراتيجيات جانبي الدماغ ومتوسط وفقَا ألالكيمياء المتدربين 

 .مقياس أنماط التفكير" لمتدربين عمىا

( أظيرت النتائج 98في مقياس أنماط التفكير الممحق )بعد رصد درجات مجموعتي البحث 
( وىو أعمى من متوسط 867.66) درسي )المجموعة التجريبية( بمغان متوسط درجات طمبة م

(، وباستخدام االختبار التائي لعينتين 87..986البالغ ) درجات طمبة مدرسي )المجموعة الضابطة(
( 9.640( وىي أكبر من قيمتيا الجدولية )66.678مستقمتين ظير أن القيمة التائية المحسوبة  )

وجود فرق ذا داللة احصائية بين (، وىذا يدل عمى 0.05( ومستوى داللة )697عند درجة حرية )
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 الحصطة( في مقياس أنماط التفكير ولمتوسط درجات طمبة مدرسي المجموعتين )التجريبية و الضاب
 وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثالثة.  (، 96المجموعة التجريبية الجدول ) 

 (02جدول رقم )

مدرسي مجموعتي  لدرجات طالبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية 
 أنماط التفكير مقياس ث )التجريبية والضابطة( عمىالبح

عدد  المجموعة
 الطمبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 15.072 237.360 136 التجريبية
33.678 9.640 317 0.00 

 12.101 186.087 183 الضابطة
 

: لبيان حجم تأثير المتغير المستقل )ستراتيجيات جانبي الدماغ( عمى المتغير التابع ثرحجم األ 
 (.94(  الجدول )Cohen,J. , 1977: 20)(d)أنماط التفكير( أعتمدت معادلة حجم األثر )

 (03جدول )

 حجم األثر لممتغير المستقل في متغير تابع

 التقدير ثرحجم األ المتغير التابع
 كبير 6.70 أنماط التفكير

( قيمة مناسبة لتفسير حجم األثر وبمقدار 6.70( أن قيمة حجم األثر البالغة )94يتبين من الجدول )
 (Cohen,J., 1977: 40) كبير ( عمى وفق التدريج المذكور في )

مقياس  مىطالب مدرسي مجموعتي البحث ع ( مقارنة بين متوسطات درجات 0ويبين الشكل ) 
 أنماط التفكير:
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  ( 6شكل )  

 متوسطات درجات طالب مدرسي مجموعتي البحث عمى مقياس أنماط التفكير

 : تفسير النتائج: ثانياا 

 نتائج الممارسات التدريسية:تفسير  .0
البحث أن الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء المشتركين في البرنامج  ىذا نتائجأظيرت 

التدريبي أفضل من الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء غير المشتركين في البرنامج 
 الى :ذلك  وربما يعودالتدريبي 

تو اأن محتوى البرنامج التدريبي المقترح تبنى معالجة لممعرفة بأبحاث الدماغ وأستراتيجي -
ومفيوم الدماغ الكمي بشكل خاص مما اسيم في أكسابيم معنى  المختمفة بشكل عام،

واألنتباه الى ذلك وأخذىا في الحسبان في الممارسات تجديدي في مجال التربية العممية،
 التدريسية. 

فقد  عة األنشطة التي تضمنيا البرنامج،التدريب الذي تمقتو المجموعة التجريبية وطبي -
ومثيرة لمتفكير مثل العصف أستراتيجيات متطورة في التدريب وظف البرنامج التدريبي 

الذىني، والمناقشات العممية، والمجموعات المتعاونة، والنمذجة، والمحاضرة التفاعمية، 
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والشبكة الدولية  تعميم المتمثمة بعروض البوربوينت،الخ فضال من توظيف تكنموجياال
بيقية فقد كانت الدروس التوضيحية، واألنشطة العممية والتط رنيت(،األنت)لممعمومات 

مما أسيمت اجمعيا في والواجبات البيتية، وأوراق العمل، وأعداد الخطط التدريسية، 
 تعميق فيم المتدربين لمفيوم الدماغ الكمي وولد لدييم شعورا بأىميتو في التدريس.

الى المعمومات  ب أنتباه المتدربينساعد عرض األىداف في مقدمة كل جمسة الى جذ -
م بالبرنامج فضال عن الحماسة واألىتما لمطموب تحقيقيا في أثناء التدريب،والميارات ا

طة سواء كانت بشكل فردي أم مما مكنيم من التفاعل مع األنشالتي أظيرىا المدرب، 
د بين ( بيذا الشأن " لتحقيق التفاعل وكسر الجمي8.90 جمعي، فقد أشار) شواىين،

اليظير أي نوع من المدرب والمتدربين أظيار المدرب الحماسة واألىتمام بالبرنامج وأن 
 (09:  8.90 الممل" )شواىين،

من أستراتيجيات جانبي  رنامج التدريبي عمى تحميل األنشطة وأساليب التقويمبركز ال -
التدريبية مما  الدماغ معا الالزمة لممتعمم ومناقشتيا عمى نحو واسع وفي جميع الجمسات

في بطاقة وبدا ذلك واضحا في ممارساتيم التدريسية  عمييا وجو أنظار المتدربين
 المالحظة .

واعتماد امثمة مرتبطة بمادة  قدمت المعمومات بطريقة بسيطة وموجزة ومثيرة لألىتمام -
وتعزيز  ئل التعميمية واألنشطة التدريبية،مع التنويع في أنماط العرض والوسا الكيمياء

المعمومات بالصور مع السماح لممتدرب بطرح األسئمة في أثناء الجمسات وتشجيعو عمى 
وقد  ،في المحافظة عمى أنتباه المتدربالمشاركة وتبادل المعارف والخبرات مما أسيم 

لمرئية والمواد المثيرة ( " أنو عندما يجمع الكالم الشفيي بالصور ا8.90، ذكر) شواىين
عتماد األسئمة وتشجيع المتدربين عمى المساىمة والسماح بأختالفات في وأ لألنتباه،

 اآلراء مع تشجيعيم عمى تبادل المعارف والخبرات يحافظ عمى استمرار أنتباه المتدربين
 (80-88:  8.90 تفظ بمزيد من المعمومات" )شواىين،وبالتالي يح

استعراض جميع و  ةطرح أسئمة عمى المتدربين لمتحقق من احتياجاتيم التدريبية الفردي -
والتغذية الراجعة التي تمقوىا فضال عن األتفاق عمى  نياية كل جمسة عند ط التعممنقا
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ة في أثناء تدريس مادة ترجمة المعارف والميارات التي تمقوىا الى ممارسات تدريسي
 تطوير ممارساتيم التدريسية .مما اسيم في  ، الكيمياء

واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي اعتمدت الممارسات التدريسية متغير 
 ودراسة (،4..8)أبو رمان،  دراسة( و Mink, 2002)دراسة تابع لمبرامج التدريبية مثل 

)المالكي،  دراسة، و (9..8، )مكاون دراسةو  (،9..8ل بطي، )آ (، ودراسة0..8)عامر، 
 (.8.90ودراسة )التميمي، (، 9..8

 :لمطالب التحصيل الدراسيتفسير نتائج   .1

طمبة مدرسي الكيمياء المتدربين)المجموعة التجريبية( عمى طمبة  تفوق األحصائية أظيرت النتائج
 في اختبار التحصيل الدراسي في مادة الكيمياءالمدرسين غير المتدربين)المجموعة الضابطة( 

 :ويفسر ذلك بالتالي

وافرت الممارسات التدريسية عمى وفق جانبي الدماغ فرصة لطمبة المجموعة التجريبية  -
بتوظيف نصفي الدماغ عمى حد سواء، واستيعاب جميع انماط التفكير مما ولد عند 

 (8.96، فقد اكد )عطية ،برغبة المتعمم شعورا بالرضا عن التعمم واكتساب المعمومات
بيذا الشأن "ان نمط التفكير المالئم الذي يمكن ان يؤدي الى نواتج تعمم جيدة في وقت 
اقل وجيد ايسر ىو مايتوافق مع رغبات المتعمم وقدراتو فيؤدي الى اكتساب المعمومات 
، والخبرات برغبة ودافعية من المتعمم ويجعل عممية التعمم اكثر جذبا وتشويقا" )عطية

8.96 :46) 
معنى  الكفايات المينية لمدرسي الكيمياء واكسبيم ى البرنامج التدريبي المقترح محتو حسن  -

واألنتباه الى ذلك وأخذىا في الحسبان مما ولد عندىم شعورا ، العممية تجديدي في مجال التربية
فالحماسة التي اظيرىا ، وابتعادىم عن الطرائق التقميدية باىمية توظيفو في تدريس مادة الكيمياء

في تدريس موضوعات الكيمياء  واداء ميمتو بنحو ناجح بووتفاعمو مع طالدرس في تدريسو الم
 . انعكست ايجابا عمى تحصيميم في مادة الكيمياء
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اسيمت الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء في كافة مجاالتيا الى تحسين تحصيل الطالب  -
من المدرسين عينة البحث ( % 98)وبدا ذلك واضحا في عممية التخطيط لمدروس فقد اىتم 

بصوغ اىداف اجرائية بمجاالتيا الثالثة )المعرفية والميارية والوجدانية( بما يتالئم وجانبي الدماغ 
فقد تم التعبير عن األفعال السموكية المعرفية بالمستويات الستة بحسب تصنيف بموم لممجال  معا

لمالحظة والرسم والتفحص وتسجيل المالحظات المعرفي اما افعال المجال المياري فقد تجاوزت ا
الى تنفيذ األنشطة والتدقيق والبحث عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل النت والياتف النقال 
فضال عن افعال المجال الوجداني التي تعزز التعاون والثقة بالنفس والمشاركة وحب األستطالع 

منيم ( %98)اظيرو ، لتزام واألنتباه وماالى ذلكواأل واألندماج مع الزمالء والتنافس العممي
اىتماما بالتخطيط لمخبرات السابقة لمتعمم فضال عن الكشف عن التصورات الخاطئة لممفاىيم 

 .المتناغمة مع جانبي الدماغ معا الكيميائية عند الطالب والتخطيط لمواجبات المنزلية
الراجعة المباشرة المتمثمة بتصحيح المفاىيم اساليب تعزيز انشطة واعمال الطالب فوريا والتغذية  -

عند الطالب في اثناء تنفيذ التدريس وتشجيع استفسارات الطالب مع ربط الخبرات  الخاطئة
 ، من شانيا تحسين تحصيل الطمبةوابراز األختالفات والتشابيات بين المفاىيمالسابقة بالجديدة 

ودعما لتفسير ىذه  قبل جميع األجابات واألفكارالمتمثمة بت البيئة الخالية من التيديد فضال من
( "ان الممارسات التدريسية اذا وافرت الجو المناسب 9..8، النتيجة اشارت )عفانة ويوسف

والبيئة التي تحقق جوا ايجابيا مريحا مع ربط المادة العممية بالواقع يساعد في تحسين التحصيل 
الدالة عمى ىذه  فقد حصمت الفقرات( 946: 9..8، العممي عند المتعمم" )عفانة ويوسف

 .%( من العينة 96- %98) تراوحت بين اداء ةعمى نسب األداءات في بطاقة المالحظة
عمالو او عند حل مسائل سواء مايتعمق با اء بعمميات التقويم الذاتي لمطمبةاىتم مدرسي الكيمي -

اسيم في تثبيت المعمومة وىذا بدوره الكشف عن اخطاءه بنفسو وتصحيحيا  مما ساعد في الكيمياء،
في نياية كل  فضال عن تقويم األغراض السموكية ،الدراسي وبالتالي تحسن التحصيل عنده

وحصمت الفقرات الدالة عمى ىذه األداءات في بطاقة المالحظة عمى نسب تراوحت بين  موضوع،
(98%-9...)% 



 

106 
 

ونفذوىا والمتمثمة بالواجبات المنزلية والتعمم خطط ليا مدرسي الكيمياء سمحت األنشطة التي  -
وع عمى تذكر المعمومات بشكل التعاوني والتجارب البسيطة والتقارير العممية لالستزادة عن الموض

( "ان Tatar&etal, 2013فقد ذكر ) (Power pointافضل، فضال من استعمال عروض ) 
ة في مواد العموم" استعمال التقنيات الحديثة اثر في زيادة تحصيل الطمب

(770:Tatar&etal,2013 ) 
وتتفق نتائج ىذا البحث مع الدراسات السابقة التي اعتمدت التحصيل الدراسي لممتعمم متغير 

(، و )أل بطي، 9..8(، و)مكاون، 4..8تابع لمبرنامج التدريبي مثل دراسة )أبو رمان، 
 (. 8.90، (، و)التميمي8.98(، و)الزبيدي، .8.9(، و )الدليمي، 9..8
 

 :س أنماط تفكير الطالبمقيا تفسير نتائج  .6

األحصائية تفوق طمبة مدرسي الكيمياء المتدربين)المجموعة التجريبية( عمى طمبة  أظيرت النتائج
 ويفسر ذلك بالتالي :مقياس انماط التفكير في )المجموعة الضابطة(  المدرسين غير المتدربين

اسيم البرنامج التدريبي عمى نشر الوعي بانماط التفكير المختمفة لممتعمم مما وجو انظار -     
 مادة الكيمياء.ء ألخذىا بعين األعتبار في ممارساتيم التدريسية لمدرسي الكيميا

الخاصة فقد تضمنت  عمى اسس استوعبت احتياجات الطمبة اعدت خطط الدروس -     
او  STSEمتناغمة وجانبي الدماغ معا والمتمثمة بالمدخل البيئي او  مداخل تدريسية متنوعة

فضال من التخطيط لبيئات غنية بالمثيرات والمتمثمة بالمخططات  ،وغيرىاالعروض العممية 
فقد ( والمصورات والرسوم Power pointوعرض الصيغ والمركبات الكيميائية ب)البصرية 

 .عمى التوالي %(98 -%96نسب )ال( في بطاقة المالحظة عمى 98 ، 6) حازت الفقرتين

انسجمت الممارسات التدريسية في اثناء تنفيذ الدرس مع انماط التفكير المختمفة فضال  -
 من تطوير انماط تفكير اخرى وبدا ىذا واضحا من حجم األثر الكبير لمبرنامج التدريبي
فقد تم التنويع بين اسئمة األستظيار وذات النيايات المفتوحة والمغمقة مع اعتماد انماط 
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فقد والتعمم التعاوني  ، والمناقشة، واأللقاء،تدريس مثيرة لمتفكير مثل المحاورة
("ان انماط التفكير تتغير 8.94، )ابو بكر ( نقال عن Hawk&shah,2007)اشار

 8.94، والموضوعات الدراسية واساليب التدريس" )ابو بكربشكل مطرد مع بيئة التعمم 
:06) 

التنويع بين فقد جاء  بأساليب تتماشى مع انماط واساليب تفكيرىم تم تقويم الطمبة -
ية مثل التقارير والمقاالت او المزج بين األختبارات الموضوع األسئمة الشفوية والكتابية

 %( لكمييما.96نسبة )( عمى ال49 ،64والمقالية وحصمت الفقرتين )
ولم تقارن ىذه النتائج مع الدراسات السابقة لعدم وجود دراسة تناولت نمط التفكير 

 .متغير تابع لمبرنامج التدريبي
 

 :ثالثاا: االستنتاجات

 في ضوء نتائج البحث يمكن استنتاج اآلتي:

 الممارسات التدريسية ي عمى وفق استراتيجيات جانبي الدماغ معا في أثر البرنامج التدريب
 لمدرسي الكيمياء لمصف الخامس العممي الخاضعين لمبرنامج التدريبي وبحجم أثر كبير.

  اثر البرنامج التدريبي عمى وفق استراتيجيات جانبي الدماغ معا عمى جميع مجاالت بطاقة
 أذ حصل مجال التنفيذ عمى اعمى متوسط حسابي يميو مجال مالحظة الممارسات التدريسية

 .التقويم ثم التخطيط 
  نجاح البرنامج التدريبي عمى وفق استراتيجيات جانبي الدماغ معا في تحسين التحصيل

الدراسي لمادة الكيمياء لطمبة المدرسين الخاضعين لمبرنامج التدريبي مقارنة بالتحصيل 
 الدراسي لطمبة المدرسين غير الخاضعين لمبرنامج التدريبي وبحجم أثر كبير.

  البرنامج التدريبي عمى وفق استراتيجيات جانبي الدماغ معا عمى انماط تفكير طمبة افضمية
المدرسين الخاضعين لمبرنامج التدريبي مقارنة بانماط تفكير طمبة المدرسين غير الخاضعين 

 لمبرنامج التدريبي وبحجم أثر كبير. 
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 :رابعاا: التوصيات

 البحث واستنتاجاتو يوصي الباحث: في ضوء نتائج

  اعتماد البرنامج التدريبي المقترح عمى وفق ابحاث الدماغ واستراتيجياتو في برامج تدريب
 مدرسي الكيمياء في اثناء الخدمة لتطويرىم مينيا.

  ينسجم مع التطور العممي بما  وزارة التربية بعممية تدريب المدرسين بشكل مستمر توجيو
 والتكنولوجي.

  توجيو مدرسي الكيمياء الى االىتمام بالممارسات التدريسية بما في ذلك التخطيط والتنفيذ
 والتقويم في اثناء تدريس الكيمياء وبما ينسجم وجانبي الدماغ معا.

  توجيو مطوري المناىج الى تضمين كتب الكيمياء بانشطة تتالئم وجانبي الدماغ معا لتمبية
 ممين لما ليا من دور في تحسين تحصيل المتعممين.المختمفة لممتعانماط التفكير 

  توجيو مشرفي الكيمياءاالى ضرورة متابعة مدرسي الكيمياء في عمميات التخطيط لمدروس
 بما يتالئم وجانبي الدماغ معا.

   انشطة جانبي  لتنفيذ في المدارس والمستمزمات توفير التجييزاتضرورة اىتمام وزارة التربية
 الدماغ معا.
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 :خامساا: المقترحات

 استكمااَل ليذه الدراسة يقترح الباحث اجراء الدراسات اآلتية:

 ت جانبي الدماغ في بناء برنامج تدريبي لممدرسين أثناء الخدمة وفقَا لستراتيجيا
 ، الفيزياء (.االختصاصات األخرى ) عموم الحياة

 كالميول واالتجاىات وعمميات  دراسة أثر ستراتيجيات جانبي الدماغ في متغيرات تابعة أخرى
 العمم.

  دراسة مماثمة عمى مراحل دراسية أعمى كالمعاىد والجامعات.ٍاجراء 
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 المصادر

 القرَان الكريم

 المصادر العربية

 ( العصف الذىني الجماعي في تدريس الميارات 2002ابراىيم، توفيق محمود غازي :)
 ، المجمد اآلول.   الجمعية المصرية لمتربية العمميةالحياتية والبيئية وميارات طرح اآلسئمة، 

 ( أثر استراتيجية خرائط العقل المحوسبة في حل 2014أبو بكر، ىديل مصطفى :)
المشكالت الفيزيائية والتفكير االبداعي العممي في ضوء أنماط التعمم لدى طمبة المرحمة 

 ، كمية الدراسات العميا، الجامعة االردنية، عمان.أطروحة دكتوراه غير منشورةاآلساسية، 
 ( 2008أبو جادو، صالح محمد عمي :)دار المسيرة، عمان.1، طعمم النفس التربوي ، 
 ( 2008أبوجادو، صالح محمد عمي ومحمد بكر نوفل :)،تعميم التفكير: النظرية والتطبيق 

 ، دار المسيرة ، عمان.1ط
 ( 2004أبو رمان، عصري عمي:) " بناء برنامج لتدريب المعممين عمى استراتيجيات تدريس

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، "مكونات المعرفة الرياضية وأثره في أدائيم وتحصيل طمبتيم
 ابن الييثم، جامعة بغداد.-كمية التربية لمعموم الصرفة

 ( 2007أبو رياش، حسين محمد:) عمان.المسيرة ، دار1، طالتعمم المعرفي ، 
 فاعمية برنامج تدريبي مستند الى النظرية االنسانية لتنمية  :(2014عيم، منى غازي الشيخ محمد )أبو ن

ميارات تحقيق الذات وأثر ذلك في تطوير ميارات السموك القيادي والتفكير المستقبمي لدى طالبات الصف 
 ، كمية الدراسات العميا، الجامعة االردنية.أطروحة دكتوراه غير منشورةالسادس اآلساسي، 

  دار الكتاب 1، طعداد الى التدريبتكوين المعممين من األ (:2005)األحمد، خالد طو ،
 .الجامعي، العين

 ( 2009أل بطي، جالل شنتو جبر":)  بناء برنامج تدريبي لمدرسي الفيزياء عمى أنماط
أطروحة دكتوراه ، "المنشطات العقمية واثره في أدائيم والتحصيل والتفكير العممي لدى طمبتيم

 ابن الييثم، جامعة بغداد. –، كمية التربية غير منشورة
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 ( 1986البزاز، حكمت عبداهلل)": مجمة التربوي، "تقويم برامج تدريب المعممين اثناء الخدمة ،
 ، بغداد.3جامعة بغداد، كمية التربية، العدد 

 ( 2012البياري، أمال شحدة:) " أثر استخدام استراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخطأ
، كمية رسالة ماجستير غير منشورة. "لممفاىيم الرياضية لدى طالبات الصف الرابع اآلساسي

 غزة. -التربية، الجامعة االسالمية
 ( ،2015التميمي، أسماء فوزي :)" برنامج تدريبي وفقَا لستراتيجيات الدافعية العقمية لمعممات

أطروحة ، "رياضي لتالميذتينالرياضيات وأثره في الرياضيات العقمية عندىن والتحصيل ال
 ابن الييثم، جامعة بغداد. -، كمية التربية لمعموم الصرفةدكتوراه غير منشورة

 ( 1997الجبان، رياض عارف:) "مجمة التربية، "ٍاعداد وتدريب المعمم وفق مدخل النظم ،
 ، السنة السادسة والعشرون، قطر. 120العدد 

 ( 2013جوامير، عمي داود":)  /تقويم أداء تدريسي مادة طرائق التدريس في كميات التربية
 ، العدد الثاني.مجمة كمية التربية، "جامعة بغداد في ضوء الميارات التدريسية

 ( 2005الجوىري، اسماعيل بن جماد:) بيروت.المعرفة  ، دار1، طالمعجم الصحاح ، 
 ( أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل طالبات الصف 2011حسين، بيداء حسن .)

، كمية التربية رسالة ماجستير غير منشورةالخامس اآلدبي في مادة اآلدب والنصوص. 
 لمعموم االنسانية، جامعة ديالى.

 ( 2010حمش، نسرين محمد): لدى  بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقتيا بجانبي الدماغ
، كمية التربية، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةطمبة الصف التاسع اآلساسي بغزة، 

 سالمية، غزة.األ
 التخطيط لبرنامج تدريبي لمدراسات العميا في  (:1997لي، سعدون رشيد عبدالمطيف )الحيا

الجامعة ، أطروحة دكتوراه غير منشورةالجامعة في ضوء الكفايات القيادية المطموبة، 
 المستنصرية.

 ( 2008الحيمة، محمد محمود:) عمان.المسيرة ، دار4، طتصميم التعميم نظرية وممارسة ، 
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 عالم الكتب الحديث ،1، طالحقائب التدريبية (:2006لخطيب، احمد ورداح الخطيب )ا ،
 .ربداٍ 

 المخرجات -العمميات -التدريب المدخالت(: 2001) الخطيب، رداح وأحمد الخطيب ،
 .ربد، اٍ مدراسات الجامعيةمؤسسة حمادة ل

 ( 2008خطايبة، عبداهلل :)دار المسيرة، عمان.1، طتعميم العموم لمجميع ، 
 ( 2011الخفاف، ايمان عباس): دار المناىج 1. طالذكاءات المتعددة: برنامج تطبيقي ، ،

 عمان.
 ( 2015خميفة، أسراء ناجي كاظم:)  أثر استراتيجية التسريع المعرفي في تحصيل مادة

الكيمياء الصناعية العممي والتفكير المنطقي عند طمبة كمية التربية لمعموم الصرفة/ابن الييثم، 
 ابن الييثم، جامعة بغداد.-، كمية التربية لمعموم الصرفةرسالة ماجستير غير منشورة

 ( 1996الخميمي، خميل يوسف وعبدالمطيف حسين رشيد):  تدريس العموم في مراحل التعميم
 .، دبي، دار القمم 1، طالعام

 ( 2010الدليمي، ستار احمد محمد:) تفكير المرتبطة أثر أنموذج مكارثي في تنمية أنماط ال
وتحصيميم الدراسي يسر( لدى طالب الصف الخامس العممي بنصفي الدماغ )األيمن واأل

ابن -، كمية التربية لمعموم الصرفةغير منشورة أطروحة دكتوراهحياء، في مادة عمم األ
 الييثم، جامعة بغداد.

  ( 6791الدوري، حسين): مطبعة  ،6ط ،االعداد والتدريب االداري بين النظرية والتطبيق
 العاصمة، القاىرة .

 ( ،1985الدويك، تيسير:) المركز االقميمي لتدريب قوالتدريب التربوي ومقوماتو وأفا ،
 .في البالد العربية، عمان التربويةالقيادات 

 ( 2012الربيعي، باسمة ىالل:)  أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل طمبة المرحمة
مجمة كمية التربية الثانية في قسم عموم القرأن الكريم والتربية االسالمية في مناىج المحدثين. 

 (.79العدد)(، 19، جامعة المستنصرية، المجمد )االساسية
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 ( 2012رزوقي، رعد ميدي ومحمد عاشور وزينب عصمان :) ٍاستراتيجيات التدريس
 ، دارالكتب والوثائق، بغداد. 2، طالمنبثقة من النظرية البنائية

  3، جتدريس العموم واستراتيجياتو (:2015فاء عبداليادي وفاضل جبار )رزوقي، رعد وو ،
 ، بغداد.مكتبة عادل 

  أنماط التعمم لدى طمبة الصف التاسع في اربد وأثرىا في  (:"2010وأخرون )رواشدة، ابراىيم
(، ص ص: 4(، عدد )6، مجمد )المجمة االردنية في العموم التربوية، "تحصيميم في الكيميا

361- 375. 
 ( 2012الزبيدي، عمي رحيم محمد:)  بناء برنامج تدريبي وفقَا لنظرية الذكاءات المتعددة

لمدرسي عمم اآلحياء وأثره في تنمية مياراتيم العقمية وذكاءاتيم المتعددة وتحصيل طمبتيم، 
 ابن الييثم، جامعة بغداد.-، كمية التربية لمعموم الصرفةأطروحة دكتوراه غير منشورة

 ( 2003زيتون، حسن حسين و كمال عبدالحميد زيتون .) التعمم والتدريس من منظور
 ، عالم الكتب، القاىرة.1، طالنظرية البنائية

 دار الشروق1. طالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم(. 2007) زيتون، عايش ، ،
 عمان.

 ( 2008زيتون، عايش :)دار الشروق، عمان.1، طأساليب تدريس العموم ، 
 ( 2016الزىيري، جميمة كاظم مجيد :) فاعمية تصميم تعميمي عمى وفق نظرية الدماغ الكمي

أطروحة لييرمان في تحصيل مادة الكيمياء وأنماط التعمم عند طالبات الخامس العممي، 
 ابن الييثم، جامعة بغداد. -، كمية التربية لمعموم الصرفةدكتوراه غير منشورة

 ( 2003سعادة، جودت أحمد )عمان. ،، دار الشروق تدريس ميارات التفكير 
 ( 2008سعادة، جودت أحمد؛ وفواز عقل؛ وعمي ابو عمي؛ وعادل سرطاوي .) التعمم

 ، عمان.، دار وائل1، طالتعاوني: نظريات وتطبيقات ودراسات
 ( 2011السكارنة، بالل خمف :)عمان.، دار المسيرة 1، طتصميم البرامج التدريبية أ ، 
 ------------ (2011 :)عمان.، دار المسيرة 1، طالتدريبطرق ٍابداعية في  ب ، 
 ( 2004السمطي، ناديا سميح): عمان.، دار المسيرة 1، طالتعمم المستند الى الدماغ ، 
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 ( 2008السميتي، فراس:) ،ربد، عالم الكتب الحديث، اٍ 1ط التعمم المبني عمى الدماغ. 
 ( 2009سوالمة، يوسف:) سة التاسعة، البرنامج التدريبي ، الجمتحميل فقرات االختبارات

 ضاء ىيئة التدريس في جامعة أم القرى، كمية التربية، الرياض.عأل
 ( 2009سيدو، كمستان أحمد محمد:)  ( 7أثر استخدام أنموذج التعمم البنائيE,S  في )

رسالة تحصيل طالبات الصف السابع اآلساسي في مادة العموم وتنمية الوعي البيئي لديين. 
 ، كمية التربية، جامعة دىوك.غير منشورة ماجستير

 ( 2011شبير، عماد رمضان:)  أثر استراتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعمم
، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورةالرياضيات لدى طمبة الصف الثامن اآلساسي. 

 غزة.-جامعة اآلزىر
 ( 2003شحاتة، حسن وزينب النجار:)  الدار  ،التربوية والنفسيةمعجم المصطمحات

 القاىرة.المصرية المبنانية، 
 ( 2013الشرع، رياض فاخر:)  فاعمية استخدام أنموذج التعمم التوليديG.L.M  لتدريس

ة مادة الرياضيات في ميارات التواصل الرياضي والتفكير المنظومي لدى طالب المرحم
 35مجمة الفتح العدد المتوسطة. 

 ( 2015شواىين، خير سميمان :)عالم الكتب ، 1، طالمرجع الشامل في تدريب المدربين
 .الحديث، ٍاربد

 أثر استخدام نموذج ويتمي في تدريس  (:2010يراني، محمد بن برجس مشعل )الش
الرياضيات عمى التحصيل الدراسي واالتجاه نحوىا لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، 

 ، كمية التربية، جامعة أم القرى.منشورة أطروحة دكتوراه غير
 ( دار بن الجوزي، 1، طاعداد وتدريب المعممين :2009شويطر، عيسى محمد نزال ،

 عمان.
 ( 2005عامر، عموان ابراىيم):  بناء برنامج تدريبي لمدرسي الرياضيات في ىيئة التعميم

، كمية التربية ابن منشورةأطروحة دكتوراه غير التقني وأثره في تفكيرىم وتحصيل طمبتيم، 
 الييثم، جامعة بغداد.
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 ( 1977العبد، جعفر محمد):  التدريب أىدافو وأنواعو، الورشة التعميمية في عمميات
 ، المنظمة العربية لمثقافة والعموم، القاىرة.وأساسيات تدريب المعممين اثناء الخدمة

 ( 2006عبدالسالم، مصطفى :)دار الفكر العربي، 1ط، تدريس العموم ومتطمبات العصر ،
 القاىرة.

 دار الفكر العربي ،ٍاعداد المعمم (:2005، مصطفى وسيير محمد حوالة )عبدالسميع ،
 عمان.

 ،دار الفالح1، طالتفكير والمنياج المدرسي (:2003وليم وعزو اسماعيل عفانة ) عبيد ، ،
 الكويت.

  عالم الكتب الحديث،  ،1، طاعداد المعممين وتنميتيم (:2007احمد ) عبيدات، سييل
 .ربداٍ 

 ( 2008عطية، محسن عمي:) عمان، دار المناىجالمناىج الحديثة وطرائق التدريس ، . 
 ------------ (2014 :)دار صفاء، التفكير أنواعو ومياراتو واستراتيجيات تعميمو ،

 عمان.
 ----------- (2016 :)عمان.، دار صفاء1، طالتعمم أنماط ونماذج حديثة ، 
 التدريس الصفي بالذكاءات  (:2009عيل ونائمة نجيب الخزندار )عفانة، عزو اسما

 ، عمان.المسيرة ، دار2، طالمتعددة
 التدريس والتعمم بالدماغ ذي  (:2009اعيل ويوسف ابراىيم الجيش )عفانة، عزو اسم

 ، عمان.، دار الثقافة1ط الجانبين،
 تدريب معمم العموم وفقَا لنظرية  (:2012سين سالم مكاون )العفون، نادية حسين وح

 ، عمان.، دار صفاء 1، طئيةالبنا
 ( 2008عمي، محمد السيد) :التدريس نماذج وتطبيقات في العموم والرياضيات والمغة 

 ،  دار الفكر العربي، القاىرة .1، طالعربية والدراسات االجتماعية
 ( .2010عميان، شاىر ربحي:)  تدريسيا )النظرية الطبيعية وطرق مناىج العموم

 ، عمان.، دار المسيرة 2ط والتطبيق(،
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 ( 1988عميمات، محمد مقبل:) مكتبة النظام التربوي في ضوء النظم التربوية المعاصرة ،
 الكناني، اربد.

 ( 2011العياصرة، وليد رفيق :)دار أسامة، 1، طاستراتيجيات تعميم التفكير ومياراتو ،
 عمان.

  مطبعة تعميم التفكير مفيومو وتوجياتو المعاصرة (:2007)الغريري، سعدي جاسم عطية ،
 المصطفى، بغداد.

 ( 2007الطعاني، حسن أحمد:) عمان.، دار الشروق1، طالتدريب مفيومو وفعالياتو ، 
 ( 2014الطيطي، مسمم يوسف:)  أثر برنامج تعميمي لمتعمم المستند الى الدماغ في الدافعية

أطروحة دكتوراه لمتعمم والتحصيل والتفكير العممي لدى طمبة الصف الخامس اآلساسي، 
 .ية، جامعة اليرموك، ٍاربد، كمية التربغير منشورة

 ( 2009الفميح وأخرون :)عالم الكتب 1، طتصميم التدريس بين النظرية والتطبيق ،
 ، اربد.لحديثا

 ( 2000قطامي، يوسف ونايفة قطامي :)دار الشروق، 1، طسايكولوجية التعمم الصفي ،
 عمان.

 ( 1998وصفي، وجيو سعيد:)  أثر أنموذجين من نماذج التعمم التعاوني في تحصيل طمبة
رسالة الصف التاسع اآلساسي في الرياضيات في محافظة طولكرم واتجاىاتيم نحوىا. 

 ، جامعة القدس، نابمس.  نشورةماجستير غير م
 ( 2010الكرمي، جمال عبدالمنعم:) .)اعداد المعمم : بين الواقع والمأمول )تنميتو وتدريبو 

 .سة حورس الدولية، االسكندريةمؤس
  شراف التربوي التطوري لممارسات التدريسية (: درجة تحسين أل2012ح، أحمد حسن )المو

مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات لمعممي المغة العربية في مدارس وكالة الغوث الدولية، 
 .519-483، (1)، العدد (20)، المجمد التربوية والنفسية
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 فاعمية برنامج تدريبي مقترح عمى اكساب  (:2009مك بن مسفر بن حسن )المالكي، عبدالم
معممي الرياضيات بعض ميارات التعمم النشط وعمى تحصيل واتجاىات طالبيم نحو 

 .لتربية، جامعة أم القرى، كمية اأطروحة دكتوراه غير منشورةالرياضيات، 
 ( 2010المصدر، أيمن عبدالرحمن:) محمية واقع عممية تقييم البرامج التدريبية في الييئات ال

صاد والعموم ااٍلدارية، ، كمية االقترسالة ماجستير غير منشورةبالمحافظات الجنوبية، 
  بغزة.-زىرةجامعة األ

 ( 1989مصطفى، ابراىيم وأخرون:) دار الدعوة ، اسطنبول.1، طالمعجم الوسيط ، 
 ( 2009مكاون، حسين سالم):  فاعمية برنامج تدريبي لمعممي العموم عمى وفق النظرية

أطروحة البنائية لتحسين أدائيم التدريسي وتنمية عمميات العمم وعالقتو بتحصيل تالميذتيم، 
 ابن الييثم، جامعة بغداد. –كمية التربية لمعموم الصرفة  دكتوراه غير منشورة،

 ( أثر أنموذجي الدورة التعميمية وبوسنر في التغيير المفاىيمي في مادة 199المولى، مأرب :)
، أطروحة دكتوراه غير منشورةجامعة الموصل، -الفسمجة الحيوانية لدى طمبة كمية التربية

 جامعة الموصل.
 ( 2008نوفل، محمد بكر): تطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل ،

 ، عمان.، دار المسيرة1ط
 ( 2007الياشمي، عبدالرحمن وطو عمي حسين الدليمي):  استراتيجيات حديثة في فن

 ، عمان.دار الشروق ،1ط،التدريس
 ( 2010اليويدي، زيد:) دار الكتاب 2، طاساسيات تدريس العموم في المرحمة اآلساسية ،

 .الجامعي، العين
 ( 2011يوسف، سميمان عبدالواحد :) دار1، طصعوبات التعمم االجتماعية واالنفعاليةذو ، 

 ، عمان.المسيرة
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 ب ( -1ممحؽ )

 

 (ب -1ممحؽ )
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 ( 2ممحؽ ) 

      ممارساتيـ أستبانة أستطالعية لمدرسي الكيمياء لمخامس العممي لمتثبت مف
 تفكير لمطالبواألىتماـ بأنماط  معا فقا لجانبي الدماغو التدريسية 

 

    والجانب المسيطر عندىـ قبؿ البدء بالتدريس. ىؿ تيتـ بالتعرؼ عمى نمط تفكير طمبتؾ. 1  

 ال             نعـ                                                   

                                              ىؿ تعتمد في تدريسؾ أنماط تدريس محتمفة ..2 

 ال                نعـ  

 .........................................................أذا كاف الجواب نعـ أذكر ىذه األنماط 

             ال             نعـ . ىؿ تنوع بيف أسئمة األستظيار وذات النيايات المفتوحة.3

  :........................................................... أذا كاف الجواب ال أذكر األسباب   

    ال             نعـ            .ىؿ تراعي رغبات طمبتؾ عند توزيع األنشطة والمياـ.4

                   .ىؿ تجري أختبارات قبمية لمتعرؼ عمى الخبرات السابقة عند الطالب.5

 ال   نعـ   

 ال نعـ                   ىؿ تعتمد اساليب تقويـ متنوعة لمتحقؽ مف نتاجات التعمـ .6

اذا كاف الجواب نعـ اذكر 
........................................................................................األساليب

................................................................................................ 
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 (3ممحؽ)

 خصائص المتدرباستمارة                            

 االسـ : ................................................................................

 .......................................................................اسـ المدرسة : 

 تأريخ أوؿ تعييف : ....................................................................

 التحصيؿ العممي : ....................................................................

 لخدمة : ...............................................................عدد سنوات ا

 .. الصفوؼ التي تقـو بتدريس طمبتيا : .............................................

 ........التي تقـو بتدريس طمبتيا : ................ عدد شعب الصؼ الخامس العممي

 .........................................................عدد الطالب في كؿ شعبة : 

 ........: ..................... رنامج تدريبي عف نظرية جانبي الدماغىؿ اشتركت في ب

 أيف : ..................................................................................

 .................................................................................:ومتى 

 ......ىؿ اشتركت في دورات وبرامج تدريبية أخرى : ...............................

 أيف : ..................................................................................

 ..........................................................ومتى : .....................
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 (4ممحؽ )     

 اختبار قبمي لممعمومات السابقة لمدرسي الكيمياء

 

                                                                             / ما المقصود بالتعمـ بجانبي الدماغ معا ؟ أذكر اربعة استراتيجيات تدريس بجانبي الدماغ                1س
 درجات( 10)

/ وضح الفرؽ بيف استراتيجيات التدريس بجانبي الدماغ معا والتدريس بالطريقة األعتيادية مف 2س
 جات(در  10حيث: األىداؼ ,  دور المعمـ , دور المتعمـ , وتقنيات التعميـ , وأساليب التقويـ ؟    )

 درجات ( 10/ بيف بنقاط خصائص التعمـ المنسجـ مع جانبي الدماغ معا ؟                  ) 3س

/ حدد نوع المتعمـ سواء كاف ذو الجانب األيمف أـ األيمف غير المسيطر مف الدماغ مف 4س
 األنشطة الصفية التالية:

 أعطاء كممات مبعثرة ويحاوؿ المتعمـ ترتيبيا لبناء جممة.                     -
 عرض األنشطة ويختار المتعمـ مايناسبو منيا.                              -
 أعطاء المتعمـ تعميمات مكتوبة تحدد طريقة السير بأدء تجربة بسيطة.               -
 كيمياء تحتاج الى عدة حموؿ مفتوحة أعطاء المتعمـ واجبات بيتية لمسائؿ -
 تكميؼ المتعمميف بعمؿ نماذج مف خامات البيئة عف انواع التيجيف بشكؿ جمعي.    -

 درجات( 10)                                                                          
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 (5ممحؽ )

 االستعانة بخبراتيـأسماء السادة المحكميف الذيف تمت 

 *االستشارة  مكاف العمؿ االختصاص االسـ والمقب العممي ت
1 2 3 4 5 6 7 

 أ.د. عمي عبدالرحمف 1
 الزنكنة

ط.ت. 
 الكيمياء

 جامعة السميمانية
 كمية التربية

* * * * * * * 

ارشاد نفسي  أ.د. سالـ نوري صادؽ 2
 وتوجيو تربوي

كمية  -جامعة ديالى
 لمعمـو االنسانيةالتربية 

   *   * 

أ.د. عدناف محمود  3
 رجب الميداوي

عمـ النفس 
 التربوي

كمية  –جامعة ديالى 
 التربية لمعمـو االنسانية

   *   * 

أ.د. ندوى محمد محمد  4
 شريؼ

جامعة كرمياف فاكمتي  فمسفة التربية
العمـو االنسانية 

 والرياضة

   *   * 

أ.د. سوالؼ فائؽ محمد  5
 عمي

ط. ت. عموـ 
 الحياة

جامعة السميمانية كمية 
 التربية االساسية

* * * * *   

ط. ت.  أ.د. جواد نعمت 6
 الفنوف

 جامعة السميمانية
 كمية التربية االساسية

 *  *    

كمية  –جامعة تكريت   أ.د. نبيؿ البدري 7
 التربية

 *  *    

أ.د. عبدالرزاؽ ياسيف  8
 عبداهلل

عموـ ط.ت. 
 حياةال

كمية  جامعة الموصؿ
 التربية االساسية

* *  *    

أ.د. صبري محمد  9
 حسيف

الكيمياء 
 العضوية

كمية  -جامعة االنبار
 العمـو

* *   * *  

أ.د. اسماعيؿ ابراىيـ  10
 عمي

عمـ النفس 
 التربوي

ابف -كمية التربية
 الييثـ

   *   * 
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أ.د. وفاء عبداليادي  11
 نجـ

ط. ت. 
 الكيمياء

ابف -التربيةكمية 
 الييثـ

* * *  *   

أ.د. فاطمة عبداالمير  12
 الفتالوي

ط. ت. عموـ 
 الحياة

ابف -كمية التربية
 الييثـ

 * * *    

أ.د. ماجدة ابراىيـ  13
 الباوي

ط. ت. 
 الفيزياء

ابف -كمية التربية
 الييثـ

 * * *    

أ.ـ.د. نادية حسيف  14
 العفوف

ط.ت. عموـ 
 الحياة

ابف -التربيةكمية 
 الييثـ

* * *     

أ.ـ.د. ليث محمد  15
 عياش

ابف -كمية التربية عمـ النفس
 الييثـ

   *    

ابف -كمية التربية عمـ النفس أ.ـ.د. جماؿ حميد قاسـ 16
 الييثـ

   *    

أ.ـ.د. زىرة موسى  17
 جعفر

عمـ النفس 
 التربوي

كمية  –جامعة ديالى 
 التربية لمعمـو االنسانية

   *   * 

أ.ـ.د. سممى مجيد  18
 حميد

كمية  –جامعة ديالى  ط.ت. التاريخ
 التربية لمعمـو االنسانية

   *    

أ.ـ.د. مناضؿ عباس  19
 قاسـ

 جامعة كرمياف . العاـط.ت
 فاكمتي التربية 

   *   * 

أ.ـ.د. مجاز توفيؽ  20
 غفار

ط.ت. عموـ 
 الحياة

 جامعة تكريت 
 كمية التربية

 * *   *  

أ.ـ.د. ايماف محمد  21
 حسيف

الكيمياء 
 العضوية

ابف -كمية التربية
 الييثـ

 *   * *  

د. مسمـ يوسؼ  22
 الطيطي

مناىج العموـ 
 وتدريسيا

وزارة  -خبير تربوي
التربية والتعميـ/ 

 االردف

 * *  * *  

    *    مديرية تربية ديالىعمـ النفس  د. نظيرة ابراىيـ حسف 23
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 التربوي
الكيمياء  فائؽ درويشد. أياد  24

 الحيوية
  * *   * * جامعة كرمياف

ـ.ـ. سرمد سميماف  25
 محمد

الكيمياء 
 التحميمية

  * *    * معيد فني كالر

           
           

 تعني رموز طبيعة االستشارة التي عرضت عمى الخبراء كاآلتي:  *
 غراض السموكيةاأل  -1

 الخطط التدريسية  -2            

 البرنامج التدريبي -3            

  بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية -4           

  االختبار التحصيمي -5           

 أختبار معمومات سابقة -6           

 مقياس أنماط التفكير -7          
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 (6ممحؽ )

 

 العممي في مادة الكيمياءاختبار المعمومات السابقة لطالب الخامس 

 اسـ الطالب: ........................الصؼ: .................. الشعبة:.................

 عزيزي الطالب:

 اكتب أسمؾ في المكاف المخصص. -
الحرؼ الذي يمثؿ االجابة الصحيحة لكؿ  ( فقرة, اختر25يتكوف ىذا االختبار مف ) -

 وال تترؾ أي فقرة دوف اجابة. فقرة 

 س / اختر االجابة الصحيحة لكؿ مما يأتي:

 يعد العنصر الجيد التوصيؿ لمحرارة والكيرباء وقابمة لمسحب: .1
 (أ+ج معا  ) أ:  فمز              ب:  ال فمز             ج:  شبو فمز             د: 

 يوف الموجب مقارنة بحجـ ذرتو: يكوف حجـ األ  .2
 (مما سبؽ ا  ليس واحد) أ: أصغر منو       ب: أكبر منو         ج: مساويا  لو       د: 

 ( SP3dد:        SP2ج:        SPب:        SP3ىو: )أ:  C – Cنوع التيجيف في  .3
 يمثؿ العنصر الذي يمتمؾ نصؼ قطر ذري كبير:  .4

 ( Pد:                  Mgج:                  Clب:                Na) أ:  
 ب: اليالوجينات                    العناصر االنتقالية(:  )أ: 17تدعى عناصر الزمرة ) .5

 ج: االكتينات                             د: الالنثانات(                            
 حجمو: ( فأف g 4.0( وكتمتو )   /cm3 1.59 gكثافة السكر )  .6
 ( cm3 0.39  د:      cm3 2.5  ج:     cm3 6.36  ب:     cm3 3.5 - أ)
 ( فاف عدد االلكترونات:11( وعدده الذري )23اذا كاف العدد الكتمي لعنصر ) .7
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 ( 34د:                12ج:               23ب:             11) أ:   
 :Krوتنتيي بعنصر الكربتوف   Kتدعى الدورة التي تبدأ بعنصر البوتاسيوـ  .8

 الثالثة ( د:         الرابعةج:           السادسة        ب: الخامسة)أ: 

 (  gmد:             Hzج:          kgب:          nmوحدة طوؿ الموجة:   ) أ:   .9
 ىو أيوف شحنتو )أ:  سالبة                 ب:  موجبة     اتيوفالك .10

 د:  ليس واحدا  مما سبؽ(                ج: متعادلة                                  
 يعود سبب ارتفاع درجة غمياف الماء الى وجود اآلصرة :  .11

 د:  اليايدروجينية(      ج:  الفمزية          ب:  التساىمية  يونية         )أ:  األ    
      nS1ب:         nS2نظاـ الترتيب االلكتروني لعناصر الزمرة الثانية:     )أ:   .12

 ( nS2n-1d1-10د:           nS2np1-6ج:                                           
 ( Liد:      Feج:      Fب:      Clالعنصر الذي يمتمؾ كيروسالبية عالية )أ:   .13
 )أ: الدورة          ب: الزمرة   :فقي لمعناصر في الجدوؿ الدوري يدعى الترتيب األ .14

 د: ليس واحدا  مما سبؽ(                    ج:  العائمة                              
قاعدي مع انبعاث غاز  تتفاعؿ مع الماء النتاج محموؿتدعى العناصر التي  .15

      الييدروجيف:
 النبيمة ( ج: الياليدات       د:   )أ: ال فمزات    ب: الفمزات القموية         

 فأف الكترونات التكافؤ لة تساوي:    1S22S2P5اذا كاف الترتيب االلكتروني لعنصر .16
 ( 7د:                  2ج:                   4ب:                 5)أ:       

 :يدعى عدد الكـ الذي يشير الى مستوى الطاقة الرئيس الذي يحتمو االلكتروف .17
 د:  المغناطيسي(           ب:  الثانوي         ج:  الرئيس )أ:  المغزلي             

 فأف العدد الذري لو:  1S22S22P5(Fاذا كاف الترتيب االلكتروني لمفمور )  .18
 ( 9د:                    2ج:                7ب:                5) أ:     

 نصر يحتفظ بالخواص الكيميائية لو:يعرؼ أصغر جسيـ مف الع .19



131 

 

 ج: المركب             د: النواة(     )أ: الذرة             ب: الجزيئة         
 ( :(mm 0.00012صيغة الترميز العممي لمعدد  .20

 ( 1.2x10-2mmد:     mm 1.2x10-3ج:    1.2x10-4mmب:    1.2x10-5 mm)أ: 

 مركبات الكاربوف فرع مف فروع الكيمياء: .21

 د: العضوية(    ) أ: التحميمية             ب: الفيزيائية           ج: الالعضوية        

 : 12Mgترميز الغاز النبيؿ لذرة المغنيسيـو  .22
 ( 5S2{Ar}د:            2S2{Kr}ج:        4S2{He}ب:          3S2  {Ne})أ:

 يدعى القانوف الذي ينص عمى )أف الكتمة ال تستحدث وال تفنى خالؿ تفاعالت  .23
 :كيميائية أو تغيرات فيزيائية عادية(        
 الكتمة  ب: النسبة الثابتة  ج: النسبة المضاغفة   د: ليس واحدا  مما سبؽ (فظ )أ: ح

 : 5S1{Kr}الزمرة التي يقع فييا عنصر ترتيبو االلكتروني  .24
 )أ:  االولى           ب: الثانية         ج:  الخامسة           د:  السادسة(

37عدد النيوترونات في ذرة الكمور  .25
17Cl  

 ( 54د:                  20ج:            37ب:                17)أ: 
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 ختبار المعمومات السابقةنموذج ورقة ااٍلجابة ال

 الجواب رقـ الفقرة الجواب رقـ الفقرة الجواب رقـ الفقرة
 د 21 د 11 أ 1
 أ 22 أ 12 أ 2
 أ 23 أ 13 أ 3
 أ 24 أ 14 أ 4
 ج 25 ب 15 ب 5
   د 16 ج 6
   ج 17 أ 7
   د 18 ج 8
   أ 19 أ 9
   ب 20 ب 10
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 (  7 ممحؽ )

 الحاجات التدريبية لمدرسي الكيمياءتقويـ 

 ييدؼ الى تحسيف ,برنامج تدريبي لمدرسي الكيمياءيقوـ الباحث باعداد  :اخي المدرس
وانماط  التدريسية عمى وفؽ استراتيجيات جانبي الدماغ مما ينعكس عمى تحصيؿ يـممارسات
لمكشؼ عف  ومف متطمبات البرنامج التدريبي تقويـ األحتياجات التدريبية لممدرس طمبتيـ, تفكير

في معموماتو ومياراتو واتجاىاتو حوؿ ابحاث الدماغ وعالقتيا بالتعمـ  اوجو القصور النقص او
لذا يرجى  الصفي لتشكيؿ تصور واضح حوؿ ىذا القصور لتصحيحو عف طريؽ التدريب

 ضؿ باألجابة عف السؤاليف التالييف:التف

مف ممارساتؾ  تدريس تحسف عمى طرائؽ واستراتيجياتبرنامج تدريبي : ىؿ تحتاج الى 1س
 اذكر ىذه األحتياجات وفي أي مجاؿ مف التدريس؟؟ التدريسية عمى وفؽ جانبي الدماغ معا 

---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 

ووظائفو وعالقتو بالتعمـ الصفي وانماط تفكير عف آلية عمؿ الدماغ  ىؿ تمتمؾ معمومات :2س
 الطمبة؟ واذا لـ يكف عندؾ معمومات ماذا تريد اف تعرؼ فيما يتعمؽ بمينة التدريس؟ 

---------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 
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 ( 8ممحؽ )

 

 الخاضعة لمبرنامج التدريبي ية لممجموعة التجريبيةتدريب ططأنموذج خ

 استراتيجية التسريع المعرفي 

 الخامس العمميالمادة/ الكيمياء                                             الصؼ/ 

 دقيقة 45/  الوقت                       الصيغ والمركبات الكيميائية  الموضوع/

 :ىداؼ الخاصةاأل

مساعدة الطالب عمى اكتساب معمومات وظيفية اساسية عف أىمية الصيغة الكيميائية, 
 وتسميتيا. أيونات أحادية الذرة, تسمية أيونات أحادية الذرة, المركبات اآليونية الثنائية 

 : يتوقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدرس أف يكوف قادرا  عمى أف:اآلغراض السموكية

 :أواَل: المجاؿ المعرفي

 يذكر اآلسـ الشائع لممركبات الكيميائية. .1
 يعرؼ الصيغة الكيميائية. .2
 يعرؼ الكاتيونات واالنيونات. .3
 يحسب عدد ذرات عنصر في جزيء واحد مف مركب. .4
 أنيونات متعددة الذرات لمركب أيوني.يحسب عدد  .5
 يعطي مثاؿ لصيغة مركب أيوني. .6
 يعرؼ اآليونات أحادية الذرة. .7
 يسمي أنيوف أحادي الذرة. .8
 يذكر رمز أيوف أحادي الذرة. .9
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 يكتب صيغة مركب أيوني ثنائي. .10
 يسمي مركب أيوني ثنائي. .11

 : ثانيَا: المجاؿ المياري

 البيئة.يعمؿ أنموذج مركب أيوني ثنائي مف خامات  .1
 يجمب صور مف اآلنترنيت توضح مركبات أيونية ثنائية. .2
 .Power Pointيالحظ صور توضح أشكاؿ المركبات الكيميائية بػػػ  .3
 يتفحص عينة مف مواد مستعممة في الحياة اليومية. .4

 

 :ثالثَا: المجاؿ الوجداني

سبحانو وتعالى في تنمية االتجاىات وبعض القيـ وأوجو التقدير منيا: يعظـ قدرة الخالؽ  .1
 جعؿ كؿ شيء لو مقدار ووزف.

 يظير االعتماد عمى النفس في حساب عدد الذرات الداخمة في المركب. .2
 ينتبو الى أشكاؿ الصيغ الكيميائية التي تعرض عمى الشاشة. .3
 يسأؿ لحؿ التعارض المعرفي. .4

 Power, أقالـ ماجؾ ممونة, , عرض بػػ White board: السبورة البيضاء الوسائؿ التعميمية
Point, لواف, عينة مف حجر الكمس وممح الطعاـ.كرات مطاطية مختمفة االحجاـ واأل 

 دقيقة ( 2: ) التييئة

ِحيمِ  قاؿ سبحانو وتعالى:   ْحَمِن الره ِ الره َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلُتْم َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس ) ِبْسِم َّللاه

 (.35( سورة االسراء )ْسَتِقيِم َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْويًل اْلمُ 
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خمؽ اهلل سبحانو وتعالى كؿ المواد بمقدار ووزف وىذا يصح عمى الصيغ الكيميائية, فيي تزودنا بنوع 
وعدد الذرات الموجودة في المركب, وفي ىذا الدرس سنتعرؼ عمى أيونات أحادية الذرة والمركبات 

 لثنائية وتسميتيا وطريقة كتابة صيغيا الكيميائية.اآليونية ا

 دقيقة ( 35: ) عرض الدرس

 : االعداد الحسي: أوالَ 

المدرس: يكتب عنواف موضوع الدرس عمى السبورة, ويقسـ الطمبة الى مجموعات, ويقوؿ:  -
المواد يتجاوز العدد االجمالي لممركبات الكيميائية المالييف )الطبيعي والمصنع ( لبعض ىذه 

أسماء شائعة في حياتنا اليومية مثؿ حجر الكمس ىو أسـ شائع ) لكاربونات الكالسيوـ( 
وممح الطعاـ ىو أسـ شائع لػػ ) كموريد الصوديوـ ( )ثـ يعرض ليـ عينة مف ىذه المواد 

 ويدعوىـ يتفحصوىا(

                     
 الطعاـ )كموريد الصوديـ( حجر الكمس )كاربونات الكالسيوـ(                ممح

 وكموريد الصوديـو صيغ كيميائية. واف كؿ مف كاربونات الكالسيوـ

مجموعات مف أيونات أحادية الذرة ومركبات أيونية ثنائية ومركبات  Power Pointويعرض بػػ 
 تساىمية وكالتالي: 

3مجموعة  2مجموعة   1مجموعة    
K+ , Mg+2  , N-3  , F-  Al2O3 ,  MgCl2 ,  KI   C8H18 ,   Al2(SO4)3   

ثـ يطرح مشكمة عمى المتعمـ: مف خالؿ مشاىدتؾ ليذه المجموعات, ماذا تدؿ الصيغة الكيميائية وما 
 عدد ذراتيا وكيؼ يمكف تسميتيا؟
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اتاحة الفرصة لممتعمميف فيما بينيـ مناقشة ما تـ مشاىدتو وكيؼ أف الصيفة الكيميائية تدؿ  -
لكؿ نوع مف أنواع الذرات الموجودة في المركب الكيميائي. ففي عمى العدد النسبي 

  C8H18    : صيغة مركب تساىمي اآلوكتاف  1المجموعة

                                                   

 C ذرات  8يشير الى             Hذرة  18يشير الى                                                    

كاتيونات( واآليونات السالبة يونات الموجبة )الألمركب ايوني يتألؼ مف ا Al2(SO4)3وأف المركب 
( ذرة أوكسجيف وثالث ذرات كبريت وذرتي 12نيونات( يسمى كبريتات اآللمنيوـ ويحتوي عمى ))األ

 ألمنيوـ.

مختمفيف  يونية الثنائية, وىذه تتألؼ مف عنصريف: فتعرؼ بالمركبات األ2 المجموعة أما
, كموريد المغنيسيوـ وأوكسيد اآللمنيوـ.  وتسمى يوديد البوتاسيـو

يونات التي تتكوف مف ذرة واحدة تعرؼ بأسـ اآليونات أحادية الذرة : فيي األ3المجموعة أما 
 بوتاسيوـ. +Kمغنيسيوـ و  Mg+2نتريد و  N-3فموريد و  -F)الكتيونات واآلنيونات( اذ يسمى  

 : المعرفيالتعارض : ثانياَ 

نشطة الحسية المتمثمة بالصيغ الكيميائية المختمفة اف ىناؾ تشابيا  يعرض المدرس عف طريؽ األ  
 -في قواعد تسمية وكتابة ىذه الصيغ والمتمثمة:

 نيوف السالب ثانيا  الى اليميف.يوف الموجب أوال  الى اليسار واألعند كتابة الصيغة يكتب الكتا -
 لسالب أوال  والكتايوف الموجب ثانيا .نيوف ابالتسمية يسمى األ -

برغـ ىذه القاعدة الثابتة في كتابة الصيغة والتسمية, ىؿ يمكف تطبيؽ القاعدة عند كتابة صيغة 
  -CH3COO     وأنيوف +Naالمركب اآليوني التالي بيف كتايوف 
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مع الصيغ تتولد حالة مف االستفياـ والمفاجأة لدييـ فاالنيوف المعروض ليـ التتفؽ صيغتو  -
 التي تعرضوا ليا في بداية النشاط. مما يدعوىـ العادة النظر في بنيتيـ المعرفية.

 يندفع المتعمميف لتنفيذ ىذا النشاط.  -
يوجييـ المدرس الى أف ىذا النشاط يتناقض مع القاعدة السابقة في كتابة الصيغة الكيميائية  -

لمركبات عمى ىذه الحالة يكتب وا     Oو  C و  Hذلؾ أف اآلنيوف المعروض يتكوف مف 
   +CH3COO- Na اآلنيوف السالب أوال  الى اليسار والكتايوف الموجب ثانيا  الى اليميف 

تسمية المركب أيضا  تتناقض مع القاعدة السابقة اذ يسمى اآلنيوف السالب أوال  والكتايوف  -
 الموجب ثانيا  أي خالت الصوديوـ.

ياة اليومية وذلؾ بأف يبيف مثال  اف ممح الطعاـ االعتيادي اتاحة الفرصة لربط الموضوع بالح -
((NaCl  يدخؿ في كافة االستعماالت في الغذاء وفي حفظ االغذية بالتمميح فضال  عف

ومف أحد أنواعو المرمر  CaCO3أضراره لصحة االنساف عند االكثار منو, وحجر الكمس 
ة وأنو عند تسخينو نحصؿ عمى غاز الذي يستعمؿ لتغميؼ ارضيات المبانيء والدور السكني

CO2 .الذي يستعمؿ في مطفأة الحريؽ الخماد الحرائؽ 

 :المدرس(: يسأؿ التفكير في التفكير)  ما وراء المعرفة: ثالثاَ 

 كيؼ توصمت الى تسمية اآليونات أحادية الذرة؟  -
 بشكؿ صحيح؟ KI ماذا فعمت لتتأكد مف كتابة صيغة  -
ماذا فعمت لمتأكد مف كتابة الصيغة بشكؿ صحيح وعدد الذرات مف المركب اآليوني الثنائي  -

Al2(SO4)3   

 فبالنسبة لمسؤاؿ اآلوؿ تكوف االجابة كاآلتي:

( في نياية أسـ  ideتعرؼ الكتايونات بأسـ عناصرىا, أما اآلنيونات فتتـ باضافة مقطع ) يد 
 العنصر أو جذر اآلسـ.
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 سؤاؿ الثاني تكوف االجابة كالتالي:أما بالنسبة لم

الى اليميف وأف  -Iعمى اليسار والذي يكتب أوال  وأنيوف  +Kيتكوف مف اتحاد كتايوف  KIالمركب 
( وانو يسمى بكتابة أسـ اآلنيوف أوال  0=1-1المجموع الجبري آلعداد اآلكسدة تساوي صفر )+

 مف اليميف يميو أسـ الكتايوف.

 اجابة السؤاؿ الثالث تكوف: 

وعند مبادلة الشحنات  Al+3O-2أي  O-2وأنيوف  Al+3يتكوف مف كتايوف  Al2O3أف المركب 
+Al3وذلؾ بوضعيا رقـ سفمي لآليوف اآلخر 

2O3-
وضرب الشحنة بالرقـ السفمي يظير أف  2

=   2-×3)( = الشحنة عمى ثالث أنيونات اآلوكسيد 6=3×2الشحنة عمى كاتيوني اآللمنيوـ )
( ويسمى أوكسيد اآللمنيوـ أي بكتابة أسـ اآلنيوف أوال  مف 0=6 -6( وأف المجموع الجبري) +6-

 اليميف ويميو أسـ الكتايوف.

 : يعمؿ المدرس عمى ربط الخبرات التي أكتسبيا الطمبة في الحياة العممية.التجسير: رابعاَ 

الماء عند تحميؿ الماء كيربائيا  ( يستعمؿ باضافتو الى  NaClممح الطعاـ اآلعتيادي )  -
 وذلؾ اف وجود الممح يجعؿ الماء موصؿ لمتيار الكيربائي.

 ممح الطعاـ يستعمؿ لقتؿ البكتريا وابطاؿ عمميا وذلؾ باضافتيا الى المحـو لحفظيا. -
 تستعمؿ كاربونات الكالسيوـ المائية لتصفية المياة. -

 : التقويـ

  Ca3(PO4)2أحسب عدد ذرات الفسفور في مركب  -
 اكتب الصيغة الكيميائية لمركب كموريد الكالسيـو -
 ماىي اآليونات أحادية الذرة ؟ -

 :سـ اآليونات والمركبات التالية -:  الواجب البيتي
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              Cr3-                  Cl-                Li+ 

 

  Al2O3                                    BaO         

 : تيةالمركبات اآلاكتب صيغ  -
 يوديد البوياسيـو -
 كموريد المغنيسيـو -
 ( lllأوكسيد الحديديؾ ) -

 (27الى الصفحة ) (25)تحضير الدرس القادـ مف صفحة 

 :المصادر

 : لممدرس 

(, التدريس والتعمـ بالدماغ ذي 2009عفانة, عزو اسماعيؿ ويوسؼ ابراىيـ الجيش ) -
 والتوزيع, عماف., دار الثقافة لمنشر 1الجانبيف, ط

- Adey, Ph. (1991): Cognitive Acceleration Through Science Education 
(CASE): Learning to Think: Thinking to Learn, London, King,s 

College, PP: 79- 93. 

الصؼ الحادي عشر  -(: العموـ لمجميع, الكيمياء, كتاب الطالب2014) --------: لمطالب
وزارة التربية, اقميـ كوردستاف العراؽ., 6العممي, ط  
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 استراتيجية الجيكسو 

 المادة/ الكيمياء                                             الصؼ/ الخامس العممي

 دقيقة 45/  الوقت                         استعماؿ الصيغ الكيميائية الموضوع/ 

 :اآلىداؼ الخاصة

ب معمومات اساسية عف كتمة الصيغة , الموؿ, الكتمة المولية, ب عمى اكتسامساعدة الطال
 تحويؿ الكمية بالموؿ الى الكتمة بالغراـ

 : يتوقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدرس أف يكوف قادرا  عمى أف:غراض السموكيةاأل

 :أواَل: المجاؿ المعرفي

 يعرؼ مفيـو الصيغة الكيميائية.. 1
 يعرؼ كتمة الصيغة.. 2
  يعرؼ الموؿ اعتمادا  عمى عدد أفوكادرو.. 3
 . يعرؼ الكتمة المولية.4
 . يذكر وحدة الكتمة المولية.5
 . يحسب عدد ذرات عنصر مف كميتو بالموؿ.6
 . يحسب عدد ذرات عنصر مف عدد غراماتو.7
 . يحسب عدد جزيئات عنصر مف كميتو بالموؿ.8
 . يحسب كتمة عنصر مف عدد موالتو.9

 الكتمة المولية لمادة.. يحسب 10
 . يجمع بيف كتمة مركب وكميتو وعدد جزيئاتو بعالقة.11
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 : ثانيَا: المجاؿ المياري

 يالحظ ميزاف الكتمة المولية.. 1

 العالقة بيف الموؿ والكتمة بالغراـ. Power Pointيشاىد بػػ . 2

 . يستعمؿ الجدوؿ الدوري لمحصوؿ عمى الكتؿ الذرية.3

 ف الكتمة المولية.. يسجؿ قراءة ميزا4

 . يبحث عف طرؽ اخرى لحؿ المسائؿ الكيميائية المتعمقة بالموضوع.5

 :ثالثَا: المجاؿ الوجداني

 يندمج مع مجموعتو عند النقاش لحؿ مسائؿ معامؿ التحويؿ.. 1

 . يعتمد أراء زمالءه عند تطبيؽ قانوف الموؿ.2

 . يتحمؿ المسؤولية في قيادة مجموعتو.3

 : التعميميةالوسائؿ 

مصور  ,Power Pointعرض بػػ أقالـ ماجؾ ممونة, ,White boardالسبورة البيضاء  -
 ميزاف الكتمة الذرية.الجدوؿ الدوري, 

 دقيقة( 2)    التييئة:

تعرفنا في الموضوع السابؽ كيفية تحديد صيغة مركب, اذ تدؿ الصيغة الكيميائية عمى العدد النسبي 
دة في المركب الكيميائي, وسنتعرؼ في درس اليوـ عف مفيـو الموؿ لكؿ نوع مف الذرات الموجو 

( قمما  نقوؿ اشترينا 12وعالقتو بالكتمة المولية وكتمة الصيغة. يمكف تشبيو الموؿ انو عندما نشتري )
دزينة مف اآلقالـ أي اف ذلؾ يعبر عف كمية اآلقالـ, كذلؾ يحتاج الكيميائيوف الى طريقة مالئمة 
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والجزيئات ووحدات الصيغ الكيميائية في عينة كيميائية لمادة ما, لذلؾ قاـ  لحساب الذرات
أو موليف مف  ) Cالكيميائيوف بايجاد وحدة تسمى ) الموؿ (, فيعبر الكيميائي عف موؿ واحد مف ) 

 (Fe .) 

 : سير الدرس

 : وتتضمف ما يمي:تجميع المعمومات: أوالَ 

 ( طالب في المجموعة.5غير متجانسة مثال  ) المدرس يقوـ بتقسيـ الطمبة الى مجموعات -
 يعيف المدرس واحد مف الطمبة ليكوف قائدا  ضمف مجموعتو. -
( ميمات في أوراؽ عمؿ فييا أسـ 5يقسـ المدرس محتوى موضوع الدرس مسبقا  الى ) -

الطالب ومحتوى الدرس المسؤوؿ عنو الطالب ضمف المجموعة والوقت المحدد آلداء الميمة 
 -طالب في المجموعات مثال  في المجموعة االولى: يوزعيا لكؿ

: مسؤوؿ عف كتمة الصيغة , واستخراج كتمة الصيغة لنترات الكالسيـو (1طالب )
Ca(NO3)2  وكمورات البوتاسيوـ ,KClO3  

: مسؤوؿ عف تعريؼ الموؿ, وعدد أفوكادروا , ومعنى الكتمة المولية, واستخراج (2طالب )
   Ba(NO3)2الباريـو الكتمة المولية لنترات 

عميو البحث عف كيفية تحويؿ الكمية بالموؿ الى الكتمة بالغراـ وكتابة العالقة  :(3طالب )
 الخاصة لمعامؿ التحويؿ وحؿ المسألة التالية: 

  Ba(OH)2ما عدد موالت كؿ عنصر في موؿ واحد مف س: 
 مسؤوؿ عف حؿ المسألة الكيميائية اآلتية: (:4طالب )

 ( Feمف الحديد )   mole 2.25ما الكتمة بالغراـ لكمية س/  
 تكميفو حؿ المسألة الكيميائية اآلتية: (: 5طالب )

 منو ؟  gm 5.00( في  Caكـ موال  مف الكالسيوـ ) س/ 
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يوزع المدرس االوراؽ نفسيا عمى بقية المجموعات ولكؿ طالب, ويتأكد مف كؿ طالب مف 
 لفكرتو. بدايتو الصحيحة لموصوؿ الى حؿ 

 )تشكيؿ مجموعة الخبراء( مقابمة الخبراء ثانيَا:

يتقابؿ الطمبة الذيف تطابقت ميمتيـ فمف لديو ميمة عف حؿ مسألة كيميائية لتحويؿ كمية بالموؿ الى 
الكتمة بالغراـ مف كؿ مجموعة سيتقابؿ كفريؽ مختص مع المجموعات االخرى ويجمعوا المعمومات 

, بعد أف تناقشوا في الموضوع ويجمعوا المعمومات عف الموضوع. ويصبحوا خبراء في موضوعيـ
 )في ىذه االثناء يتحرؾ المدرس بيف المجموعات لمالحظة سير العممية(. 

 : تقارير المجموعة أو الخبير ثالثَا:

يرجع كؿ طالب الى مجموعتو ليدرس باقي أعضاء المجموعة أي أف كؿ طالب في كؿ  -
ف الموضوع المكمؼ بدراستو. ) يتحرؾ المدرس بيف مجموعة سيدرس كؿ مجموعتو ع
 المجموعات لمالحظة سير العممية(.

يطمب المدرس مف كؿ طالب أف يشرح الموضوع الذي كمؼ بو عمى باقي مجموعتو ويسمح  -
لمطمبة أف يطرحوا اآلسئمة الخاصة بذلؾ المحتوى ويناقشيـ المدرس ويعرض ليـ بشاشة 

Power Point نيف ومعامالت التحويؿ, وطريقة عمؿ ميزاف الكتمة المصطمحات والقوا
 المولية.

 : التقدير والتقويـ: رابعاَ 

 المدرس: يقدـ اختبارا  قصيرا  عف محتوى المادة التي عرضيا الطمبة. 

 Nمف  mole 2.00س/ جد الكتمة بالغراـ في    

 Mgمف  gm 12.15س/ حدد الكمية بالموؿ في     

 س/ عرؼ عدد أفوكادروا   
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 الواجب البيتي:

 ذرة مف الرصاص ؟ x 1012 1.50بالموؿ في  Pbما كمية الرصاص  -

 (33( الى )30تحضير الدرس القادـ مف الصفحة )

 :المصادر

 :لممدرس

(, التدريس والتعمـ بالدماغ ذي 2009عفانة, عزو اسماعيؿ ويوسؼ ابراىيـ الجيش ) -
 , دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عماف.1الجانبيف, ط

, دار المسيرة لمنشر 4(, تصميـ التعميـ )نظرية وممارسة(, ط2008يمة, محمد محمود )الح -
 والتوزيع والطباعة, عماف.

الصؼ الحادي عشر  -(: العموـ لمجميع, الكيمياء, كتاب الطالب2014) --------: لمطالب
 , وزارة التربية, اقميـ كوردستاف العراؽ.6العممي, ط

 

 

 التعمـ التوليدي 

 المادة/ الكيمياء                                             الصؼ/ الخامس العممي

 دقيقة 45/  الوقت                         استعماؿ الصيغ الكيميائية الموضوع/ 
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 :ىداؼ الخاصةاأل

ب عمى اكتساب معمومات اساسية وظيفية عف كتمة الصيغة , الموؿ, الكتمة مساعدة الطال
 ية, تحويؿ الكمية بالموؿ الى الكتمة بالغراـالمول

 : يتوقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدرس أف يكوف قادرا  عمى أف:غراض السموكيةاأل

 :أواَل: المجاؿ المعرفي

 يعرؼ مفيـو الصيغة الكيميائية. .1
 يعرؼ كتمة الصيغة. .2
  يعرؼ الموؿ اعتمادا  عمى عدد أفوكادرو. .3
 يعرؼ الكتمة المولية. .4
 يذكر وحدة الكتمة المولية. .5
 يحسب عدد ذرات عنصر مف كميتو بالموؿ. .6
 يحسب عدد ذرات عنصر مف عدد غراماتو. .7
 يحسب عدد جزيئات عنصر مف كميتو بالموؿ. .8
 يحسب كتمة عنصر مف عدد موالتو. .9

 يحسب الكتمة المولية لمادة. .10
 يجمع بيف كتمة مركب وكميتو وعدد جزيئاتو بعالقة. .11

 : مياريثانيَا: المجاؿ ال

 يالحظ ميزاف الكتمة المولية. .1
 يبحث في االنترنيت عف صورة العالـ أفوكادروا .2
  Power Pointيشاىد المفاىيـ والمصطمحات العممية بشكؿ عرض بػ   .3
 يستعمؿ الجدوؿ الدوري لمحصوؿ عمى الكتؿ الذرية. .4
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 يبحث عف طرؽ اخرى لحؿ المسائؿ الكيميائية المتعمقة بالموضوع. .5

 :المجاؿ الوجدانيثالثَا: 

 يثمف دور العالـ االيطالي أفوكادروا في تقديمو تفسيرا  لمعالقة بيف الكتمة وعدد الذرات. .1
 ييتـ بسيرة العالـ أفوكادروا. .2
 يقرأ كتب لحؿ أمثمة خارجية. .3
 يمتـز بخطوات حؿ المسائؿ الكيميائية لعمميات التحويؿ. .4
 .عند حؿ مسائؿ الكيمياء بطرؽ أخرى يعزز ثقتو بنفسو .5

 :الوسائؿ التعميمية

 .Power Pointعرض  السبورة البيضاء, أقالـ ماجؾ ممونة, 

 : ( دقيقة2):    التييئة

تعرفنا في المواضيع السابقة كيفية حساب كتمة وحدة في صيغة كيميائية وانيا تمثؿ مجموع معدؿ 
غتيا, وسنتعرؼ في درسنا اليـو عف مفيـو الموؿ وعالقتو الكتؿ الذرية لجميع الذرات الممثمة في صي

( قمما  نقوؿ اشترينا دزينة مف 12بالكتمة المولية وكتمة الصيغة. يمكف تشبيو الموؿ انو عندما نشتري )
االقالـ أي أف ذلؾ يعبر عف كمية االقالـ, كذلؾ يحتاج الكيميائيوف الى طريقة مالئمة لحساب 

ت الصيغ الكيميائية في عينة كيميائية لمادة ما , لذلؾ قاـ الكيميائيوف بايجاد الذرات والجزيئات ووحدا
 (.Fe( أو موليف مف )Cوحدة تسمى ) الموؿ(, فيعبر الكيميائي عف موؿ واحد مف )

 : ( دقيقة35):   عرض الدرس

 (تفكير فردي لمطالب: )الطور التمييدي: أوالَ 

: في الصؼ العاشر مف السنة الماضية تعرفتـ عمى معدؿ الكتؿ الذرية لبعض العناصر المدرس
    O  ,   Hالكتؿ الذرية لػػ  -1والجزيئات, ماذا تعرؼ عف الكتؿ الذرية عف كؿ مف:   
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 كتمة جزيء الماء. -2

الجدوؿ بعد تقريبيا مف   O=16  ,   H=1: أف معدؿ الكتؿ الذرية لمذرات المنفردة مثؿ الطالب
 الدوري الى رقميف عشرييف.

وىي ناتجة مف حاصؿ جمع كتؿ الذرات الثالث في   H2O = 18 كتمة صيغة جزيء الماء   
 في الجزيء. Oوذرة  Hالجزيء , كتمة ذري 

 (:   البؤرة)  الطور التركيزي ثانيَا:

روا, كتمة الصيغة يوزع المدرس الطمبة في مجموعات صغيرة ويقدـ ليـ مفاىيـ: الموؿ, عدد أفوكاد 
 ليدور الحوار والنقاش بيف المجموعات وكاتالي: Power Pointوالكتمة المولية عمى شاشة 

 : عرؼ الموؿ اعتمادا  عمى عدد أفوكادروا ؟المدرس

 : ىو كمية المادة التي تحتوي عمى عدد أفوكادروا مف الجسيمات.طالب

 : وضح معنى عدد أفوكادروا ؟المدرس

: يدؿ عدد أفوكادروا عمى عدد الجسيمات الموجودة في موؿ واحد مف المادة النقية ويساوي طالب
6.022 x 1023  

 : اآلف أعطوا تعريفا  لمفيوـ الكتمة المولية ؟المدرس

 : ىي كتمة موؿ واحد مف مادة نقية.طالب

 : كيؼ يمكف تحويؿ الكمية بالموؿ الى الكتمة بالغراـ ؟المدرس

 نصر )بالموؿ( = كتمة العنصر )بالغرامات( / الكتمة المولية لمعنصر: كمية العطالب

 (: التحدي)  الطور المتعارض: ثالثاَ 
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في ىذه المرحمة يناقش المدرس الطمبة في االسئمة التي طرحيا عمييـ والتي تخص المفاىيـ 
 Powerوالمصطمحات العممية فيقـو باعادة طرح ىذه المفاىيـ والمصطمحات العممية عمى شكؿ 

Point  وتدور المناقشات بيف المدرس والطمبة اجمعيـ ليدلوا بما عرفوه عف الموضوع ويوجييـ الى
التعرؼ عمى العالقة بيف المفاىيـ الموؿ , الكتمة المولية , وكتمة العنصر وكيفية ربطيا بعالقة مع 

 moleالموؿ وحداتيا                 

                  

   g/moleالكتمة المولية         gmكتمة العنصر             

 ويصحح تصوراتيـ الخاطئة كما يمي:

 مثاؿ يتطابؽ مع المفيوـ: يمكف التعبير عف كمية العنصر بالموؿ وكتمتو بالغرامات بالعالقة التالية:

 كمية العنصر بالموؿ = كتمة العنصر )بالغرامات( / الكتمة المولية لمعنصر .1

 المفيوـ:مثاؿ يتعارض مع  

 كمية العنصر ) بالغرامات( = كتمة العنصر )بالموؿ(/ الكتمة المولية لمعنصر .2
 أي مف العالقتيف صحيحة اآلولى أـ الثانية.

 : طور التطبيؽ: رابعاَ 

في ىذه المرحمة يستعمؿ المدرس المفاىيـ السابقة لحؿ المشكالت وايجاد النتائج وفييا تستعمؿ 
 عمميات ماوراء المعرفة وكاآلتي: 

 ( Cuمف النحاس )  mole 3.50ما الكتمة بالغراـ لكمية  -

     mole = Cu 3.50الحؿ:  المعطي  

                           بالغراـ ؟ Cuالمجيوؿ     كتمة        
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 بالغراـ ؟  Cu بالموؿ              كتمة  Cuخططػػػ              كمية  

 عدد الموالت = كتمة العنصر )بالغراـ(/ الكتمة المولية لمعنصر            

  Cu  = 63.55 g/moleأحسب              مف الجدوؿ الكتمة المولية لػػ 

  g (Cu) = mole (Cu)  x  g/mole (Cu)                           

 = 3.50 mole (Cu)  x  63.55 g/mole (Cu)           

 G (Cu) = 222 g                                                     

 : التقويـ

 ما المقصود بمفيـو كتمة الصيغة ؟ -
 عرؼ الكتمة المولية ؟ -
   Ba(NO3)2 ما الكتمة المولية لنترات الباريوـ  -
 ما عدد موالت كؿ عنصر في موؿ واحد مف المركبات التالية: -

1. Al2O3  
2. Ba(OH)3  

 : الواجب البيتي

 (.35( الى )32تحضير مف الصفحة ) -

 :المصادر

 :لممدرس

, 1(, التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف, ط2009عفانة, عزو اسماعيؿ ويوسؼ ابراىيـ الجيش )
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عماف.
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(, فاعمية استخداـ انموذج التعمـ التوليدي لتدريس مادة الرياضيات 2013الشرع, رياض فاخر حميد )
في ميارات التواصؿ الرياضي والتفكير المنظومي لدى طالب المرحمة المتوسطة, مجمة الفتح, العدد 

(53.) 

ادي عشر الصؼ الح -(: العموـ لمجميع, الكيمياء, كتاب الطالب2014) --------: لمطالب
 , وزارة التربية, اقميـ كوردستاف العراؽ.6العممي, ط

 

 

 

 

 العصؼ الذىني 

 المادة/ الكيمياء                                             الصؼ/ الخامس العممي

 دقيقة 45/  الوقت                         استعماؿ الصيغ الكيميائية الموضوع/ 

 :ىداؼ الخاصةاأل

ب عمى اكتساب معمومات اساسية وظيفية عف كتمة الصيغة , الموؿ, الكتمة الطالمساعدة 
 المولية, تحويؿ الكمية بالموؿ الى الكتمة بالغراـ

 : يتوقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدرس أف يكوف قادرا  عمى أف:غراض السموكيةاأل

 :أواَل: المجاؿ المعرفي

 يعرؼ مفيـو الصيغة الكيميائية. .1
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 كتمة الصيغة.يعرؼ  .2
  يعرؼ الموؿ اعتمادا  عمى عدد أفوكادرو. .3
 يعرؼ الكتمة المولية. .4
 يذكر وحدة الكتمة المولية. .5
 يحسب عدد ذرات عنصر مف كميتو بالموؿ. .6
 يحسب عدد ذرات عنصر مف عدد غراماتو. .7
 يحسب عدد جزيئات عنصر مف كميتو بالموؿ. .8
 يحسب كتمة عنصر مف عدد موالتو. .9

 ة لمادة.يحسب الكتمة المولي .10
 يجمع بيف كتمة مركب وكميتو وعدد جزيئاتو بعالقة. .11

 : ثانيَا: المجاؿ المياري

 يدوف االجوبة عمى السبورة. .1
 يالحظ ميزاف الكتمة المولية. .2
 يسجؿ قراءة ميزاف الكتمة المولية. .3
  Power Pointيشاىد المفاىيـ والمصطمحات العممية بشكؿ عرض بػ   .4
 عمى الكتؿ الذرية.يستعمؿ الجدوؿ الدوري لمحصوؿ  .5
 يبحث عف طرؽ اخرى لحؿ المسائؿ الكيميائية المتعمقة بالموضوع. .6

 :ثالثَا: المجاؿ الوجداني

 يثؽ بنفسو عند طرح افكاره بحرية. .1
 يتجنب النقد والتقويـ عمى أفكار زمالئو بسرعة. .2
 يتأمؿ مف اآلفكار والحموؿ المطروحة. .3
 يشكر مجموعتو عمى حموليـ وأفكارىـ. .4
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 بأنتباه الى أفكار زمالئو.يصغي  .5
 يشعر بحرية عند التعبير عف أفكاره. .6
 يتحمس لطرح أفكار جديدة. .7
 يشارؾ مجموعتو في ابداء الرأي والمزج بيف اآلفكار. .8
 يكتسب ميارات التفاعؿ اآلجتماعي. .9

 :الوسائؿ التعميمية

  Power Pointأقالـ ماجؾ, عرض  –السبورة البيضاء  

 : ( دقيقة2):    التييئة

تعرفنا في المواضيع السابقة الصيغ والمركبات الكيميائية وكيفية تحديد صيغة مركب, وسنتعرؼ في 
درسنا اليوـ عف مفيوـ الموؿ وعالقتو بالكتمة المولية وكتمة الصيغة. يمكف تشبيو الموؿ انو عندما 

ـ, كذلؾ يحتاج ( قمما  نقوؿ اشترينا دزينة مف االقالـ أي أف ذلؾ يعبر عف كمية االقال12نشتري )
الكيميائيوف الى طريقة مالئمة لحساب الذرات والجزيئات ووحدات الصيغ الكيميائية في عينة كيميائية 
لمادة ما , لذلؾ قاـ الكيميائيوف بايجاد وحدة تسمى ) الموؿ(, فيعبر الكيميائي عف موؿ واحد مف 

(C( أو موليف مف )Fe.) 

 :( دقيقية35):    عرض الدرس

طالب في المجموعة وتكوف طريقة جموسيـ  15بة الى مجموعات كؿ مجموعة ال تزيد عف يقسـ الطم
 بشكؿ دائري.

 دقائؽ (: 5)  تحديد وتوضيح المشكمة: أوالَ 

: أف اليدؼ مف ىذه الجمسة ىو تقديـ أكبر عدد مف اآلفكار حوؿ أستعماؿ الصيغة المدرس
النسبية لمذرات أو اآليونات النسبية الخاصة  الكيميائية مف ناحية انيا تدؿ عمى العناصر واآلعداد
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بكؿ عنصر موجود في المركب فالصيغ الكيميائية تمكف الكيميائييف مف حساب عدد مف القيـ المميزة 
 لممركب لذلؾ سنتطرؽ الى:

 كتمة الصيغة وكيفية حسابيا .1
 العالقة بيف الكتمة وعدد الذرات وذلؾ بالتعرؼ عمى مفاىيـ: .2
 الموؿ -
 أفوكادرواعدد  -
 الكتمة المولية -

 ىذه المفاىيـ الثالثة ىي أساس العالقة بيف الكتمة )بالغراـ( وعدد الذرات.

 : اعادة صوغ المشكمة: ثانيا

يوزع المدرس أوراؽ عمؿ تضـ اآلسئمة التالية وفي الوقت نفسو يطرح اآلسئمة المتعمقة بالموضوع  
 :  Power Pointوعمى شاشة 

 مفيـو الموؿ ؟كيؼ يمكف أف نشبو  -
 ماذا يعني مفيوـ الموؿ اعتمادا  عمى عدد أفوكادروا ؟ -
 ماذا يدؿ عدد أفوكادروا ؟ -
 كيؼ يمكف أف تحدد مفيـو الكتمة المولية ؟  -
 ماذا نفعؿ لتحويؿ كمية بالموؿ الى الكتمة بالغراـ ؟ -
 ؟ Ba(NO3)2كيؼ يمكف استخراج الكتمة المولية لنترات الباريوـ  -
 ؟ g/mole 150.17اذا كانت الكتمة المولية =  Al2S3د موالت كيؼ يمكف حساب عد -
 ؟ mole 2.50ما خطوات استخراج كتمة اآلوكسجيف بالغراـ اذا كاف عدد موالتو =  -
 ماذا لو طمب منؾ تحويؿ الكمية بالموؿ الى الكتمة بالممغراـ بدال  مف الغراـ ؟ -

 : مرحمة تييئة جو االبداع والعصؼ الذىني: ثالثا
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: لديكـ خمسة دقائؽ لكي تدربوا عمى االجابة عف سؤاؿ أو سؤاليف وعمى قائد المجموعة أف المدرس
 يختار سؤاليف مف ىذه االسئمة.

 (: فكارتوليد األ)  مرحمة العصؼ الذىني: رابعاَ 

 : يطمب مف الطمبة أف يقدموا أفكارىـ وحموليـ لآلسئمة المطروحة في الخطوة الثانية.المدرس

مدوف المالحظات ( مف المجموعة بتدويف االجوبة بسرعة عمى السبورة وفي مكاف  : يقوـ )الطالب
 بارز لجميع الطمبة.

( قمما  نقوؿ أشترينا دزينة مف اآلقالـ, أي أف ذلؾ 12يمكف تشبيو الموؿ أنو عندما نشتري ) -
 يعبر عف كمية اآلقالـ. 

 مف الجسيمات.يعرؼ الموؿ أنو كمية المادة التي تحتوي عمى عدد أفوكادروا  -
 عدد أفوكادروا ىو عدد الجسيمات الموجودة في موؿ واحد مف المادة النقية. -
ليذه المادة وتكتب عادة  molar massأف كتمة موؿ واحد مف مادة نقية ىي الكتمة المولية  -

   g/molبوحدات 
 ( molالكمية )  ×(  g/mol( = الكتمة المولية )  gالكتمة )  -
وموليف  ++Baعمى موؿ واحد مف أيونات  Ba(NO3)2يحتوي موؿ واحد مف نيترات الباريوـ  -

NO3مف أيونات 
NO3. ويحتوي موؿ مف أيونات  -

وست موالت  Nعمى موليف مف ذرات  -
 . Oمف ذرات 

- 3 mol  S  ,  2 mol  Al      
- 2.50 mol O2 x  32.00 g O2 /  mol O2   =  80.00 g  O2    
 (molالكمية ) ×( g/molالكتمة المولية ) × 1000mg/g( = mgالكتمة ) -

 : ينبو الطمبة االلتزاـ بتجنب النقد والتقييـ, والتأمؿ في اآلفكار والحموؿ المطروحة.المدرس 

 : تحديد أغرب فكرة: خامساَ 
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 : يدعوا الطمبة الى اختيار اآلتي:المدرس

 أغرب اآلفكار والحموؿ المطروحة. -
 والحموؿ البعيدة عف موضوع الدرس.أبعد اآلفكار  -

 : قائد المجموعة يشكر مجموعتو عمى حموليـ وأرائيـ المفيدة.الطالب

 :جمسة التقييـ: سادساَ 

: يطمب مف كؿ طالب أف يقوـ بتحديد أفضؿ حؿ لمسائؿ الكيمياء المتعمقة بموضوع الدرس المدرس
 ة تغذية راجعة تصحيحية لالجابات.وأفضؿ اجابة لآلفكار المطروحة مف وجية نظره . وتعد بمثاب

 : التقويـ

 ما وحدة الكتمة المولية ؟ -
 ؟  CaCO3ما عدد موالت كؿ عنصر في موؿ واحد مف مركب -
 ؟ H2SO4مف  g 25ما عدد الجزيئات في  -

 الواجب البيتي:

 ؟2SO4(NH4) مف  gm 6.60ما عدد الموالت في 

 (49( الى  )47تحضير الدرس القادـ مف الصفحة )

 :المصادر

 :لممدرس

(, استراتيجيات حديثة في فف 2007الياشمي, عبدالرحمف عبد و طو عمي حسيف الدليمي ) 
 , دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, عماف.1التدريس, ط
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الصؼ الحادي عشر  -(: العموـ لمجميع, الكيمياء, كتاب الطالب2014) --------لمطالب: 
 كوردستاف العراؽ., وزارة التربية, اقميـ 6العممي, ط

 

 

  ةالخطوات السبع

 المادة/ الكيمياء                                             الصؼ/ الخامس العممي

 دقيقة 45/  الوقت                         أنواع التفاعالت الكيميائية الموضوع/ 

 :ىداؼ الخاصةاأل

أنواع التفاعالت الكيميائية وىي ب عمى اكتساب معمومات وظيفية عف مساعدة الطال
تفاعالت االتحاد, تفاعالت االنحالؿ, تفاعالت االستبداؿ االحادي, تفاعالت االستبداؿ 

 الثنائي, تفاعالت االحتراؽ.

 : يتوقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدرس أف يكوف قادرا  عمى أف:غراض السموكيةاأل

 :أواَل: المجاؿ المعرفي

 الكيميائي.يعرؼ التفاعؿ  .1
 يعرؼ المعادلة الكيميائية. .2
 يوضح مؤشرات حدوث التفاعؿ الكيميائي. .3
 يصنؼ التفاعالت الكيميائية. .4
 يكتب معادلة كيميائية موزونة. .5
 يعرؼ الراسب. .6
 يعطي أمثمة النواع التفاعالت الكيميائية. .7
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 يعرؼ المعامؿ. .8
 يعرؼ الحفاز. .9

 يفرؽ بيف تفاعمي االستبداؿ االحادي والثنائي. .10

 : ثانيَا: المجاؿ المياري

 يسجؿ مالحظاتو عف أنواع التفاعالت الكيميائية. .1
 يجري تجربة بسيطة بعد اجراء ىا مف المدرس. .2
 يجمب مواد مف الحياة اليومية ناتجة مف تفاعالت االتحاد. .3
 ستعمؿ معجوف االسناف بالفمورايد.ي .4

 :ثالثَا: المجاؿ الوجداني

 تحضير اآلوكسجيف مف تسخيف أوكسيد الزئبؽ.يثمف دور العالـ جوزيؼ بريستمي في  .1
 يستمع الى أراء زمالئو. .2
 التعممية مع زمالئو.-يشارؾ في االنشطة التعميمية .3
 ينتبو الى أنواع التفاعالت في الفيديو التعميمي. .4
 يود مشاركة المدرس في اجراء التجارب البسيطة .5
 لمدواء.يراعي قراءة مكونات مضاد حموضة المعدة مف النشرة المصاحبة  .6

 :الوسائؿ التعميمية

, عمبة مضاد  مختمفة أسناف اجيف, مع Power Pointأقالـ ماجؾ, عرض  –السبورة البيضاء  
 حموضة المعدة.

 دقيقة (: 2:  ) التييئة



159 

 

في الصناعة وفي المختبرات الكيميائية وبجيود العمماء تحدث اآلالؼ مف التفاعالت الكيميائية 
يائيوف بتصنيؼ التفاعالت حسب كيفية حدوثيا, مف يستطيع أف يذكر أنواع المختمفة, لذلؾ قاـ الكيم

 ىذه التفاعالت ؟

 : تفاعالت االتحاد, االنحالؿ, االستبداؿ االحادي والثنائي وتفاعالت االحتراؽ.الجواب 

 :عرض الدرس

 : مرحمة التنشيط: اوالَ 

ويطمب منيـ تسجيؿ يعرض المدرس فيمـ عممي قصير عف أنواع التفاعالت الكيميائية  -
 مالحظاتيـ ويشجعيـ عمى طرح التساؤالت عمى أنفسيـ حوؿ ماشاىدوه مثؿ :

 ماذا أعرؼ عف ىذا الموضوع ؟  -1
 ما الذي اكتشفو حوؿ ىذا المفيـو ؟ -2
 ما الذي يمكنني مف معرفة المزيد عف ىذا الموضوع ؟ -3

 ويعرض الفيمـ العممي ما يمي:  

 تفاعؿ الصوديـو مع الكمور . .1
 لصوديـو مع الفمور .تفاعؿ ا .2
 تفاعؿ اليورانيـو مع الفمور . .3
 تفاعؿ أوكسيد الكالسيـو مع الماء. .4
 تفاعؿ حامض الكبريتوز مع اآلوكسجيف. .5

 ( البرتقالي الموف.llتسخيف أنبوبة اختبار تحتوي عمى أوكسيد الزئبؽ ) -
 جياز تحميؿ الماء كيربائيا . -
 شمعة مشتعمة. وظيور غاز يطفي CaCO3تسخيف كاربونات الكالسيوـ  -
  NaOHمع  HClتفاعؿ  -
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 اشتعاؿ الغاز الطبيعي, الخشب. -
 وشمعة مشتعمة. O2و   H2تجربة بالوف يحتوي عمى غازي  -

 : مرحمة االستكشاؼ: ثانياَ 

يقسـ المدرس الطالب الى مجموعات لمعمؿ معا  ويتابعيـ ويتجوؿ بينيـ ويرشدىـ لتنفيذ االنشطة    
 بناء  عمى مالحظاتيـ في الخطوة االولى. مثؿ اآلنشطة التالية:

 أكمؿ التفاعالت اآلتية:

1. Na   +  Cl2  
2. Na  +  F2 
3. U   +  F2 
4. CaO +  H2O 
5. H2SO3  +  O2 
6. HgO   
7. H2O                     كيرباء                                       
8. H2  +  O2 
9. CaCO3 

 : مرحمة التفسير: ثالثاَ 

بعد انتياء المجموعات مف تنفيذ النشاط السابؽ, يشجع المدرس الطمبة عمى توضيح المفاىيـ 
 وشرحيا وتفسير المالحظات في الخطوة االولى.

 التفاعؿ في المعادالت الخمس اآلولى في المرحمة الرابعة ؟: وضح ما نوع المدرس

 : عبارة عف تفاعؿ اتحاد.طالب
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 : لماذا اعد ىذه التفاعالت اتحادا  ؟المدرس

 آلنو أدى الى تكويف مركبات جديدة.  طالب:

 : عرفو تفاعؿ االتحاد ؟المدرس

 : ىو تفاعؿ مادتيف أو أكثر لتكويف مركب جديد.طالب

 ( ؟7( و )6التفاعؿ في المعادلة ) : ما نوعالمدرس

 : عبارة عف تفاعؿ تفكؾ .طالب

 : لماذا تعد ىذه التفاعالت تفككا  ؟المدرس

 : آلنو خضع مركب واحد لمتفاعؿ ونتج عنو مكونات أبسط.طالب

 : ما تعريؼ تفاعؿ التفكؾ ؟المدرس

 : ىو تفاعؿ مركب واحد ينتج عنو مادتاف أو أكثر أبسط تركيبا .طالب

 ( ؟8: ما نوع التفاعؿ في المعادلة )المدرس

 : تفاعؿ احتراؽ.طالب

 : لماذا يعد ىذا التفاعؿ احتراقا  ؟المدرس

 : وذلؾ بسبب اتحاد مادة مع اآلوكسجيف.طالب

 : ما تعريؼ االحتراؽ ؟المدرس

 : ىو اتحاد مادة محددة مع اآلوكسجيف محررة كمية كبيرة مف الطاقة عمى شكؿ ضوء وحرارة.طالب

 : واتضح تفاعؿ االحتراؽ في اشتعاؿ الغاز الطبيعي والخشب في الفيمـ التعميمي. المدرس
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 : مرحمة التوسع: رابعاَ 

في ىذه المرحمة يعطي الطالب أمثمة أخرى جديدة ذات مستوى أعمى وتعد تطبيقا  آلنواع التفاعالت 
 الطمبة أنفسيـ.الكيميائية مع تقديـ التغذية الراجعة التصحيحية مف المدرس أو مف 

 : مرحمة التمديد: خامساَ 

في ىذه المرحمة يتـ ربط المفيوـ بمواقؼ الحياة اليومية, وتمديده الى موضوعات جديدة في مواد 
 دراسية أخرى.

 تمدد بمواقؼ الحياة اليومية:

 : ما عالقة المواد الناتجة في أنواع التفاعالت الكيميائية بحياتؾ اليومية:المدرس

 (1وديـو الناتج مف المعادلة )كموريد الص -
 (2فموريد الصوديـو الناتج مف المعادلة ) -
 (3فموريد اليورانيـو الناتج مف المعادلة ) -
 (4ىيدروكسيد الكالسيـو الناتج مف المعادلة ) -
 (5حامض الكبريتيؾ الناتج مف المعادلة ) -
 (9ثاني أوكسيد الكاربوف الناتج مف المعادلة ) -

 : الطالب

في الحياة اليومية كمادة غذائية وىو ممح الطعاـ االعتيادي وفي حفظ  NaClيستعمؿ  -
 اآلغذية لقتؿ البكتريا.

الى مياه الشرب بكميات ضئيمة ليزودىا بأيونات الفمورايد التي تساعد في   NaFيضاؼ  -
 وقاية االسناف مف التسوس وكذلؾ الى معجوف االسناف.

 توليد الطاقة النووية. )في الفيزياء النووية(.النتاج اليورانيـو المستعمؿ في  UF2يستعمؿ  -
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في االستعماالت الطبية كمضاد لحموضة المعدة آلنو قاعدة ويعادؿ  Ca(OH)2يستعمؿ  -
 في المعدة. HClحامض 

- H2SO4 .ىو أحد مكونات اآلمطار الحامضية والذي يعد مصدر لمياه اآلبار الضار 
- CO2 .يستعمؿ في مطفأة الحريؽ آلطفاء الحرائؽ 

 مديد بموضوعات في مواد دراسية أخرى:ت

 (مفيـو االتحاد:  ىضـ المواد الغذائية داخؿ المعدة.                               ) اآلحياء

 ( التفكؾتحمؿ أجساـ الكائنات الحية بعد الموت بوجود أنزيمات مساعدة.       )          

 عبر الشعيرات الدموية في الرئة أما في CO2في عمميات التنفس يأخذ اآلوكسجيف ويطرح         

 (االستبداؿ.                )O2بعممية البناء الضوئي وتطرح  CO2النباتات فتأخذ        

 (االستبداؿ:  حركة المبادؿ لتوليد التيار المتناوب.                               )الفيزياء

 ( االحتراؽفي القطارات القديمة حرؽ الفحـ يساعد عمى حركة القطار.         )           

 : ممارسة التماريف الرياضية تضخ اآلوكسجيف الى جميع انحاء الجسـ مما يساعد في عمميةالرياضة

 ( االحتراؽحرؽ السعرات الحرارية.                                           )           

 : مرحمة التبادؿ: سادساَ 

في ىذه المرحمة يتشارؾ الطمبة عف طريؽ اآلنشطة وتبادؿ اآلفكار لتوضيح العالقات وتصحيح 
 المفاىيـ الخاطئة مثال : صحح الخطأ في العبارات التالية: 

           2Mg(s)  +  O2(g)                          2MgO(s)             )تفكؾ( 
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            CaCO3(s)                                CaO(s)  +  CO2(g)   )اتحاد( 

    

             2HgO(s)                                   2Hg(l)  +  O2(g)    )احتراؽ( 

 

    HCl(aq) + NaOH(aq)                           NaCl(aq) + H2O(l))استبداؿ أحادي( 

 

    2Na(s)  +  2H2O(l)                                      2NaOH(aq)  +  H2(g) )استبداؿ ثنائي( 

 

 : يوجو المدرس أسئمة مفتوحة ومتنوعة:مرحمة الفحص: سابعاَ 

 ماذا يحدث لو لـ تتوفر ظروؼ عممية االحتراؽ ؟ (:1نشاط)

 ما رأيؾ في تصنيؼ التفاعالت الكيميائية الى أنواعيا الخمسة ؟ (:2نشاط)

 كيؼ يمكنؾ أف تفسر حدوث نواتج التفاعؿ اآلتي: (:3نشاط)

 CuCl2     +     Na2S                              CuS     +    2NaCl  

 لماذا صنفت التفاعالت الكيميائية الى خمسة أنواع ؟ (:4نشاط)

 ؟ C5H12ينتج عف احتراؽ   ماذا (:5نشاط)

 : الواجب البيتي

 حوؿ المعادلة الكيميائية الى جممة:
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CaO(s)   +   CO2(g)                           CaCO3(s)                

 (64( الى )60تحضير الدرس القادـ مف الصفحة )

 :المصادر

 :لممدرس

, دار الكتب 2استراتيجيات التدريس المنبثقة مف النظرية البنائية, ط (:2012رزوقي وأخروف )
 والوثائؽ, بغداد.

, دار 2مناىج العمـو الطبيعية وطرؽ تدريسيا النظرية والتطبيؽ, ط (:2010عمياف, شاىر ربحي )
 المسيرة لمنشر والتوزيع, عماف.

الصؼ الحادي عشر  -الب(: العموـ لمجميع, الكيمياء, كتاب الط2014) --------: لمطالب
 , وزارة التربية, اقميـ كوردستاف العراؽ.6العممي, ط

 بوسنر لمتغير المفيومي 

 المادة/ الكيمياء                                             الصؼ/ الخامس العممي

 دقيقة 45/  الوقت                          أنواع التفاعالت الكيميائية الموضوع/ 

 :ىداؼ الخاصةاأل

ب عمى اكتساب معمومات وظيفية عف أنواع التفاعالت الكيميائية وىي مساعدة الطال
تفاعالت االتحاد, تفاعالت االنحالؿ, تفاعالت االستبداؿ االحادي, تفاعالت االستبداؿ 

 الثنائي, تفاعالت االحتراؽ.

 يكوف قادرا  عمى أف:: يتوقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدرس أف غراض السموكيةاأل
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 :أواَل: المجاؿ المعرفي

 يعرؼ التفاعؿ الكيميائي. .1
 يعرؼ المعادلة الكيميائية. .2
 يوضح مؤشرات حدوث التفاعؿ الكيميائي. .3
 يصنؼ التفاعالت الكيميائية. .4
 يكتب معادلة كيميائية موزونة. .5
 يحسب عدد موالت المواد المتفاعمة والناتجة في المعادلة الكيميائية. .6
 الراسب.يعرؼ  .7
 يعطي أمثمة النواع التفاعالت الكيميائية. .8
 يعرؼ المعامؿ. .9

 يعرؼ الحفاز. .10
 يفرؽ بيف تفاعمي االستبداؿ االحادي والثنائي. .11

 : ثانيَا: المجاؿ المياري

 يرسـ خارطة مفاىيـ آلنواع التفاعالت الكيميائية. .1
 . Power Pointيالحظ خارطة مفاىيـ بشاشة  .2
 التفاعالت الكيميائية.يسجؿ مالحظاتو عف أنواع  .3

 :ثالثَا: المجاؿ الوجداني

 يثمف دور العمماء في تقدـ وتطور البشرية فيما يخص التفاعالت الكيميائية. .1
 يثمف دور الكيميائييف في تصنيؼ التفاعالت الكيميائية. .2
 يحاوؿ تغيير المفاىيـ الخاطئة المكتسبة لمتفاعالت الكيميائية. .3
 التفاعالت الكيميائية المتعارضة.يتأمؿ في مفاىيـ أنواع  .4
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 يحتفظ بالمفاىيـ الجديدة التي تعمميا عف أنواع التفاعالت الكيميائية. .5

 :الوسائؿ التعميمية

 . Power Pointأقالـ ماجؾ, عرض  –السبورة البيضاء  

 دقيقة (: 2:  ) التييئة

التفاعالت الكيميائية في الصناعة وفي المختبرات الكيميائية وبجيود العمماء تحدث اآلالؼ مف 
المختمفة, لذلؾ قاـ الكيميائيوف بتصنيؼ التفاعالت حسب كيفية حدوثيا, مف يستطيع أف يذكر أنواع 

 ىذه التفاعالت ؟

 : تفاعالت االتحاد, االنحالؿ, االستبداؿ االحادي والثنائي وتفاعالت االحتراؽ.الجواب 

 : يقسـ الطمبة الى مجموعات صغيرة .الدرس سير

 التكامؿ: 

في ىذه المرحمة يوزع المدرس أوراؽ عمؿ لمجموعات الطمبة تحتوي عمى رقـ المجموعة وخارطة 
مفاىيـ يقوـ الطالب ببناءىا في تركيب الوصالت العرضية بيف المفاىيـ بمستوياتيا المختمفة 

 لتصويب أنماط الفيـ الخطأ لدييـ. 
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ويسجؿ جميع االجابات الصحيحة المدرس يناقش اجابات الطمبة عمى خارطة المفاىيـ  -
والخاطئة ويقوـ بفرز االجابات الصحيحة عف الخاطئة مع مناقشة الطمبة في االجابات 
الخاطئة وسبب الخطأ, ويتـ تصحيح االجابات الخاطئة وذلؾ بأف يعرض المدرس خارطة 

 . Power Pointمفاىيـ أنواع التفاعالت الكيميائية عمى شاشة 
 

 : التمييز

  فاعالت التالية الى تفاعالت: )اتحاد , انحالؿ, استبداؿ أحادي, أستبداؿ ثنائي, احتراؽ(:صنؼ الت
               2Na    +      Cl2                            2NaCl                )        ( 

                             2C(s)    +     O2(g)                          2CO2(g)  (       )
           3Fe(s)     +     4H2O(g)                                 Fe3O4  +  4H2(g)   (       )
          HCl(aq)    +    NaOH(aq)                           NaCl(aq)  +  H2O(l) (        )
                   BaCO3(s)                                    BaO(s)   +  CO2(g) (       ) 

 : تبديؿ المفيـو

 صحح الخطأ في العبارات التالية ما بيف االقواس :

          C3H8(g)   +   5O2(g)                                3CO2(g)  +  4H2O(g) ) التفكؾ ( 

           H2(g)    +    Cl2(g)                                            2HCl(g)          )االحتراؽ ( 

        Br2(l)    +    2KI(aq)                                             2KBr  + I2(g) )استبداؿ ثنائي( 
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         AgNO3   +    NaCl                       AgCl  +  NaNO3ي( )استبداؿ أحاد 

                      H2CO3                               CO2   +    H2O )اتحاد( 

 : تعزيز المفيـو وتثبيتو

 : يتناوؿ أمثمة متنوعة عف كؿ تفاعؿ مف التفاعالت الكيميائية التي مر ذكرىا وكالتالي:المدرس

 أكتب نواتج التفاعالت التالية بمعادالت كيميائية موزونة وحدد نوع التفاعؿ: 

Na(s)     +      H2O(l)                                                            

CH4(g)     +       O2(g)                                                            

FeS(s)    +     HCl(aq)                                                           

SO2(g)    +   H2O(l)                                                              

NaClO3(s)                                                                   

 :الطالب

2Na(s)   +   2H2O(l)                        2NaOH(aq)   +   H2(g)      )استبداؿ احادي( 

CH4(g)  + 2O2(g)                              CO2(g)  +  2H2O(g)         )احتراؽ( 

FeS(s)  +   2HCl(aq)                            H2S(g)  +   FeCl2(aq)    )استبداؿ ثنائي( 

SO2(g)  +   H2O(l)                                H2SO3(aq)                ) اتحاد ( 

2NaClO3(s)                                       2NaCl(s)  +  3O2(g)      ) انحالؿ ( 

 



171 

 

 : التقويـ

 عرؼ تفاعؿ االتحاد ؟ -
 كيؼ يتكوف الراسب في التفاعؿ الكيميائي ؟ -
 وحدد نوع التفاعؿ :أكمؿ التفاعؿ اآلتي  -

Li2O                                     

 : الواجب البيتي

 حدد المركب الذي يتفكؾ ليعطي النواتج التالية, ثـ زف المعادلة الكيميائية:

 أوكسيد المغنيسيـو والماء. -
 كموريد الميثيـو واآلوكسجيف. -

 (79( الى )77تحضير الدرس القادـ مف الصفحة )

 :المصادر

 :لممدرس

, دار الفكر العربي, 1(, تدريس العمـو ومتطمبات العصر, ط2006عبدالسالـ, مصطفي ) -
 القاىرة.

(, أثر أنموذجي الدورة التعميمية وبوسنر في التغيير المفاىيمي في 1999المولى, مأرب ) -
جامعة الموصؿ, أطروحة دكتوراه غير -مادة الفسمجة الحيوانية لدى طمبة كمية التربية

 رة, كمية التربية, جامعة الموصؿ.منشو 

الصؼ الحادي عشر  -(: العموـ لمجميع, الكيمياء, كتاب الطالب2014) --------: لمطالب
 , وزارة التربية, اقميـ كوردستاف العراؽ.6العممي, ط
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 التعمـ القائـ عمى البحث 

 الخامس العمميالمادة/ الكيمياء                                             الصؼ/ 

 دقيقة 45/  الوقت                               الحسابات الكيميائية  الموضوع/

 :ىداؼ الخاصةاأل

مساعدة الطالب عمى اكتساب معمومات وظيفية اساسية عف أىمية الحسابات الكيميائية, 
 النسبة المولية, الكتمة المولية, كتمة المواد المتفاعمة والناتجة. 

 : يتوقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدرس أف يكوف قادرا  عمى أف:السموكية غراضاأل

 :أواَل: المجاؿ المعرفي

 يعرؼ مفيـو الحسابات الكيميائية. .1
 يعرؼ الكتمة المولية. .2
 يعرؼ النسبة المولية. .3
 يحؿ مسألة كيميائية باستعماؿ النسب. .4
 يوازف المعادالت الكيميائية. .5
 ة.يحوؿ كمية بالموؿ الى كتم .6
 يحوؿ كتمة الى كمية بالموؿ. .7
 يقارف بيف الحسابات الكيميائية لمتركيب والمبنية عمى التفاعؿ. .8
 يحسب النسبة المولية المحتممة لتفاعؿ كيميائي. .9

 يحسب كمية المتفاعالت والنواتج انطالقا  مف كميات لمتفاعالت ونواتج اخرى. .10

 :المجاؿ المياري: ثانياَ 

 الكيميائية.يسجؿ مالحظات عف التفاعالت  .1
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 يدقؽ نتائج الحسابات الكيميائية. .2
 يستعمؿ الجدوؿ الدوري لمحصوؿ عمى الكتؿ الذرية. .3
 يحسب النسبة المولية لممعادالت الكيميائية. .4
 يحوؿ كمية مف مادة معطاة بالموالت الى كمية بالغرامات. .5

 :المجاؿ الوجداني: ثالثاَ 

 في الوصوؿ الى حؿ المشكمة.يكتسب ميارات اجتماعية تفاعمية بمشاركة زمالئو  .1
 ( بالتسخيفIIيثمف دور العالـ جوزيؼ بريستمي الكتشاؼ اآلوكسجيف مف تفكؾ أوكسيد الزئبؽ) .2
 يتنافس مع زمالئو في حؿ المشكمة. .3
 يثؽ بقدرتو في التحدث والشرح والتفسير. .4
 يستمع الى أراء زمالئو ويحترميا.   .5

 . Power Pointعرض ,الجدوؿ الدوري  ,ماجؾ أقالـ , : السبورة البيضاء الوسائؿ التعميمية

 دقيقة( 2: )التييئة

تعرفنا في الموضوع السابؽ عمى التفاعالت الكيميائية المختمفة وتصنيفيا حسب كيفية حدوثيا, 
وسنتعرؼ في درسنا اليوـ عف الحسابات الكيميائية حيث تعتمد الحسابات الكيميائية عمى معادالت 

 الكتمة. كيميائية وعمى قانوف حفظ

 دقيقة ( 35: )الدرس عرض

 : يقـو المعمـ باثارة المشكمة ثـ تحديدىا:تقديـ مشكمة لمبحث

 : يعرض المدرس تفكؾ أوكسيد اآللمنيوـ:اثارة المشكمة

Al2O3(l)                                                               



174 

 

المدرس مع طالبو بتحديد المشكمة في اآلسئمة  : مف خالؿ عرض المثاؿ أعاله يقوـتحديد المشكمة
 التالية:

 كيؼ يتفكؾ أوكسيد اآللمنيـو ؟ .1
 ماىي المواد الناتجة في التفاعؿ أعاله ؟ .2
 ما عدد موالت المواد الناتجة في التفاعؿ أعاله ؟ .3
 ماعدد موالت المواد المتفككة في المعادلة أعاله بعد التوازف ؟ .4
 والت المواد الناتجة والمتفاعمة في التفاعؿ أعاله ؟كيؼ تعبر عف العالقة بيف عدد م .5
 ما عدد غرامات أوكسيد اآللمنيـو المتفكؾ في المعادلة. .6

 : يقـو الطالب بتوجيو مف المدرس بجمع واعداد اآلدوات والمواد التالية:جمع المعمومات

 كتب دراسية حوؿ الموضوع , الجدوؿ الدوري لمعناصر , مواقع ألكترونية      

 : يقـو الطالب تحت اشراؼ المدرس باالنشطة التالية: تحقؽ مف صحة البيانات والمعموماتال

 يتفكؾ أوكسيد اآللمنيوـ الى عنصر اآللمنيوـ وغاز اآلوكسجيف وفقا  لممعادلة التالية: 

  Al2O3                             Al      +      O2             

 :تنظيـ البيانات والمعمومات

لحؿ أي مسألة مف مسائؿ الحسابات الكيميائية المبنية عمى التفاعؿ, يمـز استعماؿ النسبة المولية 
وذلؾ لتحويؿ موالت أو غرامات مادة داخمة في تفاعؿ كيميائي الى موالت أو غرامات مادة اخرى 

ة, فيتفكؾ أوكسيد في ذلؾ التفاعؿ. ويمكف الوصوؿ الى النسبة المولية مف المعادلة الكيميائية الموزون
 اآللمنيوـ وفقا  لممعادلة اآلتية:

 2Al2O3(l)                               4Al(s)      +     3O2(g)       

 : تحميؿ النتائج
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 يتفكؾ أوكسيد اآللمنيـو بالتحميؿ الكيربائي. .1
 يتفكؾ أوكسيد اآللمنيـو ليعطي عنصر اآللمنيوـ وغاز اآلوكسجيف. .2
موؿ مف اآللمنيـو  4نتاج موؿ مف أوكسيد اآللمنيوـ ال 2كؾ ائية موزونة يتففي معادلة كيمي .3

 موؿ مف غاز اآلوكسجيف. 3و 
 موال . 2عدد موالت المادة المتفككة في المعادلة أعاله  .4
 يمكف التعبير عف العالقة بيف المواد الناتجة والمتفاعمة بالنسبة المولية التالية: .5

2mol Al2O3/4mol Al  ,    2mol Al2O3/3mol O2 ,    4mol Al/3mol O2 
اليجاد عدد غرامات أوكسيد اآللمنيوـ المتفكؾ وباستعماؿ الجدوؿ الدوري لمعناصر بالنسبة  .6

 تجري الحسابات عمى الشكؿ اآلتي:   g/mol 101.96لمكتمة المولية والتي تساوي 
2mol Al2O3 x 101.96 g Al2O3 / mol Al2O3 = 203.92 g Al2O3 

 :قويـالت

 ماذا يقصد بمفيـو الحسابات الكيميائية ؟ -
 ماىي النسبة المولية ؟ -
 احسب النسبة المولية المحتممة لممعادلة الكيميائية التالية: -

 2HgO(s)                         2Hg(l)   +     O2(g)          

 : الواجب البيتي

 في المعادلة التالية:  CO2استعمؿ الجدوؿ الدوري لحساب الكتمة المولية لػ   

 6CO2(g)   +   6H2O(l)                        C6H12O6(s)    +      6O2(g) 

 

 (.87( الى الصفحة )81تحضير الدرس القادـ مف الصفحة )
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 ر:المصاد

(. التدريس والتعمـ بالدماغ ذي 2009: عفانة, عزو اسماعيؿ ويوسؼ ابراىيـ الجيش: )المدرس
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عماف., 1الجانبيف, ط

الصؼ الحادي عشر  -(: العموـ لمجميع, الكيمياء, كتاب الطالب2014) --------: الطالب
 , وزارة التربية, اقميـ كوردستاف العراؽ.6العممي, ط

 

 

 التدريس التبادلي 

 العممي المادة/ الكيمياء                                             الصؼ/ الخامس

 دقيقة 45/  الوقت             الحسابات الكيميائية النظرية )المثالية( الموضوع/

 :ىداؼ الخاصةاأل

مساعدة الطالب عمى اكتساب معمومات وظيفية اساسية عف أىمية الحسابات الكيميائية, 
 النسبة المولية, الكتمة المولية, تحويؿ الكميات المعروفة بالموالت. 

 : يتوقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدرس أف يكوف قادرا  عمى أف:السموكيةغراض األ

 :أواَل: المجاؿ المعرفي

 الحسابات الكيميائية. يعرؼ دور المعادلة الكيميائية في .1
 يعرؼ أىمية الحسابات الكيميائية النظرية ) المثالية (. .2
 يحسب كمية المادة بالموالت مف مادة اخرى مقيسة بالموالت. .3
 حوؿ كمية بالموؿ الى كتمة بالغراـ.ي .4
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 يحوؿ كتمة المادة بالغراـ الى كمية بالموؿ.  .5
 يحسب كمية المادة بالغرامات مف مادة اخرى مقيسة بالغرامات. .6

 :المجاؿ المياري: ثانياَ 

 يدوف االجوبة عمى السبورة. .1
 يسجؿ مالحظاتو عف الحسابات الكيميائية المثالية. .2
 لمحصوؿ عمى الكتؿ الذرية.يستعمؿ الجدوؿ الدوري  .3
 يحوؿ كمية مف مادة معطاة بالموالت الى كمية مف مادة اخرى مقيسة بالموالت. .4
 يستعمؿ مخطط االجراء في مسألة تحويؿ الموالت. .5

 :المجاؿ الوجداني: ثالثاَ 

 .يندمج مع مجموعتو عند النقاش لحؿ مسائؿ معامؿ التحويؿ .1
 يتحمؿ المسؤولية في قيادة مجموعتو. .2
 بانتباه الى افكار زمالئو. يصغي .3
 يمتـز بخطوات حؿ المسائؿ الكيميائية لعمميات التحويؿ. .4
 يثؽ بنفسو عند طرح أسئمة بحرية. .5

 . Power Pointعرض  ,–الجدوؿ الدوري  ,أقالـ ماجؾ  ,: السبورة البيضاء الوسائؿ التعميمية

 دقيقة( 2: )التييئة

الكيميائية حيث تعتمد عمى معادالت كيميائية وعمى تعرفنا في الموضوع السابؽ عمى الحسابات 
قانوف حفظ الكتمة, وسنتعرؼ في درسنا اليوـ عف الحسابات الكيميائية النظرية )المثالية( وىي 
حسابات نظرية وتصؼ كميات المواد المتفاعمة والناتجة مف تفاعؿ كيميائي يحصؿ ضمف ظروؼ 

 مثالية.
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 دقيقة ( 35: )الدرس عرض

 ة عمى مجموعات وتحديد قائد لكؿ مجموعة.تقسـ الطمب

:  يقوـ المعمـ بقراءة العنواف الرئيسي لمموضوع ) الحسابات الكيميائية النظرية ) المثالية( ( التنبؤ
 ويسأؿ:

 / بماذا يعبر عف التفاعؿ الكيميائي ؟س 

 / يعبر عف التفاعؿ الكيميائي بمعادلة كيميائية  ج 

 ؟ / ماىي المعادلة الكيميائية س

 / وىي تمثيؿ بالرموز والصيغ لممتفاعالت والنواتج  وكمياتيا النسبية في التفاعؿ. ج 

 / ما دور المعادلة الكيميائية في جميع الحسابات الكيميائية ؟ س

 / تمعب المعادلة الكيميائية دورا  ميما  جدا  في جميع الحسابات الكيميائية, وذلؾ آلف النسبة ج 

 المولية يتـ الحصوؿ عمييا مباشرة مف المعادلة.      

 / ماذا تصؼ الحسابات الكيميائية ؟ س 

 / وىي تصؼ كميات المواد المتفاعمة والمواد الناتجة مف تفاعؿ كيميائي يحصؿ ضمف ظروؼ  ج 

 مثالية.      

 مف مادة اخرى/ كيؼ تحسب كمية المادة بالموالت التي ستتفاعؿ أو سيتـ انتاجيا مف كمية  س

 مقيسة بالموالت ؟     

 / كمية المادة المعطاة )بالموالت(                كمية المادة المجيولة )بالموالت(ج 
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 معامؿ تحويؿ   ×الكمية المجيولة =   الكمية المعطاة             

 مادة أخرى/ كيؼ تحسب كمية المادة بالغرامات التي ستتفاعؿ أو سيتـ انتاجيا مف كمية مف  س

 بالموالت ؟      

 الكتمة المولية لممجيوؿ =   ×موالت مجيولة/موالت معطاة  ×/ كمية المادة المعطاة )بالموالت( ج 

 كتمة المادة المجيولة )بالغرامات(     

 : التمخيص

 : ما المواضيع الميمة في الحسابات الكيميائية النظرية ؟ المعمـ

 فاعالت والنواتج بالموالت الى كميات بالموالت لمتفاعالت ونواتج: حساب وتحويؿ كمية المت1طالب 

 أخرى.         

 : تحويؿ كمية بالموؿ الى الكتمة بالغرامات.2طالب 

 : ما اليدؼ مف الحسابات الكيميائية النظرية )المثالية( ؟المعمـ

 تفاعؿ مختبري. : لتبياف أقصى كمية مف الناتج يمكف الحصوؿ عمييا دوف الحاجة الى اجراءطالب

 : ما المادة التي تستخدـ لمتخمص مف ثاني أوكسيد الكاربوف الناتج مف عممية زفير طاقـ السففالمعمـ

 الفضائية ؟       

  LiOH: المادة ىي ىيدروكسيد الميثيوـ طالب

  -------     ×: أكمؿ:  كمية المادة المجيولة =    الكمية المعطاة    المعمـ

 معامؿ تحويؿ    ×ة المادة المجيولة  =   الكمية المعطاة    :       كميطالب
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 : سئمةتوليد األ

 / ما االجراء الذي يتخذ لحساب الكمية بالموالت الحدى المواد التي تتفاعؿ أو تنتج مف كتمة س 

 معطاة مف مادة أخرى ؟      

 موالت معطاة  /موالت مجيولة ×الكتمة المولية المعطاة  /1 ×/ كتمة المادة المعطاة )بالغرامات(  ج 

 = كمية المادة المجيولة )بالموالت(                                 

 / كيؼ نحصؿ عمى الكتؿ المولية لحؿ المسائؿ الكيميائية ؟ س

 /  نحصؿ عمى الكتؿ المولية مف الجدوؿ الدوري لمعناصر . ج 

 سناف وينتج مف تفكؾ نبترات اآلمونيوـ,أحيانا  كمادة مخدرة في طب اال N2O/ يستخدـ غاز  س 

  N2Oمف  33gmفما المعادلة الكيميائية الموزونة ليذا التفكؾ وما كتمة المادة المتفككة النتاج      

          NH4NO3(s)                        N2O(g)  +  2H2O(l)/  ج 

  gm 60.00وكتمة نيترات اآلمونيـو المتفككة =              

 : التوضيح

 س / تستخدـ النباتات طاقة الشمس النتاج الكموكوز واآلوكسجيف في عممية البناء الضوئي 

     6CO2(g)  +  6H2O(l)                      C6H12O6(s)  +  6O2(g)       

 مف الماء ؟  mol 3.00بالغراـ التي تمـز لتتحد مع  CO2ما كتمة       

 الى الماء والكتمة المولية  CO2ج /  يمـز لحؿ ىذه المسألة معامال التحويؿ : ىما النسبة المولية لػػ  

  CO2لػػ        
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3mol H2O x 6molCO2/6mol H2O x 44.01g CO2/molCO2 = 132g CO2   

 الكتمة أكثر مف أي حسابات أخرى, فما المعطيات التي يجب أف –/ تطبؽ حسابات الكتمة  س

 تتوفر لحؿ ىذه المسائؿ ؟       

 /  المعطيات ىي: الكتمة المولية لممادة المعطاة والنسبة المولية والكتمة المولية لممادة المجيولة.  ج 

      C2H6(g) + O2(g)             CO2(g) + H2O(g)/  المعادلة اآلتية غير موزونة: س

 مف االيثاف ؟ mol 4.50فما عدد موالت اآلوكسجيف الالزمة الشتعاؿ         

 ج  /  يجب أف نبدأ بموازنة المعادلة أوال  كما يأتي: 

             C2H6(g)  +  7/2 O2(g)                  2CO2(g)  +  3H2O(g                     

mol C2H6 x 7/2 mol O2/ 1 mol C2H6                         

 4.5 mol C2H6 x 7/2 mol O2 / 1 mol C2H6   =   15.75 mol O2    

 

ىذه االستراتيجية ليست بالضرورة أف ترتب عمى وفؽ ترتيب معيف وانما يمكف أف تسبؽ وأف خطوات 
خطوة خطوة أخرى وذلؾ حسب ما يتطمب الموقؼ التعميمي وطبيعة المادة. ) الياشمي وطو, 

 (.135, ص 2008

 :التقويـ

 المعادلة الكيميائية دورا  ميما  في الحسابات الكيميائية ؟ لماذا تؤدي -
يتفاعؿ الييدروجيف واآلوكسجيف في ظؿ ظروؼ معينة لتكويف الماء وفقا  لممعادلة التالية:  -

2H2(g)  +  O2(g)                     2H2O(g)         
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 مف الماء ؟ mol 5.00ما عدد موالت الييدروجيف الالزمة النتاج  
 كيؼ تحسب كتمة مادة متفاعمة أو ناتجة مف كتمة متفاعؿ أو ناتج أخر ؟ -

 ر:المصاد

 :المدرس

(: استراتيجيات حديثة في فف 2007الياشمي, عبدالرحمف عبد وطو عمي الدليمي )  -
 عماف., دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, 1التدريس, ط

(, تدريس العمـو واستراتيجياتو, الجزء الثالث, مكتبة عادؿ لمطباعة 2015رزوقي وأخروف ) -
 والنشر, بغداد.

الصؼ الحادي عشر  -(: العموـ لمجميع, الكيمياء, كتاب الطالب2014) --------:الطالب
 , وزارة التربية, اقميـ كوردستاف العراؽ.6العممي, ط
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 (9ممحؽ )

 البرنامج التدريبي 

 ثبت محتويات البرنامج التدريبي  

 الصفحة الموضوع
 184 ج   عنواف البرنام

 184 مقدمة
 184 اليدؼ العاـ لمبرنامج

 185 األىداؼ الخاصة لمبرنامج التدريبي

 185 الفئة المستيدفة

 185 أفتراضات البرنامج التدريبي

 186 التدريبيتعميمات وارشادات تطبيؽ البرنامج 

 186 أساليب ووسائط التدريب

 187 المحتوى العممي لمبرنامج التدريبي )الجدوؿ الزمني لمبرنامج (

 190 أساليب التقويـ

 191 مدة البرنامج التدريبي

 191 عدد الساعات التدريبية باليـو

 191 وقت ومكاف عقد البرنامج التدريبي

 191 أنموذج جمسة تدريبية
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 الرحمف الرحيـ بسـ اهلل

  ستراتيجيات جانبي الدماغألالتدريبي لمدرسي الكيمياء وفقَا البرنامج 
                                                                         

 مقدمة:

 أخي المدرس ......

تيجيات الدماغ الكمي ييتـ ىذا البرنامج التدريبي المقترح الى زيادة وعيؾ بمفيوـ التدريس وفقا ألسترا
ئؿ لضماف تدريب دماغ وأنعكاس ذلؾ عمى الممارسات التدريسية عندؾ ألختيار األنشطة والوسا

ية تخزيف وعمى تحصيؿ مادة الكيمياء عند طمبتؾ وانماط تفكيرىـ المتمثمة بكيف ,الطالب كمو
وسيتـ  ,ويتـ تعريفؾ بأىداؼ البرنامج واألرشادات والتعميمات الخاصة بتنفيذه ,المعمومات وأسترجاعيا

وتدريبؾ عمى  ,رية عف استراتيجيات جانبي الدماغتزويدؾ بمقدمة عف آلية عمؿ الدماغ ومادة نظ
خطط تدريس وفؽ ىذه ىذه األستراتيجيات مع تمرينات وتدريبات عممية عمى أنتاج  انشطة تعميمية و 

ونأمؿ في نياية البرنامج التدريبي أف تتحسف وتتطور ممارساتؾ التدريسية بما يتالئـ  ,جياتاألستراتي
 مع الدماغ كمو.

: ييدؼ البرنامج التدريبي الى توسعة الرؤى المستقبمية لمدرسي لمبرنامج التدريبي : اليدؼ العاـالأو 
دـ في استراتيجيات جانبي الكيمياء حوؿ أبحاث جانبي الدماغ عف طريؽ تزويدىـ بمنيج عممي متق

لتحسيف الممارسات التدريسية عندىـ   ,وتعريفيـ بيذه  األستراتيجيات لمتعمـ والتعميـ الصفي ,الدماغ
بما يتالئـ وجانبي الدماغ مف أجؿ توفير بيئة تربوية تشجع طمبة الصؼ الخامس العممي عمى ابراز 

 اسي لمادة الكيمياء وانماط التعمـ عندىـ.قدراتيـ باستعماؿ جانبي الدماغ لتحسيف التحصيؿ الدر 

 :ىداؼ الخاصة لمبرنامجألثانيَا: ا

 أكساب المتدرب القدرة عمى :
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تحديد المعايير السموكية المنسجمة مع المناخ الذي يساعد عمى تحسيف الممارسات التدريسية  .1
 المتوافقة مع جانبي الدماغ.

 عمى جانبي الدماغ.تطوير مجموعة مف النشاطات واآلسئمة التطبيقية  .2
 توظيؼ جانبي الدماغ في المواقؼ الحياتية المختمفة. .3
 مناقشة العالقة بيف جانبي الدماغ وأنماط التفكير عند الطالب. .4
 ممارسة التطبيقات العممية آلنشطة جانبي الدماغ. .5
 تطبيؽ خطوات استراتيجيات جانبي الدماغ واآلنشطة الصفية المتالئمة معو.  .6
 شة في الصؼ بما يتالئـ وجانبي الدماغ.الحوار والمناق  .7
 تمكيف المتعمميف مف التعامؿ مع أكثر مف عمؿ في الوقت نفسو.  .8
 التمييز بيف المواقؼ واآلسئمة التي تتطمب جانبي الدماغ. .9

 تحميؿ األنشطة وأساليب التقويـ التي تتالئـ مع جانبي الدماغ. .10
 

 ثالثا: الفئة المستيدفة :
 يدرسوف طالب الصؼ الخامس العممي في المدارس األعدادية والثانوية.مدرسي الكيمياء الذيف 

 رابعا : أفتراضات البرنامج التدريبي:
. يمكف عف طريؽ التعرؼ عمى أستراتيجيات جانبي الدماغ تحسيف الممارسات التدريسية 1

 لممدرس.
لدييـ ومف ثـ  . يمكف بناء برامج تدريبية تساعد المدرسيف عمى تحسيف الممارسات التدريسية2

 تحسف التحصيؿ الدراسي وانماط التفكير عند طمبتيـ.
. الممارسات التدريسية بما يتالئـ وجانبي الدماغ الكمي متعممة ويمكف التدرب عمييا عف طريؽ 3

 التخطيط لؤلنشطة المالئمة لذلؾ.
 البيئة.. نمط التفكير متعمـ وتطويره يتـ عف طريؽ األشتراطات التي يواجييا الطالب في 4
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 خامسا : تعميمات وأرشادات تطبيؽ البرنامج التدريبي: 
سيتـ احتساب درجات لمحضور وتسجيمو في سجؿ خاص لذلؾ يرجى التزامؾ بالحضور بالوقت  -

 .  المحدد لمكاف التدريب
 ستزود بمحتوى المادة التعميمية الخاصة بالبرنامج التدريبي. -
يمية يرجى األجابة عنيا مباشرة بعد التدرب عمى يتضمف محتوى المادة التعميمية أسئمة تقو  -

 المحتوى الخاص بيا.
يرجى تنظيـ ممؼ خاص بؾ تدرج فيو جميع األنشطة التدريبية واألحتفاظ بو لغرض مراجعتو  -

 عند تقويـ أدائؾ بأعتماد التقويـ التكويني والنيائي .
يتطمب البرنامج التدريبي منؾ أعداد خطة تدريسية تختارىا مف أحدى موضوعات مادة الكيمياء   -

 لتطبيؽ التدريس بأستراتيجيات جانبي الدماغ. 
 

 التدريب: ستراتيجياتسادسا : أ
 : ػػػػػػتدريبية تتمثؿ ب ستراتيجياتيتـ اعتماد أ
   ,التخطيط لمواقؼ صفية ,أوراؽ العمؿ  ,النمذجة,التعمـ التعاوني  ,المناقشة والحوار ,المحاضرة

  . العصؼ الذىني  ,المنظـ المتقدـ
 سابعا : وسائط التدريب :
تمثؿ الدماغ  صور ,أقالـ ماجؾ ممونة  ,السبورة ,power pointعرض لمشرائح بأعتماد 

 .صور تمثؿ أنماط جموس الطمبة لبعض األستراتيجياتالبشري, 
 

  التدريبي: )الموضوعات موزعة عمى اياـ األسبوع(: العممي لمبرنامجالمحتوى : سابعا 

 الجدوؿ الزمني لجمسات البرنامج التدريبي

 عدد الجمسات عنواف الجمسة الوقت اليـو
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6/9/2015 

 

30/8 –  

30/9 

 

تمييد وتعارؼ  ,افتتاح البرنامج التدريبي -
 والتعريؼ بالبرنامج. ,وتوزيع المادة النظرية

 مقدمة عف آلية عمؿ الدماغ ومفيـو الدماغ  -

 األيمف واأليسر وكمييما. 

 أنماط التفكير في الجانب األيمف واأليسر. -

 

2 

 

 استراحة 10-9/30

دور المعمـ والمتعمـ في ضوء نظرية جانبي  -  12-10
 الدماغ.

مقارنة بيف التحركات التدريسية المسيطرة عمى  -
 جانبي الدماغ عند المعمميف .

مقارنة بيف انماط التعمـ المسيطرة عمى جانبي  -
 الدماغ عند المتعمميف.

تنشيط الجانب غير المسيطر مف الدماغ عند  -
 المعمميف والمتعمميف.

التعمـ المنسجـ والمتعارض مع الدماغ ذي  -
 الجانبيف.

9/9/2015 30/8-10 

 

 ,تعريفيا  ,ستراتيجية التسريع المعرفيا -
 ور المعمـ د ,خطوات تنفيذىا, أىدافيا

 

2 
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 استراحة -1010/30

 فدرس نموذجي مف قبؿ المدرب ع تقديـ 30/10-12
 ستراتيجية, ثـ تغذية راجعة عف اليـو التدريبيألا

 ,أىدافيا  ,تعريفيا  ,ستراتيجية الجيكسوا - 30/8-10 13/9/2015
 .دور المعمـ ,خطوات تنفبذىا ,مميزاتيا

 

2 

 استراحة 10/30-10 

درس نموذجي مف قبؿ المدرب عمى  تقديـ 12-10/30
 ستراتيجية, ثـ تغذية راجعة عف اليـو التدريبيألا

16/9/2015 

 

 ,أىدافيا ,تعريفيا ,ستراتيجية التعمـ التوليديا - 30/8-10
 ودور المعمـ  ,خطوات تنفيذىا

 

2 
 استراحة 10/30-10

تقديـ درس نموذجي مف قبؿ المدرب عمى  10/30-12
 ستراتيجية, ثـ تغذية راجعة عف اليـو التدريبيألا

20/9/2015 30/8-10 

 

  ,أىدافيا ,ستراتيجية العصؼ الذىني تعريفياا -
 .ودور المعمـ ,عيوبيا ,خطوات تنفيذىا

 

2 

 استراحة -1010/30

 فعنموذجي مف قبؿ المدرب اتقديـ درس  10/30-12
اليوـ ستراتيجية, ثـ بعدىا تغذية راجعة عف ألا

 التدريبي
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23/9/2015 30/8-10 

 

ستراتيجية الخطوات السبع, تعريفيا, فوائدىا, ا -
أىدافيا , خطوات تنفيذىا, ودور المعمـ 

 والمتعمـ في كؿ خطوة.

 

2 

 استراحة 10-10/30

 فعنموذجي مف قبؿ المدرب اتقديـ درس  10/30-12
ستراتيجية, ثـ بعدىا تغذية راجعة عف اليوـ ألا

 التدريبي

27/9/2015 30/8-10 

 

ستراتيجية بوسنر لمتغير المفيومي , تعريفيا , ا -
شروط حدوث التغير المفيومي ,أىدافيا, 
 خطوات تنفيذىا ودور المعمـ والمتعمـ فييا.

 

2 

 استراحة 10-10/30

 فنموذجي مف قبؿ المدرب عتقديـ درس  30/10-12
 اليـو التدريبيستراتيجية وبعدىا تغذية راجعة عف ألا

30/9/2015 30/8-10 

 

البحث, مميزاتيا ,  فستراتيجية التعمـ القائـ عا -
محدداتيا , اىدافيا ,  خطوات تنفيذىا ودور 

 المعمـ .

 

2 

 استراحة -1010/30

 فقبؿ المدرب عتقديـ درس نموذجي مف  30/10-12
ستراتيجية, ثـ بعد ذلؾ تغذية راجعة عف اليوـ ألا

 التدريبي.
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4/10/2015 30/8-10 

 

مميزاتيا -ستراتيجية التدريس التبادلي أىدافيا -
 دور المعمـ والمتعمـ.-وخطوات تنفيذىا

 

2 

 استراحة -1010/30

10/30-12 

 

 فديـ درس نموذجي مف قبؿ المدرب عتق
 ستراتيجية, وتغذية راجعة عف اليـو التدريبيألا

 امتحاف نظري نيائي

 

 يتـ تقويـ البرنامج التدريبي عمى وفؽ :: التقويـأساليب  ثامنا:

 .  نشطة المحتوىاألجابة عف األسئمة الواردة في ا -

 األختبارات التكوينية القصيرة . -

 متابعة اداء نشاط المتدرب بالمالحظة المباشرة -

 تقويـ ختامي ) أختبار شفوي عند نياية شرح كؿ استراتيجية( . -

موضوعات الكيمياء لتوظيؼ استراتيجيات جانبي  ىأعداد المتدرب خطة درس في احد -
 معا. الدماغ

اعداد المتدرب تقرير يتضمف أستخالص الجوانب الميارية والوجدانية التي يحققيا المتعمـ  -
 مف استراتيجيات جانبي الدماغ معا.

أعداد المتدرب تقرير يتضمف تحميؿ األنشطة ووسائؿ التقويـ الالزمة لممتعمـ مف  -
 جانبي الدماغ معا .استراتيجيات 
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اعداد المتدرب تقرير يتضمف تحميؿ الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء المتناغمة مع  -
 جانبي الدماغ معا.

 المشاركة في المناقشات الفردية والجمعية. -
 .معا  أختبار نيائي نظري خاص بأستراتيجيات جانبي الدماغ -

    4/10/2015الى   6/9/2015 مف تبدأجمسة  18 مدة البرنامج التدريبي :: تاسعا

 )عدا فترة االستراحة( ساعات بمعدؿ جمستيف باليوـ 3عدد الساعات التدريبية باليـو : : عاشرا 

 بناية معيد فني كالر في صباحا 8,30الساعة أحد عشر: وقت ومكاف عقد البرنامج التدريبي :  
 العراؽ. دستافور قميـ كاٍ  –

 أنموذج جمسة تدريبية                                

 )   ( الجمسة :

 ستراتيجية الجيكسو الموضوع :

 أكساب المتدرب معمومات أساسية عف :األىداؼ الخاصة : 

 معنى كممة الجيكسو -
 اىمية استراتيجية الجيكسو  -
 مميزات استراتيجية الجيكسو -
 دور المعمـ -
 خطوات تطبيقيا في الصؼ -

 النتاجات التعميمية المتوقعة :

 .يذكر المسميات األخرى ألستراتيجية الجيكسو -
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 يبيف معنى كممة الجيكسو لغة . -
 يبيف معنى كممة الجيكسو أصطالحا . -
 يثمف دور عالـ التربية آرنسوف في أبتكاره استراتيجية الجيكسو -
 يشرح أىمية استراتيجية الجيكسو -
 يوضح النواحي األيجابية والسمبية في استراتيجية الجيكسو. -
 المجموعة األـ ومجموعة الخبراء. يفرؽ بيف -
 يرسـ شكال يوضح نوعي المجموعات في استراتيجية الجيكسو. -
 يحمؿ األىداؼ الوجدانية التي تتحقؽ عند الطالب مف استراتيجية الجيكسو . -
 يبيف دور المعمـ في استراتيجية الجيكسو . -
 يتحمس لتطبيؽ استراتيجية الجيكسو في الصؼ . -
 .بالجيكسو مف موضوع في الكيمياءخطة تدريسية يكتب  -

 المجموعات المتعاونة. النمذجة,  المحاضرة, المناقشة والحوار,  يجيات التدريب :تأسترا

 أقالـ ممونة ., السبورة البيضاء,  Power Pointػػػػعرض ب وسائط التدريب :

 التقويـ :

 .أجابة عف األسئمة الواردة في األنشطة -
 أختبار تكويني قصير. -

 :مقدمة 

جانبا نظريا الستراتيجية حديثة مف استراتيجيات جانبي الدماغ معا ىي استراتيجية يتضمف ىذا المقاء 
وبعد اطالعؾ عمييا يتأمؿ اف يتكوف عندؾ فيـ  ,1978منذ العاـ ( طبقت Jigsaw,sالجيكسو) 

أود أف  ا ينعكس عمى ممارساتؾ التدريسية,مم وانشطتيا واساليب التقويـ فييا,  واضح ألىميتيا
 أعرؼ مف لديو فكرة عف كممة الجيكسو ؟
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  Jigsaw,s Strategy ستراتيجية الجيكسو 

 بجانبيا الشكؿ التالي:  يعرض المدرب بالبوربوينت أىداؼ الجمسة ومف ثـ عنواف األستراتيجية

 

 

                             

أما اصطالحا فتعني  المتكاممة لمشيء,وراما أو الرؤية المعنى المغوي لمكممة فيي تعني البان     
 ) مجموعات التركيب (أو ة أطراؼ كي توجد الصورة الكاممة, األحجية التي تتطمب تجميعا مف عد

  : (1نشاط )

 الشكؿ الذي تـ عرضو والمعنى لغويا واصطالحا صؼ بسطر واحد تصورؾ لؤلستراتيجية ؟ مف 

---------------------------------------------------------- 
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أنموذج أو شكؿ مف أشكاؿ التعمـ التعاوني وأوؿ مف ابتكرىا مف د. أرنسوف  تعد األستراتيجية
Aronson  لمقضاء عمى التمييز العنصري بيف الطمبة, ولمقضاء عمى سمبيات التعميـ  ,1978عاـ

 ة يجب عمى الطمبة في المجموعة الواحدة أف يتكامموا في أداء المياـالتعاوني ففي ىذه األستراتيجي
فأف كاف أحد الطمبة ضروريا فأف الطالب األخر أيضا ضروري في  المنوطة بيـ ويتشاركوا بفعالية, 

 المجموعة ذاتيا.

 ( : 2نشاط ) 

ى مف التعميـ ماىي األشكاؿ األخرى مف التعميـ التعاوني ؟ وماىي برأيؾ سمبيات األشكاؿ األخر 
 التعاوني ؟ وماىي الناحية األيجابية في استراتيجية التعميـ التعاوني الجيكسو؟

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

مجموعة مف الخطوات تتضمف تحديد المياـ لكؿ متعمـ وتعمميا وتقويميا  Jigsawاستراتيجية أف  
التغذية  عف طريؽ المناقشة بيف المتعمميف في المجموعة الجزئية وتصحيحيا بعد الحصوؿ عمى

وىي طريقة تتميز في تركيزىا عمى نشاط الطالب في اطاريف ىما:  الراجعة مف قبؿ المدرس,
, اذ يقسـ فييا الطمبة الى مجموعات غير متجانسة أو الخبرة مجموعة األـ ومجموعة التخصص

بحيث يكمؼ كؿ طالب في  Home  Teams( طالب تسمى المجموعات األـ 6-4يتراوح مف )
, ومف ثـ بعدىا يتجمع الطمبة في فرؽ التخصص المجموعة بجزء واحد فقط مف الموضوع الدراسي

والبحث في الميمة التي أوكؿ بيا كؿ واحد منيـ, ضمف مجموعات جديدة تسمى مجموعات الخبراء 
لدراسة ومناقشة الجزء الخاص بيـ, عف طريؽ التفاعؿ المباشر وتبادؿ اآلراء والخبرات فيما بينيـ, 

 جزء عندما يعودوف الى مجموعات األـ .وتحديد أفضؿ السبؿ وأيسرىا لتدريس ىذا ال
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 (: 3نشاط ) 

 مجموعة الخبراء؟لحسب تصورؾ لؤلستراتيجية أرسـ شكال يوضح مجموعة األـ وأخرى 

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

يكتب المدرب عمى السبورة  انو يوجد نوعيف مف المجموعات ىي مجموعات )األـ( ومجموعات 
 )الخبرة( وعدد الطمبة يكوف بعدد األفكار ثـ يعرض شكال يبيف المجموعة األـ ومجموعة الخبراء.

 مجموعة اآلـ

 

  

 مجموعة الخبراء

 

 

 

        

 ( :4نشاط )

 فرؽ بيف المجموعة األـ ومجموعة الخبراء ؟

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
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 ( :5نشاط )

يوزع المدرب أوراؽ عمى المتدربيف فييا اربعة ميمات ألحد موضوعات الكيمياء ويطمب منيـ عف 
 ومجموعات خبراء .ـ تكويف مجموعات أـ فيما بيني( النمذجة )طريؽ 

 

 

 

 

 

 

 :االستراتيجية أىداؼ

واالندماج في مجموعات وتحميؿ تنشيط جانبي دماغ المتعمميف عف طريؽ التفاعؿ  .1
المشكالت واستثارة اآلخريف واستخداـ العقؿ والتفكير, اذ توفر مناخا  جيدا  لتشغيؿ الدماغ 

 بكميتو.
تجعؿ االستراتيجية المتعمـ خبيرا  وتحممو المسئولية في القيادة ولو شخصيتو الخاصة, يستمع  .2

بوجدانو ويستخمص النتائج ويصؿ الى الى اآلخريف ويمقي عمييـ المحاضرات ويتفاعؿ 
 التعميمات مما ينشط الدماغ بجانبيو.

تركز عمى العمؿ الجماعي النشط ويستخدـ المتعمـ المواد والمصادر المختمفة في تفسير  .3
وشرح التجارب مع وجودىـ في مجموعات لمخبراء ويكتسبوف معمومات معينة ثـ يقوموف 

عمـ, لذا تتناغـ ىذه االستراتيجية مع الدماغ بجانبيو بتوصيميا لآلخريف مف اجؿ الفيـ والت
 وتعمؿ عمى تنشيطو. 

 الميمة األولى

 أستخراج كتمة الصيغة

 الميمة الثانية

 أستخراج الكتمة المولية

 الميمة الثالثة

تحويؿ كمية بالموؿ الى كتمة 
 بالغـ

 الميمة الرابعة

تعريؼ الموؿ وعدد 
 أفوكادروا
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 :مميزات االستراتيجية

تنمي لدى الطالب اعتماد بعضيـ عمى بعض عمى نحو ايجابي وبدرجة كبيرة في مصادر  .1
 ومياـ التعمـ وىدؼ الدرس, لكونو يستند عمى توزيع المياـ والواجبات بيف أفراد المجموعة.

الستراتيجية أف يسيـ كؿ عضو في المجموعة, وكذلؾ تمـز كؿ عضو باآلصغاء الى تجعؿ  .2
 باقي أفراد المجموعة, وتزيد مف انتباىو ليـ لكونو بحاجة الييـ في انجاز العمؿ.

 تنمي الستراتيجية حب االتجاه نحو كؿ مف العمؿ الجماعي واآلصدقاء لدى الطالب.   .3

 ( :6نشاط )

 ومميزات األستراتيجية تشاور مع زمالئؾ في استخالص المجاالتبعد األطالع عمى اىداؼ 
 الطالب مف ىذه األستراتيجية ؟ الوجدانية التي يمكف تحقيقيا عند

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 

 :تنفيذ االستراتيجية

  Information gatheringأوال : تجميع المعمومات:

 تقسيـ الطمبة وتكويف مجموعات صغيرة مف الخبراء. -
الواحدة, ويعتبر كؿ توزيع محتوى المادة عمى ىيئة أجزاء مقسمة عمى كؿ فرد في المجموعة  -

 فرد خبيرا  في مجموعتو في الجزء الذي يدرسو.
 يستعيف بالمصادر واالجيزة والمواد لفيـ موضوع المحتوى. -

 ( :7نشاط )
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ىؿ تعتقد أف الكتاب المدرسي يكفي لفيـ موضوع المحتوى ؟ وأذا كاف ضروريا الرجوع الى مصادر 
 ؟ لمتعمـ أخرى  مصادرأقترح وأجيزة أو مواد تعمـ أخرى , 

----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

  Experts Meetingثانيا : مقابمة الخبراء

 يتقابؿ الخبراء لمناقشة الجزء الذيف أخذوا لتوضيح العناصر الغامضة. -
جمعت في ضوء أراء أفراد المجموعات التي جاء الخبراء منيا مف مقارنة المالحظات التي  -

 أجؿ تنقيتيا مف الفيـ الخاطىء لزمالئيـ في المجموعات المختمفة.

  Team Reportsثالثا : تقارير المجموعة أو الفريؽ:

بعد مقابمة الخبراء المتخصصيف يقوـ المتعمـ الخبير باعداد تقرير يتعمؽ بالموضوع الذي  -
 ساعده عمى الشرح والتدريس.يخصو لي

 يدرس المتعمـ الخبير الجزء الذي يخصو مف المحتوى آلفراد مجموعتو. -

  Evaluation and Recognitionرابعا : التقدير والتقويـ: 

 تعديؿ وتصحيح مسار عمؿ المجموعات وارشادىا وتوجيييا وتنمية مفاىيميا. -
 متابعة نشاط المتعمـ ومدى اندماجو في المجموعة. -
 زيادة فعالية عمؿ المتعمميف والمجموعات عف طريؽ التعزيز والتغذية الراجعة.  -

 :دور المعمـ في ىذه االستراتيجية

 منظـ ومصنؼ لمجموعات المتعمميف في ضوء قدراتيـ. -
 توفير التقارير الالزمة لمقياـ بعمميات التعمـ واآلىداؼ المراد تحقيقيا. -
 الالزمة لمتعمـ.المساعدة عمى توفير المواد واآلدوات  -
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 متابعة المجموعات والمقابالت بيف الخبراء في مكونات المحتوى. -
 القياـ بعمميات التوضيح والتفسير والتدريس . -
 يضع االختبارات المناسبة لقياس نتاجات تعمـ المحتوى.  -

 ( :8نشاط )

قصيرا عند األنتياء مف مف ادوار المعمـ وعند األنتياء مف تطبيؽ ىذه األستراتيجية أف يضع اختبارا 
 تعمـ المحتوى الخاص بالموضوع , ىؿ ىناؾ ضرورة لذلؾ ؟ ولماذا ؟

----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

 : ةبيتي ات وأنشطةواجب

 .األخرى ألستراتيجية الجيكسوعبر شبكة األنترنت عف المسميات أبحث  -
 أدخؿ عبر شبكة األنترنت وأكتب تقريرا عف استراتيجية الجيكسو لؤلستزادة. -
 خطة انموذجية لتطبيؽ استراتيجية الجيكسو مف أحدى موضوعات الكيمياء. صمـ -
ادخؿ عبر شبكة األنترنت وشاىدة يوتيوب تعميمي لتطبيؽ درس انموذجي عف استراتيجية  -

السمبيات واأليجابيات المترتبة وامكانية تطبيقيا في ضوء األمكانات المتاحة  الجيكسو وناقش
 في مدارسنا.

 درس تدريبي أنموذجي لتطبيؽ استراتيجية الجيكسو في الصؼ في مادة الكيمياءالمدرب  قدـيو 
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 مخطط ممخص البرنامج التدريبي     

 أساليب التقويـ
 
 

النشاطات 
 التدريبية

استراتيجيات 
 وأساليب التدريب

 النتاجات التعميمية المتوقعة
يتوقع بعد التدريب أف يكوف 
 المتدرب قادرا  عمى أف:

عنواف  المحتوى
 الجمسة

اليـو 
 والتأريخ

 األجابة عف -
في ورقة  سئمةاأل

  العمؿ
تقويـ  -

المتدربيف 
 بعضيـ البعض

أسئمة في ورقة  -
 العمؿ

وضع اسئمة عف  -
 الموضوع

تحميؿ الوسائؿ  -
والتقنيات الالزمة 
لتفعيؿ جانبي 

 الدماغ
 
 
 
 

 المحاضرة  -
 المفعمة

 مناقشة ال -
 

  يميز بيف وظائؼ نصفي الدماغ -
  لنصفي يوضح أساليب التدريس. 
 .الدماغ  
 يعرؼ مفيـو انماط التفكير -
يصؼ انماط التعمـ السائدة في  -

 التدريس
يقارف بيف الممارسات التدريسية   -

 عمى جانبي الدماغ عند المعمـ
يعطي امثمة ألنشطة صفية  -

لتفعيؿ الجانب غير المسيطر مف 
 الدماغ

 يصغي باىتماـ آلراء زمالئو -
 ينفذ انشطة التدريب -
 

الترحيب  -
المتدربيف والتعارؼ ب

 والتعريؼ فيما بينيـ
 بالبرنامج وتعميماتو 

 
 مقدمة عف مفيوـ -
وآالية  انبي الدماغج

 عممو
  
 

التعريؼ  -
 بالبرنامج 

 
مقدمة  -

عف آلية 
عمؿ 
 الدماغ

اآلحد 
6/9/2015 
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 اختبار تكويني  -
 قصير    
حؿ اسئمة  -

 انشطة المحتوى 
المالحظة  -

 المباشرة     
كتابة خطة  -

 تدريسية 

عف  أسئمة -
 في ورقة  المحتوى

 عمؿ  
التخطيط  - 

لمواقؼ صفية فييا 
تعارضات معرفية 
 مف مادة الكيمياء

 رسـ خارطة  -
 مفاىيمية   
 لالستراتيجية   
تحميؿ األنشطة  -

واساليب التقويـ 
 مف األستراتيجية

 المحاضرة -
 المجموعات -
 المتعاونة   

 استراتيجية التسريعيعرؼ  -
 المعرفي

 يعدد خطوات التسريع المعرفي -
 يصؼ خطوة االعداد الحسي -
 نشطة حسية يعطي مثاليف أل -
 يصؼ خطوة التعارض المعرفي -
 يخطط لموقؼ متعارض مف -

 مادة الكيمياء
 يفرؽ بيف التفكيريف المعرفي وما -

 وراء المعرفي   
 مادة يوظؼ مثاؿ لمتجسير مف - 

 اء الكيمي
 يبدي رأيو بامكانية تطبيؽ -

 راتيجية في الصؼاألست
 يشاىد يوتيوب تعميمي  -

 لالستراتيجية
يستفيد مف خطوات األستراتيجية  -

 في ممارساتو التدريسية

 تعريفيا -
 أىدافيا -
 خطوات تنفيذىا -

استراتيجية 
التسريع 
 المعرفي

االربعاء 
9/9/2015 
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حؿ اسئمة  -
 انشطة المحتوى 

تقرير  كتابة -
يترجـ فيـ 
المتدرب 

لؤلستراتيجية الى 
ممارسات 
 تدريسية

المالحظة  -
 المباشرة 

كتابة خطة  -
 تدريسية

   
أسئمة في ورقة  -

 عمؿ
ينمذج  -

مجموعات األـ 
 والخبراء

يحمؿ األىداؼ  -
والميارية  الوجدانية

التي تتحقؽ لممتعمـ 
 مف الجيكسو

 المفعمة المحاضرة -
 المناقشة والحوار -
 النمذجة -
 المجموعات  -
 المتعاونة   

 يذكر مسميات الجيكسو -
 يبيف معنى كممة الجيكسو لغة  - 

في  يثمف دور عالـ التربية آرنسوف
 أبتكاره الجيكسو

يوضح النواحي األيجابية  -
 الجيكسو.والسمبية في 

يفرؽ بيف مجموعتي األـ  -
 والخبراء

يرسـ شكال لمجموعتي األـ  
 والخبراء 

 دور المعمـ في الجيكسو . .يبيف
 يتحمس لتطبيؽ الجيكسو . -
 ينفذ األنشطة  -
يستفيد مف الجيكسو في  -

 ممارساتو التدريسية

 تعريفيا -
 معنى كممة  -
 الجيكسو   
 أىدافيا -
 مميزاتيا -
 خطوات تنفيذىا -
 دور المعمـ -

استراتيجية 
 الجيكسو

األحد 
13/9/

2015 

المالحظة  -
 المباشرة

حؿ اسئمة  -

 أسئمة في ورقة  -0
 عمؿال  
  رسـ خارطة  -

 المفعمة المحاضرة -
 المناقشة الجمعية -
 

 يعرؼ التعمـ التوليدي -
 خطوات التعمـ التوليدي يصؼ -
 يوضح أىداؼ التعمـ التوليدي -

 تعريفيا -
 أىدافيا -
 خطوات تنفيذىا -

استراتيجية 
التعمـ 
التوليدي 

األربعاء 
16/9/

2015 
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 انشطة المحتوى
تقويـ  -

المتدربيف 
 بعضيـ البعض

كتابة خطة  -
 تدريس

مفاىيمية    
 لؤلستراتيجية 

تحميؿ األىداؼ 0
الميارية والوجدانية 

 مف التوليدي
استخالص  -

الممارسات 
التدريسية مف 
 التوليدي   

 يبيف دور المعمـ في الطور - 
 التمييدي .    
  يذكر مميزات التعمـ التوليدي -
 يوضح دور المعمـ لتصحيح -
 .المفاىيـ الخاطئة     
 ينفذ انشطة التدريب. -
واتيا في يستفيد مف خط -

 ممارساتو التدريسية.

 مميزاتيا -
 دور المعمـ  -

)تطبيؽ 
لنظرية 
 فيجوتسكي(

حؿ اسئمة  -
 انشطة المحتوى 

 
اختبار تكويني  -

 قصير
 
كتابة خطة  -

 تدريسية

االجابة عف - 
أسئمة في ورقة 

 عمؿال
تحميؿ متطمبات  -

تييئة جو األبداع 
 والعصؼ الذىني

 

 المفعمة المحاضرة -
 المناقشة والحوار -
 المجموعات  -
 المتعاونة   

 .العصؼ الذىني مسمياتيذكر  -
يعرؼ العصؼ الذىني باسموبو  -

 الخاص
يثمف دور العالـ أوزبورف في - 

تأسيس وتطوير وتعديؿ 
 األستراتيجية 

يصؼ المناخ الالـز لمعصؼ  -
 الذىني

يصؼ خطوات التدريس  -

 مسمياتيا -
 تعريفيا -
 أىدافيا -
 خطوات تنفيذىا -
 سمبياتيا -
 دور المعمـ  -

استراتيجية 
العصؼ 
 الذىني

اآلحد 
20/9/

2015 
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 بالعصؼ 
 ر المعمـ في االستراتيجية يبيف دو  -
 يبيف سمبيات العصؼ الذىني -
ءات العصؼ يستفيد مف اجرا -

  الذىني في ممارساتو التدريسية
 ينفذ انشطة التدريب  -

حؿ اسئمة  -
 انشطة المحتوى 

 
المالحظة  -

المباشرة ألداء 
المتدرب في 
 اثناء النمذجة

كتابة خطة  -
 تدريسية

اسئمة في ورقة  -
 العمؿ

يحمؿ ممارسات  -
التدريس عمى وفؽ 

(7E,S) 
تحميؿ األنشطة  -

واساليب التقويـ 
 (7E,Sمف )

 المفعمة المحاضرة -
 المناقشة والحوار -
 النمذجة -

 ( 7E,S)يعرؼ استراتيجية  -
 ( 7E,Sيذكر مسميات  -
 ( 7E,S) يذكر فوائد أنموذج  -
يبيف الخطوات األجرائية  -
(7E,S ) 
 يبيف دور المعمـ في خطواتيا  -
  في خطواتيا يبيف دور المتعمـ -
يندمج مع زمالئو بتطبيؽ  -

 خطواتيا لمفيـو كيميائي
يعطي امثمة ألسئمة مفتوحة  -

 النياية
يبحث عبر األنترنت عف يوتيوب  -

 مسمياتيا -
 تعريفيا -
 فوائدىا -
 أىدافيا -
 خطوات تنفيذىا -
 دورالمعمـ والمتعمـ  -

استراتيجية 
الخطوات 
 السبعة

اآلربعاء 
23/9/

2015 
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 (7E,Sتعميمي لتطبيؽ )
 ينفذ انشطة التدريب -
يستفيد مف خطواتيا في  -

 التدريسيةممارساتو 
حؿ اسئمة  -

 انشطة المحتوى 
 كتابة تقرير  -
يتضمف ترجمة  

فيـ األستراتيجية 
الى ممارسات 

 تدريس
كتابة خطة  -

 تدريسية
 

ورقة اسئمة في  -
 العمؿ

التخطيط  -
لمواقؼ صفية 
 لخطوة األستبداؿ

تحميؿ  -
الممارسات 

التدريسية عمى 
 وفؽ األستراتيجية 

 المنظـ المتقدـ -
 المناقشة والحوار -
المجموعات  -

 المتعاونة
 
 

 المفيومي لتغييريوضح معنى ا -
شروط حدوث التغيير  يبيف -

 المفيومي 
  األستراتيجية يوضح أىداؼ -
 االستراتيجية خطوات يصؼ -
 يوظؼ مثاؿ لخطوة االستبداؿ  -

 مف مادة الكيمياء    
يعطي مثاؿ عف تعارض معرفي  -

 لمفيـو كيميائي
يعطي مثاؿ عف متشابيات  -

 لمفيـو كيميائي
 ينفذ انشطة التدريب -
يستفيد مف خطواتيا في  -

 ممارساتو التدريسية

 تعريفيا -
 اىميتيا -
 أىدافيا -
شروط حدوث  -

 التغيير المفيومي
 خطوات تنفيذىا -

استراتيجية 
بوسنر 
لمتغيير 
 المفيومي

اآلحد 
27/9/

2015 
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يبدي رايو بامكانية تطبيقيا في  -
 سي الصؼ الدرا

حؿ اسئمة  -
 انشطة المحتوى 

 
مالحظة اداء  -

المتدرب ضمف 
 مجموعتو

كتابة تقرير  -
عف ايجابيات 

وسمبيات 
 األستراتيجية

كتابة خطة  -
 تدريسية

سئمة في ورقة ا -
 عمؿال
تحميؿ ممارسات  -

التدريس المتناغمة 
 مع األستراتيجية

 
 

 المفعمة المحاضرة -
 المناقشة الحوار -
المجموعات  -

 المتعاونة

 البحثب التعمـ  يوضح معنى - 
 يذكر مسميات التعمـ بالبحث -
 يوضح ٍاجراءات التعمـ بالبحث  -
 بالبحث  يبيف مميزات التعمـ -
 ستراتيجية أليوضح محددات ا -
 األستراتيجية خطوات  يصؼ -
 يبيف كيفية تقديـ مشكمة لمبحث 
يتشاور مع زمالئو في اقتراح  -

 اشكاؿ لخطوة جمع المعمومات
يعطي امثمة لمشكالت مفتوحة  -

 النياية
يكتب تقريرا عف اسئمة التفكير  -

 المتالقي
 يشاىد يوتيوب تعميمي لالستراتيجية

يستفيد مف خطوات تنفيذىا في  -
 الممارسات التدريسية

 تعريفيا -
 اىميتيا -
 مميزاتيا -
 محدداتيا -
 خطوات تنفيذىا -

استراتيجية 
التعمـ القائـ 
عمى 
 البحث

 
 
 

اآلربعاء 
30/9/

2015 
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يصدر حكما بامكانية تطبيقيا  -
 في الصؼ

حؿ اسئمة  -
 انشطة المحتوى 

 
تقويـ  -

المتدربيف 
 بعضيـ البعض

كتابة تقرير  -
يتضمف ترجمة 
فيـ المتدرب 

لؤلستراتيجية الى 
 ممارسات صفية

كتابة خطة  -
 تدريسية

اسئمة في ورقة  -
 العمؿ

تحميؿ األىداؼ  -
الوجدانية والميارية 
التي تتحقؽ لممتعمـ 

 مف األستراتيجية
 رسـ خارطة  -
  مفاىيمية    
 لالستراتيجية  
تطبيؽ الخطوات  -
نص قرائي مف  مف

 الكيمياء

 المنظـ المتقدـ -
 حمقات النقاش -
 النمذجة  -
 المجموعات -
 المتعاونة   

 يعرؼ استراتيجية التدريس -
 التبادلي    
 األستراتيجيةيوضح أىداؼ  -
 يصؼ خطوات األستراتيجية  -
يتشاور مع زمالئو حوؿ اساليب  -

 تحفيز المتعاـ لطرح اسئمة
ينمذج خطوات األستراتيجية مف  -

 قرائي مف الكيمياءنص 
 يصؼ دور المتعمـ في -

 التدريس التبادلي    
 يبدي رأيو بامكانية تطبيؽ -
 االستراتيجية في الصؼ     

 تعريفيا -
 اىميتيا -
 أىدافيا -
 خطوات تنفيذىا 
 مميزاتيا -
دور المعمـ  -

 والمتعمـ 

استراتيجية 
التدريس 
 التبادلي

اآلحد 
4/10/

2015 
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 (01ممحؽ )

 االختبار النيائي لمدرسي الكيمياء المشتركيف في البرنامج التدريبي   

 عمى استراتيجيات جانبي الدماغ

/ بوصفؾ مدرسا   لمادة الكيمياء لمصؼ الخامس العممي ومف دراستؾ الستراتيجيات الدماغ 1س
التدريسية التي تقـو بيا أثناء تنفيذ الدرس لتحقيؽ مطابقة اسموبؾ الكمي, ما ىي باعتقادؾ االجراءات 

 (درجات 10في التعميـ مع االسموب المفضؿ لتعمـ الطالب ونمط تعممو؟                           )

/ ناقش العبارة التالية: عمى المدرس أف يساعد طمبتو عمى التعامؿ مع االحداث المتعارضة 2س
عمميات التفكير لزيادة مستويات النمو المعرفي عندىـ في ضوء استراتيجية وتشجيعيـ عمى عكس 

 ( درجات 8خاصة لذلؾ وبخطوات محددة.                                                     ) 

                     (             درجات 7/ اختر االجابة الصحيحة لكؿ مما يأتي:                                      ) 3س

 جميع ما يمي يمثؿ استراتيجيات تدريسية لتنشيط الجانب اآليمف مف الدماغ ما عدا: .1
)أ:الشرح المرئي       ب:تناوؿ الموضوع بشكؿ متسمسؿ      ج:التشبييات       د:تكويف 

 الصور الذىنية(
المعمومات لممتعمميف مباشرة استراتيجية تعتبر بديال  لمتدريس المباشر والذي يقوـ عمى أعطاء  .2

 مف المعمـ.  )أ: التدريس التبادلي  ب: بوسنر  ج: التعمـ التوليدي  د: الخطوات السبع(
 مف اآلنشطة الصفية المالئمة لمجانب اآليسر غير المسيطر مف الدماغ عند المتعمـ: .3

  )أ: أسئمة تحتاج اجابات مفتوحة       ب: تحديد مصطمحات مف تعريفات معينة  
 ج: عمؿ  ممصقات بشكؿ جمعي     د: ليس واحدا  مما سبؽ (  

استراتيجية تتألؼ مف مجموعة خبراء مف المتعمميف بحيث يجتمع خبير كؿ مجموعة مف  .4
 مجموعات المتعمميف في مجموعة واحدة.
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 )أ: التعمـ التوليدي  ب: التدريس التبادلي  ج: عصؼ الدماغ    د: جيجسو (.
 مثمة والالأمثمة في استراتيجية التعمـ التوليدي تسمى:استخداـ المعمـ اآل .5

 )أ: التوليد   ب: االنتباه    ج: ماوراء المعرفة     د: الدافعية (
 التكامؿ ثـ التمييز ثـ االستبداؿ ثـ الربط المفيومي ىي خطوات استراتيجية: .6

 )أ: التسريع المعرفي    ب: التعمـ التوليدي   ج: جيجسو    د: بوسنر(
 عى عممية تحقيؽ وعي المتعمـ بعمميات تفكيره وادراكو لما يقولو وما يعممو:تد .7

 )أ: ماوراء المعرفة     ب: تصورات المعرفة السابقة      ج: االنتباه     د: التوليد (
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 (00ملحق )                                 

 بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية 

الدماغ عمى وفؽ جانبي  

     بصيغتيا االولية

 التعديالت ال تصمح تصمح الفقرات ت
    التخطيط 

يصوغ أىداؼ اجرائية )معرفية, ميارية,  1
 وجدانية( متالئمة وجانبي الدماغ

   

تركز خطة المدرس عمى التحركات الصفية التي  2
تحتوي عناصر التواصؿ بينو وبيف المتعمـ وبيف 
 المتعمميف انفسيـ

   

يضمف خطة الدرس مداخؿ تدريسية متنوعة  3
 متناغمة وجانبي الدماغ

   

    يخطط لتييئة بيئة تعميمية ثرية 4
يخطط لتوفير مشكالت مرتبطة بالحياة اليومية  5

 لممتعمـ
   

يحدد الخبرات السابقة لمتعمـ قبؿ البدء بالتعمـ  6
 الجديد

   

لتنفيذ  يوافر المواد التعميمية والمصادر المتنوعة 7
 حؿ مسائؿ الكيمياء واالنشطة المختمفة

   

يوافر مواقؼ تعميمية تستدعي تقديـ االفكار  8
 المتنوعة

   

يخطط لمواجبات المنزلية التي تتطمب انشطة  9
 جانبي الدماغ
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يخطط لتقديـ مكافأت مادية ومعنوية لدعـ  10
 االفكار

   

التعميميينوع اآلىداؼ التدريسية لمموقؼ  11     
يخطط الستعماؿ االستراتيجيات التعميمية  12

)حاسوب, برمجيات, وسائط متعددة, تعمـ 
 تعاوني(

   

يخطط لتوفير وسائؿ بصرية )صور, رسومات,  13
 (Power Pointفيديو, شاشة 

     

    يضع توقيت مناسب لتنفيذ االنشطة والميارات 14
 مؤشرات تروف اضافتيا

       -------------------------------------------------  
       -------------------------------------------------  
       -------------------------------------------------  
       -------------------------------------------------  

    التنفيذ 
التييئة لمدرس )مقدمة قصيرة, سؤاؿ, ينوع في  1

 قصة, صور, عرض عممي(
   

    يبدأ الدرس مف اآلسيؿ الى اآلصعب 2
ينوع بيف أسئمة االستظيار وذات النيايات  3

 المغمقة والمفتوحة
   

    يوجو اآلسئمة لغرض التفكير الفردي والجمعي 4
    يطرح أسئمة محيرة 5
عند المتعمـيكشؼ عف التصورات الخاطئة  6     
يعتمد انماط تدريسية مثيرة لمتفكير )محاورة,  7

 مناقشة مجموعات, القاء, مناظرة (
   

    يطرح مشكالت تثير التناقضات الدماغية 8
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    يراعي رغبات المتعمـ عند توزيع االنشطة والمياـ 9
يستعيف بالوسائؿ التكنولوجية الحديثة لتطبيؽ  11

 المعرفة العممية
   

يوافر بيئات غنية بالمثيرات )مخططات بصرية,  11
, مصورات, نماذج, Power Pointعروض 
 تجارب بسيطة, مجالت عممية(

   

    يوجو المتعمـ الى اعادة النظر في تفكيره. 12
يربط بيف الخبرات المتعممة والجوانب الحياتية  13

 المختمفة
   

المتعمـ يستعيف باآلفكار المتوالدة مف دماغ  14
 كمنطمؽ لعصؼ الدماغ في موضوع أخر

   

    يصحح المفاىيـ الخاطئة عند المتعمـ 15
    يوجو المتعمـ لتسجيؿ مالحظاتو وتفسيراتو 16
    يعزز أنشطة وأعماؿ المتعمـ 17
يعزز المواقؼ الصحيحة ويعدؿ المواقؼ  18

 الخاطئة
   

والتجارب يساعد المتعمـ اثناء تنفيذ اآلنشطة  19
 البسيطة

   

ييتـ بالتعرؼ عمى الخبرات السابقة لممتعمـ  21
 ويربطيا بالخبرات الجديدة

   

يشجع المشاركة والتعاوف في تنفيذ اآلنشطة  21
 وتبادؿ المعمومات مف موضوع الدرس.

   

يتقبؿ جميع االجابات واالفكار ويشجع  22
 استفسارات المتعمـ

   

 

 مؤشرات تروف اضافتيا
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 التعديالت ال تصمح تصمح  الفقرات ت
    التقويـ 
يتعرؼ عمى خصائص دماغ المتعمـ قبؿ البدء  1

 بتصميـ الدرس
   

يعد اختبارات قبمية لمتعرؼ عمى الخبرات السابقة  2
 لممتعمـ

   

    ينوع بيف اآلسئمة الشفوية والكتابية )تقارير, مقاالت( 3
مباشريقـو االنشطة الجمعية بشكؿ  4     
    يشجع المتعمـ عمى تقويـ أعمالو بنفسو )تقويـ ذاتي( 5
يعتمد سجالت اآلداء لمتابعة تحصيميـ وتقدميـ  6

 وجيدىـ
   

ييتـ باالختبارات اليومية القصيرة بعد االنتياء مف  7
 تعمـ خبرة معينة

   

    يعتمد تقديرات اآلداء في انجاز المياـ 8
يتيح لممتعمـ فيـ نمط تعممويراعي أف التقويـ  9     
يطمع عمى الواجبات اليومية المتعددة في بداية  10

 الحصة
   

يمزج بيف االختبارات الموضوعية والمقالية لقياس  11
 نتاجات تعمـ المحتوى

   

   يعتمد عمى ما يعرض المتعمـ ما تعممو مف محتوى  12
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 أماـ مجموعتو.
الكيمياء والحؿ النيائييقـو خطوات حؿ مسائؿ  13     
    يساعد المتعمـ عمى اختبار ما يقترحوف مف أفكار  14
يساعد المتعمـ عمى التقويـ الذاتي لما يقدمونو مف  15

 حؿ مسائؿ الكيمياء.
   

يقوـ الواجبات المنزلية واالنشطة الكتابية بعبارات  16
 الئقة

   

    يصمـ اختبارات تقيس انماط التعمـ 17
    يقـو اآلغراض السموكية لمتأكد مف تحققيا 18

 مؤشرات تروف اضافتيا
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 (12ممحؽ )

 بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية

 عمى وفؽ متطمبات جانبي الدماغ

 بصيغتيا النيائية

 ضعيؼ مقبوؿ متوسط جيد جيد جدا الفقرات ت

      التخطيط

يصوغ أىداؼ اجرائية )معرفية,  1
وجدانية( متالئمة وجانبي  ميارية,
 الدماغ

     

تركز خطة المدرس عمى األنشطة  2
والميارات الصفية التي تحتوي 
عناصر التواصؿ بينو وبيف الطالب  

 وبيف الطمبة انفسيـ

     

يضمف خطة الدرس مداخؿ تدريسية  3
 متنوعة متناغمة وجانبي الدماغ

     

يخطط لتييئة بيئة تعميمية ثرية  4
 باألنشطة المتالئمة وجانبي الدماغ

     

     يحدد الخبرات السابقة لمتعمـ قبؿ  5
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 البدء بالتعمـ الجديد

يحدد المواد التعميمية والمصادر  6
المتنوعة لتنفيذ حؿ مسائؿ الكيمياء 

 واالنشطة المختمفة

     

يحدد مواقؼ تعميمية تستدعي تقديـ  7
 االفكار المتنوعة

     

لمواجبات المنزلية التي تتطمب يخطط  8
 انشطة متالئمة وجانبي الدماغ

     

ت مادية ومعنوية آيخطط لتقديـ مكاف 9
 لدعـ االفكار الجديدة والمبدعة

     

يخطط لمكشؼ عف التصورات  10
الخاطئة لممفاىيـ الكيميائية عند 

 الطالب

     

يخطط الستعماؿ االستراتيجيات  11
)برمجيات حاسوبية, التعميمية      

 وسائط متعددة, تعمـ تعاوني(

     

يخطط بيئات غنية بالمثيرات  12
)مخططات بصرية, عروض 

Power Point ,مصورات, نماذج ,
تجارب بسيطة, مجالت عممية 
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 فيديو, رسوـ(

يضع توقيت مناسب لتنفيذ االنشطة  13
 والميارات

     

  التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ

ينوع في اسموب التييئة لمدرس  14
)مقدمة قصيرة, سؤاؿ, قصة, صور, 

 الخ( ---عرض عممي

     

يعرض المحتوى الدراسي بأسموب  15
 منطقي 

     

ينوع بيف أسئمة االستظيار وذات  16
 النيايات المغمقة والمفتوحة

     

التفكير الفردي يوجو اآلسئمة لغرض  17
 والجمعي

     

يبرز األختالفات والتشابيات بيف  18
 المفاىيـ

     

يعتمد انماط تدريسية مثيرة لمتفكير  19
)محاورة, مناقشة مجموعات, القاء, 

 مناظرة (

     

     يطرح مشكالت تثير التناقضات  20
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 الدماغية

يراعي رغبات الطالب عند توزيع  21
 االنشطة والمياـ

     

يوجو الطالب الى اعادة النظر في  22
 تفكيره.

     

يربط بيف الخبرات المتعممة والجوانب  23
 الحياتية المختمفة

     

فكار المتوالدة مف دماغ أليستعيف با 24
الطالب كمنطمؽ لعصؼ الدماغ في 

 موضوع أخر

     

يصحح المفاىيـ الخاطئة عند الطالب  25
 اثناء التدريس 

     

يوجو الطالب لتسجيؿ مالحظاتو  26
 وتفسيراتو

     

      يعزز أنشطة وأعماؿ الطالب فوريا 27

نشطة أليساعد الطالب اثناء تنفيذ ا 28
 والتجارب البسيطة

     

ييتـ بربط الخبرات السابقة لمطالب  29
 والخبرات الجديدة
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جع المشاركة والتعاوف في تنفيذ يش 30
 نشطة ألا

     

      يتقبؿ جميع االجابات واالفكار  31

  التقويػػػػػػػػػػػػػػـ

يحمؿ خصائص دماغ الطالب قبؿ  32
 البدء بتصميـ الدرس

     

يعتمد اختبارات قبمية لمتعرؼ عمى  33
 الخبرات السابقة لمطالب

     

      سئمة الشفوية والكتابية ألينوع بيف ا 34

      مباشريقـو االنشطة الجمعية بشكؿ  35

يشجع الطالب عمى تقويـ أعمالو  36
 بنفسو )تقويـ ذاتي(

     

يعتمد سجالت اآلداء لمتابعة  37
 تحصيميـ وتقدميـ وجيدىـ

     

ييتـ باالختبارات اليومية القصيرة بعد  38
 االنتياء مف تعمـ خبرة معينة

     

داء في انجاز أليعتمد تقديرات ا 39
 المياـ
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عمى الواجبات اليومية السابقة يطمع  40
 في بداية الحصة

     

يمزج بيف االختبارات الموضوعية  41
 والمقالية لقياس نتاجات تعمـ المحتوى

     

يعتمد عمى ما يعرض الطالب ما  42
 تعممو مف محتوى أماـ مجموعتو.

     

يقوـ خطوات حؿ مسائؿ الكيمياء  43
 والحؿ النيائي

     

يساعد الطالب عمى اختبار ما  44
 يقترحوف مف أفكار 

     

يساعد الطالب عمى التقويـ الذاتي  45
 لما يقدمونو مف حؿ مسائؿ الكيمياء.

     

يقـو الواجبات المنزلية واالنشطة  46
 الكتابية بعبارات الئقة

     

      يصمـ اختبارات تقيس انماط التعمـ 47

لمتأكد مف يقوـ اآلغراض السموكية  48
 تحققيا
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 ( 03ملحق )                              

 األغراض السموكية لمستويات بموـ لممجاؿ المعرفي             

 الفصؿ األوؿ: الصيغ والمركبات الكيميائية

 المستوى الغرض السموكي 

 1 يذكر االسـ الشائع لكربونات الكالسيـو 1

 1 لكموريد الصوديـويذكر االسـ الشائع  2

 3 يحسب عدد ذرات عنصر في جزي واحد مف مركب 3

 3 يحسب عدد أنيونات متعددة الذرات لمركب أيوني 4

 3 يحسب عدد ذرات أنيوف متعدد الذرات لمركب أيوني 5

 1 يعطي مثاؿ لصيغة مركب أيوني)كما ورد في الكتاب المدرسي( 6

 1 ورد في الكتاب المدرسي(يعرؼ األيونات أحادية الذرة )كما  7

 1 يسمى أنيوف أحادي الذرة 8

 1 يذكر رمز أيوف أحادي الذرة 9

 1 صيغة مركب أيوني ثنائي يحدد 10

 3 يطبؽ قاعدة كتابة صيغة مركب أيوني ثنائي 11
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 1 يسمي مركب أيوني ثنائي )كما ورد في الكتاب المدرسي( 12

 3 ثنائي يوظؼ نظاـ ستوؾ في تسمية مركب أيوني 13

 4 يصنؼ أيونات أحادية ومتعددة الذرات 14

 1 يعطي مثاؿ أليوف متعدد الذرات )كما ورد في الكتاب المدرسي( 15

 1 يسمي مركب أيوني متعدد الذرات )كما ورد في الكتاب المدرسي( 16

يعيد ترتيب أنيونات أوكسجينية مختمفة حسب ازدياد ذرات  17
 األوكسجيف

5 

 2 الثنائية المركبات الجزيئية يوضح معنى 18

 3 يوظؼ نظاـ البادئة في تسمية مركب جزيئي ثنائي 19

 3 يوظؼ نظاـ البادئة في كتابة صيغة مركب جزيئي ثنائي  20

 3 يوظؼ نظاـ ستوؾ في كتابة صيغة مركب جزيئي ثنائي 21

 5 أيوف متعدد الذرات حسب ازدياد الشحنة عمى أحد ذراتو يعيد ترتيب 22

 1 يعطي مثاؿ لمركب تساىمي شبكي )كما ورد مف الكتاب المدرسي( 23

 6 يبدي رأيو بنظاـ ستوؾ في تسمية المركبات الجزيئية الثنائية  24

 6 يبدي رأيو بنظاـ البادئة في تسمية المركبات الجزيئية الثنائية 25
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 2 يميز بيف األحماض الثنائية واألوكسجينية 26

 1 أوكسجينييسمي حامض  27

 1 يسمي حامض ثنائي 28

 2 يبيف مخاطر األحماض 29

 2 يعرؼ الممح بأسموبو الخاص 30

يعطي مثاؿ لممح مصدر أنيونو حامض ثنائي )كما ورد في الكتاب  31
 المدرسي(

1 

يعطي مثاؿ لممح مصدر أنيونو حامض أوكسجيني )كماورد في  32
 الكتاب المدرسي(

1 

 3 عنصر في صيغة مركب كيميائي يستخرج عدد أكسدة 33

 3 عنصر في صيغة أيوف يستخرج عدد أكسدة 34

 3 يوظؼ نظاـ ستوؾ في تسمية مركب جزيئي ثنائي 35

 1 يذكر شروط ضبط عوامؿ البيئة مف حرارة ورطوبة في المتاحؼ 36

يبيف آثار التفاعالت الضوئية عمى األوراؽ واألقمشة واألصباغ  37
 العضوية

2 

 2يعمؿ إصفرار لوف ورؽ الجرائد عند تعرضو لضوء الشمس مدة  38
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 طويمة

 1 يذكر صيغة المدائف األكريمية الحاجبة لؤلشعة فوؽ البنفسجية 39

 1 يذكر المواد الكيميائية المستعممة لتنظيؼ الموحات الزيتية 40

 2 يشرح طريقة صيانة الموحات الفنية في المتاحؼ 41

 1 )كما ورد في الكتاب المدرسي(يعرؼ كتمة الصيغة  42

 3 يحسب كتمة الصيغة لمركب كيميائي 43

 3 يحسب كتمة الصيغة أليوف متعدد الذرات 44

)كما ورد في الكتاب  يعرؼ الموؿ اعتمادًا عمى عدد أفوكادروا 45
 المدرسي(

1 

 1 يعرؼ الكتمة المولية )كما ورد في الكتاب المدرسي( 46

 5 العنصر وكتمتو مع كتمتو المولية بعالقةيجمع بيف كمية  47

 5 بعالقة بيف عدد ذرات عنصر والكتمة والكتمة المولية يجمع 48

 3 يستخرج كمية عنصر بالموؿ لمادة  49

 5 يخطط لتحويؿ كتمة عنصر مف غـ إلى موؿ 50

 3 يحسب عدد ذرات عنصر مف كميتو بالموؿ 51
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 3 غراماتويحسب عدد ذرات عنصر مف عدد  52

 3 يحسب عدد جزيئات عنصر مف كميتو بالموؿ 53

 3 يحسب كتمة عنصر مف عدد موالتو  54

 3 يحسب الكتمة المولية لمادة 55

 5 يجمع بيف كتمة مركب وكميتو وعدد جزيئاتو بعالقة 56

 1 يذكر وحدة الكتمة المولية 57

 3 مركبل النسبة المئوية لمتركيب يحسب 58

عدد غرامات عنصر مف معرفة الوزف والنسبة المئوية يستخرج  59
 لمركب

3 

 1 يعرؼ الصيغة األولية )كما ورد في الكتاب المدرسي( 60

 2 يفرؽ بيف وحدة الصيغة في المركب األيوني والجزيئي 61

 1 يذكر طريقتي تحديد الصيغة األولية 62

 2 العالقة بيف الصيغة األولية والجزيئية لمركب يبيف 63

يخطط الستخراج الصيغة األولية انطالقًا مف النسبة المئوية  64
 لمتركيب

5 
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يخطط الستخراج الصيغة األولية انطالقًا مف التركيب الكتمي  65
 لمتركيب

5 

 3 يحسب الصيغة األولية انطالقًا مف النسبة المئوية لمتركيب 66

 3 لممركبيحسب الصيغة األولية انطالقًا مف التركيب الكتمي  67

 2 يعبر عف الصيغة األولية لمركب مف نسب موالتو 68

 6 يبرر صحة العمميات الحسابية لمصيغة األولية لمركب 69

 1 يذكر العالقة بيف كتمتي الصيغتيف الوضعية والجزيئية لمركب 70

 3 ب مف معطيات كتمة الصيغة اآلوليةالصيغة الجزيئية لمركيستخرج  71

الجزيئية لمركب مف معطيات كتمة الصيغة يحسب الصيغة  72
 الجزيئية

3 

 6 يبرر صحة العمميات الحسابية لمصيغة الجزيئية لمركب 73

 

 الفصؿ الثاني المعادالت والتفاعالت الكيميائية 

 المستوى الغرض السموكي 

 1 يعرؼ التفاعؿ الكيميائي )كما ورد في الكتاب المدرسي( 74
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 1 الكيميائية )كما ورد في الكتاب المدرسي(يعرؼ المعادلة  75

 2 يوضح مؤشرات حدوث التفاعؿ الكيميائي 76

 1 يعرؼ الراسب )كما ورد في الكتاب المدرسي( 77

 1 المعادالت الكيميائية ةيحدد شروط كتاب 78

يعمؿ ظيور عدد الذرات نفسو لكؿ عنصر عمى جيتي المعادلة  79
 الكيميائية 

2 

 1 ( )كما ورد في الكتاب المدرسي(coefficientالمعامؿ )يعرؼ  80

 1 يذكر العناصر ثنائية الذرة 81

 1 يحدد العنصر الذي يوجد بشكؿ ثماني 82

 1 يحدد العنصر الذي يوجد بشكؿ رباعي 83
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 ( 04ممحؽ )                                   

 بصيغتو النيائية فقرات االختبار التحصيمي

 وؿالفصؿ األ 

 فقرات االختبار المستوى الغرض السموكي
يحسب عدد ذرات عنصر في 

 جزيء واحد مف مركب
 :  Pb(NO3)2: عدد ذرات النتروجيف في جزيئة نترات الرصاص1س 3

 1د:              6ج:             5ب:              2أ:        
 بػػػ: -Cl  : يسمى آنيوف2س 1 يسمى أنيوف أحادي الذرة

 د: الكموريت     ج: الكموريد       أ: الكمور      ب: الكمورات       
يحدد صيغة مركب أيوني 

 ثنائي
 : مف صيغ المركبات األيونية الثنائية:3س 1

 MgCl2د:      KClO3ج:       PCl3ب:       N2O3 أ:      
مركب أيوني ثنائي ي يسم

)كما ورد في الكتاب 
 المدرسي(

 : CaO: يسمى المركب الكيميائي 4س 1
 أ: اوكسيد الكالسيـو             ب: بيروكسيد الكالسيوـ       
 ج: أحادي أوكسيد الكاربوف         د: أحادي أوكسيد الكالسيـو     

يوظؼ نظاـ ستوؾ في تسمية 
 مركب ايوني ثنائي

 تبعا  انظاـ ستوؾ:      CoF3: يسمى المركب 5س 3
 (      lllوريد الكوبمت               ب: فموريد الكوبمت)أ: فم      
 ج: ثالثي فموريد الكوبمت          د: فموريد النحاس     

يونات أحادية أيصنؼ  
 ومتعددة الذرات

 يونات أحادية الذرات ما عدا: أ: جميع ما يمي يصنؼ ضمف 6س 4
CrO4ج:       Al+3, Ni+2ب:       +F-,Kأ:       

2- , O2
-2  

 -Zn+2 . Iد:      
يعطي مثاؿ آليوف متعدد 

 (كما ورد في الكتابالذرات )
 : مف أمثمة أيونات متعدد الذرات: 7س 1

HPO4أ:       
 Ba+2 د:     Rb+2ج:     H3PO4ب:     -2

يوضح معنى المركبات 
 الجزيئية الثنائية

 : بأنياالمركبات الجزيئية الثنائية تعني : 8س 2
 أ: جزيئات مترابطة تساىميا     ب: وحدات مفردة مترابطة تساىميا     
 ج: جزيئات أو وحدات مفردة مترابطة أيونيا       د: أ+ب معا    
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يعيد ترتيب أيوف متعدد 
الذرات حسب ازدياد الشحنة 

 عمى أحد ذراتو.

 : ترتب اآليونات التالية حسب ازدياد الشحنة عمى ذرة الكمور:9س 5
ClO4أ:       

-  <  ClO3
-   < ClO2

-  <  ClO-  

ClO-  <    ClO2ب:         
- < ClO3

-   <  ClO4
-   

ClO4 ج:      
- <   ClO-  <  ClO2

-  <  ClO3
-    

ClO3د:       
-  <   ClO-   <  ClO4

-  <  ClO2
- 

يعطي مثاؿ لمركب تساىمي  
 شبكي )كما ورد في الكتاب(

 التالية مركب تساىمي شبكي:: يعد أحد المركبات 10س 1
 As2S3 د:        SrBr2ج:        SO3ب:       SiO2أ:      

يبدي رأيو بنظاـ البادئة في 
تسمية المركبات الجزيئية 

 الثنائية

: أف رأيي بتوظيؼ نظاـ البادئة في تسمية المركبات الجزيئية 11س 6
 : الثنائية
 كسدة ألأ: نظاـ بسيط وال يتطمب معرفة أعداد ا   
 رقاـ الرومانيةألب: نظاـ قديـ وال يعتمد ا   
 كسدةألج: نظاـ حديث ويتطمب معرفة أعداد ا   
 د:  أ + ب معا      

يميز بيف اآلحماض الثنائية 
 واآلوكسجينية

 :حماض الثنائيةألحماض ىي مف نوع األ: احدى ىذه ا12س 2
 HFد:        H3PO4ج:        HNO3ب:        H2SO4أ:      

يبيف العالقة بيف الصيغة 
 األولية والجزيئية لمركب

 اف العالقة بيف الصيغة األولية والجزيئية لمركب: :13س 2
 nالصيغة الجزيئية = )الصيغة األولية( أ:    
 nالصيغة األولية = )الصيغة الجزيئية( ب:  
 nالصيغة الجزيئية = الصيغة األولية / ج:   
  الجزيئية = الصيغة األوليةالصيغة د:    

يعطي مثاؿ لممح مصدر  
أنيونو حامض أوكسجيني ) 
 كما ورد في الكتاب المدرسي(

 :: ممح مصدر أنيونو حامض أوكسجيني14س 1
 CaSO4د:       NaIج:       NaFب:      NaClأ:       

يستخرج عدد أكسدة عنصر 
 في صيغة أيوف

Cr2O7في الكروـ: العدد التأكسدي لذرة 15س 3
2- : 

 6-د:              6+ج:            7-ب:            7أ: +     
يحسب كتمة الصيغة لمركب  

 كيميائي
 H2SO4: كتمة وحدة الصيغة لمركب 16س 3

  amu 78ج:          amu 88ب:          amu 98أ:       
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 amu 68د:     
يعرؼ الموؿ اعتمادا  عمى 

)كما ورد في عدد أفوكادروا 
 الكتاب المدرسي(

: تعرؼ كمية المادة التي تحتوي عمى عدد أفوكادرو مف 17س 1
 الجسيمات

 أ: الموؿ       ب: الكتمة       ج: الوزف       د: النسبة المئوية     
يجمع بيف عدد ذرات عنصر 
 والكتمة والكتمة المولية بعالقة

 العنصر, وكتمتو بالغراـ,: العالقة التي تجمع بيف عدد ذرات 18س 5
 وكتمتو المولية        
 أ: عدد الذرات= كتمة العنصر بالغـ/الكتمة المولية لمعنصر,عدد      

                         أفوكادروا          
 / الكتمة المولية لمعنصر, عدد أفوكادروا1ب: عدد الذرات=    
 ج: عدد الذرات= كمية العنصر)بالموؿ( , عدد أفوكادروا   
  د: جميع ماذكر صحيح    

       
 : أف وحدة الكتمة المولية لمادة :19س 1 يذكر وحدة الكتمة المولية

 أ:  غـ         ب: موؿ         ج: غـ/موؿ        د: موؿ/غـ     
يحسب النسبة المئوية لمتركيب  

 لمركب
 :NaCl: النسبة المئوية لمتركيب  20س 3

     Na , 60.68% Cl %39.31أ:      
    Na , 35.5% Cl%23ب:     
        Na , 23% Cl %35.5ج:     
 Na , 50% Cl %58.5د:     

يعرؼ الصيغة اآلولية ) كما 
 ورد في الكتاب المدرسي(

سفمية : تعرؼ رموز العناصر المكونة لمركب معيف مع أرقاـ 21س 1
 :تظير أبسط النسب المولية القائمة بيف اعداد ذرات ىذه العناصر

 أ: الصيغة اآلولية                ب: الصيغة الجزيئية     
 ج: النسبة المئوية لمتركيب          د: التركيب الجزيئي   

الصيغة الجزيئية يستخرج  
لمركب مف معطيات كتمة 

 الصيغة اآلولية

   CH2O: اذا كانت الكتمة المولية لمركب صيغتو اآلولية 22س 3
120.12g/mole         :فأف الصيغة الجزيئية لو 

    C5H10O5 د:     C3H6O3ج:     C2H4O2ب:    C4H8O4أ:    
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 الفصؿ الثاني

يعرؼ التفاعؿ الكيميائي )كما 
 ورد في الكتاب المدرسي(

خالليا مادة أو أكثر الى مادة جديدة  : تعرؼ العممية التي تتحوؿ 1س 1
 أو أكثر:

 أ:الصيغة الكيميائية       ب:التركيب الكيميائي  
 ليس واحدا  مما سبؽج: التفاعؿ الكيميائي        د: 

يوضح مؤشرات حدوث 
 التفاعؿ الكيميائي

 : مف مؤشرات حدوث التفاعؿ الكيميائي2س 2
 أ: تكويف راسب أو تغير الموف   ب: انتاج الغاز      
 ج: تولد الضوء والحرارة            د: جميع ما ذكر  

 يعرؼ المعامؿ )
Coefficient كما ورد في( )

 الكتاب المدرسي(

: يعرؼ الرقـ الصغير الصحيح الذي يظير أماـ الصيغة في  3س 1
 المعادلة الكيميائية

 ب: المعامؿ                   أ: العدد التأكسدي   
 معا   : أ + جد                  ج: العدد الذري     

( Catalystيعرؼ الحفاز )
)كما ورد في الكتاب 

 المدرسي(

: تعرؼ المادة التي تغير مف سرعة تفاعؿ كيميائي معيف ويمكف 4س 1
 استرجاعو دوف أف يتغير:

 أ: الغاز                     ب: الراسب   
 ج: الحفاز                     د: المعامؿ  

يعرؼ التفاعؿ اآلنعكاسي 
)كما ورد في الكتاب 

 المدرسي(

: يعرؼ التفاعؿ الكيميائي الذي يمكف لمنواتج فيو أف تعيد تكويف 5س 1
 المتفاعالت اآلصمية:

 ب:التفاعؿ اآلمامي    أ:التفاعؿ اآلنعكاسي               
 ج: التفاعؿ غير اآلنعكاسي        د: التفاعؿ الطردي 

يعبر عف تفاعؿ كيميائي 
 بجممة

 جممة: العبر عف التفاعؿ التالي بي: 6س 2
    2Hg (l)  +O2(g)                  2HgO(s) 
 الزئبؽ وغاز( الصمب ينتج سائؿ llأ: عند تسخيف أوكسيد الزئبؽ)   

 اآلوكسجيف       
 وغاز ( الصمب لينتج سائؿ الزئبؽllب: يتفكؾ أوكسيد الزئبؽ) 

 اآلوكسجيف.      
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 اآلوكسجف ( الصمب لينتج الزئبؽ وغازllج: يتفكؾ أوكسيد الزئبؽ) 
 واآلوكسجيف ( ينتج الزئبؽllد: عند تسخيف أوكسيد الزئبؽ)  

يعرؼ المعادلة الكيميائية  
)كما ورد في الكتاب 

 المدرسي(

: تعرؼ المعادلة الكيميائية بأنيا تمثيؿ لممتفاعالت  والنواتج 7س 1
 وكمياتيا النسبية في التفاعؿ بػػ :

 أ: الرموز                 ب: الرموز والصيغ   
 ج: الصيغ                 د: ليس واحدا  مما سبؽ 

يعطي مثاؿ لتفاعالت اتحاد 
بسيطة )لـ يرد في الكتاب 

 المدرسي(

 : التفاعؿ التالي ىو أنموذج لتفاعؿ:8س 3
 4K(s) + O2(g)                      2K2O(s)                                                             
 أ: اتحاد مع اآلكاسيد               ب: اتحاد بسيط  
 ج: استبداؿ ثنائي                   د: استبداؿ أحادي 

ئات أنواع يصنؼ في ف
 تفاعالت االنحالؿ

 : يصنؼ التفاعؿ التالي ضمف فئة تفاعؿ انحالؿ: 9س 4
2NaClO3(s)              2NaCl(s) + 3O2(g)    

 أ: كاربونات الفمزات                
 حماضألب: ا      
 ج: المركبات الثنائية              
 د: كمورات الفمزات       

التفاعؿ مف توصؿ الى نوع ي
 ناتج تفاعؿ كيميائي

 CaOأف ناتج التفاعؿ الكيميائي    : 10س 5
 اتحاد        ب: استبداؿ أحادي أ:       
 ج: تفكؾ         د: استبداؿ ثنائي      

حدوث  عدـ يبرر امكانية توقع
تفاعؿ معيف تبعا  لنشاطية 

 العناصر
 

 : تبعا  لنشاطية العناصر يتوقع عدـ حدوث تفاعؿ 11س 6
 المغنيسيوـ مع الماء البارد يبرر ذلؾ بأف:        

 مع بخار الماء فقط يتفاعؿ أ: المغنيسيوـ      
 ب: المغنيسيوـ ال يتفاعؿ مع الماء اال اذا كاف     

          ساخنا  الى درجة التبخير         
 ج:  المغنيسيوـ ال فمز         
 د: أ + ب معا        

 Na + H2O                      أف التفاعؿ الكيميائي: 12س 5توصؿ الى نوع التفاعؿ مف ي
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 يدؿ بأنو تفاعؿ:       تفاعؿ كيميائي
 أ: احتراؽ            ب: استبداؿ أحادي      
 ج: تفكؾ              د: استبداؿ ثنائي     

 
يعرؼ سمسمة نشاطية العنصر 
)كما ورد في الكتاب 

 المدرسي(
 

 دخوليا في مرتبة تبعا  لدرجة سيولةالقائمة العناصر تعرؼ : 13س 1
 :بػػػ  بعض التفاعالت الكيميائية        
 ب: الجدوؿ الدوري                أ: سمسمة نشاطية العناصر      
 : جدوؿ اآلعداد الذريةد          ج: جدوؿ أعداد اآلكسدة      

يعطي ناتج استبداؿ الفمز  
بييدروجيف الحامض )لـ يرد 

 في الكتاب المدرسي(

  الكبريتيؾ المركز : في تفاعؿ الكالسيـو الصمب مع حامض14س 3
 يتكوف ممح الفمز و:        

 ب:غاز ثاني أوكسيد الكبريت             أ: غاز االوكسجيف       
 د: ال ينبعث غاز         ج: غاز الييدروجيف     

يحسب عدد ذرات عنصر في 
 صيغة بوجود المعامؿ

        2Al2(SO4)3: عدد ذرات عنصر الكبريت في مركب 15س 3
 6د:         24ج:         4ب:        3أ:         

يعطي مثاؿ لتفاعؿ انحالؿ 
)تفكؾ( ) لـ يرد في الكتاب 

 المدرسي(

 : مف أمثمة تفاعالت االنحالؿ:16س 3
                                           C4H10  +  O2أ:      
                                     NaNO3ب:    
                                  K  +  H2O  ج:     
                                     AgNO3  +  NaClد:     

 الفصؿ الثالث

يعرؼ النسبة المولية )كما ورد 
 في الكتاب المدرسي(

 كيميائي الىمعامؿ تحويؿ كميتي مادتيف في أي تفاعؿ  يعرؼ :1س 1
 :موالت      
 ب: النسبة المئوية                  أ: النسبة المولية        
 د: الموالرية               ج: الكتمة المولية        

موالت المتفاعؿ  يستنتج
 الفائض مف تفاعؿ كيميائي

                              O2مع موؿ مف     CS2عند اتحاد موؿ مف:2س 4
 لمتفاعؿ :وفقا 
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 CS2 + 3O2                        CO2 + 2SO2    
 فأف موالت  المتفاعؿ الفائض المتبقية:

 1.000د:      2.000ج:     0.500ب:     0. 750أ:  
يعرؼ الكتمة المولية )كما ورد 

 في الكتاب المدرسي(
 

 : تعرؼ الكتمة بالغرامات لموؿ واحد مف مادة نقية:3س 1
 ب: الكتمة الحجمية           أ: الكتمة المولية       
 د: المواللية          ج: الكتمة الذرية         

يحسب كمية بالغراـ مف 
  معطى كمية بالموؿ

 لمتفاعؿ أدناه:: 4س 3
  H2CO3                       CO2 + H2O    كتمة الحامض 
 : CO2الناتجة بالغرامات مف تفاعؿ نصؼ موؿ مف غاز    

 غـ 7د:      غـ  14ج:    غـ   21ب:     غـ  31أ:    
استعماؿ النسبة اىمية يصؼ 

المولية في الحسابات 
 الكيميائية المبنية عمى التفاعؿ

 الكيميائية يوصؼ استعماؿ النسبة المولية في الحسابات :5س 2
 المبنية عمى التفاعؿ بأنيا تمـز لػػ :     
 أ: تحويؿ الكتمة الى كمية بالموؿ    
 ب: تحويؿ كمية بالموؿ الى كتمة  
 ج: تحويؿ الكتمة الى كتمة  
 د: تحويؿ كمية بالموؿ الى الموؿ   

يعرؼ المتفاعؿ المحدد ) كما 
 في الكتاب المدرسي(ورد 

: تعرؼ المادة التي تحدد كمية المتفاعالت اآلخرى وتحدد بالتالي 6س 1
 كمية الناتج المتكوف في التفاعؿ الكيميائي

 ب: المتفاعؿ المحدد            أ:المتفاعؿ الفائض      
 د: الكتمة المولية          ج: النسبة المولية        

ما يعرؼ المردود الفعمي ) ك
 ورد في الكتاب المدرسي(

 :الكمية المقيسة مف ناتج التفاعؿ الكيميائيتعرؼ : 7س 1
 ب: المردود الفعمي       النظري          المردود أ: 
           د: أ + ج معا         ج: النسبة المئوية لممردود   

يعمؿ اف كمية الناتج مف  
تفاعؿ كيميائي أقؿ مف 

 المردود النظري
        

كمية الناتج التي يحصؿ عمييا في معظـ التفاعالت الكيميائية :8س 2
 أقؿ مف المردود النظري بسبب:

 استيالؾ المتفاعؿ في تفاعالت جانبيةأ:     
 يفقد جزء مف الناتج خالؿ التنقيةب:    
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 الناتج يكوف غير نقيج:    
 جميع ماذكر صحيحد:      

د يبرر اختيار المتفاعؿ المحد 
 في تفاعؿ كيميائي

  CO2                C + O2:  لمتفاعؿ: 9س 6
الكاربوف  تـ التوصؿ أف O2موؿ مف   4مع  Cموؿ مف  2عند مزج 

 المتكونة أف تبرير ذلؾ ىو انو: CO2ىو الذي يحدد كمية 
 أ: ينفد أوال                  ب: ينفد أخيرا    
 ج: ال ينفد                    د: الفمز 

يتوصؿ الى تحديد المتفاعؿ 
 المحدد

 وفقا  لممعادلة N2H4و   H2O2موؿ لكؿ مف   1: عند خمط 10س 5
 اآلتية فأف المتفاعؿ المحدد:

 N2(g) + 4H2O(g)              2H2O2(l) N2H4(l) + 
  N2H4ب:                       H2O2أ:     

 H2O د:                         N2ج:     
يحسب كمية بالموؿ مف 

 معطى كمية بالموؿ 
 
    

 موؿ 1مع  CH4 : يحترؽ غاز الميثاف بتفاعؿ نصؼ موؿ مف11س 3
 :وفقا لممعادلة  O2مف      

    CO2 + 2H2O                 2O2 CH4 + 
 :ويعطي مف  كؿ مف الناتجيف بمقدار     
   H2O و   CO2موؿ مف كؿ مف  1أ:      
  H2Oو  CO2ب: نصؼ موؿ مف كؿ مف    
  H2Oونصؼ موؿ  CO2موؿ 1ج:     
 H2Oموؿ مف 1و CO2د: نصؼ موؿ مف      

يحسب كمية بالغراـ مف 
 معطى كمية  بالغراـ 

 
  

بناء ضوئي وفقا  في تفاعؿ  CO2غـ مف 220: يتفاعؿ 12س 3
 :لممعادلة 

C6H12O6(aq)                   6H2O(l)   +6CO2(g)  
 ليعطي الكموكوز بمقدار     

 غـ  400غـ           ب:  500أ:    
 غـ 150غـ            د:  300ج:   
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 نموذج ورقة ااٍلجابة لالختبار التحصيمي
 

ت 
 الفقرة

البديؿ 
 الصحيح

ت 
 الفقرة

البديؿ 
 الصحيح

ت 
 الفقرة

البديؿ 
 الصحيح

ت 
 الفقرة

البديؿ 
 الصحيح

ت 
 الفقرة

البديؿ 
 الصحيح

 أ 41 د 31 أ 21 ب 11 أ 1
 أ 42 أ 32 أ 22 د 12 ج 2
 د 43 د 33 ج 23 أ 13 د 3
 ب 44 ب 34 د 24 د 14 أ 4
 ب 45 أ 35 ب 25 ج 15 ب 5
 د 46 ج 36 ج 26 أ 16 ج 6
 أ 47 د 37 أ 27 أ 17 أ 7
 ب 48 ب 38 أ 28 أ 18 د 8
 د 49 أ 39 ب 29 ج 19 ب 9
 د 50 ج 40 ب 30 أ 20 أ 10
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 (15ممحؽ )

 فعالية البدائؿ الخاطئة ومعامؿ الصعوبة والتمييز                 

 التمييز الصعوبة الفعالية البديؿ الفقرة
                      √أ                              1

  -0.06ب                        
 -0.16ج                         
 -0.03د                          

0.29 0.45 

 -0.13أ                           2
 -0.13ب                         
 √ج                            
 -0.13د                          

0.32 0.39 

 -0.13أ                            3
 -0.29ب                         
 -0.19ج                          
 √د                             

0.31 0.48 

 √أ                               4
 -0.03ب                         
 -0.13ج                          
 -0.13د                           

0.31 0.42 

 -0.16أ                             5
 √ب                            
 -0.19ج                           
 -0.16د                            

0.42 0.71 

 -0.13أ                              6
 0.35 0.20 -0.16ب                           
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 √ج                              
 -0.23د                             

 √أ                                 7
 -0.23ب                             
 -0.29ج                             
 -0.10د                              

0.37 0.71 

 -0.16أ                               8
 -0.29ب                            
 -0.03ج                             
 √د                                

0.37 0.65 

 -0.13أ                               9
 √ب                              
 -0.16ج                             
 -0.19د                              

0.31 0.48 

 √أ                                  10
 -0.19ب                             
 -0.23ج                             
 -0.06د                              

0.40 0.68 

 -0.23أ                               11
 √ب                              
 -0.29ج                             
 -0.16د                             

0.40 0.77 

 -0.03أ                              12
 -0.32ب                            
 -0.06ج                            
 √د                              

0.44 0.68 
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 √أ                                 13
 -0.13ب                            
 -0.26ج                             
 -0.06د                             

0.40 0.58 

 -0.16أ                              14
 -0.19ب                           
 -0.10ج                            
 √د                              

0.32 0.58 

 -0.13أ                               15
 -0.26ب                            
 √ج                              
 -0.16د                              

0.48 0.71 

 √أ                                16
 -0.16ب                             
 -0.23ج                              
 -0.16د                               

0.35 0.58 

 √أ                                  17
 -0.23ب                              
 -0.19ج                              
 -0.19د                               

0.42 0.55 

 √أ                                  18
 -0.23ب                              
 -0.13ج                              
 -0.10د                               

0.42 0.68 

 -0.16أ                                19
 0.68 0.45 -0.19ب                             
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 √ج                                
 -0.03د                              

 √أ                                  20
 -0.13ب                             
 -0.23ج                             
 -0.16د                              

0.35 0.45 

 √أ                                 21
 -0.03ب                            
 -0.13ج                            
 -0.06د                             

0.27 0.42 

 √أ                                 22
 -0.03ب                            
 -0.26ج                             
 -0.03د                              

0.39 0.58 

 -0.13أ                                23
 -0.10ب                             
 √       ج                        
 -0.16د                              

0.44 0.48 

 -0.19أ                               24
 -0.35ب                            
 -0.13ج                             
 √د                               

0.45 0.71 

 -0.13أ                                25
 √ب                             
 -0.35ج                              
 -0.03د                               

0.42 0.71 
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 -0.10أ                                26
 -0.10ب                              
 √ج                                
 -0.16د                               

0.42 0.55 

 √أ                                  27
 -0.19ب                              
 -0.26ج                              
 -0.19د                               

0.37 0.52 

 √أ                                  28
 -0.13ب                             
 -0.26ج                             
 -0.13د                             

0.39 0.68 

 -0.19أ                               29
 √ب                              
 -0.29ج                             
 -0.16   د                           

0.37 0.61 

 -0.03أ                               30
 √ب                              
 -0.29ج                             
 -0.16د                              

0.40 0.68 

 -0.10أ                                31
 -0.06ب                             
 -0.10ج                              
 √د                               

0.45 0.61 

 √أ                                 32
 -0.06ب                             

0.34 0.39 
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 -0.10ج                             
 -0.19د                              

 -0.10أ                               33
 -0.23ب                             
 -0.10ج                             
 √د                               

0.50 0.74 

 -0.19أ                                34
 √ب                               
 -0.23ج                              
 -0.10د                               

0.42 0.71 

 √أ                                  35
 -0.23ب                              
 -0.35ج                              
 -0.03د                              

0.37 0.71 

 -0.06أ                                36
 -0.26ب                             
 √ج                              
 -0.23د                              

0.39 0.58 

 -0.16أ                                37
 -0.23ب                             
 -0.23      ج                       
 √د                               

0.35 0.58 

 -0.16أ                               38
 √ب                              
 -0.23ج                             
 - 0.06د                              

0.32 0.52 
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 √أ                                 39
 -0.06ب                             
 -0.32ج                             
 -0.10د                             

0.37 0.65 

 -0.03أ                               40
 -0.19ب                            
 √ج                              
 -0.03د                             

0.35 0.52 

 √أ                                41
 -0.06ب                            
 -0.13ج                             
 -0.13د                              

0.35 0.48 

 √أ                                 42
 -0.16ب                            
 -0.23ج                            
 -0.13د                             

0.35 0.48 

 -0.10أ                               43
 -0.23ب                             
 -0.19ج                              
 √       د                         

0.42 0.61 

 -0.16أ                                44
 √ب                               
 -0.16ج                              
 -0.19د                               

0.52 0.61 

 -0.13أ                                45
 √ب                               

0.27 0.48 
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 -0.19ج                              
 -0.16د                               

 -0.13أ                                46
 -0.32ب                             
 -0.26ج                              
 √د                               

0.40 0.65 

 √أ                                 47
 -0.16ب                             
 -0.06ج                             
 -0.23د                              

0.31 0.32 

 -0.03أ                                48
 √ب                               
 -0.23ج                              
 -0.19د                              

0.35 0.52 

 -0.03أ                                49
 -0.26ب                              
 -0.10ج                              
 √د                                

0.37 0.58 

 -0.03أ                                50
 -0.23ب                             
 -0.03ج                             
 √د                                

0.35 0.55 
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 ( 16ممحؽ ) 

 مقياس أنماط التعمـ 

  

 ....................................    -اسـ الطالب: 

 ......................................... -الصؼ:

 ....................................... -المدرسة:

 -التعميمات:

او النشاطات التي يمكف اف  ( فقرة تشير الى االستراتيجيات والطرائؽ 80يتألؼ المقياس مف )      
د الى اي ح رأ كؿ عبارة جيدًا ثـ قررإق ىا في اداء المياـ واتخاذ القرارات ,وىي ليست اختبارًا,تعتمد

يحة او ىا في االداء في المدرسة, عممًا انو ليست ىناؾ اجابة صحتنطبؽ ىذه العبارات التي تعتمد
اجابة واحدة فقط لكؿ فقرة بوضع  خاطئة, فالنشاط الذي تفضمو في تعممؾ قد ال تفضمو غيرؾ إختار

 ة دوف االجابة عنيا. وتقبموا فائؽ االحتراـ.اي فقر  , وال تترؾ( اماـ كؿ عبارة  √عالمة )  

 

  )التفكير(ياس أنماط التعمـمق

 " A رمز نمط السيادة الدماغية : "

ىو ميؿ الفرد الى االعتماد عمى وظائؼ الربع االيسر العموي مف الدماغ اثناء معالجة المعمومات, 
المستندة الى نظرية الدماغ الكمي ويقاس ىذا الميؿ بعدد استجاباتو عمى فقرات مقياس انماط التعمـ 

 في ىذه الدراسة.

 الجزء مف الدماغ : االيسر العموي.
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 اسـ النمط : الموضوعي.

  خصائصو : منطقي, عقالني, حقائقي, نطري, واقعي, تحميمي, كمي, رياضي, نقدي, تقني, مالي.

 العبارة ت

تنطبق 
 علي
 تماماً 

تنطبق 
علي 
 غالبا

تنطبق 
علي 
 احيانا

ال 
تنطبق 
علي 
 تماماً 

ستنتاج  1 البحث عف اسباب حدوث الظواىر الطبيعية  وا 
 آثارىا مف احداث سابقة

    

     ألتفكير في حؿ المشكمة بالعقؿ بعيدًا عف العواطؼ 2

     االلتزاـ بمواعيد تنفيذ الواجبات واالنتياء منيا 3

البحث في الكتب والمصادر لمحصوؿ عمى معمومات  4
 عندما اكمؼ بكتابة تقرير عممي حقيقية  وواقعية

    

الميؿ الى اتخاذ القرارات بنائا عمى اشياء ممموسة  5
 اوحقائؽ او براىيف

    

فيـ البناء الذري باالعتماد عمى تطور استنتاجات  6
 نظريات الكيمياء

    

جمع البيانات والمعمومات عف ظاىرة عممية كما ىي  7
 المستقبؿدوف االىتماـ بما سيحدث ليا في 

    

     فيـ الدرس عف طريؽ قراءتو في الكتاب المدرسي 8

تجزئةفكرة موضوع الدرس الى اجزاء ثـ تجميعيا مف  9
 جديد لفيميا

    

التعرؼ عمى موقع العنصر في الجدوؿ الدوري مف خالؿ  10
 معرفة عدده الذري وكتابة الترتيب االلكتروني لو

    

والقياسات الدقيقة والنسب والحسابات التعامؿ باالرقاـ  11
 لمحصوؿ عمى النتائج

    

     سيولة موازنة المعادلة الكيميائية 12

     حفظ اعداد التكافؤ لمعناصر بسيولة 13
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اجراء حسابات اعداد الكـ االربعة والترتيب االلكتروني  14
 لمذرات

    

     حؿ مسائؿ الكيمياء دوف مساعدة االخريف 15

     تكويف رأي حوؿ افكار الدرس المطروقة 16

     التمييز بيف ما يتصؿ بالموضوع المقروء وما اليتصؿ بو 17

االستعانة بالوسائؿ التكنموجية الحديثة لفيـ وتطبيؽ  18
 المعرفة العممية

    

زيارة المصانع والمعامؿ الكيميائية لالطالع عمى ما ىو  19
 الحديثةجديد مف االجيزة التقنية 

    

     مراقبة ومعالجة التكاليؼ والميزانية لمصروفي الشيري 20
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 " B رمز نمط السيادة الدماغية : "    

ىو ميؿ الفرد الى االعتماد عمى وظائؼ الربع االيسر السفمي مف الدماغ اثناء معالجة           
المعمومات, ويقاس ىذا الميؿ بعدد استجاباتو عمى فقرات مقياس انماط التعمـ المستندة الى نظرية 

 الدماغ الكمي في ىذه الدراسة.

 الجزء من الدماغ : االيسر السفلي.

 نفيذي.اسـ النمط : الت

  ,غير مخاطر  ,محافظ  ,موجو )ضابط(  ,مخطط اجرائي  ,تفصيمي ,منظـ  ,خصائصو : تسمسمي
 زمني .  ,محدد البيئة

 العبارة ت

تنطبؽ 
عمي 
 تماماً 

تنطبؽ 
عمي 
 غالبا

تنطبؽ 
عمي 
 احيانا

ال 
تنطبؽ 
عمي 
 تماماً 

     اعداد جدوؿ االمتحاف وفقًا ألىمية كؿ مادة 1

الكتاب الواحدة تمو االخرى وفقًا لترتيب مراجعة فصوؿ  2
 الكتاب

    

التصنيؼ في فئات لمخواص المتشابية والمختمفة لممواد  3
 في جدوؿ

    

     ترتيب كتبي واغراضي وجعؿ كؿ شي في مكانو 4

     تنفيذ تفاصيؿ وخطوات اي عمؿ اقـو بو 5

     التركيز عمى تفاصيؿ الموضوع الذي اقوـ بقراءتو 6

     التخطيط لمواجبات المدرسية قبؿ البدء بقراءتيا 7

     البحث عف وسائؿ تحقيؽ التفوؽ قبؿ المباشرة بالدراسة 8

     االستعانو بدليؿ لحؿ مسائؿ الكيمياء لمسير وفؽ خطواتو 9

    حؿ اسئمة الكيمياء الصعبة عند وضع المدرس خطوات  10
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 واستراتيجيات حميا
     مستمزماتي المدرسية واغراضي الخاصةالحرص عمى  11

     االتزاـ بموعد االمتحاف الشيري وال اسعى لتأجيمو 12

     االستمرار بمواصمة اي عمؿ حتى انجازه 13

حؿ مسائؿ الكيمياء بطرؽ مألوفة بداًل مف البحث عف  14
 طرؽ جديدة

    

     تجنب اجراء تجارب الكيمياء البسيطة في المنزؿ 15

االبتعادعف المخاطرة بالتعبيرعف فكرة بمفردي دوف  16
 مشاركة زمالئي

    

اعتماد الكتاب المدرسي في الحصوؿ عمى المعمومات  17
 دوف الذىاب لمصادر اخرى

    

مطالعو الواجبات المدرسية في مكاف محدد مف المنزؿ  18
 دائما

    

     لالمتحافاالتزاـ بالجدوؿ الزمني المحدد لالستعداد  19

     التركيز عمى اداء ميمو معينة في وقت محدد 20



258 

 

 "Cرمز نمط السيادة الدماغية : "    

ىو ميؿ الفرد الى االعتماد عمى وظائؼ الربع االيمف السفمي مف الدماغ اثناء معالجة المعمومات, 
الى نظرية الدماغ الكمي  ويقاس ىذا الميؿ بعدد استجاباتو عمى فقرات مقياس انماط التعمـ المستندة

 في ىذه الدراسة.

 الجزء مف الدماغ : االيمف السفمي.

 اسـ النمط : الشاعري.

داعـ )  ,تعبيري ,فني  ,رمزي ,حركي –حسي  ,شعوري ,عاطفي ,خصائصو : بيف شخصيف
 كاتب .  ,قارئ ,لفظي  ,(تعميمي

 العبارة ت

تنطبؽ 
عمي 
 تماماً 

تنطبؽ 
عمي 
 غالبا

تنطبؽ 
عمي 
 احيانا

ال 
تنطبؽ 
عمي 
 تماماً 

التعمـ بمشاركة زمالئي والتعاوف معيـ في اداء االنشطة  1
 المدرسية

    

التعمـ في الصؼ عف طريؽ تبادؿ اآلراء مع المدرس  2
 والزمالء

    

     التعمـ عف طريؽ المدرس الذي يبث الحماسة في ىمتي 3

     تعمـ دروس الكيمياء المعروضة بشكؿ قصة عممية 4

     اعطاء مف وقتي لمزمالء لمساعدتيـ بدروسيـ 5

     االستماع الى وجيات النظر المختمفة لزمالئي 6

     فيـ المعمومات عند عرضيا مرئيًا وصوتياً  7

     تذكر المعمومات عند تمثيميا ولعب االدوار فييا 8

     استعماؿ االشارات والرموزلتمثيؿ االفكار وفيميا 9
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الدرس عندما يغير المدرس شكؿ المعمومات الى فيـ  10
 رموز

    

     رسـ وتمويف االشياء المختمفة 11

     تصمـ نشرات مدرسية بألواف متناسقة 12

     التعبيرعف رأيي بفكرة واردة في موضوع الدرس 13

     التعبيرعف مشاعري تجاه المدرس بدوف خجؿ 14

     بطريقة مبسطة شرح الموضوعات الصعبة لزمالئي 15

تعميـ زمالئي ما تعممتو مف تقنيات حديثة الستعماؿ  16
 الياتؼ النقاؿ

    

     اعتماد المفردات المغوية الصحيحةعند التحدث 17

     مراعاه السرعة في التحدث وعدـ جعمو بوتيرة واحدة 18

     القاء الشعر والخطابات في المحافؿ المدرسية 19

المالحظات والمعمومات الميمة اثناء الدرس في كتابو  20
 دفتري الخاص
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 " D رمز نمط السيادة الدماغية : "

ىو ميؿ الفرد الى االعتماد عمى وظائؼ الربع االيمف العموي مف الدماغ اثناء معالجة المعمومات, 
الى نظرية الدماغ الكمي ويقاس ىذا الميؿ بعدد استجاباتو عمى فقرات مقياس انماط التعمـ المستندة 

 في ىذه الدراسة.

 الجزء مف الدماغ : االيمف العموي.

 .اسـ النمط : ابداعي

  ,حدسي  ,تزامني  ,تركيبي  ,مفاىيمي  ,تكاممي  ,تخيمي  ,ابتكاري  ,شمولي  ,خصائصو : بصري
 مستكشؼ ذاتي.  ,مخاطر  ,مبادئ ومبادر

 العبارة ت

تنطبؽ 
عمي 
 تماماً 

تنطبؽ 
عمي 
 غالبا

تنطبؽ 
عمي 
 احيانا

ال 
تنطبؽ 
عمي 
 تماماً 

     فيـ الدرس بالعرض العممي عند الشرح 1

فيـ المعمومات بسرعو عند عرضيا بالصور والرسومات  2
 والمخططات 

    

فيـ الفكرة العامة لحؿ مسائؿ الكيمياء اواًل ثـ تفصيالتيا  3
 ثانياً 

    

     الييا زمالئيحؿ مسائؿ الكيمياء بطرؽ جديدة لـ يتطرؽ  4

     ايجاد اكبر عدد مف االجابات لحؿ سؤاؿ اومشكمة 5

     تكويف صور ذىنية لمذرة ومكوناتيا 6

تكويف صور في عقمي عمى الفور لالشكاؿ اليندسية  7
 لمجزيئات

    

     الربط بيف المعمومات السابقة والجديدة عند قراءة الدرس 8
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     بالكيمياء والحياة اليوميةالربط بيف ما ادرسو  9

تصور اشياء غير محسوسة بأثارة اسئمة ) اذا كاف ....  10
 ماذا يحدث؟(

    

ترتيب ارتباط ذرات الكاربوف في سمسمة  اعادة 11
 لمحصوؿ عمى متجانسات جديدةالييدروكربونات 

    

     التفكير في جميع مطاليب السؤاؿ في وقت واحد 12

     بأكثر مف ميمة في آف واحدالقياـ  13

الحكـ عمى اختيار زمالئي بالحدس اكثر مف التأمؿ في  14
 تصرفاتيـ

    

الفيـ السريعمما يقولو المدرس عف فكرة معينة  دوف  15
 الحاجة الى براىيف

    

     المبادرة في تنظيؼ الصؼ دوف اف يطمب مني ذلؾ 16

     اسئمة الكيمياءالعرض عمى زميمي مساعدتو في حؿ  17

     التمتع بأجراء تجارب الكيمياء البسيطة في المنزؿ 18

     ذ القرارات دوف الرجوع الى آراء الزمالءااتخ 19

     جمع معمومات كثيرة عف اي موضوع ادرسو في الكيمياء 20
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 (17ممحؽ )

 عمى األختبار التحصيمي وعة التجريبيةمدرجات طالب المج

نوي كوردستاني  ت
 المختمطة

 كرمسير
 المختمطة

راـ شييد ئا
 المختمطة

 المختمطة كوراف لمبناتروشت 

1 41 35 30 42 40 
2 40 40 46 44 44 
3 38 38 39 39 32 
4 42 33 37 37 38 
5 37 41 28 41 38 
6 39 38 32 43 38 
7 30 41 44 28 43 
8 36 29 44 38 32 
9 38 37 38 35 31 
10 38 34 42 37 32 
11 41 35 36 40 28 
12 45 43 35 40 20 
13 37 31 40 42 45 
14 44 38 41 19 43 
15 43 40 36 23 37 
16 39 39 33 38 36 
17 46 35 29 34 37 
18 33 41 42 42 29 
19 42 43 38 44 42 
20 39 18 44 36 44 
21 37 39 20 38 43 
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22 20 35 48 41 45 
23 43 43 43 34 24 
24 38 40 36 42 39 
25 41 31 39 30 38 
26 44 37 21 38 29 
27 38 30 38 36 39 
28 39 28 40 32 43 
29 40 26 37  31 
30 21  34   
31 47     

 

 عمى األختبار التحصيمي درجات طالب المجموعة الضابطة

 سوور  هبرد ت
 المختمطة

ابراىيـ 
 أحمد

خانزاد 
 لمبنات

حمريف 
 المختمطة

ىاوكاري 
 المختمطة

باكور 
 المختمطة

ىاوار 
 كرمياني 

1 32 28 30 34 20 18 36 
2 28 26 28 25 18 26 26 
3 19 24 22 28 22 25 25 
4 27 30 18 22 34 25 16 
5 24 21 26 21 25 24 26 
6 25 22 23 27 14 22 25 
7 25 21 20 16 28 32 23 
8 26 25 14 19 25 14 24 
9 22 24 45 18 25 21 22 
10 29 23 21 38 19 24 20 
11 21 27 13 32 40 23 29 
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12 24 20 28 12 25 27 34 
13 25 21 25 22 10 19 38 
14 25 19 25 25 26 18 12 
15 26 33 22 27 22 28 14 
16 23 18 26 28 27 28 26 
17 26 17 24 21 21 22 18 
18 26 42 20 18 25 25 25 
19 22 25 19 17 25 25 27 
20 21 23 28 27 24 24 21 
21 20 28 24 26 30 26 20 
22 20 22 25 25 16 19 27 
23 27 20 25 24 14 15 25 
24 30 18 25 24 26 28 23 
25 25 27 21 20 27 31 20 
26 24 26 20 27 24 23 16 
27 25 22 26 26 16 20  
28 24 20 18 18  25  
29 26   27  22  
30 18   24    
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 (18ممحؽ )

 عمى مقياس أنماط التفكير طالب المجوعة التجريبية درجات

نوي كوردستاني  ت
 المختمطة

 كرمسير
 المختمطة

راـ شييد ئا
 المختمطة

 المختمطة كوراف لمبناتروشت 

1 253 240 220 223 248 
2 240 250 236 200 226 
3 254 254 226 205 251 
4 249 238 245 232 208 
5 255 240 256 222 210 
6 242 242 218 210 228 
7 240 252 244 218 256 
8 256 236 239 251 238 
9 248 234 200 246 200 
10 244 237 218 230 234 
11 248 244 220 218 247 
12 246 256 234 256 198 
13 256 234 254 252 254 
14 244 251 227 228 244 
15 253 246 235 240 236 
16 250 253 245 250 208 
17 246 237 257 218 228 
18 241 239 221 244 256 
19 244 248 243 210 238 
20 247 251 237 200 213 
21 248 234 228 254 252 
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22 237 244 254 224 234 
23 245 252 226 211 209 
24 250 246 219 228 243 
25 243 238 234 230 238 
26 253 239 250 252 254 
27 240 250 247 216  
28 246   226  
29      
30      
31      

 

 عمى مقياس أنماط التفكير طالب المجموعة الضابطة درجات

 سوور  هبرد ت
 المختمطة

ابراىيـ 
 أحمد

خانزاد 
 لمبنات

حمريف 
 المختمطة

ىاوكاري 
 المختمطة

باكور 
 المختمطة

 ىاوار
 كرمياني 

1 171 200 196 173 181 183 177 
2 180 188 182 201 179 190 195 
3 178 180 180 194 193 178 203 
4 174 178 182 175 205 194 171 
5 188 168 178 182 220 201 175 
6 190 182 202 191 173 173 189 
7 188 175 210 208 178 182 191 
8 180 169 189 170 199 186 190 
9 182 190 190 185 185 179 187 
10 175 180 188 177 179 203 183 
11 170 177 192 179 171 185 171 
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12 186 175 177 183 200 177 173 
13 190 187 174 201 191 183 192 
14 177 192 184 181 188 200 199 
15 200 178 200 193 183 193 189 
16 220 189 197 189 177 172 201 
17 240 179 180 190 187 176 176 
18 180 182 182 192 180 182 188 
19 178 194 178 178 193 191 205 
20 248 185 181 173 175 190 170 
21 178 234 193 198 188 203 194 
22 192 178 187 200 193 174 186 
23 190 183 185 183 173 181 174 
24 186 179 180 190 183 178 171 
25 180 176 182 183 180 171 176 
26 198 194 179 180  178 179 
27  186 178     
28        
29        
30        
31        
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 (19ممحؽ )

 الكيمياء بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية لمدرسي درجات

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية ت
1 199 138 
2 202 127 
3 206 124 
4 203 122 
5 209 128 
6  127 
7  129 
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Abstract 

This dissertation aims at putting plan for training course programs of the 

teachers of chemistry according to the strategies of both sides of the brain and its 

impact on their teaching exercise and achievement and thinking patterns of their 

students. To achieve the goals of the dissertation, three zero hypotheses were 

proposed: 

1. There is no statistical significant difference at the level of 

significance (0.05) between the average degree of teaching practices 

of chemistry teachers who participate in the training course according 

to the strategies of both sides of the brain and the average degree of 

the non-participating teachers.  

2. There is no statistical significant difference at the level of 

significance (0.05) between the average of students
,
 degree who were 

taught by the trained chemistry teachers according to strategies of 

both sides of the brain and the average of students
,
 degree taught by 

the non-trained chemistry teachers in chemistry test. 

3. There is no statistical significant difference at the level of 

significance (0.05) between the average of students
,
 degree who were 

taught by the trained chemistry teachers according to the strategies of 

both sides of the brain and the average of students
,
 degree taught by 

the non-trained chemistry teachers of the quantity of thinking 

patterns. 

The chemistry teachers in the secondary schools in the General 

Directorate of Garmian Education in Sulaimania province and the fifth grade 

scientific students in 2015-2016 were assigned as the research community. 

The sample was chosen from teachers who teach the fifth grade 

scientific students from the research community, five of those who 

participated in the proposed training course according to the strategies of 

both sides of the brain, and seven teachers who did not participate in the 

course and they were chosen according to some criteria like: certificate, the 

length of their teaching career, and their previous experience. After that a 

sample of those teachers, students was chosen and a class was randomly 

chosen for each teachers as follows:  
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(28- 31) students (males and females) for the teachers who participated in 

the proposed training course, and (26 – 30) students (males and females) for 

the teachers who did not participate in the course. 

The form of monitoring the teaching measures of chemistry teachers was 

prepared to suit both sides of the brain and contained three steps: analysis, 

assembling, and evaluation. The form contained (48) articles the truthfulness of 

which were tested and its validity was fixed according to the (practice, re-

practice) method. At the end, the range of connectivity reached (88%). As for the 

learning test, it contained (50) articles of multiple choice of four choices. Then its 

truthfulness and psychometric features were tested and the range of its 

connectivity was (0.91%) according to (Keoder Richardson-20). As far as the 

kind of thinking measure is concerned, (Al-Zuheri, 2016) test in Iraq was used 

which is based on the four-sided sample that is based in its turn on the Whole 

Brain theory of Herman. The results showed the following: 

1. There is a diagnosed statistical difference between the two groups of the teachers 

who participated in the training course and those who did not participate in it as far 

as the teaching measures are concerned and the scale largely falls on the side of the 

trained teachers. 

2. There is a diagnosed statistical difference between the students of the trained and 

not trained teachers in the test of thinking in the topic of chemistry for the students 

of the trained teachers with a wide range. 

3. There is a diagnosed statistical difference between the students of the trained and 

not trained teachers in the kind of thinking measure for the students of the trained 

teachers with a wide range. 

Therefore, the researcher recommends the proposed training course according to 

the strategies of both sides of the brain together in the course of training chemistry 

teachers during their service. 
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