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مياء ( في ثحصيل مادة الكي KUDأثر استراثيجية ) 

 طالبات الصف عند والتواصل الكتابي

 الثاني املتوسط 

  مقدمةرسالة 

ابن الهيثم / جامعة بغداد وهي جزء  –الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة 

 املاجستير في التربية ) طرائق ثدريس الكيمياء (من متطلبات نيل درجة 

 قبل الطالبة من

 العزاوي سارو وليد رشيد 
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 ألاستاذ املساعد الدكتورة
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 صدق هللا العظمي                                               

 ( 71اية )  ,سورة الرعد

 

 

 

 

 



 المشرف اقرار
( في تحصيل مادة KUD) اثر أستراتيجية ) ـب أشيد ان اعداد ىذه الرسالة الموسومة

قدَّمتيا طالبة التي  (الكيمياء والتواصل الكتابي عند طالبات الصف الثاني المتوسط 
غداد/كمية التربية لمعموم في جامعة ب قد جرى بأشرافي (الماجستير )ساره وليد رشيد

ي التربية نيل درجة الماجستير ف ابن الييثم , وىي جزء من متطمباتالصرفة / 
 (.)طرائق تدريس الكيماء

 

 التوقيع:                             

 ضمياء سالم داود : أ.م.د المشرف                                                          

 

 

 الى التوصيات المتوافرة أرشح ىذه الرسالة لممناقشة .بناء 

 

 

 

 : التوقيع                                

 أ.د. اسماعيل ابراىيم عمي                                                                

 رئيس قسم العموم التربوية والنفسية

 م7102التاريخ :     /     /                                                                



 الخبير المغوياقرار 

مادة  تحصيل( في KUDأثر استراتيجية )اني قرأت الرسالة الموسومة بــ )أشيد 
الطالبة          قدَّمتيا( التي والتواصل الكتابي عند طالبات الصف الثاني المتوسط الكيمياء

)ساره وليد رشيد( الى كمية التربية لمعموم الصرفة ابن الييثم/جامعة بغداد وىي جزء 
وجرى تقويميا من متطمبات نيل درجة ماجستير في التربية )طرائق تدريس الكيمياء( 

 . واألسموبية وقد وجدتيا صالحة من الناحية المغويةلغويا من قبمي 

 

 

 التوقيع :                       

 أ. م.د مؤيد عباس حسين سم :اال                                               

 7102/  00/ 7التاريخ :                                           

 

 

 

 

 

 

 



 الخبير العممياقرار 

مادة  تحصيل( في KUD) أثر استراتيجيةالرسالة الموسومة بــ )ىذه  اني قرأتأشيد 
الطالبة          قدَّمتيا( التي والتواصل الكتابي عند طالبات الصف الثاني المتوسط الكيمياء

)ساره وليد رشيد( الى كمية التربية لمعموم الصرفة ابن الييثم/جامعة بغداد وىي جزء 
وتم تقويميا  ماجستير في التربية )طرائق تدريس الكيمياء(المن متطمبات نيل درجة 

 وقد وجدتيا صالحة من الناحية العممية . عمميا  

 

 

 التوقيع :                                    

 أ. د. عمي الدليمي سم :اال                                                      

 7102التاريخ :  /   /                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اقرار لجنة المناقشة 

( KUD) أثر استراتيجية)بــنشيد نحن اعضاء لجنة المناقشة بأننا اطمعنا عمى الرسالة الموسومة 
في تحصيل مادة الكيمياء والتواصل الكتابي عند طالبات الصف الثاني المتوسط ( التي تقدمت 
بيا الطالبة ) ساره وليد رشيد ( وقد ناقشناىا في محتوياتيا وفيما لو عالقة بيا , وقد وجدنا بأنيا 

نوصي بقبول و جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في التربية ) طرائق تدريس الكيمياء ( , وعمي
 ( .الرسالة بتقدير ) امتياز

 عضو المجنة      رئيس المجنة                                         

 التوقيع :    التوقيع :                                             

 فرج اهللأ.م.د حسن تقي طو االسم :                           أ.م.د زينب عزيز احمداألسم  :

          0/7/7102التاريخ:                                      0/7/7102التاريخ: 

                           

 عضو المجنة ) المشرف (  عضو المجنة                                            

 التوقيع :   التوقيع :                                               

 أ.م.د ضمياء سالم داود االسم :                            عفاف زياد وادي أ.م.داألسم  :

                                    0/7/7102التاريخ:                                       0/7/7102التاريخ: 

 جامعة بغداد-ابن الييثم-الصرفةصدقت الرسالة من مجمس كمية التربية لمعموم 

 التوقيع :                                      

  الجبوري ا.د خالد فيد عمي                     

                       عميد كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الييثم                       

 7102/    /    التاريخ :                   



 اإلىداء 

 الى من بلغ الرسالة وأدى اْلمانة الى نبي الرحمة ونور العالمين الى النبي
 سيدنا محمد صلى اهلل عليو وسلم. اْلكرم

وحنانها  الى بسمة الحياة ورمز الحب والحنان الى من كان دعاؤىا سر نجاحي
بالصحة  وامدىاعمرىا بلسم جراحي الى ست الحبايب امي الغالية اطال اهلل 

 والعافية .

الى من كان سبب وجودي فهو نور عيني ومهجة قلبي وشمس دربي ابي 
 اهلل بالصالحات . هالغالي امد  

 الى الشموع المضيئة في حياتي التي انارت وابهجت كياني الى اخواني
                                                                            واخواتي

 " صبا , نوره , نبأ , غفران , أحمد , مصطفى "

 الى الشموع التي تنير كل خطوة في دربنا وتذلل كل عائق امامنا

 أساتذتي الكرام

                 لى جانبي عمي الغاليإ لى من ساندني في طريقي ووقفإ
 الدكتور يوسف ابراىيم صادق

  النجاح واصل طريقْل الى كل من منحني العزيمة والقوة

 ثمرة جهدي ىذا ... لهم بالفضل اىديهم عرفاناً 

 ساره

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكر وامتنان

 الحمد هلل رب العالمين , حمدا كثيرا كما ينبغي لجالل وجهو وعظيم سلطانو الذي
 أعطى ورزق وتفضل وأنعم , والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة

 محمد عليو افضل الصالة والسالم . وسراج اْلمة

) ضمياء سالم  ال يسعني الى ان اتقدم بعظيم الشكر واْلمتنان الى الدكتورة الغالية
 داود ( التي اشعلت الشموع في درب ىذه الرسالة ووضعت بصماتها على مفرداتها

 .وحروفها وفواصلها حتى وصلت الى وضعها الحالي 

 يس قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربيةكما اقدم شكري وامتناني الى رئ
 ابن الهيثم  ) أ.د اسماعيل ابراىيم علي ( واالساتذة الكرام في ىذا –للعلوم الصرفة 

و  القسم وأخص منهم بالذكر ) أ.م.د أحمد عبيد حسن ( ) أ.م.د سوزان دريد أحمد (
السيمنار لما ساىموا بو  اْلساتذة اْلفاضل في لجنة وكذلك ) م.د أنور عباس محمد (

والخبراء والمحكمين الذين تمت اْلستعانة بهم في اثناء  من بلورة مشروع البحث ,
 وادواتو . اعداد مستلزمات البحث

 واْلخت ) ياسمين محسن حمد (  كما اتوجو بشكري وتقديري الى اْلخت الغالية

 على صبرىم معي ومساعدتهم لي خالل مدة البحث . ) بتول (

 

 

 

 ةالباحث



 أ

 

 البحث مستخمص

 :التعرف عمىهدف البحث الى 

( في تحصيل مادة الكيمياء والتواصل الكتابي عند طالبات الصف الثاني KUDأثر استراتيجية )
 المتوسط .

 ولتحقيق هدفا البحث صاغت الباحثة الفرضيتين الصفريتين األتيتين :

طالبات  درجات( بين متوسط 0,05احصائية عند مستوى داللة ) داللة ذاتق و وجد فر تال  -1
المجموعة  البات( ودرجات طKUDالمجموعة التجريبية الالتي يدرسن وفقا الستراتيجية )

الضابطة الالتي يدرسن وفقا لمطريقة االعتيادية في األختبار التحصيمي لمادة كيماء الصف 
 الثاني المتوسط .

 طالبات درجات( بين متوسط 0,05داللة احصائية عند مستوى داللة ) اتذ روقوجد فتال  -2
المجموعة  البات( ودرجات طKUDالمجموعة التجريبية الالتي يدرسن وفقا الستراتيجية )

 الضابطة الالتي يدرسن وفقا لمطريقة األعتيادية في اختبار التواصل الكتابي .

( وتكونت صميم التجريبي ذو الضبط الجزئي )مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبيةواختير الت
( طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط , تم توزيعهم عمى مجموعتين 61عينة البحث من )

 : المتغيرات األتيةضابطة وتجريبية وكوفئت المجموعتان في 

( , العمر الزمني باالشهر , اختبار المعمومات السابقة في مادة لينون ) لمذكاء -)اختبار اوتيس
 ( .كيمياء  واختبار التواصل الكتابيدة الالكيمياء , التحصيل السابق في ما

أعدت الباحثة اداتين لمبحث , االختبار التحصيمي واختبار التواصل الكتابي تألف االختبار 
( فقرة موضوعية من نوع األختيار من متعدد بأربعة بدائل اما اختبار 40التحصيمي من )

 اصل الكتابي المحددة  بمجالمجاالت التو ( فقرة مقالية وفق 15صل الكتابي فقد تألف من )االتو 
( وتم حساب الخصائص لتعميق, كتابة التمخيص, كتابة األسئمة, كتابة النصائح) كتابة ا

 . لصدق والثبات لالداتينوا لمفقرات السايكومترية



 ب

 

 –باخ و معادلة كيودرنكرو -من الوسائل اإلحصائية المناسبة ومنها )معادلة الفا واستعممت عدداً 
 , ومعامل ارتباط بيرسون(.(T-test)التائي  , واألختبار 20-اردسونيتشر 

( في تحصيل مادة الكيمياء والتواصل KUDوقد اسفرت النتائج عن وجود اثر إلستراتيجية )
الكتابي عند طالبات الصف الثاني المتوسط وفي ضوء نتائج البحث اوصت الباحثة بعدد من 

 التوصيات والمقترحات .
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 ثبت المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع
 - اآلية القرأنية

 - اقرار المشرف
 - اقرار الخبير المغوي
 - اقرار الخبير العممي
 - اقرار لجنة المناقشة

 - اإلهداء
 - شكر وامتنان

 ب -أ ممخص البحث
 ه -ج ثبت المحتويات

 ز -و ثبت الجداول
 ح ثبت المخططات 

 ط -ح ثبت المالحق
 14-1 الفصل األول: التعريف بالبحث

 2 مشكمة البحث
 3 اهمية البحث
 11 هدفا البحث

 11 فرضيتا البحث
 11 حدود البحث

 12 تحديد المصطمحات
 الفصل الثاني : المحور االول :
 خمفية نظرية ودراسات سابقة

15-55 

 16 مفهوم النظرية البنائية
 17 الجذور التاريخية لمنظرية البنائية

 18 مصادر البنائية
 22 افتراضات النظرية البنائية
 21 خصائص النظرية البنائية



 د

 

 21 مبادئ واسس النظرية البنائية
 22 دور الُمدرس في النظرية البنائية

 23 في النظرية البنائية المتعممدور 
 24 استراتيجيات التدريس القائمة عمى الفكر البنائي 

 24 ( KUDاستراتيجية ) 
 26 (KUD)مبادئ التدريس بأستخدام أستراتيجية

 27 ( KUDمجاالت استراتيجية ) 
 27 ( KUDاالفتراضات التي تقوم عميها استراتيجية) 

 28 ( KUDاهداف استراتيجية) 
 28 ( KUDدور الُمدرس وفق استراتيجية) 

 29 ( KUDوفق استراتيجية )  المتعممدور 
 29 ( KUDدور االدارة المدرسية في استراتيجية ) 
 32 ( KUDمبررات ودوافع استخدام استراتيجية ) 

 32 ( KUDخطوات التدريس عمى وفق استراتيجية ) 
 32 مفهوم التواصل 

 33 مكونات عممية التواصل 
 35 اهمية عممية التواصل 

 35 خصائص عممية التواصل 
 36 اهداف عممية التواصل 

 36 اتجاهات عممية التواصل 
 37 نماذج عممية التواصل 

 42 معوقات عممية التواصل 
 41 اشكال التواصل 
 42 التواصل الكتابي 

 43 مفهوم التواصل الكتابي 
 44 اهداف التواصل الكتابي

 45 االسس التي يقوم عميها التواصل الكتابي 
 46 قواعد اساسية يجب مراعاتها في التواصل الكتابي 



 ه

 

 47 طبيعة التواصل الكتابي
 47 والُمدرس في التواصل الكتابي  المتعممالصعوبات التي تواجه 

 48 في التواصل الكتابي المتعممينمقترحات لعالج ضعف 
 48 مجاالت التواصل الكتابي 

 52 المحور الثاني : دراسات سابقة
 52 الدراسات السابقةمناقشة 

 55 الدراسات السابقةجوانب االفادة من 
 87-56 الفصل الثالث : منهج البحث واجراءاته

 57 التصميم التجريبي 
 57 مجتمع البحث
 58 عينة البحث

 58 اجراءات الضبط
 69 اعداد متطمبات البحث

 71 اعداد ادوات البحث
 85 اجراءات تطبيق التجربة

 85 األحصائيةالوسائل 
 96-88 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها

 89 عرض النتائج 
 94 تفسير النتائج
 95 االستنتاجات 

 96 التوصيات 
 96 المقترحات

 122-97 المصادر
 229-121 المالحق

  ممخص البحث بالمغة االنكميزية
  



 و

 

 ثبت الجداول

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

نجاح طالبات الصف الثاني المتوسط لمادة الكيمياء في المديرية نسب  1
 العامة لتربية بغداد / الكرخ األولى

2 

 52 (KUDدراسات تناولت استراتيجية  ) 2
 52 دراسات تناولت التواصل الكتابي 3
 58 توزيع طالبات عينتي البحث بين المجموعتين التجريبية والضابطة 4
 الوصف االحصائي لممجموعتين الضابطة والتجريبية  أ -5

 في متغير ) الذكاء (
62 

عمى إختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة  ب -5
 والمتوسط في ُمتغير )الذكاء( وفق التباين

62 

 الوصف االحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير أ -6
 باالشهر( )العمرالزمني

61 

عمى اختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة  ب -6
 والمتوسط في متغير )العمر الزمني باألشهر( وفق التباين

62 

 الوصف اإلحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير أ -7
 ) اختبار المعمومات السابقة(

63 

عمى اختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة  ب -7
 والمتوسط في متغير )اختبار المعمومات السابقة( وفق التباين

63 

 الوصف اإلحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير أ -8
 )درجة امتحان نصف السنة(

64 

عمى اختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة  ب -8
 والمتوسط في متغير )درجة امتحان نصف السنة( التباين وفق

65 



 ز

 

 الوصف اإلحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير أ -9
 )اختبار التواصل الكتابي(

66 

عمى تين التجريبية والضابطة اختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموع ب -9
 والمتوسط في متغير )اختبار التواصل الكتابي ( وفق التباين

66 

ربعة ستويات المعرفية األستوى من المُ عدد االغراض السموكية لكل مُ  12
بحسب تصنيف بموم لثالثة فصول ) الخامس,السادس والسابع ( من 

 م2016قرر لمعام الدراسي الكتاب المدرسي المُ 

72 

 73 (جدول المواصفات لألختبار التحصيمي) 11
 84 )توزيع فقرات اختبار التواصل الكتابي عمى مجاالته بصيغته النهائية( 12
 89 الوصف اإلحصائي لممجموعتين الضابطة والتجريبية في متغير)التحصيل( أ -13
 92 التحصيل()( لممجموعتين الضابطة في متغير t( و)F)قيمة ) ب-13

 91 جدول مرجعي لتحديد حجم األثر 14
ηقيمة ) 15

( ومقدار حجم األثر في التحصيل لممجموعتين الضابطة d( و)2
 والتجريبية

91 

 رالوصف اإلحصائي لممجموعتين الضابطة والتجريبية في متغي أ-16
 ( )اختبار التواصل الكتابي

92 

 متغير( لممجموعتين التجريبية والضابطة في t( و)Fقيمة ) ب-16
 )التواصل الكتابي(

93 

ηقيمة ) 17
لممجموعتين  ( ومقدار حجم األثر في التواصل الكتابيd( و)2

 الضابطة والتجريبية
93 
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 ثبت المخططات

رقم 
 المخطط

 الصفحة عنوان المخطط

 23 مقارنة بين الصف التقميدي والصف البنائي 1
 57 التصميم التجريبي لمجموعتي البحث 2
 69 الحصص الدراسية بين مجموعتي البحثتوزيع  3
 71 خطوات بناء األختبار التحصيمي 4
 78 اختبار التواصل الكتابيخطوات بناء  5
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 (Problem of the Research)  مشكمة البحث :أوال : 

يشيد العالم تقدمًا ممحوظًا في جميع مجاالت الحياة الُمختمفة الذي يدفع األمم والشعوب لتوجيو 
المعرفي والتطور التكنولوجي الحاصل في مختمف  االنفجاراىتماماتيا وبذل جيودىا لمواكبة 

المجاالت ويعد مجال التدريس احد ىذه المجاالت وقد حظي بتقدم واىتمام كبيرين, كما يعد عمم 
الكيمياء مجااًل تخصصيًا واسعًا جدًا لكثرة فروعو وسعتِو وارتباطِو المباشر بحياة آإلنسان 

بحياة  ارتباطيا بتدريس ىذه المادة العممية بنحو يعكسوالمجتمع وىذا يدعوا إلى ضرورة االىتمام 
الطالبة وبيئتيا , لذا يعد انخفاض تحصيل الطالبات في مادة الكيمياء ِمن المشكالت اليامة التي 
تواجو الُمدرسات وىذا ما تؤكدُه ِنسب النجاح المنخفضة في مادة الكيمياء لدى طالبات الصف 

 .(0)م( كما مبين في جدول 4105-4102األخيرة )الثاني المتوسط لمسنوات الثالث 

 (1جدول )

 نسب نجاح طالبات الصف الثاني المتوسط لمادة الكيمياء 

 في المديرية العامة لتربية بغداد / الكرخ األولى *

 ية النسبة المئو  عدد الناجحات عدد المشاركات  السنة الدراسية  ت
1 (3112-3112) 4232 2321 ,,53 % 
3 (3112-311,) 523, 2222 33% 
2 (311,-3113) 51,2 2252 3353% 

( وجيت إلى ُمدرسات 4كما َشخصت الباحثة الُمشكمة من ِخالل استبانة استطالعية الممحق )
مادة الكيمياء ومناقشة أراء مجموعة ِمن الُمدرسات في مادة الكيمياء َحول أسباب تدني ُمستوى 

وقد  ,(KUD) باستراتيجية قدراتين عمى التواصل ومدى معرفتينَتحصيل الطالبات وُمستوى 
 : إلى النتائج التالية آإلجابات توصمت الباحثة بعد تكميم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم الحصول عمى نسب النجاح من شعبة االحصاء في مديرية التربية الكرخ االولى بموجب كتاب تسييل *
 3/01/4104في   4303يمة الصادر من كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الييثم  المرقم د.ع/ المُ 
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 53  عتيادية اأساليب تدريسية  ستعمالا% منين أكدن إن أسباب ضعف التحصيل بسبب
آألستماع تجعل الُمدرسة محور العممية التعميمية في حين ال يقع عمى عاتق الطالبة سوى 

 ستدعاء .والحفظ واال
 71 ( من الُمدرسات أجمعن عدم معرفتين بإستراتيجية %KUD . ) 
 73 . من الُمدرسات أجمعن عمى ِضعف ُقدرات الطالبات بالتواصل الكتابي % 

ىذه الدراسات لم ُتحقق ما وبالرغم من الدراسات المتعددة في مجال طرائق التدريس فما زالت 
أعداد كبيرة ِمن الطالبات ليو الباحثين فالجمود ما زال سائدا في إلقاء الُمحاضرات عمى َيطمح إ
 التربيةىتمام في التمكن العممي من المادة وىذا ما أكده المؤتمر العممي السابع لكمية دون آال

كما أثبتت  (0: 4102,االساسية لمعموم األنسانية/جامعة واسط ,)مؤتمر كمية التربيةاالساسية 
ُضعف الطالبات  (4112( ودراسة)النصاروالروضان,4112كدراسة)عزازي, العديد ِمن الدراسات

 ىتمام الُمدرسات بأعدادىال وجود خمل في الكتابة بسبب عدم افي التواصل الكتابي من خال
وتقديميا بصورة روتينية دون تخطيط ليا وعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات مما تضطر 

 .جب من زميمة اخرى دون فيمبعض الطالبات لنقل الوا
الفمسفة البنائية  استراتيجيات( وىي إحدى KUD)رتأت الباحثة تجريب استراتيجية وليذا ا 

 جابة عمى السؤال األتي :لكتابي عن طريق آإلصيل والتواصل اوالتعرف عمى أثرىا في التح
( في تحصيل مادة الكيمياء والتواصل الكتابي عند طالبات الصف KUDما أثر استراتيجية )

 الثاني المتوسط ؟

 (Importance of the Research) : أهمية البحث : ثانيا  

 وىذا التقدم صاحبوُ  ن التطور في مختمف مجاالت العموم ,شيد عالمنا اليوم حركة سريعة مِ يَ 
لى أن يعمل جاىدًا إحاجة ماسة بِ  متعممصبح الأتسارع بشكل غير طبيعي و نفجار معرفي مُ إ

جاراة الكم اليائل من يجابية ويصبح قادرًا عمى مُ إ, وأن يتعايش مع الحياة بصورة  ليتكيف معوُ 
مول والبدائل أفضل الحختيار نظم الن الواجب عميو أن يعمل بجد وفكر مُ المعمومات , وأصبح مِ 
 .  م وتمحقو بركب الحضارة والتقدملى األماإالتي تدفع بمجتمعو 

                     (4:  4116)قشطة,       
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تجيت األنظار نحو استقبل وال سيما بعد أن سيمة األمم لمواكبة الحاضر وبناء المُ وتعد التربية وَ  
حو التربية مام األمم نَ ىتادم الدول ليذا ينصب أساسيًا في تقالتربية والتعميم كونُو يشكل بعدًا 

لوجية و ولكي تستطيع التربية وباألخص التربية العممية أن تواجو التطورات العممية والتكن والتعميم 
 متعممينساعد المكانات التي تُ يمية ثرية بالخبرات والوسائل واإلالكبيرة ال بد من تييئة بيئة تعم

الدراسي من  مومن ثم زيادة تحصيمي يميوتنمية مستوى التواصل الكتابي لد معمى تحسين مياراتي
عمومات سيمة لنقل الميارات والمعارف والمخالل االستراتيجيات الحديثة في التدريس التي تعد وَ 

يرة لذلك أعطت التربية الحديثة أىمية َكب (20: 0770)محمد ومحمد, لتحقيق األىداف التربوية
لمطرائق التدريسية َونظرت إلييا عمى إنيا َحجر الزاوية في العممية التعميمية وذلك لما ليا ِمن 
أىمية كبيرة في تحقيق األىداف والغايات التربوية فأحسن المناىج والكتب والبرامج والنشاطات 

طريقة تدريسيم العممية المدرسية قد ال ُتحقق أىدافيا ما لم يكن ُمدرسوا العموم ُمتميزين في 
وقامت وزارة التربية العراقية بتوجيو (2: 4103وب تعميميم واستعمال َوسيمتيم)الساعدي,وأسم

الحديثة في طرائق التدريس والسعي إلى تجربتيا  االتجاىاتالييئات التدريسية جميعيا إلى ُمتابعة 
 (  06: 0756تربية, )وزارة ال                              بالصالح منيا.     واالنتفاع

ة سيمة الفيم ومحببة إلى تجعميا ماد طرائق التدريس الُمناسبة لتدريس مادة الكيمياء ستعمالفا
ى الممل من التعميم , ألنو يؤدي لوالطرائق التي تؤدي إ عن األساليب االبتعادفيجب  المتعممين

نتباه الوسائل التعميمية المتنوعة إلى ا ستعمالعن الدرس إذ يؤدي ا صراف المتعمميننإلى ا
وتؤكد دراسة        (002: 0774)راشد, وع الدرس والحد من مشكمة ممميملموض المتعممين

ستراتيجيات استعمال اإلعمى  ن تدريب الُمدرسين والمتعممينأ( عمى ان 4104)الربيعي , 
ل كتشاف والتفكير والتواصعمى آأل المتعممينر في زيادة قدرة الحديثة في تعميم العموم ليا أثر كبي

بشكل إيجابي عمى  البعض وبالتالي ينعكس ذلك الكتابي ِبشكل َجيد مع الُمدرسين ومع بعضيم
 (2: 4104)الربيعي ,                                          .العممي ُمستوى المتعممين

بوية ِمن ِخالل َتوظيفيا لمتقنيات التربوية التي ويمكن أن  ُتحقق الطريقة التدريسية  األىداف التر 
ولمتكنولوجيا دور إيجابي في تعميم المواد العممية  تسيم إسياما كبيرًا في آإلصالح والتطوير,

واإلنسانية داخل المدرسة وخارجيا فالتقنيات الحديثة في التدريس تختصر الوقت وتُقدم أحدث 
عمى التعمم لما تتضمنُو من عناصر التشويق  ساعدتيمالمعمومات فضاًل عن حثيا لممتعممين ومُ 
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يس طرائق التدر  ( ان4103وتشير دراسة )خميفة, ,(4: 0775)الغريب وبيبياني,والترغيب
ىمال إحتياجات كالتركيز عمى المادة ا االعتيادية  في التعميم التي يمجأ إلييا الُمدرسين لدراسية وا 

المقررات الدراسية بفترة زمنية ُمحددة يؤدي ذلك الى ضعف في  ألكمال المتعممين ُمحاولة منيم
ألساليب  ختيار الُمدرسين ن اإ( , 2: 4103)خميفة,لتواصل الكتابي والتحصيل لممتعممينا

ذا ما أعد سمًا في تحقيق األىداف وال سيما أوطرائق التدريس الحديثة ُيمكن أن تكون عاماًل حا
فتدريس العموم َلم يعد  (041: 4113في العممية التعميمية)زيتون,  فاعالً  عنصرًا مشاركاً  المتعمم

سترجاعيا,  لى المتعممين( إعارف )بطريقة اعتياديةُمجرد نقل لممعمومات والم َبل عممية َوِحفظيا وا 
كتسابيا واالوبن عارف والمعمومات السابقة لممتعممينتعني بتنشيط الم حتفاظ اء المعرفة وفيميا وا 

خصية واالجتماعية بما ينبغي أن من كافة الجوانب الش لتتكامل شخصية المتعمم ا وتوظيفيابي
لقضايا والمشكالت الحياتية عن ا ليكون مواطن صالح مسؤول عممو عمى يعرف ويكون قادراً 

وثروتِو المعرفية ختراعاتو وتحدياتو بإ متقدماً  لوجياً و عمى العيش في مجتمع متغير تكن اً وقادر 
 (          40-41: 4115)زيتون,                                                      . والمعموماتية

عمى ضرورة تطوير  في توصياتيا التي ُعقدت في داخل العراق وأكدت العديد من المؤتمرات 
ة طالع عمى الطرائق واألساليب التدريسية الحديثة لمواكبالتدريسية والتربوية ِمن خالل آإلالعممية 

د العالمي وضرورة مشاركة المتعممين في الدرس التطورات في العميمة التدريسية عمى الصعي
الُمعمم رسالة البناء والسالم لمؤتمر العممي الُمنعقد تحت شعار)عمى التعمم ومنيا ا وتنمية قدراتيم

ة التربية / كمي(, في الجامعة المستنصرية4101/ نيسان/ 40-41لمجتمع( لممدة من)في ا
 (4: 4101, االساسية )مؤتمركمية التربية                                            .ساسيةآأل

الذي ُعقد في جامعة  (4104/تشرين الثاني/02-01لممدة ) العممي الثالث عشر  مؤتمرأكد الو 
بابل عمى تطوير العممية التعميمية في العراق من خالل تطوير قابميات وميارات الُمدرسات 

 .ئق واألساليب التربوية الحديثةالطرا ستعمالوا لُمدرسين ورفع ُمستوى المتعممينوا

 (     060: 4104)جامعة بابل,

يأتي إال اذا عكس تدريس العموم طبيعة العمم مادة ويرى الميتمون بتدريس العموم إن فيم العمم ال 
وطريقة , واالتجاه المعاصر يؤكد آن التطوير يجب أن ييدف إلى فيم محتوى العمم واألساليب 

ن معرفة المُ  (010: 4101)عطا اهلل,ثة والطرائق الُمتبعة في التدريسالحدي طالعيموا   درسين وا 
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 ِبال شك ستخداميا ُتساعدىمعمى ا ميم المتنوعة وقدرتيمت التعالواسع بطرائق التدريس واستراتيجيا

ية التعميم مشوقة وممتعة لممتعممين تصبح عمم اذفي معرفة الظروف التدريسية الُمناسبة لمتطبيق 
                    وميوليم ورغباتيم ياجاتيماليومية واحت ووثيقة الصمة بحياتيم ومناسبة لقدراتيم

ينبغي أن يبمغ غايات وقممًا وأن  مم إن إعداد الُمدرسين وعدت آأل (43: 4114)مرعي والحيمة,
ولمينة التعميم , وبناءًا عمى ذلك فأن أولى  من النظرة االجتماعية لمُمدرسين يكون إعدادىا ُجزءاً 

من الكفايات  كافة ىو رفع ُمستوى أداء الُمدرس وتمكنوخطوات إصالح التعميم بمستوياتو 
اية ة , وىذا يعني إن نجاح العممية التربوية في تحقيق أىدافيا يتوقف عمى كفالتدريسية الالزم
يس العموم إن فيم العمم ال ويرى الميتمون بتدر  (6: 4113)التميمي, التعميمية الُمدرس وخبراتو

م طبيعة العمم مادة وطريقة , واالتجاه المعاصر يؤكد آن التطوير ال اذا عكس تدريس العمو يأتي إ
                         .       عة في التدريسساليب الحديثة والطرائق الُمتبييدف إلى فيم محتوى العمم واأليجب أن 

دد وتعد االستراتيجيات التدريسية القائمة عمى النظرية البنائية بأنيا تش (010: 4101اهلل, طاع)
العقمية في إدراك  السابقة ومياراتوعمى الروابط الموجودة بين ما يتعممُو المتعمم وأفكاره وخبراتو 

بأنُو ذو معنى وأن التعمم  التعمم َيكون فعااًل إذا ما َشعر المتعممتمك الروابط وتَنظيميا وترى إن 
( ولذلك فأن التجديد في طرائق 417: 4117عنى يعد األساس في تعديل السموك)عطية,ذو الم

ألمور الُممحة ومطمبًا حيويًا ُممحًا من أجل التدريس َلم يعد مجااًل لمنقاش فقط َبل أصبح من ا
لتربوية إحداث التوازن بين التغير في عصر العولمة والدور الذي ينبغي أن تقوم بو الُنظم ا

عتبار الخصائص جيات التدريس والتي تأخذ بنظر االختيار أفضل استراتيوالتعميمية , فالعناية با
ستعداد وحاجات ورغبات ات وميول واتجاىات واالتدريس بعيدًا عن قدر ف الفريدة لكل متعمم

تقان في التدريس ,  المتعممين الفعمية ال ُيمكن أن ُيحقق األىداف التعميمية ميما كان من جودة وا 
العممية و  خمفياتوو  عرفة الُمدرس بقدرات وخصائص المتعمم العقمية وُمستوى التحصيل لديوفم

 مع تجعميا أكثر تفاعاًل وتواصالً  اتجاىاتو وميولو وقيمو جتماعية ومعرفةالثقافية واالقتصادية واال
ىو التنوع الكبير بين  بر التحديات التي تواجو الُمدرسينومن أك (74: 4117)الشافعي,المتعممين

المنزلية والثقافية والخبرة  ختالف البيئةأوجو مختمفة منيا االتي ليا  مستويات المتعممين
  (                                             (Heacox, 2002:1وغيرىا.                                 ستجابة لمتطمبات الدراسة واال

أنيا َتحفيز ( التي ِمن شKUD) استراتيجيةالتحديات والُمتطمبات قد ظيرت  ستجابة لتمكوا
من خالل مراحل ُمنظمة وُمتسمسمة بطريقة منطقية وتعد َوسيمة  التفاعل بين الُمدرس والمتعمم

إضافة ال ُتعد ( KUD) استراتيجية ستعمالالعشرين فاالحادي و كير والتدريس في القرن لمتف ىامة
وتوفير فرص التعمم  حتياجات جميع المتعممينال يس ولكنيا ُتمثل استجابة الُمدرسإلى التدر 
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كتساب المفاىيم ال ية لتمبية احتياجات جميع المتعممينالتعميمتخطيط المادة  من خالل نفسيا
 روق الفردية العممية في مادة الكيمياء وُمعالجة األفكار والمعمومات من خالل ُمراعاة الف

 إيصال المعمومة  طرائقلى التنوع في لدافعية نحو التعميم فنحن بحاجة إفي تحسين ا وُمساعدتيم
الن  ريقة ُتحقق النجاح لجميع المتعممينبطريقة تؤدي إلى تمبية ُمتطمبات المنيج الدراسي بط

                                            (45: 4101)الحميسي,              .المتعممين يختمفون من حيث قدراتيم وسرعتيم عمى التعمم

 : التاليستراتيجية عمى النحو ( أىمية ىذه اإلكارول ان توممينسون (:حددتو 

 الُمشكالت السموكية بين المتعممين نخفاضا . 
 زيادة ثقة المتعممين بأنفسيم . 
 نحو المدرس تجاىات المتعممينتحسين ا . 
 . زيادة الحافز نحو التعمم 
 حتفاظ بالمعمومات .عمى اال ُمساعدتيم 
 كتشاف الحقائق .لمتقصي وحل المشكالت وا ر دوافعيمُيثي 

Tomlinson,2001:1)) 
عمى وفق أي جانب من الجوانب سواء كان  دريس تُقاس بمستوى تحصيل المتعممينإن فاعمية الت

 معرفيًا أو وجدانيا أم مياريًا والتحصيل ىو أحد عوامل التكوين العقمي وىو ِمن المفاىيم األساس

صة األداء الذي يرتبط وُيمثل أىمية خاصة في تقويم األداء وخا في التنظيم العقمي لممتعمم
توى األكاديمي بالنشاط العقمي َوينظر إليو بأنُو محك أساس ُيمكن في ضوئِو تحديد الُمس

 (67: 4116)الخالدي,                                                             .لممتعممين
يم نظرًا ألىميتُو التربوية في حياة ويعد التحصيل بُمختمف أشكالِو وألوانِو ِمن أىداف التربية والتعم 

في  حيد الذي تتم بموجبو تقدم المتعممالُمتعمم ففي المجال التربوي يكاد َيكون التحصيل المعيار الو 
التعميم الُمختمفة  في تخصصات لى صف تعميمي أخر , وكذلك توزيعيممن صف إ الدراسة ونقمو

 ( 16: 4101مشيداني,ال)                            .       جامعاتفي الكميات وال أو قبوليم
لمرآه الحقيقية التي بالتواصل الكتابي الذي يعد آ رسينىتمام الُمدضرورة اعمى كما تؤكد الباحثة  
صل الكتابي في العممية التعميمية فالتوا جزءًا ىاماً عتباره كس حصاد النشاط العقمي والفكري باتع

يا وتحسينيا لتحقيق المزيد من والعمل عمى تنميت كتشاف ميوليم وقدراتيمعمى ا ُيساعد المتعممين
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ن أحيطة والتفاعل مع البيئة المُ  ندماجاال لى ُضعف لكتابي سيؤدي إي ُضعف في التواصل ا, وا 
لمتواصل  تقان المتعممينبإ مامىتاال لُمدرسينة وىذا يعني إن عمى اتحصيل في المواد كاففي ال

راك معاني األشياء فأدراك المتعمم لما يكتب يجعمو دعمى الفيم وا   المتعممينساعدة الكتابي لمُ 
الوسائل واالستراتيجيات  استعمال األخرى وىذا ُيحتم عمى الُمدرسحمق في فضاءات المعارف يُ 

 فضل النتائج العممية التعميمية .الحديثة لتحقيق أ
تحدث وال قراءة من دون دون وجود مُ ستماع الكتابي ركن أساسي في المغة فال اويعد التواصل 

 .            عمى نشر المعرفة  لفعال ُيعزز التماسك بين المتعممين ويساعدىموجود كاتب والتواصل ا
 األخطاءي تنمية التدفق المغوي وتصحيح بشكل ُمستمر ُيساعد ف الكتابي التواصلممارسة و 

ويتفوق التواصل الكتابي  ت التفكير لدييملجمود وينمي مياراعن ا بشكل تمقائي ويبعد المتعممين
لو  يستعد المتعمم افات المكانية والزمنية ويمكن أنمسعمى التواصل الشفوي النُو يتخطى حدود ال

ي ُيمكن أن يكون أقرب لمعمل , أ أكثر اثارة وتأثيراً  بشكل عدادُه من قبل الُمدرسمكن إما يُ ك
التخطيط وكذلك يتميز بمجاالتو الواسعة التي يخوض تكامل إلى حد ما ألنو يتسم ببداعي المُ آإل

            .أو تقديم نصيحة وغيرىا نص و كتابة سؤال أو تمخيصأفييا من خالل التعميق عمى صورة 
 (411-077: 4114لمناصرة,ا) 

وال يقتصر عمى قررات الدراسية ن يكون في كافة المُ تواصل الكتابي وتطويره يجب أىتمام بالواال
صل الكتابي ُميم في حياة المتعممين ا( ويعد التو 5: 4115)وحدة المغة العربية, العربية فقط المغة
ن أىم وأساسي من عناصر الثقافة وىو مِ  ىامنصر نسانية وعُ جتماعية وا  اجتمع إذ يعد ظاىرة والمُ 

 اإلنسانيالفكر نو يبقى األداة األىم التي تحمل خرين كما إالمفظي بين الذات واآل وسائل التواصل
 (51: 4101)شحاتة,                                                     . لى جيلمن جيل إ

 (3113,)وزارة التعميم يات كما أوردىا كلالتواصل الكتابي من خالل عدة أدبوتكمن أىمية 
 :( في النقاط التالية,311الحديبي,)و
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  عمى التفكير المنظم . ُيساعد المتعممين عمى توسيع األفكار وتعويدىم 
 ختبار التحصيمي ُيعتمد كثيرًا ىذا النوع من التواصل ة في عممية التعميم والتعمم  فاالأداة ُميم

 المفظي .
 ة المواقف الكتابية المفاجئة ليمفي ُمواجي ُيساعد المتعممين أن يكونوا ُمستعدين . 
 عبر عنو بصورة شفيية.لمتفكير والتدقيق وكتابة كل ما ُيريده ويعجز أن يُفرصة  ميمنح المتعم 

 (2: 4113( ) الحديبي,  5: 4114ة التعميم , ) وزار 

 ( ما يمي :3114( و )عطية, 3111,ضاف كل من)عبد الباريوأ

 وتقويم المنيج الدراسي الخاص بيم . يمة لعرض الُمحاضرات عمى المتعممينَوس 
  ستفادة منيا عند الحاجة .جارب َوخطواتيا لمرجوع إلييا واالُميمة لحفظ إجراءات التوسيمة 
 النفسية والفكرية . شباع حاجات المتعمموسيمة إل 

 (44: 4116( ) عطية ,14-13: 4101) عبدالباري ,
ومما سبق ُنالحظ إن أىمية التواصل الكتابي تكمن في ترجمة الفكر ووصف التجارب ونقل 

ُمختمف المجاالت األفكار وتسجيل االكتشافات واألحداث لممحافظة عمى إنجازات األمة في 
 ىمية التواصل الكتابي فقد زاد آآلىتمام بو وبأساليب تعميموخر , َونظرا ألَونقميا من جيل إلى آ

يعد وسيمة لصون ما أنتجو العقل البشري وطوره وعدلو , ويعد التواصل الكتابي عممية  لكونو
لنقل  جتماعيةر أساس من عناصر الثقافة وضرورة اعتبار إنو ُعنصفي التعميم عمى ا ىامة

ستخدام ن وأكدت دراسات اخرى إلى َضرورة اخريياألفكار والتعبير عنيا واإللمام بأفكار األ
(          4104الت التواصل الكتابي مثل دراسة)المخزومي وبطاينة,ديثة لتنمية مجاإستراتيجيات ح

في التواصل الكتابي َيعود إلى  تبين أن سبب ُضعف المتعممين ذآ( 4100ودراسة )حسن ,
حق الُمشاركة في الدرس وىذا األمر  في التدريس التي ال تعطي لممتعمم طرائق التدريس السائدة

 ( 401: 4117)زايد ,     .                       في التواصل الكتابي مى ُقدراتوينعكس ِسمبًا ع
صفوفنا والمتغيرات َوكذلك بالنسبة ل االختالفاتاليوم في عالم فيو الكثير ِمن ونظرًا لما نعيشُو 

تعمميم مثمما إنيم ال يتشابيون في  طرائقفي  المدرسية فالمتعممين داخل الصف غير ُمتشابيين
ىتمامات في الخبرة والقدرات والميول واال الشخصيات واليويات فكل متعمم يختمف عن غيره

 ومن حق ُكل إدراك العالم من حولو طرائقختالف في ثقافة والذكاءات المتعددة وكذلك اوالبيئة وال
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                                                        .     (KUDمم ومن ُىنا ظيرت استراتيجية )حتياجات الفردية لمتعدرس بطريقة ُتراعي االمتعمم أن ي
( ىو KUD) استراتيجية( إن الفكرة األساس من Piggott ,2002ويرى) (130: 4101)عطية, 

نتوقع يجب أن في الخمفية المعرفية وُمستوى التحصيل  لذلك  ختمفونيَ  قبول حقيقة إن المتعممين
الدراسي وتوفير  في الُمستوى العممي والتحصيل ختالف في معدل تقدميمبأنُو سيكون ُىناك ا

فرصًا أكثر  مقاصدىم وعمى منحيمو  أفكارىم والتعبير عن تصوراتيم لنقل فرصًا لممتعممين
                             (Piggott,2002:65)           لى المعنى المقصود.فاعل بشكل تمقائي وطبيعي لموصول إلمت

 هميته بوصفه :ويكتسب هذا البحث أ

 لوجي في العالم في كافة المجاالت بشكل عام وفي مجال و ستجابة لمتقدم العممي والتكنا
 الكيمياء بشكل خاص .

 حديثة في التدريس التي قد تجعل من عممية التعميم ممتعة ومنتجة ُتساعد  اعتمد استراتيجية
 في زيادة ُفرص إنجاح عممية التعميم .

 نطالق لبحوث جديدة في المستقبل .يعد كنقطة ا 
  حد عمم الباحثة( تناولت استراتيجية )عراقية أوجود دراسة عدم(و عربية عمىKUD كمتغير )

الكيمياء والتواصل الكتابي عند طالبات الصف الثاني مستقل تجريبي في تحصيل مادة 
 المتوسط  .

 فالتواصل الكتابي  زماناألعبر  األجيالالكتابي كونو وسيمة التواصل بين التواصل  يتناول
 ىو تاريخ الحاضر والمستقبل وىو المسان الناطق والقمم الكاتب.

 عمى الفرص التي يسعى لتييئتيا  يساىم بتعريف الُمدرس يوافر اختبار التواصل الكتابي الذي
 عمى التواصل الكتابي . لممتعممين كي ُيصورا قدراتيم

  يوظف المعرفة العممية لجعميا نشطة قادرة عمى مواجية المشكالت الحياتية ووضع القرارات
 عن طريق وضعيا في نشاط أو فعالية .
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 (Aims of the Research)هدفا البحث :  :ثالثا  

 معرفة : لىيهدف البحث إ

 ( في تحصيل مادة الكيمياء عند طالبات الصف الثاني المتوسط. KUDاثر استراتيجية ) -0

 ( في التواصل الكتابي عند طالبات الصف الثاني المتوسط .KUDاثر استراتيجية )-4

 (The Research Hypotheses) فرضيتا البحث: :رابعا  
 : تيتيناآلالباحثة الفرضيتين الصفريتين  ولتحقيق ذلك وضعت

( بين متوسط درجات الطالبات 1,13حصائية عند مستوى داللة )ة إدالليوجد فرق ذو ال  -0
 عمى وفق( ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسن KUD) استراتيجيةالالتي يدرسن عمى وفق 

 في االختبار التحصيمي في مادة الكيمياء . الطريقة االعتيادية

( بين متوسط درجات الطالبات 1,13لة)حصائية عند مستوى دالداللة إال يوجد فرق ذو  -4
 عمى وفق الطريقة( ودرجات الطالبات الالتي يدرسن KUD) استراتيجية عمى وفقالالتي يدرسن 

 االعتيادية في اختبار التواصل الكتابي .

 (Limitation of the Research) : حدود البحث : خامسا  

 يتحدد البحث باالتي :

 طالبات الصف الثاني المتوسط في مدارس مديرية تربية بغداد / الكرخ االولى . -1

 (.م 4105 -4104الثاني في العام )  الفصل الدراسي -4

( من السابع )الكاربون و( مالح)الحوامض والقواعد واأل( و السادسلفصول الخامس)الماءا -1
  .جميورية العراقم  وزارة التربية/ 4104,  5كتاب الكيمياء لمصف الثاني المتوسط , ط
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 (Research Terminology)  تحديد المصطمحات : : سادسا  

 : كل من األثر: عرفه -1

  أو غير مرغوب فيو يحدث في المتعمممحصمة تغيير مرغوب  ( :3112,و النجار )شحاتة 
 ( 44: 4111, والنجار )شحاتة                       .                نتيجة لعممية التعميم

   ,التغير المقصود احداثو في المتغير التابع بفعل تأثير المتغير  ( :3113) السعدون
 (44: 4104)السعدون ,                   المستقل عميو.                                

 
 :كتعريف نظري لألثر.  (3113) السعدون, تبنت الباحثة تعريف التعريف النظري 
 لبات المجموعة لمعرفي المقصود الذي يحدث لدى طابأنو التغير ا جرائيا :وتعرفه الباحثة إ

ختبار التحصيمي ( ويقاس باالKUDاستراتيجية نتيجة تعرضين لممتغير المستقل ) التجريبية
 والتواصل الكتابي .

 :(:عرفها كل منKUD)  Know, Understand, Doاستراتيجية  -4
 (,3111توممينسون):   اخل غرفة الصف لكي تتوفر عادة تنظيم ما يجري دوىو رج وا

 . فكار ولمتعبير عما تعمموهوبناء معنى لألخيارات متعددة لموصول لممعمومة  لممتعممين
(Tomlinson,2001:1) 

 (,3113زيبل) : بي بتوفير مداخل متعددة تم المدرسوم فييا يقوىي طريقة تدريس
قدر من  عمىي الفصل الدراسي وذلك لمعمل عمى أطالق أف االحتياجات المختمفة لكل متعمم

  (  Ziebell,2002:2)                                 .        القدرات الكامنة لممتعممين
  (,3115عبيدات وابو السميد) : مستوى جميع المتعممين وليس لى رفع تعميم ييدف إ

 مشكالت في التحصيل فقط , من خالل االىتمام بخصائص المتعممين الذين يواجيون
 في ىذه ساسيةاأل, والنقطة  انات وقدرات المتعممينمكالسابقة  وزيادة إ المتعممين وخبراتيم

اناتيم االستراتيجية ىي توقعات المدرسين نحو المتعممين واتجاىات المتعممين نحو إمك
 .ئة تعميمية مناسبة لجميع المتعممينلى تقديم بي, أي تيدف إ وقدراتيم

                        (005: 4115)عبيدات وابوالسميد,
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  (,3114كامبل):  في  ختمف قدراتيمت لتدريس المتعممين الذين اإلجراءاتبانيا سمسمة من
لكي يمبي احتياجات جميع المتعممين , وىي  ي انو المدخل الذي صممالفصل الواحد , أ

و  المتعممينممارسات واضحة لتحسين تحصيل  لىإوتستند  طريقة تتمركز حول المتعمم
في  حتياجات مجموعة واسعة من المتعممينطريقة مختمفة لمتفكير والتخطيط وتخاطب ا

 (Campblle,2008:1)                                           .الفصول الدراسية اليوم
 كتعريف نظري لالستراتيجية. (Tomlinson,2001)تبنت الباحثة تعريفالتعريف النظري : 

 : جرائيا  الباحثة إ اوتعرفه
خذ بعين االعتبار االختالف والتنوع الموجود بين جية حديثة تتمركز حول الطالبة وتأوىي استراتي

واىتمامات والميول المختمفة لمطالبات وتشمل طالبات الصف الواحد وتعمل عمى تمبية احتياجات 
( مجاميع بشكل مجموعات 3لى )نظمة التي تتضمن تقسيم الطالبات إمجموعة من الخطوات الم

 ةالعممي , توزيع األنشطة التعميميّ  تعاونية صغيرة ثم تقوم بأتباع الخطوات األتية : تقديم المفيوم
 المفيوم العممي .دراك الطالبات لمعنى لممفيوم العممي , وا  

 عرفه كل من : التحصيل: -2

 ,التي يحققيا المتعمم أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو ة االكتساب درج( : 3111)عالم
 (33: 4111عالم,)              ليو في مادة دراسية معينة .                     صل إي

 كنتيجة لموضوع أو  المتعممة من قبل مستوى الميارة المكتسب ( :3111,واخرون )القمش
 (21: 4110القمش,)                    و وحدة تعميمية محددة .                 دراسة أ

 :( كتعريف نظري لمتحصيل. 4110تبنت الباحثة تعريف ) القمش واخرون, التعريف النظري 
 

 محصمة ما تعممتو الطالبات من معمومات في مادة الكيمياء لمصف  :جرائيا  وتعرفه الباحثة إ
 ةيوفق استراتيجعمى وذلك بعد تدريسيم الثاني المتوسط بعد مرور مدة التجربة المحددة 

(KUD ) المعد من في االختبار التحصيمي  الطالبةويعبر عنو بالدرجات التي تحصل عمييا
 قبل الباحثة .
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 كل من : : عرفهالتواصل الكتابي -2

 (3113,حماد ونصار): تجاه  ي نثري يترجم فيو المتعمم حقيقة إحساسودبعبارة عن فن أ
عكس لنا فمسفة معينة من الفكر والمعتقد من خالل الكتابة في موضوع شياء من حولو ويآأل
الفنية في الكتابة  دبي متميز يكشف لنا عن موىبتوعين يدور حول فكرة معينة بأسموب أم

 (04: 4114حماد ونصار,)                        والسيطرة الواضحة عمى المغة .       
 (,3111عبدالباري) :لى الميارة والتدريب في تعمميا مية التواصل الكتابي صنعة تحتاج إعم

 من خالل خطيا عمىفكار وترجمتيا وأ معارفويستعان بيا لمتعبير عما في النفس من 
 (55:  4101)عبدالباري ,              .لفاظ وتراكيب واضحة ومفيومةالورق عمى شكل أ

 (,311الجماعي,) :بمغة واضحة وسميمة من  خرينإلى آأل عمى نقل معارفيم قدرة المتعممين
   (01: 4103)الجماعي,    .بعمل كتابي تتوافر فيو ميارات التواصل الكتابي  خالل قياميم

  : كتعريف نظري  (3111)عبدالباري,وقد تبنت الباحثة تعريف التعريف النظري    
 . )لمتواصل الكتابي(

  -وتعرفه الباحثة اجرائيا :

فكرىن ونقل معارفين إلى عما يدور في  في التعبيروىو قدرة طالبات الصف الثاني المتوسط 
االخطاء العممية والمغوية ويتم قياسو وبعبارات سميمة خالية من بأسموب واضح وجميل  رياتخاأل

من خالل اختبار التواصل الكتابي الذي اعدتُو الباحثة الذي تضمن المجاالت األتية : مجال 
 ومجال كتابة النصائح . األسئمةل كتابة التمخيص , مجال كتابة كتابة التعميق , مجا



 

الفصل الثا�ي 

 خلفية نظر�ة ودراسات سابقة

 

 خلفية نظر�ةاحورر اول : 

 : 
ً
النظر�ة البنائية  أوال

 : 
ً
 KUDأس��اتيجية ثانيا

 : 
ً
التواصل ثالثا

 : 
ً
التواصل الكتا�ي  را�عا

 احورر الثا�ي : دراسات السابقة
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  خلفية نظرية األول: المحور

 أوالً :النظرية البنائية

 - مفهوم النظرية البنائية:1

البنائية َكمفهوم َظهرت قديمًا وأدت دورًا في العلوم الطبيعية،إال أن آاللتفات لها َكمنهج للتطبيق 

في جميع العلوم لم يتبلور إال في عصرنا الحديث،وكان أحدث مجال غزتُه البنائية هو مجال 

 التربية ، إذ برزت فيه بثوب جديد يتمثل في التطبيق العملي واإلستراتيجيات التدريسية التي 

) والفلسفة البنائية مفادها إنه إذا 18: 2014تهدف إلى بناء المعرفة لدى المتعلمين(الدليمي، 

كان النبات يبني غذائه بنفسُه أليس ِمن األجدر بالمتعلم أن يبني معرفته بنفسه.      

عليها ما نشاء بل ُهناك ) ،فعقل المتعلم َليس َصفحة بيضاء فقط ونكتب 19: 2007(زيتون،

نُه إَحواس ُمتعددة للعقل يستقبل بها المثيرات والخبرات من حوله ولكن بياجيه والبنائيين يؤكدون 

كتساب المعرفة باالعتماد على الحواس فقط ألن األفكار ستكون غير كاملة ، فالحواس ايمكن  ال

ن  أيمكنه  المتعلملذلك فأن ال لة عن تنسيق المعلومات في داخل العقل ،وَليست الوحيدة المسؤ

 بمواقف متعلملذا فأن الموقف التعليمي َيجب أن ُيحيط ال فهم بواسطة التلقين واالستماع فقط ،ي

 وليه هإ بنفسه ، والمقارنة بين ما توصل اُمعينة يتم من ِخاللها وضع تساؤالت واإلجابة عنه

 على بناء معرفته من خالل توجيه متعلم يكون في مساعدة الس من نتائج ودور الُمدرالئهوزم

 والنظرية البنائية هي نظرية نفسية واجتماعية وفي الوقت ذاتِه )44: 2001(الصادق،ه،خبراته

هي نظرية العلم والمعرفة في مجال التربية والتعليم وهي تتمحور حول فكرة واحدة " إن المعرفة 

)،فمن الصعب صياغة 248: 2013يتم بنائها في عقل المتعلم بواسطة المتعلم نفسه ".(قطامي،

تعريفًا ُمحددًا للنظرية البنائية، فمن الناحية اللغوية فأن النظرية البنائية جاءت من الفعل (بنى) 

أي بمعنى(كّون) فيكون معناها التكوين، وعند وصفها معرفية يصبح تعريفها تكوين المعرفة، 

وتعني هذه النظرية إن المتعلم ُيَكون معانيه الخاصة وفهمه من خالل األشياء حوله فيمزج بين 

معرفته السابقة والالحقة ، ويمكن تعريف البنائية بأنها الكيفية  التي يتم من خاللها اكتساب 

)، وُتعرف أيضا بأنها 50-49: 2008العمليات العقلية َوتطويرها واستخدامها(سماره والعديلي،

التعلم ال يتم عن طريق النقل األلي للمعرفة من الُمدرس إلى المتعلم وأنما  نظرية تقوم على أن
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عن طريق بناء المتعلم معنى لما يتعلمُه ِبنفسه باالعتماد على خبراته وَمعرفته 

) النظرية بأنها نظرية تربوية تهتم Mahoney,2004) ويصف(106: 2002السابقة(الوهر،

بتطوير معتقداتنا المعرفية وٕاعادة تكوين المعرفة التي أساسها أعادة بناء التعلم القديم وتكوين َتعلم 

جديد ِمن خالل بناء المعرفة وتكوين شبكة من العالقات بين المعرفة الجديدة والقديمة لدى 

)  (Mahoney,2004: 364المتعلم بتكوين أرتباطات ذات معنى بدًال من حقائق ُمجردة 

وُتعرف أيضًا بأنها أحدى النظريات التي تؤكد على الدور النشط للمتعلم في بنائه لمعرفته من 

خالل خبراته السابقة وفي وجود الُمدرس الذي ُيساعد في بناء المعنى بصورة صحيحة من خالل 

التجارب والنشاطات وطرائق التدريس المختلفة وتمثل ُكل من المعلومات السابقة وخبرات الحياة 

الواقعية والعوامل االجتماعية والنفسية ومناخ التعلم ودور المتعلم آإليجابي العمود الفقري للبنائية.     

) وعرفتها وزارة التربية العراقية بأنها فلسفة التعلم التي تعتمد على الخبرة 192: 2003(أبو زيد،

الذاتية للمتعلم ومنها ينشأ مفهومه الخاص للعالم الخارجي الذي يعيش فيه ويضع قوانينه الخاصة 

 وأمثلته الفكرية والذهنية التي يستخدمها الستيعاب التجارب والخبرات.

 ) 6: 2005(وزارة التربية العراقية، 

 - الجذور التاريخية للنظرية البنائية: 2

على الرغم من أن النظرية البنائية ليست حديثة لكنها القت شعبية كبيرة في السنوات األخيرة ، 

 ق. م) فكل 470-320ويمكن مالحظة ذلك من خالل أعمال الفالسفة أفالطون وسقراط من (

منهما َتحدث عن" تكوين المعرفة " وتعود جذور هذه النظرية إلى الفيلسوف اليوناني افالطون 

بأن المعرفة التي يمتلكها المتعلم ليست موروثة أي بمعنى أخر أن الُمدرس هو الذي يساعد 

 المتعلم في تذكر هذه المعرفة والتذكر عند افالطون هو البحث عن األفكار واكتشافها، كما أن

سقراط الذي يؤمن بالتدريس الُمركب الذي يجعل المتعلم يستنبط األفكار دون مساعدة ، لذلك  

يعد ُكل من أفالطون وسقراط أساس األفكار الحديثة التي تعد عملية التدريس عملية استكشافية 

)، ويعد العالم النمساوي(جان بياجيه) 161: 2002وأن المعرفة مشتقة ِمن الحواس(ضمرة ،

واضع الحجر األساس للبنائية وهو القائل " عملية المعرفة تكمن ببناء أو إعادة بناء المعرفة "   

) أن النظرية البنائية تعد من أحدث Mills,2006:4) وأضاف (4: 2009(العبد والناقة، 
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االتجاهات في تدريس العلوم نتيجة التحول الذي يحصل في تركيز المتعلم من العوامل الخارجية 

إلى ما يحدث في داخل عقله عندما يتعرض للمواقف التعليمية ، وقدرته على تذكر المعرفة 

السابقة ودافعيته للتعلم ومعالجته للمعلومات وأنماط تفكيره وكل ما يجعل التعلم ذا معنى ، ونتيجة 

التحول الكبير في البحث التربوي في العقود الثالث الماضية أصبحت النظرية البنائية من أحدث 

االتجاهات في تدريس العلوم ، إذ أصبح التركيز على العوامل الداخلية بدًال من التركيز على 

العوامل الخارجية المتمثلة بـ(المدرسة، والمنهج ، واألقران ، والُمدرس وغيرها من العوامل)      

) ، وُيشبه أصحاب النظرية البنائة المعلومات المتوفرة في 115: 2006(السعدني ومليجي، 

ُمختلف المصادر بالمواد الخام ، والتي ال يستفيد منها المتعلم إال بعد قيامه بعمليات معالجة لتلك 

المعلومات َفبعد وصول المعلومة إلى المتعلم يبدأ بالتفكير فيها وتصنيفها َوربطها مع المعلومات 

المشابهة لها إن ِوجدت وهكذا إلى أن يصبح ما تعلمُه ذا معنى وبالتالي يتحول المتعلم من 

 ) 19: 2005ُمستهلك للمعلومات إلى ُمنتج لها .                                      (علي ، 

 - مصادر البنائية :3

 نظرية النمو المعرفي لبياجيه : •

وُتشير هذِه النظرية إلى إن التعليم يتحدد ِمن ِخالل ما يحصل عليه المتعلم من نتائج منسوبة 

للنمو العقلي ودرجة الفهم العلمي الذي َيقوم على أساس عمليتين هما التمثيل والموائمة          

) ، وأشارت البحوث التي أجراها بياجيه إن التعلم المعرفي هو َعملية 344: 2012(العفون، 

تنظيم ذاتية للتراكيب الذاتية للمتعلم لمساعدته على التكيف ، أي إن المتعلم يسعى للتعلم من 

أجل التكيف مع الضغوط المعرفية ، وهذه الضغوط تؤدي إلى حالة من االضطرابات 

والتناقضات في التراكيب المعرفية لدى المتعلم الذي يحاول من خالل عملية التنظيم الذاتي والتي 

تشمل عملية (التمثيل المسؤولة عن استقبال المعلومات من البيئة ووضعها داخل تراكيب معرفية، 

والموائمة المسؤلة عن تعديل الُبنية المعرفية لتناسب المؤثرات المستجدة) وباستعمال المتعلم 

لعمليتي التمثيل والموائمة يستعيد حالة التوازن المعرفي أو ما ُتسمى بالموازنة ومن ثُم تحقيق 

) ، وأشار بياجيه إن البنية المعرفية ليست صورة لواقع ، 39: 2007التكيف المطلوب (زيتون، 

وٕانما يقوم المتعلم بأنشائها من خالل تفاعله النشط مع الواقع ، وقد وجه بياجيه األنظار إلى 
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أهمية ما يجري في العقل عندما يستلم البيانات والمعلومات من البيئة المحيطة بِه ِمن خالل 

الحواس فيرى بياجيه إن النمو العقلي ما هو إال َنمط من أنماط التوازن الذي يندرج بين عمليتين 

 متكاملتين هما :

 : من خالل دمجه ِضمن البناء المعرفي للخبرة السابقة التي مر ِبها - التمثيل للمعطيات الجديدة
 المتعلم .

 تعديل الُبنية المعرفية الموجودة لدى المتعلم ودمج معطيات الخبرات الجديدة في - الموائمة :
 )                                                                116: 2008هذا البناء المعرفي .                                                 (خطايبة، 

إذ يرى بياجيه إن التعلم هو عملية تطور يؤدي إلى وعي المتعلم باإلجراءات التي ُتستخدم 

لمعرفة االشياء ، فالتعلم هو َعملية إبداعية وليس ُمجرد عمليات عشوائية وتؤدي إلى استجابات 

ناجحة كما فسره السلوكيون  ، ولحصول عملية التعلم البد أن يقوم المتعلم باالستدالل إذ تقل 

األخطاء ُكلما َزادت ُقدرة المتعلم على آالستدالل ومن وجهة نظر بياجه إن المتعلم قادر على 

تنظيم أفكاره ذاتيًا وٕازالة التناقض الحاصل في بنيته المعرفية َبعد ُكل عملية تعلم جديدة ، والتي 

قد تكشف عن وجود أخطاء في البنية المعرفية السابقة ، إذ يتم من خالل عمليتي التمثيل 

 ) 51: 2008والمواءمة إجراء التعديل المطلوب في تلك الُبنية .                       (عطية، 

 نظرية التعلم االجتماعي لفيجوتسكي: •

فيجوتسكي عالم نفس تعليمي قدم نظرية ثقافية اجتماعية ، إذ أن التعلم عند فيجوتسكي هو 

عملية اجتماعية ديناميكية تتم في حوار بين الُمدرس والمتعلم يركز المدرس فيها على إبراز 

) ، إذ يرى فيجوتسكي إن التفاعل االجتماعي 137: 2003المهارات والقدرات (زيتون وزيتون،

هام جدًا في عملية التعلم وٕان المعرفة يتم بنائها بطريقة اجتماعية إذ إنها تتم من خالل النقاش 

والتفاوض االجتماعي بين الُمدرس والمتعلم وبين المتعلمين أنفسهم وذلك لكون المعرفة عملية 

اجتماعية ثقافية ُتوجه تفكير المتعلم وتساعده في تكوين المعنى، وأصبحت النظرة إلى عملية 

التعلم كعملية اجتماعية معرفية نشطة تبنتها النظرية البنائية بتوجيهاتها وتياراتها المختلفة        

) ، وتؤكد النظرية البنائية األجتماعية على أنشطة التدريس التي توفر حوارًا 24: 2015(مسلم، 

وُمناقشة بشكل دائم يقوم ِمن خاللها المشاركون بالتعمق في موضوع ُمعين ، وتبادل في أآلراء 
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والتباحث في التطبيقات والمعاني للموضوع ، وهذا التفاوض االجتماعي ُيعد هام جدًا في عملية 

التعلم ، إذ يجب أن تكون بيئة الصف ُمناسبة تسمح بُمناقشة المفاهيم بين المتعلمين و إيجاد 

الحلول للتساؤالت التي تطرح داخل الصف وتشجيعهم على طرح آألفكار.                

)، وأكدت هذه النظرية إن التعلم يتم عن طريق التفاعل المباشر بين 32: 2014(الدليمي،

المتعلمين إثناء التفاعل مع المواقف التعليمية الُمختلفة ، أي إن الخبرات التعليمية َينبغي أن تقدم 

للمتعلم بشكل أحداث حقيقية من ِخالل سياقات العالم الحقيقي ألن المواقف التعليمية ليست 

)، وركزت النظرية 114: 2011ُمنعزلة عن السياق الطبيعي للحياة (الرواضية واخرون، 

االجتماعية على التفاعل بين المتعلمين لتنمية المفاهيم والمعاني والتفسيرات حول العالم من 

حولهن من خالل مناقشة هذه المعاني والتفاوض مع أآلخريين من خالل التفاعل االجتماعي 

 )24: 2015الذي يؤدي إلى تعديل في هذه المعاني .                                 (مسلم، 

ويتضح مما سبق إن النظرية المعرفية ترتكز على إن التعلم عملية بنائية نشطة وُمستمرة تتضمن 
إعادة ِبناء الفرد لمعرفتُه من ِخالل التفاوض االجتماعي مع اآلخريين ويهيئ للمتعلم أفضل 

الظروف عندما يواجه مشكلة أو ُمهمة حقيقية ، وأن المعرفة القبلية شرط أساس لبناء التعلم ذي 
المعنى وأن الهدف من عملية التعلم إحداث تكيفات تتواءم مع الضغوط المعرفية الممارسة مع 

  .خبرة الفرد

 أفتراضات النظرية البنائية :- 4
 تقوم الفلسفة البنائية على افتراضيين أساسيين هما :

يبني المتعلم المعرفة بنفسه معتمد على خبراته السابقة ال مستقبل لها من االفتراض األول/ 

 األخريين ومن هذا االفتراض تم أكتشاف أن المعرفة تكتسب عن طريق الفلسفة البنائية كالتالي :

 يبني المتعلم المعرفة الخاصة به عن طريق استخدام العقل. -

 إن األفكار والمفاهيم والمبادئ تأخذ معنى مختلف من متعلم إلى أخر . -

معرفة المتعلم دليل على خبرته ، فالمتعلم يكتسب المعرفة من خالل التفاعل مع العالم  -

 )          2008:339الخارجي المحيط به ال من خالل اآلخريين فقط .                 ( خطايبة،

 تتضمن عملية التعلم إعادة بناء المتعلم لمعرفته عن طريق عملية تفاوض االفتراض الثاني / -
 )       106 :2001اجتماعي مع األخريين.                                      ( عبدالسالم، 
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 - خصائص النظرية البنائية: 5
 يعمل الُمدرس كمشرف وموجه وقائدة للعملية التعليميه . •
 تهتم ببناء المعرفة وليس إعادة توجيهها . •
 عملية التقويم تكون ممزوجة بالعملية التعليمة وصادقة وليست منفصلة . •
 التأكيد على مشاركة المتعلم في عملية التعلم ضروري للحصول على فهم أفضل . •
 تشجيع المتعلم أن ُيكون المعنى بنفسه . •
 ) Honebein,1996: 24ترفض التلقي السلبي للمعرفة التي يتبناها المسلك التقليدي .   ( •

 - مبادئ وأسس النظرية البنائية : 6
إن محور االرتكاز في عملية التعليم هو المعرفة السابقة للمتعلم لذا يعد المتعلم المحور  •

 األساس لعملية التعليم .
 يكون التعلم في أفضل مستوى عندما يواجه المتعلم ُمشكلة أو موقفا أو ُمهمة حقيقية . •
 )45-44: 2007التعلم ال يحصل إال بحدوث تغيير في بنية المتعلم المعرفية .    (زيتون،  •
 تؤكد النظرية البنائية على ُحب االستطالع . •
 تؤكد على أن البحث عن معنى هو أمر فطري . •
اختالف المعنى من متعلم ألخر ، ويمكن ُمالحظة ذلك ِمن خالل المشاركات الُمختلفة  •

 )90: 2009والمتنوعة للمتعلمين .                                               (عبيد ، 
 يتم بناء المعرفة بعمليات وأنماط تفكيرية ُمختلفة . •
جميع المتعلمين يبنون معرفتهم ِمن ِخالل الخبرات الجديدة أو الُمشاركة النشطة لذلك فأن  •

 )117: 2007تزويد المتعلم بخبرة جديدة مناسبة هام لبناء المعرفة .           (أبو رياش، 
 تؤكد على تزويد المتعلم بتغذية راجعة مستمرة . •

 تقلص دور الُمدرس بصورة تدريجية في مواقف التعلم فالمتعلم هو محور العملية التعليمية. •

 ُمساعدة المتعلمين في صياغة أهداف تعلمه بأنفسهم . •

 تحتاج عملية التعلم جهدًا عقليًا . •

 الُبنية المعرفية للمتعلم تتأثر بخبراته السابقة. •

 التشجيع على التواصل مع المصادر والخبراء والزمالء لبناء المعرفة. •

 ُتحافظ على السياق التعليمي الحقيقي .                   •

 )758: 2013        (قطامي، 
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َتبين لنا فيما سبق ومن خالل الفلسفة البنائية إن أفضل الظروف لحدوث عملية التعلم عندما 

يواجه المتعلم بمهمة حقيقية تتحدى تفكيره وتحفزه على إنتاج الحلول والتفسيرات المتنوعة من 

 أجل الوصول إلى حل المشكلة التي تواجهه .

 - دور الُمدرس في النظرية البنائية :7
  يحترم أآلراء َويبتعد عن التسلط وفرض الرأي . •

إحاطة المتعلم بمواقف حقيقية يستطيع ِمن خاللها أن ُيجرب بنفسه َويحاول أن يرى ما  •

 يحدث أي ممارسة االكتشاف الذاتي .

يفسح المجال أمام المتعلمين لتبادل أآلراء واألفكار بينه وبينهم من جهة وبينهم من جهة  •

 ثانية .

 يحقق التوازن بين ما يقدمُه للمتعلمين من معلومات وبين أنشطة البحث التي يطلبها منهم  •

 يساعد المتعلم على استيعاب المفاهيم الُمرتبطة بمرحلتهن العمرية . •

 ُيراعي أالستعداد للتعلم ِعند المتعلمين . •

 ُيراعي الفروق الفردية بين المتعلمين . •

يهتم بتنمية قدرات المتعلمين على التفكير ِمن خالل تنظيم تعليمهم للمبادئ والمفاهيم  •

 والحقائق والقواعد وتجنبهن الحفظ آأللي غير الواعي .

 التدريب على المهارات بعد تعلمها بطريقة تنمي ُمستوى التفكير لديهم . •

 )229-226: 2013(الخوالدة، 

 

تذكر الباحثة أن ُمدرس العلوم يؤدي دورًا بارزًا وهامًا في تدريس العلوم على وفق المنظور 

البنائي فّدور الُمدرس ُيركز على البعد االجتماعي عن طريق تهيئة بيئة آمنة ثم العمل داخل 

مجموعات صغيرة ، كما الحظت الباحثة تغير الدور التقليدي للُمدرس لذلك يتطلب أن يتم تدريب 

الُمدرس وُيعد إعدادًا ُمناسبًا كي ينجح في تحقيق األهداف والنواتج التي توظف من أجلها 

 اإلستراتيجية. 
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 دور المتعلم في النظرية البنائية :- 8
 توجد ثالثة أدوار متميزة للمتعلم على وفق النظرية البنائية وهي :

هو الذي ُيناقش ويضع الفرضيات ويستقصي المعلومات ويستكشفها بنفسه المتعلم النشط :  -

 ويأخذ وجهات النظر المختلفة أي أن المعرفة والفهم تكتسب من خالل ُممارسة األنشطة .

هو الذي يقوم ببناء المعرفة بشكل اجتماعي عن طريق الحوار والتفاعل المتعلم االجتماعي : -

 مع اآلخريين واالستماع الى آراءهم .

هو الذي يبني المعرفة بشكل إبداعي ويطور مهاراته االبتكارية كالمرونة المتعلم المبدع :  -

 )31: 2012(ياسين وراجي،                                          والطالقة واألصالة .

يؤدي المتعلم دورًا ُمميزًا في هذا النشاط فهو ُعنصر هام على وفق الظروف االجتماعية وتحكمه 

ديناميات يحافظ ضمنها على رد يعكس وجوده وأهميته عن طريق ما ُيقدمه من حلول واقتراحات 

في حل الُمشكالت ومن ُهنا جاءت هذه اإلستراتيجية في صوغ دور ُمتميز للمتعلم  في المجموعة 

 وفي التعامل مع خبرات استقصائية تجعل ذهنه نشطًا وفي ظروف اجتماعية .    

 ) 1مخطط ( 

مقارنة بين الصف التقليدي والصف البنائي 
الصف البنائي  الصف التقليدي  

المتعلم يكون كاللوح الفارغ يكتب الُمدرس 
المعلومات عليه ، أي ال يكون للمتعلم أي 

خبرة أو قيمة لرأيه . 

المتعلم يفكر ويشكل نظريات عن العالم 
المحيط به فهو مصدر للتفاعل ، وتكتسب 

آراءه قيمة من قبل الُمدرس . 

يلتزم الُمدرس بالمنهج المحدد 
 

ال يلتزم بشكل صارم بالمنهج بل يهتم بآراء 
المتعلمين وأستجاباتهم . 

دور الُمدرس هو البحث عن الجواب 
الصحيح من المتعلمين ألثبات حدوث التعلم 

وإتباع نمطاً تلقينياً لنقل المعلومات إلى 
المتعلمين . 

دور الُمدرس البحث عن وجهات النظر 
المختلفة للمتعلمين وخلق جو من التفاعل 

معهم لجعل المحيط ُمالئم للتعلم . 

عملية التقويم تحدث بشكل ُمنفصل عن 
التدريس أي من خالل إجراء اختبار  

عملية التقويم تحدث إثناء التدريس من خالل 
ُمراقبة الُمدرس للمتعلمين.  

) 135: 2008 (خطايبة، 
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 - إستراتيجيات التدريس القائمة على الفكر البنائي:9

تتضمن النظرية البنائية العديد من اإلستراتيجيات التدريسية وتنطلق من أن التدريس يكون فعاًال 
 إذا شعر المتعلم إنه (ذا معنى) أي إن التعلم (ذا المعنى) هو األساس في تعديل السلوك .

 )              239: 2009                    (عطية، 

 ونذكر من هذه اإلستراتيجيات :
 Scaffolding Strategyالسقاالت التعليمية  •

 Dienes Strategyإستراتيجية دنيز  •

 Cubing Strategyإستراتيجية المكعب  •

 Round house Diagram Strategyإستراتيجية البيت الدائري  •

 Hands-on Strategyإستراتيجية اليد النشطة  •

 KWHLإستراتيجية  •

 Understanding Strategyإستراتيجية الفهم  •

 Woods Strategyإستراتيجية وودز  •

 Think-Pair-Share Strategyإستراتيجية فكر-زاوج-شارك  •

 )7: 2012                                           (ياسين وراجي، KUDإستراتيجية  •

 KUD : أستراتيجية ثانياً 

الهتمام آستراتيجيات النظرية البنائية التي نالت قدرًا كبيرًا ِمن إتعد هذه اإلستراتيجية ِمن ِضمن 

األستاذة في القيادة التربوية الُمشاركة  (Carol Ann Tomlinson) والتطوير على يد الدكتورة 

م لمعرفة نواتج التعلم التي ِيجب أن 1999للتربية في جامعة فيرجينيا سنة  )Curry(في ُكلية

 أي وحدة من وحدات المنهج الُمقرر لهم متعلمينبدأ الُمدرس بتدريس الي ، فقبل أن متعلمحققها اليُ 

 وتؤكد ( Tomlinson,2001:1) خالل هذه الوحدة متعلمتعلمه اليحتاج لمعرفة ما سوف يفأنه 

 السابقة  والنقطة األساس في هذه تهم وخبرمتعلمينهذه اإلستراتيجية على خصائص ال

 م وامكاناتهم وقدراتهمتجاهاتها ِمن حيث متعلمين نحو اليناإلستراتيجية هي توقعات الُمدرس

 ألنها ُتراعي متعلمين وُتوفر هذه اإلستراتيجية بيئة تعليمية ُمناسبة لجميع ال،والسعي في زيادتها
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من حيث الخبرات والقدرات والتفاوت في المستوى االجتماعي والثقافي  أي م الفروق الفردية بينه

وأضافت ( Strickland,2009:23) م  ُمختلفة أليصال المحتوى التعليمي لهطرائق تعمالسا

(Blaz,2006:2 ) كان موجودًا ُمنذ عقديين ِمن الزمن ستراتيجية هذه اإلعمالن التدريس بأستإ 

 وخالل السنوات العشر بين والموهوقين المتفومتعلمين كان في بادئ األمر للعمالهالكن أست

على جميع عمل  في التربية الخاصة ، حتى أصبحت في الوقت الحالي ُتستاستعمالها أألخيرة بدآ

 هذا النوع من اإلستراتيجيات تعمالن التدريس بأسإ (Campbell,2008: 1)وأضافمتعلمين، ال

لم يتم ُممارسته في السنوات الماضية بسبب عدم القدرة على تطبيقها في الفصول الدراسية 

ن حركة التقدم في مجال التربية التي إ) 205: 2010وذكر (سرحان، ، ألسباب ُمختلفة وُمتعددة 

فجرها الفيلسوف األمريكي (جون ديوي) هي ثورة َتربوية عارمة وُفرصة للتجديد في مجال التربية 

 وميوله وأغراضه ودوافعه متعلملى الإوقد َنجح(جون ديوي) في نقل األهتمام من المادة وتنظيمها 

تبعها الُمدرس في التعليم يجب أن تنحاز لحاجة ين الطريقة التي إ، فقد دافع عن الفكرة القائلة 

ستراتيجية بطبيعتها تكون جيدة أو غير جيدة فاإلستراتيجيات التعليمية هي إوال ُتوجد ،  متعلمال

ومع ذلك فهناك بعض األوعية تكون أفضل من متعلمين كاألوعية لنقل المحتوى والمعلومات لل

لى أهداف الدرس إستخدمها الُمدرس للوصول يهداف ُمعينة ،  وهي استراتيجية أغيرها لتحقيق 

 من خالل عرض متعلمينهتمامات وقدرات الاالختالف بين آالستجابة لمستوى آوذلك من خالل 

 ،وتمكن هذه متعلممتلكُه ُكل يالذي  الدروس وتقديم األنشطة الُمختلفة َحسب المهارات والمستوى

 ُمختلفة  ووجدانيةلى ُمستويات معرفية ومهاريةإهداف الدرس أاإلستراتيجية الُمدرس من تقسيم 

 متعلمينلى رفع ُمستوى جميع الإ ، وتهدف هذه اإلستراتيجية متعلممكانات كل إومتناسبة مع 

 على الخبرات السابقة والخصائص الفردية ، وتؤكد هذه اإلستراتيجية بأنه يجب على اً بناء

 بتدريس أي وحدة أبدي تحقيقها ، فقبل أن متعلمعرف نواتج التعلم التي يجب على اليالُمدرس أن 

 خالل هذه الوحدة ، متعلمتعلمه اليحتاج لمعرفة ما الذي سوف يمن وحدات المنهج المقرر فأنه 

الُمدرسين يهملون ِمثل من وهذه الخطوة ليست جديدة في العملية التعليمة ولكن لألسف الكثير 

عرفه ين أ  وتتألف هذه اإلستراتيجية من ثالث خطوات هي : ما الذي أريد الهامةهذه الخطوة 

.                                                            خالل الدرسمتعلم طبقه الي ، وما الذي أريد أن متعلمفهمه الي ، وما الذي أريد أن متعلمال

)   16: 2005(توملينسون، 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) بثالثة مراحل وهي : KUDوتتحدد استراتيجية (

) يعرف بمعنى  ((Know) وتعني (K)المرحلة األولى : 

المعلومات)  واألماكن، والتعريفات، والمفاهيم، والحقائق، وعرف (المفردات،ي أن متعلمحتاج الي

لى فعال ونشط وتعد إ من سلبي هامشي متعلم والتعلم وتحويل المتعلمفالمعرفة هي ثورة في ِفهم ال

 وتنظيمها ا ومعالجتهلمتعلمالمعرفة أيضا من أبواب الدراسة والبحث لفهم أساليب تعلم ا

) 135: 2013 (قطامي،                                                         للمعلومات .

)  الفهمبمعنى ( (Understand)  وتعني (U)المرحلة الثانية:

 والقواعد ) ضمن مجال معرفي ، ( الحقائق ،المبادئ ، التعميماتمتعلمفهم اليفي هذه المرحلة 

مارس القدرات العقلية األعلى من تطبيق وتحليل يُ  أن متعلمسطيع اليمعين فبدون الفهم ال 

) 31: 2015(الربيعي،                                                       وتركيب وتقويم .

 بمعنى التطبيق  (Do) وتعني )D (المرحلة الثالثة :

مهارات التفكير والتخطيط ومهارات القراءة والكتابة والتواصل " مهارات أساسية مثلمتعلمؤدي الي

ستخدام  ا في هذه المرحلةمتعلمستطيع اليأي ) 33: 2005(توملينسون،"ستخدام األرقام واإلنتاجاو

                                                     )56: 2005(خطايبة، .     ما َتعلمه ِمن معلومات في ُمستوى المعرفة والفهم في مواقف جديدة

 :)KUD(ستراتيجيةإستخدام امبادئ التدريس ب- 1

  في المادة الدراسية .هاملدى الُمدرس فكرة واضحة بشأن ُكل ما هو  •
 بنى عليها خطواته .يقدرها وي ومتعلمينراعي الُمدرس الفروق الفردية بين اليُ  •
 عملية التعليم والتقويم ُمتالزمتان . •
  . في العملُيشاركون متعلمينجميع ال •
  في عملية التعلم .متعلمينتعاون الٌمدرس والي •
  .متعلمالهدف األساس هو تحقيق النجاح لُكل  •

 الصفة المميزة هي الُمرونة . •
 مسلوبهإوولهم  وميمتعلمينستجابة الستعداد الاالفهم والنواتج ) وعدل الُمدرس ( المعرفة ، ي •

) 32: 2015(الربيعي،                                                         التعليمي .
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 في التدريس : )KUD(ستراتيجة إمجاالت - 2
ُيمكن أن ُتستخدم هذه اإلستراتيجة في أي خطوة من خطوات التدريس : 

بأهداف يكتفي  بحيث متعلمينضع الُمدرس أهدافا متنوعة لليُيمكن أن في مجال األهداف :  •

 وبأهداف تحليلية لدى البعض األخر وفي هذا مراعاة للفروق متعلمينمعرفية لدى بعض ال

  العقلية .م من حيث ُمستوياتهمتعلمينالفردية لل

 بمهام في التعليم الذاتي كأن متعلمينكلف الُمدرس بعض الي : يمكن أن في مجال األساليب •

 متعلمينجراء دراسات ذاتية ، في حين يتم تكليف إو أو حل مشكالت أيقوموا بعمل مشاريع 

  .متعلمين بمناقشات وهكذا ، بطريقة َتضمن ُمشاركة جميع المتعلمين بأعمال يدوية ونخريأ

: أي أن يكتفي بُمخرجات ُمحددة ُيحققها بعض المتعلمين في حين في مجال المخرجات  •
يطلب من متعلمين أخرين ُمخرجات أخرى أكثر ُعمقا وينوع الُمدرس في أساليب تقديم هذه 

 ( Tomlinson.&Moon,2014: 35)   األهداف وذلك بحسب التفاوت العقلي بينهم. 

 ) :KUD- االفتراضات التي تقوم عليها استراتيجية(3

إن المتعلمين يختلفون عن بعضهم البعض في المعرفة السابقة، والقدرات، والمواهب، والبيئة  •

التي ينحدر ِمنها ُكل متعلم، والخصائص، والميول، واألساليب التي يتعلمون بها ودرجة 

 االستجابة للتعليم .

) بيئة تعليمية ُمناسبة لجميع المتعلمين ألنها تقوم على أساس تنويع KUDُتوفر إستراتيجية( •

 األنشطة واألدوات بالتالي تمكن ُكل متعلم من بلوغ األهداف المطلوبة .

 عدم قدرة الُمدرسين على تحقيق الُمستوى المطلوب لجميع المتعلمين باستخدام الطريقة  •

 )324: 2009االعتيادية للتدريس .                                              (عطية، 

  :) تركز علىKUD( وترى الباحثة في ضوء ما سبق إن إستراتيجية

 التنويع في المهام والنتائج التعليمية . -

 َمعرفة الفروق الفردية بين المتعلمين ُيساعد في تحديد النشاط الُمناسب لُكل متعلم . -
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 ):KUD- أهداف إستراتيجة(4
 تطوير ُمهمات تتسم باالحتواء والتحدي لُكل متعلم . •

تطوير أنشطة تعليمية تعتمد على المفاهيم والموضوعات الجوهرية والمهارات والعمليات  •

 الهامة واستخدام طرائق ُمتنوعة لعرض عملية التعليم .

 توفير فرص ُمتنوعة للتعلم . •

 تكوين صفوف دراسية تشمل على المتعلم الُمستجيب والُمدرس الُمسهل لعملية التعليم . •

 ) مع معايير وُمتطلبات المنهج لُكل متعلم .KUD تتوافق إستراتيجة ( •

االستجابة لمستويات االستعداد لدى المتعلمين واالهتمامات والتفصيالت واالحتياجات في  •

 عملية التدريس .

 توفير مداخل لُكل من المحتوى وطريقة التدريس والمخرجات تتسم بالمرونة . •

(Heacox 2002 :1) 

 ):KUD- دور الُمدرس على وفق إستراتيجة (5
 أن ينتبه الُمدرس للفروق الفردية بين المتعلمين . •

 أن يقوم بتعديل الُمحتوى والعملية والنواتج على ضوء اإلستراتيجية . •

 )17: 2005أن يكون تعامل الُمدرس مع المتعلمين بشكل َمرن .              (توملنيسون،  •

أن ُيحاول الُمدرس معرفة ميول وقدرات وأنماط تعلم المتعلمين لمساعدته في تحديد األنشطة  •

 واألدوات الُمناسبة لتعلمهم.

) من أول يوم في الدراسة وعلى الُمدرس شرح ذلك للمتعلمين KUD استخدام إستراتيجية ( •

 وأولياء األمور لتحقيق األهداف .

  الُمدرس هو الُمسهل والُميسر لعملية التدريس .          •

 )81: 2014             (نصر، 

وتؤكد الباحثة ان ُمدرسين العلوم يؤدون دورًا بارزًا ومهمًا في تدريس العلوم على وفق المنظور 

البنائي فدور الُمدرس يركز على البعد االجتماعي للتعلم عن طريق َخلق ُبنية آمنة ثُم العمل 

 داخل مجموعات صغيرة .
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 ): KUD- دور المتعلم على وفق إستراتيجة(6
 ُتعزز ثقة المتعلم بنفسه وبقدراته على تحقيق ما يطلب منه من أعمال وأنشطة.  •

تعويد المتعلمين على العمل التعاوني وتقديم الُمساعدة عند الحاجة كما ُتمكن المتعلم طلب  •

 الُمساعدة عند الحاجة لذلك وبذل الجهد لتحقيق األهداف .

تقبل فكرة اختالف األنشطة والمهام التي يقدمها الُمدرس لكل متعلم وهو ليس تفضيًال من  •

 الُمدرس ولكن لمساعدة كل متعلم في تحقيق أقصى درجات النجاح في ضوء خصائصه .

تعويد المتعلمين على ُكثرة عمليات التقويم وأساليبُه وأدواتٌه وُيفهم المتعلم إن التقويم المستمر  •

يساعد الُمدرس في التعرف إلى قدرات المتعلمين لتقديم التوجيه السليم نحو آألهداف 

 )                                            46-45: 2008المنشودة.                                             (كوجك واخرون، 

تقديم البيانات والمعلومات التي تساعد الُمدرس في التعرف إلى أنماط التعلم والميول  •
 والهوايات وأنواع الذكاء لدى ُكل متعلم .

فهم كل ما يدور في داخل الفصل الدراسي من أهداف وٕاجراءات واالقتناع بأنها لصالحهم  •
 )41: 2014لُمساعدتهم في الحصول على تعلم افضل .                         (الراعي، 

ويؤدي المتعلم دورًا متميزًا في هذا النشاط فهو عنصر مهم على وفق الظروف االجتماعية 
تحكمُه ديناميات ُيحافظ ضمنها على رد يعكس وجوده ، وأهميتهُ عن طريق ما ُيقدم من حلول 

 وبدائل جديدة في حل مشكالت جديدة ومعالجتها .   

 ):KUD- دور اإلدارة المدرسية في إستراتيجية (7
) لتهيئة الظروف التي تساعد في تطبيق هذه KUDتوفير ُمتطلبات إستراتيجية ( •

 اإلستراتيجية.
 تسمح للُمدرسين في ُمخاطبة أولياء األمور للُمساعدة في ُمتابعة ابنائهم المتعلمين . •
 التشجيع في استخدام إستراتيجيات حديثة في التدريس . •
 توفير النماذج والمراجع التي يستفيد منها الُمدرسين في فهم األستراتيجة وطرائق تنفيذها . •
أن يتفق ُمدير المدرسة مع أساتذة من كليات التربية لألشراف على الُمدرسين وتقييمهم وتقديم  •

 آإلرشادات والتوجيهات الالزمة لنجاح التدريس باستخدام هذه اإلستراتيجية .
 )47- 46: 2008(كوجك وأخرون، 
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 ):KUD- مبررات ودوافع استخدام استراتيجية(8
الحاجة إلى التنويع في أساليب وطرائق التدريس في المواقف التعليمية طبيعة المتعلمين :  •

بسبب االختالف بين المتعلمين من حيث الرغبات والقدرات والميول والمواهب والُسرعة في 

 التعلم وهذا يؤدي إلى عدم تعلمهم بطريقة واحدة فقط .

التنويع في عملية التدريس هو الوسيلة لجعل المتعلم محور اهداف العملية التعليمية :  •

 العملية التعليمية .

 .التنويع في التدريس يخلق لدى المتعلم الدافعية للتعلم دافعية المتعلم نحو التعلم :  •

 )56: 2008(كوجك واخرون، 

التنويع في عملية التدريس ُيساهم في حل بعض مشكالت التعليم وهو مشكالت التعليم :  •

  .تراكم الفصول الدراسية وقلة آإلمكانات وُمشكالت النظام المدرسي

التنويع في التدريس يحقق ما توصلت إليه الكثير من نظريات المخ البشري وأنماط التعلم :  •

البحوث والدراسات مثل نظرية الذكاءات المتعددة  التي بينت إن لكل متعلم مجموعة من 

 الذكاءات يتميز بها عن غيره وتكون متفاوتة في الضعف والقوة .

 تؤكد حقوق آإلنسان التي تنص عليها جميع االتفاقيات الدولية  حقوق آإلنسان : •

والمشروعة قانونيا بأنه من حق كل متعلم الحصول على التعليم  دون تفرقة بين المتعلمين 

 سواء كان ذلك ع أساس المستوى االقتصادي أو المستوى الثقافي أو القدرات.

 )23: 2014(الراعي،

وترى الباحثة إن لمدير المدرسة وأولياء األمور دور كبير في إنجاح التدريس على وفق إستراتيجة     

)KUD ألن ولي األمر هو أكثر معرفة بابنه المتعلم من حيث ميوله ومواهبه والخصائص التي (

يتميز بها وتشجيع الُمدير في استعمال إستراتيجيات حديثة في التدريس وتقديم الدعم للُمدرس 

 يساعد في إنجاح التدريس على وفق هذه اإلستراتيجية .

 ): KUD- خطوات التدريس على وفق استراتيجية (9
) إلى خطوات 141 :2012) و(ياسين وراجي،77 :2013أشار ُكل من (زاير واخرون،

 ) في الخطوات التالية :KUDاستراتيجية(
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 يقوم الُمدرس بتقسيم المتعلمين بشكل مجموعات تعاونية صغيرة ثم تقوم بأتباع الخطوات التالية :

يقدم الُمدرس المفهوم العلمي للمتعلمين فيقوم بتعريفه وعرض صورًا : Knowالخطوة االولى  •

 ونماذج لتوضيحه. 

 يقوم الُمدرس بتوزيع أنشطة تعليمية ُمتعددة للمجموعات : Understandالخطوة الثانية •

مثل رسم لوحة أو كتابة قصة أو ُمناقشة موضوع في مجلة أو موقف تمثيلي يتحدث عن 

المفهوم العلمي المراد تعلمه ، والسماح للمتعلمين بطرح األسئلة وتقديم التغذية الراجعة 

 ألسئلتهم .                                           

في هذه الخطوة يكشف الُمدرس عن مدى إدراك المتعلمين لمعنى : Doالخطوة الثالثة  •

المفهوم العلمي من خالل األنشطة بشكل مشروع معين أو حل مسائل أو كتابة التقارير 

 القصيرة أو النشرات الجدارية أو إجراء التجارب المختبرية كدعم لتعلمهم .

 ) إلى خطوات اإلستراتيجية بالنقاط التالية :Tomlinson,2001:45وأشارت ( 

التقويم القبلي: وهو إجراء تقويم للمتعلمين لتحديد المعارف السابقة والقدرات والميول والمواهب  •

 والخصائص الشخصية والخلفيات الثقافية وتحديد اسلوب التعلم المالئم .

   توزيع المتعلمين في مجموعات تعاونية صغيرة في ضوء نتائج التقويم القبلي . •

 تحديد أهداف التعلم . •

 تنظيم بيئة التعليم بطريقة تستجيب لها جميع المجموعات . •

 تحديد األنشطة التي تقدم لكل مجموعة . •

 اختيار األنشطة التعليمه والمواد ومصادر التعلم الُمالئمة . •

 إجراء عملية التقويم البعدي لقياس نواتج التعلم . •

 وترى الباحثة أن خطوات اإلستراتيجية تتحدد بالخطوات التالية :

 التقويم القبلي.  •

 تقسيم المتعلمين إلى مجاميع في ضوء نتائج التقويم القبلي . •

 )Tomlinson, 2001 : 45تنظيم الصف بطريقة تستجيب لجميع المجموعات .        ( •

 يقدم المدرس المفهوم العلمي للمتعلمين فيعرف المفهوم ويعرض صورًا أو :(Know)خطوة  •

 عينات أو نماذج لتوضيحه .
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 يوزع المدرس أوراق النشاط على المجموعات للكشف عن مدى :(Understand)  خطوة •
 إدراك المتعلمين للمفهوم العلمي .

في هذه المرحلة يطبق المتعلمين المفهوم من خالل كتابة قصة عن المفهوم  (Do) :خطوة  •

أو رسم لوحة او القيام بموقف تمثيلي أو مناقشة المفهوم في مجلة تتحدث عنه أو القيام 

 بتجربة مختبرية أو حل المسائل أو العمل في مشروع .

 )141 : 2012التقويم البعدي لقياس نواتج أو مخرجات التعلم .            (ياسين وراجي،  •

 ثالثًا : التواصل 

 - مفهوم التواصل : 1

لقد استخدم ُمصطلح التواصل في ِعدة مجاالت واهتم الُعلماء بعملية التواصل لكونها عملية 

ُتسهل تبادل المعلومات ونقل األخبار ومن بين هؤالء العلماء (كلود شانون و ورايين ويفير) 

ومجال التواصل واسع ال حدود له فهو ُيمثل نقطة إلتقاء جميع العلوم والمعارف آإلنسانية ويمثل 

) وتعد القدرة على التواصل مع 21-18: 2011الحبل الذي يربط العلوم ببعضها (عباسي، 

اآلخريين والتفاعل معهم عامًال أساسيا في تحقيق النجاح وأثبتت دراسة لمؤسسة                 

 % لمهاراتهم في 85(كارنجي للتدريس) إن َنجاح المتعلمين في دراستهم وعملهم يعود بنسبة 

التواصل لذلك فأن العناية بتطوير هذا الجانب لدى المتعلمين ضرورة تتطلبها حاجة هؤالء 

المتعلمين وحاجة بيئة العمل والمجتمع ويختلف المتعلمين في أشكال تواصلهم بحسب تنوع 

ثقافاتهم وأهدافهم وأعمارهم ولكن مع هذا االختالف فهناك مالمح ُتميز أسلوب كل متعلم عن 

) وتختلف 35-23: 2016األخر فبعضها يجذب المتلقي والبعض األخر ال يجذب،(العساف، 

عملية التواصل باختالف الحقول التي تجري فيها فالتواصل في الشركات ليس التواصل نفسه في 

آإلدارة وليس نفسه في المؤسسات والمدرسة وليس نفسه التواصل داخل األسرة وغيرها من الحقول 

التي تجري فيها عملية التواصل حتى وٕان كانت ُهناك عناصر ُمشتركة في ُكل َنمط ِمن أنماط 

التواصل ويلعب التواصل دورًا كبيرًا في تقوية العالقات االجتماعية لذلك فأن عملية التواصل 

طريقة يتم من خاللها انتقال المعارف والقيم واالتجاهات والمهارات بين طرفيين أو أكثر من أجل 

تأثير أحدهما باألخر وٕاحداث تغيرات مرغوب بها في سلوك الطرف األخر ويمكن القول أن 

)، ويعد التواصل 12-10: 2009التواصل هو عملية تعلم وان التعلم هو عملية تواصل(علي، 
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أحد العمليات آألساسية في العالقات آإلنسانية ، فهو عملية تفاعلية تبادلية إليصال رسالة ما 

عبر وسيلة ُمحددة لتحقيق هدف ُمعين ، وقد كثرت تعاريف التواصل من قبل علماء النفس 

) ويمثل التواصل العملية التي يستطيع من خالله 5: 2007واالجتماع واألدارة والتربية،(سالم، 

) 414: 2008المتعلمين أن يتشاركون مفهوم او فكرة أو إحساس أو عمل أو إتجاه (الزهيري ، 

) بأنُه العملية التي ُيمكن من خاللها نقل المعارف واألفكار والمعلومات 2008وعرفهُ (بدر 

واالتجاهات بين المتعلمين وتشمل اللغة التواصلية سواء منطوقة أو غير منطوقة مثل الحركات 

) ويمثل التواصل آلية في تبادل األفكار والمعلومات بين 543: 2008وآإلشارات اإليمائية(بدر ، 

المتعلمين عن طريق وسائل كتابية مثل(القراءة والكتابة) أو شفوية (كالتحدث واألستماع). 

(Alam,2013:19)  بأنه عبارة عن مهارات تشمل القدرة في التعبير من  )2002وترى (لكزون

خالل سلوكيات رمزية (كالكلمات المكتوبة والمنطوقة والرموز ولغة األشارات) أو سلوكيات غير 

  Luckasson&Others,2002:3)رمزية مثل حركةاليدين واللمس واإليماءات وتعبيرات الوجه(

والتواصل هو العملية التي يتم بها انتقال المعرفة من متعلم ألخر حتى تصبح ُمشاعة بينهم 

) وعملية التواصل ليست كما يتصورها البعض بأنها 11: 2011وتؤدي إلى التفاهم(الدعيلج، 

عملية نقل للرسائل من طرف ألخر بل هي عملية ُمشتركة وتفاهم أي هي عملية نقل المعرفة 

والمعلومات المختلفة من متعلم ألخر أو لمجموعة من المتعلمين وبذلك يتم تعديل التصورات 

) ويرى          545: 2011والمفاهيم السابقة لكل طرف مشترك في العملية. (الخزاعلة واخرون، 

 ) بأن التواصل عملية ُمشتركة بين طرفين لتبادل خبرة أو فكرة عن طريق وسيلة.   2008(عطية 

 )  57: 2008              (عطية، 

 - مكونات عملية التواصل :2
 تتكون عملية التواصل من عدة عناصر وهي :

وتقع ُمهمة اإلرسال على الُمدرس بعد إعداد وتحويل المعرفة إلى الشكل الذي المرسل :  •

يناسب اإلرسال ولكي يؤدي الُمرسل (الُمدرس) دوره بصورة جيدة يجب عليه أن يتمتع ببعض 

 األمور منها :
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 أن يكون ُمتمكن من المادة العلمية . -

 أن يكون ُمتفهم لخصائص المستقبلين (المتعلمين) ويكون مراعي لتقلي استجاباتهم . -

 )476: 2007أن تتوافر لديه مهارة تقديم وتمثيل مادته العلمية .           (سلمان وفارس،  -

وتمثل المضمون الذي يرغب الُمرسل (الُمدرس) في إيصاله إلى الُمستقبل(المتعلم) الرسالة : •

 )48: 1998، وقد تكون الرسالة رموز منطوقة أو حركية أو مكتوبة .       (مكاوي والسيد

وتشمل الوسيط والوسط الذي يتم من خاللها إيصال الرسالة إذ يمثل الوسيلة أو القناة :  •

الوسيط األدوات واألجهزة والوسائل الناقلة للرسالة كالوسائل التعليمية التي تساعد في عملية 

 التدريس أما الوسط فيمثل بيئة التواصل مثل غرفة الفصل الدراسي .

 )476: 2007(سلمان وفارس، 

 واختيار القناة أو الوسيلة المناسبة يتوقف على عدة عوامل وهي :

 طبيعة الرسالة الُمراد إيصالها للُمستقبل (المتعلم) . -

 الخصائص التواصلية التي يتمتع بها الُمستقبل (المتعلم). -

 أن تكون تكاليف الوسيلة (القناة) ُمناسبة . -

 مدى تأثير الوسيلة (القناة) على الُمستقبل (المتعلم).        -

 )69: 2008  (كفافي وآخرون، 

ويمثل الشخص المقصود من قبل الُمرسل (الُمدرس) ويمثل المتعلم التي تتأثر المستقبل :  •

بعملية التواصل ويتم بناء الرسالة التواصلية من أجل الُمستقبل (المتعلم) ولكي يتم استقبال 

الرسالة بشكل جيد ويستطيع المستقبل (المتعلم)  تفسيرها و استيعابها يجب أن يتصف 

 بالتالي:

 أن تكون جميع حواسه سليمة . -

 أن تتوافر لديه مهارات التواصل الرئيسية (التحدث، واالستماع، والكتابة والقراءة) . -

أن يكون ذا اتجاه إيجابي نحو المعرفة بشكل عام وموضوع الرسالة بشكل خاص وقد يتأثر  -

 المستقبل بعوامل عدة أثناء استقبال الرسالة كالتشويش واالنتقائية. 

 )23: 2010  (الهاللي، 
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وتمثل ردة الفعل التي تتكون لدى الُمستقبل (المتعلم) عند استقبال الرسالة التغذية الراجعة :  •

 )14: 2009من الُمرسل (الُمدرس) وتمثل مدى قبول الرسالة أو رفضها.         (الحليبي، 

وهو حدوث تفاعل بين الطرفين الُمرسل (الُمدرس) والُمستقبل (المتعلم) ، إذ تنتقل التفاعل :  •

 الخبرات والمعلومات واألفكار من الُمرسل إلى الُمستقبل من خالل عالقة تفاعلية تبادلية.

 )                                                                                                                            285: 2012         (النوايسة، 

 - أهمية عملية التواصل :3
يسهم التواصل في زيادة الفعالية في المؤسسات التعليمية ، فمن خالل عملية التواصل يتم نقل 

األهداف والقرارات والخطط، وال تكتفي بأن تكون الخطط َسليمة فقط وٕانما أن يكون التواصل 

 )210: 2010فعاًال ليفهم المتعلمين عند التنفيذ ماهو المراد منهم فعال .        (ريان وآخرون، 

 وتتحدد أهمية التواصل بالنقاط األتية :

 التواصل آإلنساني َيفتح المجال الحتكاك الناس بعضهم ببعض . •

 إتاحة الُفرصة للتعرف على أفكار األخريين و أرائهم عن طريق الحوار والمناقشة . •

 ُتساعد عملية التواصل في نقل اللغات والعادات والتقاليد والثقافات بين المجتمعات . •

 )97: 2001(الحيلة، 

ُتساهم عملية التواصل في تدريب وتطوير أفراد المجتمع عن طريق تزويدهم بالمهارات  •

 والمعلومات التي تساعدهم وتؤهلهم للقيام باألعمال المختلفة .

ُتساعد عملية التواصل في الحصول على معلومات جديدة ُتساعد في التصرف بشكل جيد  •

 )210: 2008والئق في المجتمع واتخاذ القرارات الُمختلفة .                       (نبهان، 

 - خصائص عملية التواصل :4
 :عملية التواصل هي عملية تفاعل اجتماعي إذ يتم تبادل األفكار التواصل عملية اجتماعية •

والمعلومات بين الناس ، فالرسالة التواصلية الواصلة لها تأثير في تغير التفكير وأنماط 

 )22: 2009السلوك والمعلومات واالتجاهات .                                  (الدعس، 

التواصل عملية ُمستمرة ليس لها بداية أو نهاية ، فنحن على التواصل عملية ُمستمرة :  •

 )35: 2007تواصل دائم مع أنفسنا والمجتمع والكون الذي يحيط بنا .          (الهاشمي، 
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عملية التواصل ال تسير بخط واحد بين شخصين فقط ، بل تسير التواصل عملية دائرية :  •

  .بشكل دائري يشترك بها الناس جميعا ، فهي ليست من طرف واحد بل هناك تفاهم ُمشترك

 )66: 2005(دومي والعمري، 
عملية التواصل ُمعقدة لما تحتويه ِمن عناصر وأشكال ُمختلفة التواصل عملية معقدة :  •

وشروط  َيجب اختيارها ِبدقة كما وترتبط عملية التواصل بعدة ُمتغيرات ُمتعلقة بالبيئة واألفراد 

 واإلمكانات .

تتغير الرسالة التواصلية بتغير األوقات واألزمان فهي ليست ثابتة التواصل عملية ال تعاد :  •

بمرور الزمن فمن غير الُمحتمل إنتاج رسائل تتشابه في المعنى والشكل عبر األزمان 

 )23: 2009الُمختلفة .                                                         (الدعس، 

 - أهداف عملية التواصل :5
ويتحقق عند إكساب الُمستقبل (المتعلم) اتجاهات جديدة أو تعديل اتجاهات هدف توجيهي :  •

 قديمة أو تثبيت اتجاهات مرغوب فيها .

ويتحقق عندما تتوجه عملية التواصل لبث معارف ومعلومات جديدة هدف تعليمي معرفي :  •

ُمتصلة بحياة الُمدرس في مسيرته التعليمية لُمساعدته في زيادة معرفته وتوسيع افقه لجعل 

 العملية التعليمية التربوية أكثر فعالية وٕادراك لألهداف المنشودة والمتوقعة .

يتيح التواصل الفرصة لتفعيل العالقة بين الُمدرس من جهة والمتعلمين هدف اجتماعي :  •

 . وأولياء األمور واألطار التربوي من جهة أخرى وبذلك تقوي عملية التواصل الصالت بينهم

ويتحقق عندما تتجه عملية التواصل في تحسين العمل ودعم التفاعل بين هدف اداري :  •
 )31: 2014العاملين في المؤسسة التعليمية والتربوية .                      (سيد والجمل،

 - اتجاهات عملية التواصل :6

 تواصل باتجاه واحد :  •

يكون اتجاه الرسالة من الُمرسل (الُمدرس) إلى الُمستقبل (المتعلم) بشكل رأسي ، ويكون هذا 

االتجاه أقل فعالية من األتجاهات األخرى ألن موقف الُمستقبل (المتعلم) يكون سلبي ، إذ غالبًا 

ما يتخذ معظم الُمدرسين في التدريس االعتيادي هذا االتجاه في التدريس إذ يكون الُمدرس هو 

 )25: 2012مصدر المعرفة الوحيد .                                              (النوايسة ، 
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 تواصل باتجاهين متعاكسين:  •
ويكون في هذا االتجاه الُمرسل (الُمدرس) والٌمستقبل (المتعلم) في تبادل لألدوار ومصدرًا لتدفق 

األفكار أي يأخذ الُمرسل دور الُمستقبل والُمستقبل دور الُمرسل ، فعند إرسال الرسالة من الُمرسل 

(الُمدرس) إلى الُمستقبل (المتعلم) يتلقى الُمستقبل(المتعلم) الرسالة ويجد تفسيرًا لها ويتفاعل معها 

 )110: 2005وبعدها يتم إرسال الرسالة للُمرسل(الُمدرس) .                    (قنديل وبدوي، 

 تواصل متعدد االتجاهات: •
وتكون الرسائل في هذا النوع الرسائل ُمتشابكة وُمتعددة ومتداخلة كالذي يحدث في المهرجانات 

الطالبية ، إذ يتلقى جميع المتعلمين مجموعة رسائل من عدة مصادر ، وبعض الرسائل تكون 

 في هذا النوع غير مكتمل ويعتمد ذلك على الموقف الذي يتم تبادل الرسائل فيه . 

 )          88 - 87: 2006                               (محمود، 

 - نماذج عملية التواصل:7
 نموذج ارسطو: •

وهو من أوائل النماذج في عملية التواصل ويركز على ثالثة عناصر رئيسية وهي : الُمرسل،  

الرسالة ، والُمتلقي  فيعد الُمرسل هو المصدر األساس الذي يسعى لتوصيل فكرة ُمحددة ببراعته 

الخطابية عبر وسيلة التخاطب الُمباشر من خالل إلقاء الخطاب والذي يحتوي على ما ُيسمى 

بالمضمون أما الُمتلقي قد يكون فردًا أو جماعة أو جمهورًا عامًا ويعد هذا النموذج الحجر 

 )110: 2007األساس في فهم التواصل وعناصره الرئيسية .                       (الهاشمي، 

 :نموذج هارولد السويل •

وضعه عالم السياسة األمريكي هارولد السويل ويرتكز هذا النموذج على خمسة عناصر ويرى 

 هارولد إن األجابة عن هذه األسئلة هي الطريقة المناسبة لوصف عملية التواصل .

 من يقول . -
 ماذا يقول. -
 لمن يقول . -
 وبأي تأثير. -

 ) 14-13: 1998(ابو اصبع، 
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 نموذج شانون وويفر:  •

ويرى هذا النموذج أن مكونات التواصل تتضمن مصدر، جهاز إرسال ، إشارة ، و مستقبل يعد 

كهدف نهائي  ويرتبط باإلشارة وسيلة للتواصل تقع تحت تأثير التشويش ، وقد يكون التشويش 

طبيعي كصوت مزعج مثل صوت الطائرة أو الضوضاء أو يكون مادي كاختالف األلفاظ  إثناء 

 )22: 2004الحديث مما يؤدي إلى عدم فهم المعنى بشكل صحيح .                  (سالم ، 

 نموذج شرام:  •

أشار هذا النموذج إلى ان عملية التواصل عملية دائرية تبدأ من إرسال الُمرسل الرسالة بعد أن 

يقوم بتحليلها ( يتقن اختيارات اإلشارات والرموز ويتقن استعمالها ليسهل على الُمتلقي التقاطها 

وتحليلها باستعمال الرموز واالشارات المناسبة الشارات ورموز الُمرسل ليسهل التفاعل مع الرسالة 

) واهتم هذا النموذج في معالجة التشويش من 170: 2003وٕاعطاء الرد المناسب (سالم وعادل، 

خالل التغدية الراجعة بأستخدام عناصر التشويق  التي تتناسب مع الموقف التعليمي وتنويعها 

وزيادة الدافعية للمتلقي لكي يواصل االهتمام بالرسائل الموجهة من قبل الُمرسل ويشجع هذا 

النموذج على التكرار في عرض الرسائل لزيادة الفهم عند المتلقي والُمساعدة في التقليل من 

 )51: 2009التشويش .                                                              (عبود، 

 نموذج بيرلو:                      •

ال يختلف هذا النموذج عن النماذج األخرى إذ يتألف من أربعة عناصر وهي :          

المصدر(التلفزيون أو آإلذاعة أو المؤسسات االجتماعية والحكومية وغيرها)، الرسالة ( قد تكون 

صور أو رموز أو كلمات)، القناة (الوسيلة)  والُمتلقي(يمثل الجمهور الخاص أو العام) ويتوقف 

نجاح هذا النموذج على مهارة الُمرسل وقدرتِه في التأثير على األخريين وهذا النموذج ال يعكس 

 عملية التواصل بشكل دقيق بسبب تجاهله لرد الفعل من المتلقي تجاه ما يستقبله من الرسائل .                  

 )59: 2013        (سليمان، 

 نموذج جورج جرينز: •

ويحدد جورج عملية التواصل في عشر عناصر وهي( شخص، يرى حدث، ويستجيب، في موقف 

ما، عبر وسائل، بشكل ما، وسياق ما، ينقل مضمونا، له نتائج) ونالحظ إن الشخص المقصود 
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هنا هو الُمرسل من خالل تفاعله مع الواقع ونقله لآلخريين للتأثير فيهم وهو أكثر اهتماما ببيئة 

 )23: 2007الحدث والتركيز على صياغة الرسالة .                               (تركستاني، 

 نموذج وستلي وماكلين: •

يعد هذا النموذج اكثر النماذج شموال لعناصر عملية التواصل ومتغيراتها ويهتم هذا النموذج 

بالتغذية الراجعة وقد وسع مفهومها ومالحظة تأثيرها في بيئة عملية التواصل ومكوناتها ويشير 

هذا النموذج الى عنصر مهم في عملية التواصل ويسمى بالقصدية ويدل على وجود رسائل 

مقصودة وهادفة إلحداث تغير ورسائل اخرى تكون غير مقصودة وغير هادفة أي ليس هدفها 

التأثير في المتلقي ويقترح هذا النموذج أن التواصل ال يبدأ بمصدر بل من خالل مجموعة من 

 )39-38: 1996الرسائل واإلشارات  .                                           (الطويقري، 

 نموذج روجرز وكنكيد: •

ويعد هذا النموذج ِمن النماذج الحديثة ويسمى بنموذج التالقي للتواصل َويحدث خالله تفاعل 

مباشر بين شخصين أو اكثر واالتحاد مع بعضهم في هدف ُمشترك أو رأي وُيعرف هذا النموذج 

التواصل بأنه عملية تؤدي إلى فهم ُمشترك من خالل التالقي فيما بينهم و تستمر عملية التواصل 

من خالل ُمتابعة اإلرسال واالستقبال بين األطراف حتى يحصل اقتناع بينهم وبالتالي حدوث فهم 

 )34-33: 1999مشترك .                                                        (دعبس ، 

 نموذج رومان جاكبسون: •

م ويسمى أيضا النموذج اللساني وعدَّ جاكبسون إن اللغة 1964وضعه رومان جاكبسون سنة 

وظيفتها األساس التواصل ووضح عملية التواصل من خالل ستة عناصر وهي:الُمرسل، الرسالة، 

الُمرسل إليه، القناة، المرجع، واللغة، ولكل عنصر من هذه العناصر وظيفة، فالُمرسل وظيفته 

تعبيرية والرسالة وظيفتها جمالية والُمرسل إليه وظيفته انتباهية وتأثيرية والقناة وظيفتها حافظية و 

 المرجع وظيفته موضوعية ووظيفة اللغة وصفية أو لغوية .     

 )30: 1988      (جاكبسون، 
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 :- ُمعوقات عملية التواصل8
 اللغة: •

تعد من ضمن المعوقات إذا كانت غير واضحة أو غامضة ، كما إن طريقة النطق واإللقاء 

والتالعب بالمعاني قد ُيشكل عائقًا أمام وصول الرسالة للُمستقبل كما إن اختالف اللهجات 

واللغات األجنبية واختالفها بين البيئات الُمختلفة ُتشكل عائقا أيضا ومن ُمشكالت اللغة إساءة 

تفسيرها من قبل الُمستقبل وعدم القدرة على التعبير والكتابة أو القراءة أو التحدث عند أحد أطراف 

 .عملية التواصل(الُمرسل أوالُمستقبل أو كالهما)

 الحالة النفسية والشخصية:  •

ومن أشكالها الخوف عند أحد األطراف من الطرف األخر ، وعدم الرغبة في التواصل أو غياب 

الدافعية عند احد األطراف وُمشكلة التعصب األعمى واألنانية والرغبة في االحتفاظ بالمعلومات 

وُمشكلة اإلكراه على التواصل و الشعور بالعظمة عند الُمرسل أو الُمستقبل واختالف اإلدراك 

بينهما وشعور أحدهما بأنه يعرف كل شي كما إن القصور في أجهزة التواصل كالسمع والنطق 

 وأيضا الشك عند أحد الطرفين فيما ينقله الطرف األخر .        

 )76: 2014       (معروف، 

 الحالة التنظيمية للتواصل: •

من خالل وجود قصور في أنظمة التواصل لدى المؤسسة وعدم وجود نظام للمعلومات وأيضا 

 عدم وجود خريطة تنظيمية واضحة واستقرار إداري وعدم وضوح الُسلطة واألشراف وغموضها .

  القنوات المستخدمة للتواصل: •

وتعد عائقا في حالة عدم توفر قنوات ُمناسبة وكافية للتواصل وعدم ُمناسبتها ومشكلة التشويش 

 على القنوات وسوء ستخدامها باإلضافة إلى معوقات ُمتعلقة بطبيعة شبكات التواصل المستخدمة.

 الحالة االجتماعية والثقافية: •

 مثل التخلف الثقافي عند أحد الطرفيين كذلك التحيز الثقافي واالجتماعي والصراع بين الطبقات 

 وااللتزام ببعض العادات والتقاليد الُمتبعة في عملية التواصل وعدم تجديدها.

 )58: 2009(الدعس، 
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 - أشكال التواصل :9

هو نوع من أنواع التواصل الذي ال تستخدم فيه الكلمات التواصل غير اللفظي (لغة الجسد):  •

واأللفاظ بل يتم استخدام حركات الجسم واليد مثل تعبيرات العينين والوجه وتستخدم فيه كافة 

الوسائل البصرية كالملصقات والصور وأشرطة الفديو الُمختلفة ويستقبل الٌمتلقي ذلك من 

خالل العين وال يتم هذا النوع من التواصل إال من خالل رؤية الُمرسل ( تواصل شخصي ) 

لكي يستجيب للتعبيرات الصادرة من الُمرسل ويتعامل معها ومن العوامل التي ُتساعد في 

 )32: 2012نجاح هذا النوع من التواصل هو:                                 (المطرفي، 

   االبتسامة: -

التي تساعد على حدوث الفة ومودة وتزيل الحاجز النفسي بين ُكل من الُمرسل والُمستقبل 

 وبالتالي تسهيل عملية التواصل بينهم .

 : تواصل العينين -
يعد هذا العامل مهم الستمرار التواصل بين الطرفيين وكثيرًا ما نالحظ ذلك في حياتنا اليومية 

عندما يتحدث شخص فتنشغل عنه بحديث أخر أو عمل شيء معين وعدم النظر إليه يؤدي إلى 

 توقفه عن الحديث حتى تنتهي من العمل والنظر إليه مره اخرى.

 االسترخاء والتلقائية: -
 إن عدم التكلف في التعامل واالسترخاء والتلقائية تعد هامة لنجاح التواصل وفعاليتِه فهي تجعل 

 الُمستقبل يشعر بالراحة والرغبة في اإلفصاح عن أفكاره.

 اظهار االهتمام بالمستقبل:  -
يجب على الُمرسل أن يظهر في جميع تصرفاته اهتمام بالُمستقبل ليشعر إن الُمرسل قد تفرغ لُه 

 بشكل كامل وله االستعداد لسماع ُمشكلته ليساعدُه على الحديث والرغبة في التواصل معه.

 )27-26: 2002(جلعوط، 

 التواصل اللفظي: •

وهذا النوع من التواصل تكون وسيلته اللغة المكتوبة أو المنطوقة وهذا يعني دخول جميع أنواع 

التواصل التي تستعمل اللفظ ضمن هذا النوع أي إن الوسيلة التي تنقل الرسالة من الُمرسل إلى 

الُمستقبل هي اللغة المكتوبة أوالمنطوقة (الشفهية) ومن األمثلة للتواصل الكتابي المجالت والكتب 
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والجرائد والتقارير أما أمثلة التواصل المنطوق تتمثل في المناقشات والندوات والُمحاضرات       

)، وقد يكون التواصل اللفظي بسيطا يتم بين شخصين أو أكثر 92: 2007(عطية والهاشمي، 

ووظيفته الترفيه واألخبار ويحدث في البيت أو الشارع أو غيرها من األماكن العامة أو يكون 

ُمركبًا الذي يجمع جمهورًا من الناس لتزويدهم بالمعلومات واألخبار كما يحدث في الخطابة 

) وهو من أكثر أنواع التواصل إنتشارًا وفعالية فمعظم 82: 2003وغيرها، (عليان والدبس، 

النشاطات األنسانية تتم ِمن خالل الكلمات المكتوبة أو المنطوقة وتكون دالة على معنى ويمكن 

أن يحصل ضمن هذا النوع من التواصل تغير سريع في األفكار والمعاني وكذلك التحول من 

ُمرسل إلى ُمستقبل والعكس بشكل ديناميكي و التواصل اللفظي يجعل البيئة التواصلية أكثر 

تفاعال بجو يسوده التعاون وٕازالة التوتر وتوفيرًا للوقت والجهد من خالل حصولِه على تغذية 

 )36: 2012راجعة .                                                            (الوصيفي ، 

 رابعاً : التواصل الكتابي : 
يعد التواصل الكتابي أحد أنواع التواصل اللفظي فالكتابة نشاط تواصلي محمول من الُمرسل     

(الُمدرس أو الكاتب)إلى الُمستقبل(المتعلم أو القارئ) ويشتمل هذا النوع من التواصل على 

مجموعة من األسس والمبادئ العامة التي غايتها هو استعمال اللغة.                        

) ،فيتم تحويل الرموز الشفوية من قبل الكاتب إلى نص مطبوع 304: 2011(الخزاعلة واخرون،

) والتواصل 77: 2004الهدف منه َتوصيل رسالة ُمعينة للقارئ سواء كان قريبًا أو بعيداً (طعيمة، 

الكتابي ُمهم في التعليم إذ يجبر المتعلم على التريث الذي ُيساعده في تحسين عملية الفهم 

والتفكير ويمنح التواصل الكتابي المتعلم الُقدرة في التعبير عن المفاهيم واألفكار وتوصيلُه 

لآلخريين والكتابة تعد أداة هامة فهي ُتساعد الُمدرس على َمد المتعلمين بخبرات مكتوبة وحلول 

للمشكالت كما يستخدمه المتعلمين في كافة أفكارهم واستجاباتهم في ُمختلف المواقف 

) وتعليم الكتابة للمتعلم يستلزم تدريبه ِليكتسب خبرات 199: 2010التعليمية(السعيد وعبد الحميد،

في الكتابة بدأ من مرحلة ما قبل الكتابة التي يجمع فيها المتعلم بيانات ومعلومات عما ُيريد أن 

يكتب وانتهاء العملية بمرحلة التجديد والتعديل التي من خاللها يقوم المتعلم النظر فيما كتبُه 

)، والكتابة عملية ُمعقدة تتطلب تحديد الموضوع 190: 2004لتطوير وتحسين النص،(طعيمة، 

الذي سيتم الكتابة فيه وتحديد أهدافه وأفكاره وعباراته والفاظُه وفقراتُه وتحديد الجمهور الذي يتم 
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) وتعد الكتابة والتواصل من خاللها وعاء 73: 2010(عبد الباري، ،توجيه النص الكتابي لهُ 

ُتحفظ فيه العلوم والمعارف الُمختلفة ولوال الكتابة لبقيت حياة آإلنسان بدائية.                    

)، وقد أشار القرأن الكريم في أول أية نزلت على رسولنا الكريم محمد  100-95: 2011(عبد، 

(صلى اهللا عليه وسلم) إلى فضل الكتابة فقال اهللا عز وجل في كتابه الكريم ُمخاطبًا النبي األمي 

َك الَِّذي َخَلقَ  : بسم اهللا الرحمن الرحيم  َك اْألَْكَرمُ   َخَلَق اْإلِْنَساَن ِمْن َعَلقٍ   اْقَرْأ ِباْسِم َربِّ  اْقَرْأ َوَربُّ

َم ِباْلَقَلمِ   ) وهذه أول أيات 5-1 صدق اهللا العظيم(العلق:    َعلََّم اْإلِْنَساَن َما َلْم َيْعَلمْ   الَِّذي َعلَّ

نزلت على نبينا محمد(صلى اهللا عليه وسلم) فأول كلمات السورة ذكرت القراءة والتي هي مفتاح 

)، ورسولنا الكريم محمد                      46: 2014التعليم وذكر القلم الذي يمثل أداة الكتابة (نصر،

(صلى اهللا عليه وسلم) كان يدرك أهمية الكتابة ودورها الكبير فكان يطلق سراح األسير في بدر 

مقابل أن ُيعلم عشرة صبيان من المسلمين الكتابة ، لذا أصبح تعليم الكتابة عنصرًا أساسيًا في 

). وتدريب المتعلم على التواصل الكتابي ُيساعده أن 21: 2006العملية التربوية(ابو منديل، 

ُيعبر عن أفكاره بعبارات سليمة وواضحة وخالية من األخطاء من خالل تعويده على الدقة في 

 )50: 2001اختيار األلفاظ وتنسيقها وجمعها وترتيبها وربطها بعضها ببعض.          (الجواد،

 - مفهوم التواصل الكتابي :1
) بأنُه عملية تتم من خالل خطوات ُمتتالية يتبع بعضها بعضًا وتترابط في 2005عرفُه (يونس، 

حزمة واحدة وتحتاج إلى تفكير وتخطيط ووضع ُخطة للتنفيذ وُمراجعة أولى وثانية وثالثة وتنقيح 

 )95، 2005مرة بعد أخرى .                                                        (يونس، 
): صوغ األفكار من خالل استخدام الرموز الكتابية بشكل دقيق 2007عرفُه (عاشور والحوامدة، 

 وُيراعي فيه وضوح األفكار وتنظيمها بطريقة مقنعة ومشوقة للقارئ .

 )203: 2007(عاشور والحوامدة، 

):  بأنه عبارة عن نشاط لغوي يعبر فيه المتعلم عن حاجاته وآراءه الُمختلفة 2008عرفُه (عطية، 

ونقل خبراته إلى األخريين بكالم مكتوب بصورة صحيحة من حيث الوضوح وترابط األفكار 

 )160: 2008وُحسن التنظيم والتركيب للجمل .                                      (عطية، 
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): بأنه القدرة على إستعمال اللغة في آإلفصاح عن المعارف واألفكار 2010وعرفُه (الحالق، 

 )229: 2010بشكل سليم .                                                        (الحالق، 

) بأنه قدرة حركية يدعمه إدراك بصري دقيق وتصور ذهني ثابت وصحيح 2010وعرفهُ (شحاته، 

 )20: 2010ثم تصور عقلي للفكرة مدعومة بوعاء لغوي سليم .                      (شحاته، 

): بأنه مجموعة من األداءات والُممارسات الكتابية التعليمية التي يؤديها 2010وعرفُه (عبدالباري،

المتعلمين داخل ُغرفة الصف وخارجها تحت إشراف وتوجيه الُمدرس تعبيرًا عن معلوماتهم 

 )271: 2010ومعارفهم وظهورهم بشكل ُمنتج جيد يتسم بالوضوح والدقة .        (عبدالباري، 

): بأن التواصل يفتح أمام المتعلمين ُفرصة للتدريب على مهارات 2010ويرى (ابو صبحة، 

متعددة ومختلفة وهذه المهارات إذا ما أحسن المتعلمين استثماراها فأنها تسهم باإلرتقاء بالمستوى 

 اللغوي الذي ُيمكن المتعلمين من التعبير عما يجول في داخلهم من أفكار ومعارف تعبيرًا سليمًا .

 )46: 2010(ابو صبحة، 

وتعرفُه الباحثة بأنه قدرة المتعلمين على التواصل من خالل مجموعة من الُممارسات الكتابية التي 

يؤديها المتعلمين داخل ُغـرفة الصف وخارجها تحت إشراف الُمدرس لنقل خبراته ومعلوماته 

 ومعارفه بشكل واضح .

 - أهداف التواصل الكتابي :2
 يهدف التواصل الكتابي لتحقيق األهداف األتية :

يساعد المتعلم في ُمواجهة المواقف الكتابية الُمفاجئة له مثل كتابة تعليق أو سؤال أو نصيحة  •

  )268: 2009.                                                     (مدكور، 

ُيساعد في تنمية القدرة في تحديد األفكار بشكل واضح ، لضمان وصول هذه األفكار  •

 )216: 2009لآلخرين دون تعقيد أو إعاقة في الفهم .                 (عاشور ومقدادي، 

ُيساعد التواصل الكتابي  في تنمية ُقدرة المتعلم في التعبير عن آراءه وخبراته بلغة سليمة  •

 )238: 2005وواضحة.                                             (الشمري والساموك، 

تعويد المتعلم على التواصل الكتابي ُيساعده في انتقاء التراكيب واأللفاظ والتعبيرات الُمناسبة  •

 لبناء جملة واكتمال المعنى .                      

 )217: 2006        (عطية، 
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 - األسس التي يقوم عليها التواصل الكتابي :3
           األساس التربوي: •

  إعطاء المتعلم الُحرية في التعبير واختيار بعض المفردات والمواضيع  -

ليس للتواصل الكتابي وقت ُمحدد لكونه نشاط لغوي ُمستمر إذ يعمل الُمدرس على تدريب  -

المتعلمين على التواصل الكتابي بشكل صحيح وسليم في مختلف المواد الدراسية وعدم 

 االقتصار على اللغة العربية فقط  .

ال يستطيع المتعلم أن يتحدث أو يكتب عن شيء اليملك لُه أي معلومات لذلك يتوجب على  -

 )150-148: 1983الُمدرس إختيار موضوع من مجال خبرة المتعلم .           (ابراهيم، 

 االبتعاد عن المواضيع الصعبة  وااللتزام بالمواضيع التي ضمن مجال خبرة المتعلم وقدرته . -

 )674 :2009(عبدالجواد،

اإلستفادة من الدراسات الُمتعلقة بالتواصل الكتابي التي لها أثر كبير في تطوير العملية  -

التربوية بصفة عامة ومجاالت التواصل الكتابي بصفة خاصة  لُمعالجة المشاكل التي ُيعاني 

 )66: 2010منها المتعلمين في التواصل الكتابي .                              (الحالق، 

 األساس النفسي : •
أن يستثمر الُمدرس ميل المتعلمين في التعبير عن ما في أنفسهم من معارف وأفكار في  -

 تشجيع المتعلمين الخجولين في التعبير أيضًا .

 وجود الحافز والدافع لدى المتعلمين ُيشجعهم على التواصل الكتابي . -

يقوم المتعلم إثناء التواصل الكتابي بعدة عمليات عقلية يسترجع من خاللها كافة الُمفردات  -
واألفكار الُمرتبطة بالموضوع إذ يقوم المتعلم بإسترجاع األفكار والمفردات الُمرتبطة 

بالموضوع واختيار ما هو ُمناسب بعملية ُتسمى التحليل ثم يقوم بكتابتها بعملية تسمى 
التركيب وهذه العمليات العقلية ليست سهلة لذلك يجب على الُمدرس التأني وٕاعطاء الوقت 

 ) 200-199: 2007الالزم للمتعلم .                                  (عاشور والحوامدة، 

 التنوع بالموضوعات لتجنب الملل ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين . -

 ُمراعاة سن المتعلم ونضجه العقلي .         -

 )208: 1984              (ظافر والحمادي، 
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 األساس اللغوي : •
 يظهر النمو اللغوي واضح لدى المتعلمين من خالل استخدامهم الُمصطلحات والمفاهيم  -

 اللغوية الصحيحة .

 تنمية المحصول اللغوي للمتعلمين من خالل تشجيعهم على اإلستماع والتحدث واالحتكاك  -

 )155: 2010باآلخريين سواء في المدرسة أو خارجها .              (التويجري وآخرون، 

أن يقوم الُمدرس بتزويد المتعلمين بمعلومات ُمتعلقة بالمادة من مصادر ُمختلفة لتمنحهم ثروة  -

 )42: 2010لغوية ُتساعدهم في الكتابة .                                        (الراوي، 

استعمال الُمدرس اللغة السليمة إثناء التعليم والحوار مع المتعلم داخل وخارج الصف       -

)، ألن المتعلم يمثل صفحة بيضاء يلتقط الجديد من األلفاظ ويخزن 55: 2006(المصري، 

 ) 239: 2005المعاني في ذهنه .                                    (الشمري والساموك،

 - قواعد أساسية يجب ُمراعاتها في التواصل الكتابي :4
النقاش الشفوي بين الُمدرس والمتعلم قبل الكتابة ُيسهل عملية الكتابة ويرفع ُقدرة المتعلم على  •

األداء سواء كان النقاش على صورة من خالل تحديد المفاهيم األساسية فيها أو عرض 

 نموذج والتعليق عليه وغيره .

 زيادة دافعية المتعلمين نحو الكتابة من خالل اختيار مواضيع ُمرتبطة بخبراتهم ومعلوماتهم. •

 التخطيط والتنظيم للمجال الذي ُيراد أن يكتب فيِه المتعلم . •

أن تكون المواضيع المعروضة على المتعلمين ُمتنوعة وكثيرة ، وحبذا لو كانت من اختيار  •
المتعلمين أنفسهم أو أن يشاركهم الُمدرس في تحديد الموضوع الُمناسب لزيادة الدافعية لديهم 

 )60-59: 2015نحو الكتابة .                                                (الشهابي، 
ُمساعدة المتعلمين في تحديد مجال التواصل الكتابي الُمناسب للموضوع الذي تم تحديده  •

 للكتابة فيه .

أن يقوم الُمدرس بتدريب المتعلمين على مجاالت التواصل الكتابي فذلك يعد شرط أساسي  •

 .لتوفير الُفرص للمتعلمين بمعرفة أخطائهم و إجراء التقويم لها

استثمار المجاالت المتنوعة للتواصل الكتابي في ُمختلف المواد الدراسية يعد أمرًا ضروريًا  •

       )108-107: 2005عبداهللا، (لتنمية النقاط الُمرتبطة بكل مجال .                        
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 - طبيعة التواصل الكتابي :5
  عملية الكتابة تحتاج إلى التدريب إلتقانها . •

عملية الكتابة تتضمن إعادة ترميز اللغة المنطوقة في شكل خطي على الورق أي إن الكتابة  •

 عملية ترميز للكالم.

الكتابة عملية عقلية أي إنها عملية ُمعقدة تتضمن تصور األفكار وتصويرها على شكل  •

حروف وكلمات وُمعالجتها بشكل ُمستمر وتنقيح األفكار والتراكيب التي تعرضها بشكل يدعو 

 إلى مزيد من الضبط والتفكير .

عملية الكتابة ُمنتجة من خالل التعبير عن المعارف واألفكار ومن خاللها يستطيع المتعلم  •

 )28: 2015رسم الحروف رسمًا صحيحًا وبخط واضح ومفهوم  .              (الجماعي، 

 - الصعوبات التي تواجه المتعلم والُمدرس في التواصل الكتابي :6
 الصعوبات التي تواجه المتعلم : •

 التواصل الكتابي عملية ذهنية ُمعقدة . -

شعور المتعلمين بعدم أهمية التواصل الكتابي ، إذ يعد لدى الكثير ُجهد ضائع وال منفعة  -

 منهُ .

نفور العديد من المتعلمين من التواصل الكتابي لخوفهم من آالخفاق في نقل أفكارهم  -

 ومعارفهم .

 الصعوبات التي تواجه الُمدرس : •

 قلة معرفة الُمدرسين بمراحل النمو اللغوي لدى المتعلمين . -

نفور العديد من الُمدرسين من إجراء اختبارات التواصل الكتابي للمتعلمين لما فيه من تعب  -

 تصحيح الدفاتر .

قلة تمكن الُمدرسين من أساليب تدريس المتعلمين التواصل الكتابي ألن التواصل الكتابي  -

 )34: 2016يتطلب إتقان المهارات اللغوية آألخرى .                           (الذهبي، 

وترى الباحثة قلة تمكن الُمدرسين من أساليب تدريس المتعلمين التواصل الكتابي يؤدي إلى نفور 

العديد من المتعلمين من التواصل الكتابي لعدم ُقدرتهم على رسم الحروف رسمًا صحيحًا وبخط 
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واضح ومفهوم وٕاخفاقهم في نقل المعلومات والخبرات والمعارف مما يؤدي إلى ضعف في 

 التحصيل .

 - مقترحات لعالج ضعف المتعلمين في التواصل الكتابي :7

إعطاء المتعلمين الُحرية في اختيار الموضوعات عند الكتابة وتشجيع المتعلمين على الكتابة  •

 لزيادة الدافعية لديهم وتوفير جو مالئم ُيساعد المتعلمين على الكتابة .

تعويد المتعلمين على القراءة واإلطالع حتى تتسع دائرة ثقافتهم ويكون لديهم قدرًا من األفكار  •

 واأللفاظ التي ُتساعدهم على الكتابة .

إجراء ُمناقشات للمتعلمين بعد مواقف القراءة والكتابة لتوضيح ما تتضمنُه من أفكار ومعاٍن  •

 وكلمات مناسبة .

 ُمراعاة الُمدرسين لألسس النفسية واللغوية والتربوية للمتعلمين والتي لها تأثير إيجابي عليهم . •

 تصحيح أخطاء المتعلمين وتقويم األسلوب واإلرتقاء بِه . •

 )41: 2015آالبتعاد عن استخدام العامية في التدريس .                       (الجماعي،  •

وترى الباحثة ضرورة التزام الُمدرسين بهذه المقترحات مع إدخال المتعلمين دورة لتقوية الخط لكي 

 يتسنى لهم رسم الحروف بشكل صحيح ومفهوم لنقل معارفهم وخبراتهم بشكل واضح ومنتج .

 - مجاالت التواصل الكتابي :8
للتواصل الكتابي مجاالت كثيرة ومتنوعة وُمتجددة أيضًا بشكل جاء مواكبًا مع تطور حياة 

آإلنسان فبعض المجاالت الحالية لم تكن معروفة سابقًا وهذه المجاالت هي التي ُتمثل حلقة 

الوصل بين الُمدرس والمتعلم لذلك يجب على الُمدرس إختيار ما يراُه مناسبًا للمتعلمين من خالل 

 ُمراعاة المرحلة التعليمية وٕامكانياتهم وقدراتهم وكذلك ماهو ُمناسب للمادة الدراسية .

 ومن هذه المجاالت التالي : 
 مجال التلخيص : •

وهو التعبير عن أفكار الموضوع األساسية بشكل كلمات قليلة دون تأويل الكالم أو تحريفه عن 

 .األصل 

 وفيما يلي مجموعة من النقاط التي يجب ُمراعاتها عند التخليص وهي :
 القراءة األولى للنص وتكون هذه القراءة استكشافية ألخذ فكرة كاملة عن الموضوع . -
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قراءة النص مرة ثانية وتكون هذه القراءة ُمركزة ليتم من خاللها تحديد العناصر األساسية في  -
 النص .

يقوم المتعلم بصياغة ما قام بتدوينه بأسلوبه الخاص مع اإلبتعاد عن التحريف في النص  -

 الذي يشوه األصل أو ُيغير المعنى .

 يقوم بمراجعة التلخيص بشكل عام . -

الموازنة بين النص آألصلي والُملخص وٕاجراء التعديالت الُمناسبة من حذف أو إضافة أو  -
 )197: 2012(المحجري:  تغيير .                                                     

 مجال كتابة األسئلة : •
وهو استفسار عن معلومات (حقيقة،أو مفهوم، أو مبدأ، أو نظرية) ويستخدم السؤال في مواقف 

 عدة في حياة آإلنسان فهو ال غنى عنُه في مواقف التواصل بين الناس .

 وفيما يلي مجموعة من النقاط التي يجب مراعاتها عند كتابة األسئلة وهي :

  يجب أن يكون السؤال دقيق ومحدد للشيء الُمستفسر عنه . -

 استخدام أداة سؤال مناسبة . -

 أن يكون السؤال مختصرًا وغير ُمطول . -

  )38: 2015أن ينتهي السؤال بوضع عالمة االستفهام .                       (الشريف،  -

 مجال كتابة التعليق : •

وهو وصف علمي ُمحدد ودقيق باإلضافة للنقد الواعي ويكون التعليق على خبر أو ُصورة أو 
 مشهد أو حدث .

 ويتضمن كتابة التعليق النقاط التالية :

 استيعاب الُصورة أو المشهد أو الحدث أو الخبر بشكل جيد . -

 تحديد النقاط الهامة في الصورة أو المشهد أو الخبر  . -

 كتابة التعليق بشكل عبارات موجزة مكتوبة بصورة متكاملة ومتماسكة . -

 )63: 2015 (الشهابي، 
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 مجال كتابة النصائح : •
وهي عبارة تكتب من متعلم إلى متعلم أخر لإلرشاد والتوجيه في حل المشكالت الكيميائية أو 

 البيئية وقد تكون النصيحة واحدة فتكون خاصة أو للجميع فتكون عامة .

 وهنا مجموعة من النقاط يجب إتباعها عند كتابة النصيحة وهي :

 أن تكون العبارة ُمحددة وواضحة . -

 التركيز على القيم التربوية واألخالقية الُمناسبة . -

 )82: 1995استخدام ألفاظ الُمجاملة لتكون مرغوبة من الشخص المقابل .       (الكندري،  -

 ثانيًا : دراسات سابقة :

بعد إطالع الباحثة على الدراسات فأنها لم تحصل على أي دراسات تناولت متغيرات بحثها 

ُمجتمعة ومن ضمن اختصاصها ولكن يبقى اإلطالع على الدراسات السابقة القريبة في بعض 

،التواصل الكتابي) كما في الجدول KUDُمتغيراتها تناولت المتغيرات في محوريين (استراتيجة 

 األتي :

) 2جدول (

) KUDدراسات تناولت استراتيجية (

اسم 
الباحث 

هدف 
الدراسة 

الوسائل األدوات العينة المرحلة المكان 
اإلحصائية 

النتائج 

دراسة 

السندي 

2016 

اثر إستراتيجيتي 

KUD 

و 

FTF 

في اكتساب 

المفاهيم العلمية 

لدى تلميذات 

الصف الخامس 

األبتدائي 

العراق 

 -

بغداد 

الخامس 

األبتدائي 

مجموعتين 

تجريبة 

ومجموعة 

ضابطة 

بلغ عددها 

104  

تلميذة 

اداة البحث 

واحدة 

تمثلت 

باختبار 

اكتساب 

المفاهيم 

العلمية 

للعلوم 

معادلة معامل 

صعوبة الفقرة، 

 معامل تمييز

وتحليل الفقرة 

التباين االحادي 

للتكافؤ ونتائج 

، و البحث

 اختبار توكي

ان التدريس على 

وفق إستراتيجيتي 

KUD و FTF 

ادى الى اكتساب 

المفاهيم العلمية 

للتلميذات في مادة 

العلوم للصف 

 الخامس االبتدائي
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دراسة 

الربيعي 

2015 

اثر 

استراتيجة 

Kud 

والعروض 

التقديمية 

في 

اكتساب 

المفاهيم 

العلمية 

عند 

تلميذات 

الصف 

الرابع 

االبتدائي 

في مادة 

العلوم 

 

 العراق

- 

 بغداد

الرابع 

االبتدائي 

مجموعتين 

تجريبية 

ومجموعة 

ضابطة 

بلغ عددها 

90 

تلميذة 

 اختبار

اكتساب 

المفاهيم 

العلمية 

للعلوم 

معادلة 

معامل 

صعوبة 

وتمييز 

الفقرة 

وفعالية 

البدائل 

الخاطئة 

اختبار 

مربع 

كاي 

حزمة 

spss 

الستخرا

ج تحليل 

التباين 

األحادي 

ANOV

A 

ومعادلة 

توكي. 

تفوق 

 تينالمجموع

التجريبية 

األولى التي 

درست 

ستراتيجية إب

العروض 

التقديمية 

والثانية التي 

درست 

بإستراتيجية 

KUD  

على 

المجموعة 

الضابطة 

التي درست 

بالطريقة 

اإلعتيادية في 

اكتساب 

فاهيم مال

 في العلمية

 العلوم
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) 3جدول (

دراسات تناولت التواصل الكتابي 

 اسم
 الباحث

هدف 
 الدراسة

الوسائل  األدوات العينة المرحلة المكان
 اإلحصائية

 النتائج

دراسة 
 ابراهيم 
2008  

اثر تدريس 
مادة العلوم 
الطبيعية 
باستخدام 
استراتيجية 
الخطاب 

الصفي في 
اكتساب 

طلبة كلية 
العلوم 
التربوية 
للمفاهيم 
العلمية 
وتنمية 
مستوى 
التواصل 

الكتابي مع 
المادة 
 العلمية

 عمان 
-  
 األردن

طلبة 
السنة 
الثانية 

تخصص 
معلم 
صف 

في كلية 
العلوم 
التربوية 
التابعة 
لوكالة 
الغوث 
 الدولية

تكونت  
من 

مجموعتين 
تجريبية 

ومجموعة 
ضابطة 

بلغ عددها 
116 

طالب 
 وطالبة

اختبار 
اكتساب 
المفاهيم 
العلمية 
واختبار 
التواصل 
 الكتابي

المتوسطات 
الحسابية 

واالنحرافات 
المعيارية 

واختبار    
 ( ف ) 
تحليل 
التباين 

آألحادي 
ANOVA 

وطريقة     
 ( شيفيه)
 للمقارنات
وحزمة 
SPSS 

ألغراض 
التحليالت 
اإلحصائية 
 المطلوبة.

تفوق مجموعة 
الخطاب 
الحواري 
ومجموعة 
الطريقة 

األعتيادية 
على مجموعة 

الخطاب 
االنفرادي في 

اكتساب 
المفاهيم 
 العليمة 

والتواصل 
الكتابي 

 بالمادة العلمية 

 - مناقشة الدراسات السابقة :1
بعد اإلطالع على الدراسات السابقة الموضحة في الجدول السابق ، وجدت أن هناك بعض 

 جوانب االتفاق واالختالف بينها سواء في إجراءاتها أم نتائجها وغير ذلك وعلى النحو التالي :
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 األهداف : •

) مع الدراسة الحالية في تناول 2016) و (السندي، 2015اتفقت دراسة (الربيعي،  -

 ) كمتغير مستقل .KUDاستراتيجية (

 ) مع الدراسة الحالية في تناول التواصل الكتابي كمتغير تابع.2008اتفقت دراسة (ابراهيم،  -

 المادة الدراسية : •

) 2015) في دراسة(الربيعي، KUDأما اختيار الدراسات للمواد الدراسية ، فقد طبقت استراتيجية (

) في اكتساب المفاهيم العلمية في مادة العلوم ، أما الدراسة الحالية فقد 2016ودراسة (السندي، 

 ُطبقت لقياس أثرها في التحصيل والتواصل الكتابي في مادة الكيمياء .

أما المتغير الثاني التواصل الكتابي فقد تم قياس أثره في مادة العلوم الطبيعية كدراسة           

)، أما الدراسة الحالية ، أما الدراسة الحالية فقد اختلفت في قياس تأثير المتغير 2008(ابراهيم ،

المستقل على التواصل الكتابي في مادة الكيماء . وبذلك لم تجد الباحثة دراسة تضم ُمتغيراتها في 

 مادة الكيمياء على حد علمها .

 العينات : •

) على 2015أجريت الدراسات السابقة على مراحل دراسية مختلفة ، فقد اجريت دراسة(الربيعي، 

) على تلميذات الصف الخامس 2016تلميذات الصف الرابع االبتدائي ، ودراسة (السندي، 

واختلفت ، ) فقد اجريت على طلبة كلية العلوم التربوية2008االبتدائي، أما دراسة (ابراهيم، 

)، كانت أصغر عينة اتخذتها 116-90الدراسات في حجم العينة التي اتخذتها، إذ تراوحت(

) تلميذة 32) ووزعت بمجاميع ُمتساوية على ثالث مجاميع ، بواقع (2016دراسة (السندي، 

) تلميذة للمجموعة 32) تلميذة للمجموعة التجريبية الثانية و(32للمجموعة التجريبية األولى و(

) طالب وطالبة وزعت 116) إذ بلغت (2008الضابطة ، وأكبر عينة اتخذتها دراسة (ابراهيم، 

) طالب 36) طالب وطالبة للمجموعة التجريبية األولى و (39عشوائيًا على ثالث مجموعات ،( 

) طالب وطالبة للمجموعة الضابطة ، أما الدراسة 41وطالبة للمجموعة التجريبية الثانية و (

) طالبة قسمت بين مجموعتين ، 61الحالية فقد اختلفت عن العينات السابقة إذ تضمنت (

) طالبة وهي أصغر من 31) طالبة ومجموعة ضابطة بلغت (30مجموعة تجريبية بلغت (

 العينات في الدراسات السابقة .
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 األدوات : •

) في 2008) و(ابراهيم، 2015) و (الربيعي، 2016اشتركت الدراسات كدراسة (السندي،  -

بناء اختبار إلكتساب المفاهيم العليمية ، وقد تباين االختبارين في عدد فقراتها بحسب 

آألهداف والمادة الدراسية ، أما الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة ببناء اختبار للتواصل 

 ) فقرة مقالية .15الكتابي في مادة الكيمياء وتألف االختبار من (

لم تشترك الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اعتماد األدوات للدراسة                   -

 (االختبار التحصيلي، واختبار التواصل الكتابي).

 االدوات اإلحصائية : •

اعتمدت الدراسات السابقة وسائل احصائية لتحليل بياناتها كتحليل التباين األحادي                 -

ANOVA) ومربع كاي واالختبار الفائي، ومعادلة صعوبة وتمييز الفقرة ومعادلة فعالية (

 ألغراض التحليالت SPSSالبدائل واختبار توكي واختبار شيفيه للمقارنات وحزمة 

 اإلحصائية المطلوبة.

معادلة حساب صعوبة  الوسائل اإلحصائية األتية : أما الدراسة الحالية اعتمدت الباحثة  -

وتمييز الفقرات الموضوعية و معادلة حساب الصعوبة والتمييز للفقرات المقالية و معادلة 

استعانت  و 20 ريشاردسون -–و معادلة كيودر Cooper) فعالية البدائل و معادلة كوبر(

) للوسائل اإلحصائية األتية : ومعادلة 22) االصدار((Spssالباحثة بالرزمة األحصائية 

 ) الخاص بمعامالت االرتباط ومعادلة  t-test  كرومباخ و األختبار التائي (–الفا 

 ) و معامل ارتباط بيرسون.s Test’Levene(و اختبار ليفين لحساب حجم األثر 

 نتائج الدراسات : •

 ) على طريقة التدريس األعتيادية .KUDتوصلت الدراسات السابقة إلى تفوق استراتجية ( -

) تفوق المجموعة الضابطة في اختبار التواصل الكتابي 2008أظهرت دراسة (ابراهيم ،  -

 أما نتيجة الدراسة الحالية فستظهر ويتم عرضها في الفصل الرابع .
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 - جوانب األفادة من الدراسات السابقة :2
 لقد أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في أمور عديدة يمكن إيجازها بالنقاط األتية :

 اإلفادة من المصادر الالزمة ألتمام البحث الحالي . •

 ُمقارنة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة مع َنتائج الدراسات السابقة . •

 تدعيم الدراسة الحالية في مجال الُمشكلة وٕاعداد الفرضيات واألدوات واإلطار النظري . •

 اختيار التصميم التجريبي الُمناسب وهو التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي . •

 ُمكافأة مجموعتي البحث (الضابطة والتجريبية). •

 



 

 الفصــل الثالــــث

 منهج البحث واجراءاثه

 
ا
 : التصميم التجريبي  أول

 
ا
  : مجتمع البحث ثانيا

 
ا
  : عينة البحث ثالثا

 
ا
  جراءات الضبطإ:  رابعا

 
ا
 تطلبات البحثعداد م  إ: خامسا

 
ا
 دوات البحث أعداد إ: سادسا

 
ا
 جراءات ثطبيق التجربةإ:  سابعا

 
ا
 حصائية: الىسائل لا  ثامنا

 

 



 اجراءات البحثالفصل الثالث /  79

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :جراءاتو ا  البحث و  منيج

مػف التصػميـ التجريبػي ,  بػد ً  ,تبعت في البحػث الحػيلي اجية التي للمني يشمؿ ىذا الفصؿ عرض
ي تطبيػػؽ ىػذا البحػػث جػرااات واددوات التػػي جػرى علػػ  وف يػلإل جتمػ  البحػػث وعينتػو , ووصػػفيً وم  

 : التيليعتمدة والمطلوبة لتحليؿ البيينيت عل  النحو حصيئية الم  والمعيلجيت اإل

 (Experimental Design) :: التصميم التجريبي أولً 

 مسػػت  ً  راً عتمػػدت البيح ػػة المػػنير التجريبػػي دنػػو يػػت ئـ مػػ  طبيعػػة بح يػػي وبمػػي  نػػو يت ػػمف مت يػػا
عتمػدت إ, لػذا ()التواصػؿ التتػيبيو (( ومت يريف تيبعيف ىمي)التحصػيؿ KUDةستراتيجيإىو) واحداً 

, تمػػػي ختبػػػير البعػػػدي لمجمػػػوعتيف متتػػػيفئتيفذا االالبيح ػػػة التصػػػميـ التجريبػػػي ذا ال ػػػبط الجزئػػػي 
 ( .2) مخطط رقـ مو ح في

 (2مخطط )

 (التصميم التجريبي لمجموعتي البحث)

المتغير  التكافؤ   المجموعة
 مستقلال

 المتغير التابع

 
 التجريبية

 الذكاء -1
 شيرالعمر الزمني باأل -2
السابقة في مادة  المعمومات -3

 الكيمياء
التحصيل السابق في مادة  -4

 الكيمياء
 اختبار التواصل الكتابي -5

 ستراتييجيةإ
KUD 

 ختبارال -
 التحصيمي  
  
 اختبار -

  التواصل الكتابي
 الضابطة

 
الطريقة 
 العتيادية

                                                              (Research Population):ثانيا : مجتمع البحث

توسطة وال ينوية يتألؼ مجتم  البحث مف جمي  طيلبيت ال يني المتوسط في المدارس الم  
                 (.ـ2107-2106دراسي)الترخ ادول   للعيـ الديرية تربية ب داد/الحتومية النييرية التيبعة لم  
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  (Research Sample):: عينة البحث ثالثاً 

ػػػا ف طيلبػػػيت الصػػػؼ ال ػػػيني المتوسػػػط فػػػي  ينويػػػة المػػػأموف للبنػػػيت ختػػػيرت البيح ػػػة عينػػػة البحػػػث م 
 :  التيليةلألسبيب  الترخ ادول  قصدييً ل  مديرية تربية ب داد/إتيبعة الالواقعة في منط ة اليرموؾ 

 والمعيونيت م  البيح ة .درسيت الميدة ديرة المدرسة , وم  تعيوف م   -0

 تف البيح ة .قرب موق  المدرسة مف س   -2

 مي في المدرسة وم ئـ لتطبيؽ تجربة البحث . تتيمؿ نوعيً ختبر م  توافر م   -3

( المجموعة بوشعبة )( المجموعة ال يبطة  شعبة )ختيير العشوائي م لت عل  ذلؾ وبيال اً وبنيا
عل   ال يبطةذ تحتوي المجموعة إ,  ( طيلبة66المجموعتيف )التجريبية وبلغ عدد الطيلبيت في 

ب يؤىف وتـ إستبعيد الطيلبيت الراسبيت إ( 32عل  ) التجريبية, والمجموعة ( طيلبة34) حصيئيًي وا 
( 2( و ) ( طيلبيت مف شعبة )3( طيلبيت )5في الصؼ لتي ال ي حرمف مف الفيئدة وعددىف )

( للمجموعة ال يبطة 30( منيـ )60فراد عينة البحث ) وبيذا يصبح عدد ( بطيلبة مف شعبة )
 (.4جدوؿ رقـ )تمي م و ح في  ( للمجموعة التجريبية31و )

 (4)رقم جدول 
 (توزيع طالبات عينتي البحث بين المجموعتين التجريبية والضابطة)         
عدد الطالبات  الشعبة المجموعة

 قبل الستبعاد
 الطالبات عدد

 الراسبات
بعد  الطالباتعدد 

 الستبعاد
 31 3 34 أ الضابطة
 33 2 32 ب التجريبية
 61 5 66  المجموع

 (Control procedures): جراءات الضبطإ:  رابعاً 

ت يرات التي مف شأنيي قد حرصت البيح ة قبؿ البدا بإجراا التجربة عل   بط العوامؿ  و الم  
 نتيئجيي تمي يأتي:تؤ ر في س مة تطبيؽ التجربة وصدؽ ودقة 
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 السالمة الداخمية لمتصميم التجريبي: -1
وتعني إف مي يحدث مف ت ير في المت ير التيب  جيا بسبب الم ت ير الم ست ؿ وليس لسبب  خر 
وتتح ؽ الس مة الداخلية عندمي تتأتد البيح ة مف إف العوامؿ الدخيلة التي ت نيفس الم ت ير 

ذي  حد و  ل ـ تحدث تأ يرًا في الم ت ير التيب  عدا التأ ير ال اذالم ست ؿ قد تـ  بطيي في التجربة 
                               الم ت ير الم ست ؿ بيلفعؿ .      

 (35: 2100)محمد,            
للتح ؽ مف الس مة الداخلية للتصميـ التجريبي وحت  يتوف البحث الحيلي صيدقًي بيلمعيير الذي و 

 ي عيمؿ  و  وليس إل ست ؿ ت ير الم  ي متف  ف ي عزى فيو الفرؽ بيف مجموعتي البحث إل  الم  
في المت يرات  ال يبطة والتجريبيةتتيفؤ بيف المجموعتيف  ةالبيح  م ت ير دخيؿ آخر,  جرت

 :التيلية
  : الذكاء  

  ؿ( الم نف مف قب  -4ملحؽ )( لينوف –ختبير ال درة الع لية العيمة ) وتيس ختيير البيح ة الاتـ 
تنوعة رة م  ( ف 51)ختبير في نسختو العربية مفويتتوف اال ئـ البيئة العراقية ي  ل (0991)ال ريشي 

شتيؿ , وقد  ( ف رة صور و 04و)( ف رة رمزية 04( ف رة لفظية و )22مف حيث المحتوى منيي )
تـ تطبيؽ و  ,ستجيبة تعتمد خمسة بدائؿ لإلتعدد ختيير مف م  الف رات في صورة اال صي ت

تبعت ا( وقد ـ00/0/2107)دربعيا الموافؽاختبير عل  طيلبيت مجموعتي البحث في يوـ اد
بعد تصحيح طيلبيت عينة البحث , و  تـ تو يحيي لختبير بدقة و  البيح ة تعليميت تطبيؽ اال

 وجيبة صحيحة إ( لتؿ درجة واحدةعطيا)إب (ب -4ملحؽ )بمفتيح التصحيح  لبيتجيبيت الطيإ
عل  درجة  يير وبذلؾ تتوف تخات ر مف  و المتروتة والتي تحمؿ  جيبة الخيطئة ( لإلصفر)
ؿ طيلبة مف طيلبيت عينة البحث سبت الدرجة التلية لت  (  ـ ح  ختبير )صفرلأل قؿ درجة ( و 51)

توسط الحسيبي لدرجيت طيلبيت المجموعة الم   بلغ ذإ (ب -5لحؽ )مو  (  -5ملحؽ )تمي في 
جيت طيلبيت لدر توسط الحسيبي الم  و  (4,56) م داره   ي( وبأنحراؼ معيير 24,87ل يبطة )ا

 ( :  -5)تمي مو ح في جدوؿ (5,99( وبأنحراؼ معييري م داره )23,27المجموعة التجريبية )
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 (أ -5جدول )
 (ن الضابطة والتجريبية في متغير )الذكاءالوصف الحصائي لممجموعتي

 المجموعة
 
 

 المتوسط العدد
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

% فترة الثقة لممتوسط 95
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعمى

 الضابطة
31 24,87 4,56 59 

 
3,82 4,33 -1,12 

 التجريبية
33 23,27 5,99 1,39 4,34 -1,13 

ست لتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف تبييف درجيت طيلبيت ( لعينتيف م  s Test’ Leveneوبتطبيؽ )
( عند مستوى داللة F( )0,42, بل  ت قيمة )ختبير الذتيا ال يبطة والتجريبية في االمجموعتيف 

مجموعتيف متجينسة ( , وىذا يعني  ف ال1,15ستوى الداللة المعتمد )( وىو  تبر مف م  1,239)
توسط درجيت ست لتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف م  ينتيف م  ( لعt-testوبتطبيؽ ), في ىذا المت ير

  ستوى داللة عند م   (t( )0,08, بل  ت ال يمة التيئية )ال يبطة والتجريبية طيلبيت المجموعتيف 
ف  ( وىذا يدؿ إل  59( وبدرجة حرية )1,15عتمد )ستوى الداللة الم  ( وىو  تبر مف م  1,243)

 ب(: -5و ح في جدوؿ )متتيفئة في ىذا المت ير, تمي م   ال يبطة والتجريبيةالمجموعتيف 
 ب ( -5جدول ) 

 التباين عمى وفقختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة ا
 في ُمتغير )الذكاء( والمتوسط

 
 الُمتغير
 
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test  لتساوي
 المتوسطين

درجة 
الحرية

df 

الدللة 
اإلحصائية عند 
مستوى  

(0,05) 
F مستوى 

 الدللة
T  الدللة من

 الطرفين
 غير دالة 52 0,243 1,11 0,232 1,42 الذكاء
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  : العمر الزمني باألشير 
إذ تـ الحصوؿ عل  البيينيت الم تعل ة بيذا الم ت ير شير , لبيت محسوبي بيد صد بو عمر الطيي 

( 09/2/2107تيريخ والدتيف ل يية ) ذنم   المدرسية إذ ح سبت  عميرىفمف بطيقيت الطيلبيت 
عمير المجموعة سيبي دف المتوسط الحإوجد  (ب -5) ( وملحؽ  -5) ملحؽ تيريخ بدا التجربة

عمير المجموعة التجريبية يبي د( والمتوسط الحس3,02)نحرافيي المعييري ا( و 064,5ال يبطة )
 :(أ -6) جدوؿبيف في , تمي م   (3,58) عييرينحرافيي الماو  (064,1)

 ( أ -6جدول )
 حصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرالوصف اإل

 شير () العمر الزمني باأل 
 المجموعة
 
 

 المتوسط العدد
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

% فترة الثقة لممتوسط 95
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعمى

 الضابطة
31 164,5 3,12 59 

 
3,56 2,23 - 1,23  

 التجريبية
33 164,3 3,58 3,65 2,25 - 1,24 

( لعينتيف مست لتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف تبييف  عمير طيلبيت  s Test’Leveneوبتطبيؽ )
 ( وىو1,25عند مستوى داللة )( F( )0,35المجموعتيف ال يبطة والتجريبية , بل  ت قيمة )

(, وىذا يعني  ف المجموعتيف متجينسة في ىذا المت ير. 1,15ستوى الداللة المعتمد) تبر مف م  
ست لتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف متوسط  عمير طيلبيت المجموعتيف ( لعينتيف م  t-testوبتطبيؽ )

( وىو  تبر 1,576د مستوى داللة )( عنt( )1,56ال يبطة والتجريبية , بل  ت ال يمة التيئية )
( , وىذا يدؿ إل  إف المجموعتيف 59( وبدرجة حرية )1,15مف مستوى الداللة المعتمد )

 : (ب -6) جدوؿال يبطة والتجريبية متتيفئة في ىذا المت ير, تمي مو ح في 
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 (ب -6جدول )
 عمى وفق التبايناختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 في متغير )العمر الزمني باألشير( والمتوسط
 

 المتغير
 
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test لتساوي
 المتوسطين

درجة 
الحرية

df 

الدللة 
اإلحصائية عند 
مستوى  

(0,05) 
F مستوى 

 الدللة
T  الدللة من

 الطرفين
 العمر الزمني

 رباألشي
 غير دالة 52 0,576 0,56 0,25 1,35

 : اختبار المعمومات السابقة في مادة الكيمياء 

في  تختبير ييدؼ إل  قييس المعلوميت السيب ة في ميدة التيمييا, وقد اعتمد عدت البيح ة ا
بمي يتعلؽ بميدة التيمييا التي سيتـ تدريسيي  وؿ المتوسطتتيب التيمييا للصؼ ادصوغ ف راتو 

( ف رة 25ختبير مف )لؼ االأت ,في الفصؿ ال يني عند طيلبيت المجموعتيف ال يبطة والتجريبية 
ختبير قبؿ تطبي و تـ عر و عل  مجموعة التد مف س مة اأتعدد, وللتختيير مف م  نوع اال مف

غلب ف رات  تفيؽ عل  وتـ اال (3ملحؽ ) سالتيمييا وطرائؽ التدري حتميف في ميدةمف الم  
جيبة عداد اإلإ, وقد تـ (   -6ملحؽ )  وغ بع ييجراا تعديؿ بسيط عل  ص  إختبير م  اال
 المصيدؼ ادربعياختبير يوـ اد وقيمت البيح ة بتطبيؽ ,(ب -6) ملحؽ ختبيرنموذجية ل اد
( ب -5)ملحؽو (   -5)ملحؽستخرجت درجة تؿ طيلبة في تؿ مجموعة ا( , و 05/2/2107)

وجد إف المتوسط الحسيبي  نحراؼ المعييري للمجموعتيفوتـ حسيب المتوسط الحسيبي واال
( وبلغ المتوسط 3,57) نحراؼ معييري قدره( وبي07,87لدرجيت طيلبيت المجموعة ال يبطة )

ي تم( 3,83نحراؼ معييري قدره  )ي( وب06,23الحسيبي لدرجيت طيلبيت المجموعة التجريبية )
  ( : -7جدوؿ )م بيف في 
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 (أ -7جدول )
 الوصف اإلحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير

 المعمومات السابقة(اختبار )
 المجموعة
 
 

 المتوسط العدد
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

% فترة الثقة لممتوسط 95
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعمى

 الضابطة
31 17,87 3,57 59 

 
3,64 3,53 - 3,26 

 التجريبية
33 16,23 3,83 3,699 3,54 - 3,26 

يت ( لعينتيف مست لتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف تبييف درجيت طيلبs Test’Levene)وبتطبيؽ
( عند F( )1,132بل  ت قيمة ), ختبير المعلوميت السيب ة  يبطة والتجريبية في االمجموعتيف ال
مجموعتيف ال ( , وىذا يعني1,15( وىو  تبر مف مستوى الداللة المعتمد )1,859مستوى داللة )

 يف لمعرفة داللة الفرؽ بيف متوسط( لعينتيف مست لتt-testوبتطبيؽ ), ت يرتجينسة في ىذا الم  م  
( عند مستوى t( )0,73ال يمة التيئية ), بل  ت ال يبطة والتجريبية درجيت طيلبيت المجموعتيف 

وىذا يدؿ إل   (59( وبدرجة حرية )1,15ستوى الداللة المعتمد)( وىو  تبر مف م  1,189داللة )
 ب( -7) جدوؿتمي مو ح في  متتيفئة في ىذا المت ير ال يبطة والتجريبيةإف المجموعتيف 

 (ب -7جدول )
 عمى وفق التبايناختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 في متغير )اختبار المعمومات السابقة( والمتوسط
 

 المتغير
 
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test لتساوي
 المتوسطين

درجة 
الحرية 

df 

الدللة 
اإلحصائية عند 
مستوى  

(0,05) 
F مستوى 

 الدللة
T  الدللة من

 الطرفين
المعمومات السابقة 

 في الكيمياء
 غير دالة 52 0,012 1,73 0,152 0,032
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 : درجة امتحان نصف السنة في مادة الكيمياء 
متحيف نصؼ السنة في ميدة التيمييا للعيـ ل  درجيت طيلبيت مجموعتي البحث التـ الحصوؿ ع

 ملحؽ و (   -5)ملحؽ تمي في دارة المدرسة , إ( مف سجؿ درجيت ـ2107-2106سي )الدرا
( وبعد حسيب المتوسط الحسيبي وادنحراؼ المعييري لدرجيت طيلبيت المجموعتيف ب -5)

( 77,80ال يبطة والتجريبية وجد إف المتوسط الحسيبي لدرجيت طيلبيت المجموعة ال يبطة )
نحراؼ معييري قدره ) (  74,43) لمجموعة التجريبيةحسيبي لدرجيت ا( وبلغ المتوسط ال05,42وا 

 ( :  -8جدوؿ )( تمي مو ح في 03,01نحراؼ معييري قدره )وا

 (أ -1جدول )
 الوصف اإلحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير

 )درجة امتحان نصف السنة(

 المجموعة
 
 

 المتوسط العدد
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

الخطأ 
المعياري 
 لممتوسط
 الحسابي

% فترة الثقة لممتوسط 95
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعمى

 الضابطة
31 77,81 15,42 59 

 
2,77 13,72 - 3,97 

 التجريبية
33 74,43 13,13 2,39 13,73 - 3,95  

نصؼ ( لعينتيف مست لتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف تبييف درجيت s Test’ Leveneوبتطبيؽ )
( عند F( )1,80, بل  ت قيمة )ال يبطة والتجريبيةلطيلبيت المجموعتيف  ميدة التيميياالسنة في 

 وىذا يعني  ف المجموعتيف (1,15( وىو  تبر مف مستوى الداللة المعتمد)1,372مستوى داللة )

ة الفرؽ بيف متوسط ( لعينتيف مست لتيف لمعرفة داللt-testمتجينسة في ىذا المت ير, وبتطبيؽ )
, بل  ت ال يمة  يبطة والتجريبيةالمجموعتيف ال في ميدة التيمييا لطيلبيت نصؼ السنة درجيت
( 1,15( وىو  تبر مف مستوى الداللة المعتمد)1,362( عند مستوى داللة )t( )1,92التيئية )

ال يبطة والتجريبية متتيفئة في ىذا وىذا يدؿ إل  إف المجموعتيف  , (59وبدرجة حرية )
 ب(: -8مو ح في جدوؿ )المت ير, تمي 
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 (ب -1جدول )
 عمى وفق التبايناختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 في متغير )درجة امتحان نصف السنة( والمتوسط
 

 المتغير
 
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test لتساوي
 المتوسطين

درجة 
 dfالحرية 

الدللة 
اإلحصائية عند 
مستوى  

(0,05) 
F مستوى 

 الدللة
T  الدللة

من 
 الطرفين

درجة امتحان 
 نصف السنة 

 غير دالة 52 0,362 0,22 0,372 0,11

  المطبق ألغراض التكافؤ بين المجموعتين :اختبار التواصل الكتابي 
قبؿ البدا قيمت البيح ة ببنيا اختبير للتواصؿ التتيبي وقد طب تو البيح ة عل  مجموعتي البحث 

( 06/2/2107سبوع ادوؿ مف الفصؿ الدراسي ال يني في يوـ الخميس الموافؽ )في اد بيلتجربة
 :   مجيالت للتواصؿ التتيبي وىي ةختبير  ربعتيفؤ بيف المجموعتيف وقد ت مف االدغراض الت

ف ومجيؿ تتيبة النصيئح ( وتتو  ) مجيؿ التلخيص , مجيؿ التعليؽ , مجيؿ تتيبة ادسئلة
( وللتأتد مف س مة االختبير قبؿ تطبي و تـ عر و   -7ملحؽ ) م يلية ة( ف ر 05ختبير مف )اال

براا والم حتميف عل   وتـ اعداد االجيبة االنموذجية لألختبير ملحؽ (, 3ملحؽ )مجموعة مف الخ 
وبعد تصحيح إجيبيت الطيلبيت مف قبؿ البيح ة وتفري يي وجد إف المتوسط الحسيبي ب(  -7)

(  والمتوسط الحسيبي للمجموعة 8,32نحرافيي المعييري )( وا24,03للمجموعة ال يبطة )
 ( :  -9جدوؿ )( تمي مو ح في 9,10نحرافيي المعييري )( وا23,67التجريبية )
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 (أ -2جدول )
 الوصف اإلحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير

 )اختبار التواصل الكتابي(

 المجموعة
 

 

 المتوسط العدد
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

% فترة الثقة لممتوسط 95
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعمى

 الضابطة
31 24,13 8,32 59 

 
1,49 3,98 - 4,91 

 التجريبية
33 23,67 9,31 1,64 3,98 - 4,93 

( لعينتيف مست لتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف تبييف درجيت طيلبيت s Test’ Leveneوبتطبيؽ )
( عند F( )1,49, بل  ت قيمة )ال يبطة والتجريبية في إختبير التواصؿ التتيبي المجموعتيف 

(, وىذا يعني  ف 1,15ستوى الداللة المعتمد)( وىو  تبر مف م  1,487مستوى داللة )
يف لمعرفة داللة الفرؽ ( لعينتيف مست لتt-testبتطبيؽ )و , مجموعتيف متجينسة في ىذا المت يرال

, ختبير التواصؿ التتيبي ال يبطة والتجريبية في ادرجيت طيلبيت المجموعتيف  بيف متوسط
( وىو  تبر مف مستوى الداللة 1,836( عند مستوى داللة )t( )1,20بل  ت ال يمة التيئية )

متتيفئة ال يبطة والتجريبية ف المجموعتيف  إل   ( , وىذا يدؿ59بدرجة حرية )( و 1,15المعتمد)
 ب(: -9في ىذا المت ير, تمي مو ح في جدوؿ )

 (ب -2جدول )
 التباين عمى وفقاختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 في متغير )اختبار التواصل الكتابي ( والمتوسط
 

 المتغير
 
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

 t-test لتساوي
 المتوسطين

درجة 
الحرية 

df 

الدللة 
اإلحصائية عند 
مستوى  

(3,35) 
F مستوى 

 الدللة
T  الدللة من

 الطرفين
التواصل  اختبار 

 الكتابي
 غير دالة 59 3,836 3,21 3,487 3,49
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 :السالمة الخارجية لمتصميم التجريبي -2
ذ ينب ي عل  البيح ة  ف يراع  ف ط في التصميـ التجريبي, إف الس مة الداخلية ىي ليست مي إ

تراعي الس مة الخيرجية المتعل ة بمدى تم يؿ مواد التجربة وطيلبيتيي للمجتم  التبير الذي 
 (118:0228)العزاوي,                 ينتموف إليو ومدى إمتينية تصميـ نتيئر التجربة.       

 :تاليةلكي تضمن الباحثة السالمة الخارجية لمتصميم التجريبي قامت باإلجراءات ال
 ظروف التجربة والحوادث المصاحبة ليا: 

  نيا مدة التجربة لـ تتعرض طيلبيت العينة في المجموعتيف )ال يبطة والتجريبية( إل   ي 
ربمي تؤ ر في المت يريف التيبعيف حوادث ت ذتر مف شأنيي  ف تسبب عرقلة سير تجربة البحث التي 

 )التحصيؿ, والتواصؿ التتيبي( بجينب المت ير المست ؿ.
  ندثار التجريبي )الترك في التجربة(:ال 

رب ىو مي تتعرض لو طيلبيت عينة البحث في   نيا مدة تطبيؽ التجربة مف حوادث تتم ؿ بتس
توف ليي تأ ير في المت يرات التيبعة ن طيعيف عف الدواـ والتي يعدد مف الطيلبيت  و ترتيف  و ا

 (171:0227)عبيس وآخروف,     ومف  ـ تبييف النتيئر.                                      
ست نيا حيالت ال ييب الفردية التي تينت بنسب قليلة وم تسيوية غيلبًي بيف مجموعتي البحث وبي

  تسرب  و إن طيع رض تجربة البحث إلالتي تينت البيح ة تدونيي في سجؿ خيص بيي, لـ تتع
 نتبيه البيح ة  و إدارة المدرسة.للطيلبيت يجذب ا

 :العمميات المتعمقة بنضج طالبات العينة 

وي صد بيي الت يرات الع لية  و البيولوجية  و النفسية التي قد تحدث للطيلبيت اللواتي يخ عف 
( بد ت التجربة في يوـ ادحد 77820227وعدنيف,لتجربة البحث   نيا م دة تطبي يي,)عبد الرحمف 

, لـ يتف ىنيؾ تأ ير م(02/7/0217)نتيت في يوـ الخميس الموافؽ, وام(19/0/0217)الموافؽ 
ليذه العوامؿ وذلؾ دف طيلبيت مجموعتي البحث مف م ستوى عمري واحد ت ريبًي, فإذا حدث  ي 

فأف ىذا النمو تتسيوى فيو جمي  الطيلبيت  نمو يتعلؽ بيلجينب الع لي  و النفسي  و البيولوجي
 ت ريبًي, وليذا فإف جمي  الطيلبيت م تتيفئيت مف ىذه النيحية.
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 أثر اإلجراءات التجريبية: 
حيولت البيح ة الحد مف بعض اآل ير الجينبية التي قد تحدث نتيجة إجرااات تجربة بح يي التي 

 قد تؤ ر في سير التجربة ومنيي:
 :سرية تجربة البحث -
تفيؽ م  إدارة المدرسة وم درسة الميدة بعدـ  شعير الحرص عل  سرية تجربة البحث بيال تـ

 ستمرار نشيطيف والسيطرة عل  ىذا العيمؿ. وؼ تجريبية ل ميف االطيلبيت بأنيف تحت ظر 

 المادة الدراسية: -
بيلتمية نفسيي مف محتوى الميدة قيمت البيح ة بتدريس طيلبيت المجموعتيف ال يبطة والتجريبية 

التعليمية والمتم لة في الفصوؿ )الخيمس,السيدس والسيب ( لتتيب التيمييا للصؼ ال يني 
 ـ. 0211المتوسط/ الطبعة السيبعة للعيـ الدراسي 

 مدة التجربة: -
المدة الزمنية لتجربة البحث متسيوية بيلنسبة لمجموعتي البحث, إذ بد ت في يوـ ادحد  تينت

 .م(02/7/0217)و نتيت في يـو الخميس الموافؽ  م(19/0/0217)الموافؽ 
 : مكان التجربة -

 في مختبر التيمييا  (يبطة والتجريبية في ) ينوية المأموف للبنيتطب ت التجربة للمجموعتيف ال 
 يفة لتوفر جييز العيرض ال وئي لدرس جيد بيإلتونو قيعة تمتلؾ جمي  المواصفيت المنيسبة 

    ول ميف تتيفؤ الظروؼ الم حيطة لتلتي المجموعتيف .
 أداتا البحث: -

صؿ التتيبي الذي ختبير التوا( وا  -01)ملحؽ ختبير التحصيلي الذي  عدتواعتمدت البيح ة اال
نتييا تي البحث في يوميف متتيلييف بعد اوطب ت ادداتيف عل  مجموع  ( -7) عدتو  ي ي ملحؽ

 . م دة التدريس
 توزيع الحصص الدراسية : -
 سبوعيًي وبواق حصص ا 4)لـ التيمييا للصؼ ال يني المتوسط ررة لميدة عف عدد الحصص الم  إ

  وقيت الدروس ف تتوف  رسة عل  ددراة الماتف ت البيح ة م  ا( لذا سبوعيًي لتؿ شعبةا يفحصت
ستطيع بطري ة ت مف تتيفؤ ( قدر الم  اال نيفادحد و )الدرس ال يني والدرس ال يلث( في يومي)
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بد ت التجربة  ذإ( تبيدلي –ف وعل  نحو )دوريخصص للحصة الدراسية للمجموعتيالوقت الم  
تمي مو ح الدرس في اليوـ الذي يليو  ( وعند وجود عطلة رسمية يعوضـ09/2/2107)بتيريخ
 (:3مخطط )في 

 (3مخطط )                               
 (الحصص الدراسية بين مجموعتي البحثتوزيع )             
 الحصة
 
 اليوم

 الثالثة الثانية

 (أالمجموعة الضابطة ) (بالمجموعة التجريبية ) الحد
  (ب)المجموعة التجريبية (أالمجموعة الضابطة ) األثنين

 :: اعداد متطمبات البحث  خامسا
 تحديد المادة العممية : -1

تـ تحديد الميدة العلمية التي تدرسيي البيح ة لعينة البحث في   نيا التجربة, مف تتيب التيمييا 
 ـ , وىي الفصوؿ التي تدرس في الفصؿ 2106للصؼ ال يني المتوسط الطبعة السيبعة لسنة 

 الميدة ةدرسوذلؾ بعد التشيور م  م  ـ( 2107-2106)الدراسي ال يني مف السنة الدراسية 
 والفصوؿ ىي :

 الميا . الفصل الخامس : 
 الحوامض وال واعد وادم ح . الفصل السادس : 
 التيربوف وبعض مرتبيتو . الفصل السابع : 

 صياغة األغراض السموكية : -2
لمعرفي عل  وفؽ تصنيؼ بلوـ في المجيؿ ا ( غر ي سلوتييً 233) ييغةقيمت البيح ة بص

ر ت وقد ع  والتحليؿ( التطبيؽ ستيعيب(,االول  وىي )التذتر,الفيـ)ستوييت اد تصرة عل  الم  م  
ختصيص في مجيؿ حتميف ذوي الخبرة واالموعة مف الم  غراض السلوتية عل  مجالبيح ة اد

قة صوغ ادغراض بشأف د   آرااىـ ( لبييف3) ملحؽ وعلـ النفس وطرائؽ تدريس العلوـالتربية 
عتمدت إوقد , ليوإنتمي توم ئمتيي للمستوى الذي حتوى التعليمي مدى شموليي للم  السلوتية و  
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راعية حتميف م  م  ( فأت ر مف  راا الم  %81تفيؽ )اغراض التي حصلت عل  نسبة جمي  اد
حتميف وتوصييتيـ , راا الم   عل   اً غراض بنياالنظر في بعض اد عيد ترحة و   التعدي ت الم  

( , موزعة 8) ملحؽ سلوتييً ( غر ي ً 233ئية عل  )ست رت ادغراض السلوتية بصورتيي النيياو 
في  مو ح ستوييت بلوـ تميحتوى التعليمي الداخؿ في التجربة وم  بحسب فصوؿ الم  

 :(01)جدوؿ
 (13جدول )

ة بحسب تصنيف بموم ربعاأل  ستويات المعرفيةستوى من المُ عدد الغراض السموكية لكل مُ 
 م2316قرر لمعام الدراسي درسي المُ ( من الكتاب الملثالثة فصول )الخامس,السادس والسابع

 المستوى ت
 المحتوى

 المجموع التحميل التطبيق الفيم التذكر

 59 4 4 31 23 الفصل الخامس 0
 113 8 23 25 54 الفصل السادس 2
 64 7 3 32 22 الفصل السابع 3
 233 19 33 88 96 المجموع *
 عداد الخطط التدريسية : إ -3

ملية ة التيمييا ل ميف نجيح العااات والتدابير التي تتخذىي م درسجر و ىي مجموعة مف اإل
تح يؽ   لنجيح الم درسة في التدريس فيو  ىيمةويعد التخطيط خطوة  سيسية و ىدافيي, التعليمية و 
رتجيؿ والعشوائية وتجنيب الم درسة مف الوقوع م نيجيًي يحمييي مف االية إطيرًا يمنح العملية التعليم

 (203: 2101)علييف,                              .              في مواقؼ طيرئة وم حرجة
عدت البيح ة الخطط التدريسية لمجموعتي  ميدة العلمية وادغراض السلوتية حتوى الفي  وا م  و 

      نموذج لتؿ نوع منيي اوتـ عرض ,  ( خطة لتؿ مجموعة06لغ عددىي )البحث , وب
ختصيف في مجيؿ التربية وعلـ حتميف والم  ( عل  مجموعة مف الم  ب -9) ملحؽو (   -9)ملحؽ

م ف حيث الميدة  حيي دى ص  وذلؾ للتعرؼ عل  م   (3ملحؽ ) النفس وطرائؽ تدريس العلوـ
خذت  ث وقد تم لة بمجموعتي البحينة البحث والم  عتميدىي وتطبي يي عل  ع  امتينية ا  العلمية و 
سيمت بنحو تبير بأظيير الخطط بصورة جيدة وبنحو  حتميف التي  حظيت المٌ البيح ة بم  

 البحث . م ت يراتيتنيسب م  
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 : إعداد أدوات البحث: سادساً 
 .التتيبيتواصؿ ًا للختبير او  للتحصيؿ اً ختبير اعدت البيح ة  البحث  عل  وفؽ م ت ييت

 ختبار التحصيمي :عداد الإ -1
غراض السلوتية تمي في حتوى الميدة الدراسية واد ئـ وم  يت لييً تحصي ختبيراً ا عدت البيح ة 

 : (4الم خطط )
 تحديد اليدف من الختبار

 
 تحديد عدد فقرات الختبار

 
 اعداد جدول المواصفات

 
 صوغ فقرات الختبار 

 
ختبار تعليمات اال تعميمات التصحيح  تعميمات الجابة   

 
ختبار صدق ال   الصدق الظاىري  صدق البناء 

 

 التطبيق الستطالعي الول والثاني

 

 

( خطوات بناء األختبار التحصيمي4) مخطط  

 فعالية البدائل  الصعوبة
 الخصائص السايكومترية

 الثبات  التمييز

 الصورة النيائية لألختبار
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                     ويمكن توضيح ىذه الخطوات باألتي :

 : تحديد اليدف من الختبار 
حتوى الفصوؿ توسط في م  قييس تحصيؿ طيلبيت الصؼ ال يني الم   ختبيرمف اال الرئيس اليدؼ

, إستنيدًا  (ـ2107-2106 رر للعيـ الدراسي )الخيمس, والسيدس والسيب  مف تتيب التيمييا الم  
 إل  ادغراض السلوتية المو وعة م سب ًي لذلؾ الم حتوى التعليمي .

 ختبار :تحديد عدد فقرات ال 
درسيت ميدة التيمييا مف ذوي الخبرة في التدريس درسي وم  ستعينت البيح ة بآراا عدد مف م  إ

تحديد ف رات ( في 8) لحؽمط عيـ عل  ادغراض السلوتية إحتميف بعد وتذلؾ  راا الم  
 للفصوؿ ال  ث المشمولة بيلبحث .ختبيرية إ( ف رة 41ادختبير اذ بلغ عددىي )

 (:ختباريةعداد جدول المواصفات )الخارطة األا  

ي عرؼ جدوؿ المواصفيت ) الخيرطة االختبيرية ( بأنو  جدوؿ ذو ب عديف يربط بيف ادىداؼ الم راد 
 (417: 2110, )الحيلة          تح ي يي بمجيالتيي وم ستوييتيي والم حتوى.                     

للصؼ  واصفيت تم لت فيو مو وعيت الفصوؿ ال   ة لميدة التيمييا عدت البيح ة جدوؿ م  و 
مف المجيؿ المعرفي لتصنيؼ ول   غراض السلوتية للمستوييت ادربعة ادتوسط وادال يني الم  

حتوى الدراسي في (, وقيمت البيح ة بتحديد  وزاف الم  بلوـ )تذتر, فيـ)استيعيب(,وتطبيؽ وتحليؿ
ؿ ( يو ح عدد ف رات ت  00جدوؿ )راسية لتؿ فصؿ مف فصوؿ التتيب و  وا عدد الحصص الد

واصفيت  مي  وزاف ادغراض ف د  عتمدت البيح ة في تحديدىي عل  نسبة لية في جدوؿ الم  خ
( 01)جدوؿ حتوى تؿ فصؿ لم   ربعة تبعيً ستوييت ادستوى مف الم  غراض السلوتية في تؿ م  اد

 :                                                 التيليوفؽ عل  ( 8) ملحؽ سلوتييً  غر يً  (41ختيير )اوبذلؾ تـ 
 رر لط ب الصؼ حتوى ميدة البحث مف تتيب التيمييا الم  ختبيرية لم   عدت الخيرطة اال -

 , والسيب  (السيدسو , سط وفي الفصوؿ ال   ة ادخيرة )الخيمسال يني المتو 
سيس  حتوى لتؿ فصؿ مف فصوؿ ميدة تجربة البحث عل  حتسيب النسبة المئوية للم  اتـ  -

 ؿ فصؿ مف الفصوؿ ال   ة الداخلة في تجربة البحث وبحسب المعيدلة :عدد الحصص لت  
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=   وزن محتوى الفصل
عدد حصص الفصؿ

عدد الحصص التلية للفصوؿ ال  ث
 =  ×133 % 

, ستيعيب( ) ا فيـ المعرفي) تذتر,ستوييت المجيؿ ستوى مف م  ؿ م  تـ تحديد وزف ال رض في ت  *
 تطبيؽ, وتحليؿ ( .

=  ستوى معين األغراض في مُ وزن 
عدد ادغراض في مستوى معيف

مجموع ادغراض التلية
 =  ×133 % 

( ) محتوى/مستوىت ادسئلة في تؿ خليةوزع مو وعييً  سؤاالً  (41)وبعد تحديد عدد ادسئلة ب*
 : لتيليتي

  نسبة ال رض ×نسبة المحتوى  ×عدد ادسئلة التلي =  عدد األسئمة في كل خمية
 ( :00جدوؿ )و حة في ىمية للفصوؿ تمي م  وتينت اد

 (11جدول )
 (ختبار التحصيميجدول المواصفات لال)
  غراض السموكيةألآنسبة  نسبة المحتوى

 المجموع
133%  

 الموضوع
 عدد

 الحصص
 الدراسية

 النسبة 
 المئوية 

 تذكر 
41% 

 فيم
38% 

 تطبيق
13% 

 تحميل
8% 

 13 1 1 4 4 %25 4 الفصل الخامس

 17 1 2 7 7 %44 7 الفصل السادس

 13 1 2 5 5 %31 5 الفصل السابع

 43 3 5 16 16 %133 16 المجموع

 إعداد فقرات األختبارختبارصوغ فقرات ال( ): 

بيدعتميد عل  ( تعددختيير مف م  اال)( ف رة مو وعية مف نوع 41) صييغةقيمت البيح ة ب
 عند و   صحح وال تتأ ر بو  دنيي تخرج عف ذاتية الم  دغراض السلوتية التي تـ تحديدىي آ
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حددة وقصيرة جيبة عنيي م  إلآ الدرجة , وتمتيز بيلصدؽ وال بيت والشمولية للميدة الدراسية , تذلؾ
عوبة عف طريؽ متف التحتـ بمستوى الصجيبة , وي  إلآعة ويؿ فيي سريل  وقت ط  إوال تحتيج 

التخميف  اللجوا إل  السيطرة عل  مدى التجينس بيف البدائؿ  وبزييدة عدد البدائؿ ت ؿ نسبة 
 حدىي صحيح والب ية خيطئة . ربعة بدائؿ لتؿ ف رة  وعليو و عت البيح ة 

 :تعميمات الختبار 
 جابة :إلآ تعميمات -

ذ ت منت اليدؼ مف إ , ختبير التحصيليجيبة عف االإلآتيفية تو ح تعليميت  صي ت
 ( تمي  عطت م يالً   -01)ملحؽ  ختبير , وتوزي  الدرجيت بينييختبير  وعدد ف رات االاال

 جيبة .إلآلتيفية  تو يحييً 
 تعميمات التصحيح : -

ممت  (درجة واحدة) تيليختبير التحصيلي تيلجيبيت عف االإلآالبيح ة معييير لتصحيح  ص 
 و  المتروتة  و جيبة الخيطئةلإل صفر) , وختبيرمف ف رات االحة عف تؿ ف رة جيبة الصحيلإل

ل  إصفر تحد  دن  ختبير مف )لية ل (, وبذلؾ تراوحت الدرجة الت  إذا تيف ى نيؾ  ت ر مف بديؿ
 ( .21( بمتوسط حسيبي بلغ )تحد  عل  41
 ختبار :صدق ال 

 : ختبار عن طريقتم التحقق من صدق ال

 الصدق الظاىري : -

درجة مو وعيتيي وو وحيي .بو  المظير العيـ لإلوي صد   ختبير ويشمؿ تيفية صييغة الف رات و 

 (021: 0991, ود وعبدالرحمفدا)

ادولية  ميبصي تيم  ادغراض السلوتية ختبير التحصيلي ف رات االبعرض البيح ة  لذا قيمت
ملحؽ وميدة علـ التيمييا  في طرائؽ تدريس التيمييا والم ختصيف حتميفعل  مجموعة مف الم  

 وغيي الل وي والعلميختبير وص  ف رات وبدائؿ اال ية ح حظيتيـ بصدد ص  وم   آرااىـلمعرفة ( 3)
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%( مف اعل  معييرًا ل بوؿ الف رة وفي 81تـ اعتميد نسبة ) , وقد الم حددة غراض ئمتيي لألوم  
 .  وا ارائيـ تـ قبوؿ جمي  الف رات

 صدق المحتوى :  -

توى  و ختبير بيلحتـ عل  مدى تفيية م فرداتو  تعينة م م لة لنطيؽ م حيتعلؽ صدؽ م حتوى اال
صدؽ عف طريؽ فحص م حتوى ختبير, ويتـ ت ييـ ىذا النوع م ف ال ىداؼ يفترض  ف ي يسيي اال

ختبير التحصيلي مف  ىداؼ  و مستوييت  وا مي ي يسو  االختبير فحصًي منط يًي في ف رات اال
عداد جدوؿ إتـ التح ؽ مف صدؽ المحتوى عف طريؽ ( , و 127:0221مية )ع ـ,تعلي
ادغراض السلوتية , حتوى الميدة الدراسية و ( ل ميف تم يؿ الف رات لم  00) جدوؿواصفيت الم  

 ختبيرجرااات السيب ة  صبح االوفي  وا اد, حتوى مف حيث الم   ختبير صيدقيً وعليو يعد اال
 .  (  -01)ملحؽ بيؽ للتط التحصيلي جيىزاً 

 ختبار :لال األول ستطالعيالتطبيق اإل 
في الصؼ ال يني  طيلبة (35)مف  ؤلفةستط عية مإختبير التحصيلي عل  عينة اال طبؽ

ب داد , ول /بية الترخ اديرية العيمة لتر ل  المد( التيبعة إالمتوسط في ) ينوية السييب للبنيت
مف ف راتو  وتعليميتو بعد ادنتييا و وح مدى ولمعرفة  رختبياال عف جيبةلإل ال ـز زمفال لتحديد

سبوع لتحديد إدرسة الميدة قبؿ م  البيح ة م   تف ت( وقد االميدة للفصوؿ)الخيمس,السيدس والسيب 
حيث تـ حسيب ـ(00/4/2107) الموافؽ ال   يابؽ ادختبير , يوـ ذ ط  إختبير جراا االإيوـ 
 جيبة تيآلتي :آإلزمف 
 دقيقة 33 -جابة أول طالبة :ازمن 

 دقيقة  52زمن اجابة اخر طالبة : 
 دقيقة 41=  82/2=  2( /52+33لذا فان متوسط المدى = ) 

 ي مي ي يرب حصة دراسية واحدة . 
 وتينت جمي  الف رات وا حة لعدـ وجود  ي سؤاؿ حوؿ الف رات مف الطيلبيت .

 ستطالعي الثاني لالختبار :التطبيق اإل 
( طيلبة مف غير عينة البحث , وبواق  011ختبير التحصيلي عل  عينة متونة مف )اال تـ تطبيؽ

التيبعة للمديرية العيمة لتربية الترخ ادول  / في مدرسة معيذ بف جبؿ ادسيسية    ث شعب
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 الخصيئصختبير والتأتد مف حليؿ ف رات االالتحصيلي ل رض ت ختبيربؽ االوط  ب داد, 
 ( لمعرفةدائؿ وال بيتصعوبة الف رة وتمييز الف رة وفعيلية البختبير مف حيث )السييتومترية ل 

يي ومعرفة تأ ير قبوؿ البدائؿ اآلخرى حذفيي  و إعيدة صييغت ستوى الف رة للطيلبيت والعمؿ عل م  
بأشراؼ  (ـ 02/4/2107ادربعيا الم وافؽ )ختبير في يوـ عل  البديؿ الصحيح  وط بؽ اال

الم درسة قد  تملت ب غ الطيلبيت بيدتفيؽ م  م درسة الميدة بعد التأتد مف إف البيح ة بعد إ
      .توسط مف تتيب التيمييا للصؼ ال يني الم  ( تدريس الفصوؿ)الخيمس, السيدس والسيب 

 : الخصائص السايكومترية 
مف  عل  درجة ال   دن  درجة  رتبت البيح ة الدرجيت تنيزلييجيبيت الطيلبيت إبعد تصحيح 

( %27)يي و دن لت لتم ؿ المجموعة الع( مف درجيت الطيلبي%27(  ـ  خذت اعل )00ملحؽ )
الخصيئص السييتومترية لف رات  ستخراجاوتـ مف درجيت الطيلبيت لت م ؿ المجموعة الدنيي 

 ختبير التحصيلي تيآلتي :اال

 :معامل صعوبة الفقرة-

جيبة عل  تؿ ف رة إجيبة وية للطيلبيت اللواتي تمتف مف آإلالنسبة المئ وي صد بم عيمؿ الصعوبة
صحيحة وتلمي زاد م عيمؿ الصعوبة د ؿ ذلؾ عل  ص عوبة الف رة وت لمي ن  ص د ؿ ذلؾ عل  

عوبة حذؼ الف رات السيلة جدًا  و الصعبة  ختيير جدًا واسيولتيي وال رض مف حسيب م عيمؿ الص 
عوبة ال  (                                             289: 0998, )عودة       م نيسبة.                                  الف رة ذات الص 

 ملحؽ (1,63-1,22)عوبة لتؿ ف رة وجد  ف قيمتيي تتراوح بيفعيمؿ الص  عيدلة م  بعد تطبيؽ م  
ختبير تعد م بولة إذا ف رات االإذ يشير بلـو إل   ف نيسبة ختبير م  ( وبذلؾ تعد ف رات اال03)

 ( Bloom,1971: 168)                   .  (1,81 – 1,21انحصر معيمؿ صعوبتيي بيف )
 نيسب .عوبتيي م  عيمؿ ص  ختبير جيدة وم  وبيذا تعد جمي  ف رات اال

 معامل التمييز: -

بيف المجموعتيف العليي ختبير عل  التمييز  رة مف ف رات االوي صد بمعيمؿ التمييز مدى ق درة تؿ ف
يف الطيلبيت اللواتي ال يعرفف جيبة وبز بيف الطيلبيت اللواتي يعرفف االوالدنيي للطيلبيت  ي التميي

 (66: 2115)الدليمي وعدنيف,                                   جيبة  .                   اال
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  وح بيفنيي تتراإعيمؿ التمييز وجدت عيدلة م  عيمؿ التمييز بتطبيؽ م  ستخرجت البيح ة م  إوبعد  ف 
عيمؿ التمييز اذا تينت نسبتو ف م   ل  إ( 2119ذ يشير)الخييط إ(  03ملحؽ ) (1,29-1,74)

مف ختبير م بولة ذلؾ تعد ف رات اال عل  اً ( فأنيي تعد نسبة جيدة , وبنيا1,8-1,2تتراوح بيف ) 
  (256: 2119)الخييط,     .ي منيي حذؼ علييي ولـ ت  ب يا , ولذلؾ تـ اددرتيي التمييزية حيث ق  

 ختبار :عالية البدائل الخاطئة لفقرات الحساب ف -

في المجموعة الدنيي  تبر مف عدد  رنوتخ  ا   لواتيال يلبيتعدد الط تتوفعندمي  يعد البديؿ فيع ً 
ترنوا   لواتيال يلبيتالط ختيير مف  ـ ف رات مف االختبيرات التي ت  في المجموعة العليي , وفي اال خ 
عف تؿ بديؿ مف بدائؿ الف رة , واليدؼ مف ىذا اإلجراا  يلبيتف ؿ فحص إجيبيت الطتعدد ي  م  

( 80: 0980الحصوؿ عل  قيـ سيلبة للبدائؿ غير الصحيحة لتي تتوف الف رة جيدة )الزوبعي ,
, تبيف  ف جمي  قيـ ( ف رة 41بعد حسيب فعيلية البدائؿ الخيطئة للف رات البيلغ عددىي )و , 

لييي عدد مف طيلبيت المجموعة إف البدائؿ الخيطئة قد جذبت إمعيمؿ فعيلية البدائؿ سيلبة ,  ي 
 (.02ب يا عل  بدائؿ الف رات ملحؽ)المجموعة العليي , وبيذا ت رر اإلالدنيي  ت ر مف طيلبيت 

 ختبار : ثبات ال -
وفي  الطيلبيت  نفسيفذا مي  عيد عل  إ نفسييختبير النتيئر بير  ف  " يعطي االيعني  بيت االخت

 ( 97: 2118)العزاوي ,         الظروؼ نفسيي "                                             
عيمؿ ال بيت ذ بلغ م  إ (21-شيردسوفتري -تيودر)معيدلة  االختبير بيستخداـتـ حسيب ال بيت 

ذا تينت قيمة إختبير يتصؼ بيل بيت ف االإذ إ,  االختبير يعد جيداً ( وبذلؾ فأف 1,92ختبير )ل 
 (241 :2114)النبييف ,                                              .( فمي فوؽ1,67)  بيتو  
 ختبار التحصيمي بصورتو النيائية وتطبيقو:ال 

الوقت نفسو عل  مجموعتي (, في أ  -12ختبير التحصيلي بصورتو النييئية, ملحؽ)التـ تطبيؽ ا
قبؿ  سبوع مف ت البيح ة الطيلبيت  بل ـ بعد  ف  18/7/0217الموافؽ  حث في يوـ ال   ياالب

 ختبير.موعد اال
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 اعداد اختبار التواصل الكتابي : -2
للتواصؿ التتيبي يت ئـ م  طبيعة مرحلة ال يني المتوسط والميدة الدراسية  ختبيراً ت البيح ة اا عد

 ( :5ليخدـ  ىداؼ البحث تمي في المخطط )

 تحديد اليدف من الختبار
 

 الطالع عمى اختبارات التواصل الكتابي
 

 تحديد مجالت التواصل الكتابي
 

 صوغ فقرات الختبار 
 

ختبار االتعليمات  تعميمات التصحيح  تعميمات الجابة   
 

ختبار صدق ال   الصدق الظاىري  صدق البناء 
 

 التطبيق الستطالعي الول والثاني

 

الخصائص السايكومترية   التمييز  الصعوبة 
 

الثبات      ثبات التصحيح  ثبات األختبار 
 

 

 

اختبار التواصل الكتابي( خطوات بناء 5) مخطط  

ختبارالصورة النيائية لال    
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 ويمكن توضيح ىذه الخطوات باألتي :
 ختبار :د اليدف من التحدي 

ختبير ال  قييس مستوى التواصؿ التتيبي في المجيالت التي تـ تحديدىي لطيلبيت ييدؼ ىذا اال
 .  الصؼ ال يني المتوسط

 :األطالع عمى اختبارات التواصل الكتابي 
مجيالت التواصؿ التتيبي تيفة واإلط ع عل  شرفة والبيح ة عل  ط ع تؿ مف الم  مف خ ؿ إ

          دبييت والمصيدر منيي تتيبؿ التتيبي في مجيالت عديدة و بعض ادختبيرات التواصا
( في الريي ييت ودراسة 2106( والدراسيت السيب ة تدراسة )النحيؿ,2102)المحجري, 
 .( في الل ة العربية2105الشييبي , ) و ( 2105( و) الجميعي , 2105)الشريؼ, 

 *اختلفت الدراسيت في قييس التواصؿ التتيبي لمراحؿ مختلفة .
 *اختلفت الدراسيت في تحديد المجيالت المتبعة بحسب طبيعة المرحلة الدراسية .

 : تحديد مجالت التواصل الكتابي 
 ئـ طيلبيت الصؼ ال يني ت  تفيؽ علييي بأنيي مجيالت للتواصؿ التتيبي تـ اد ةبعر تـ تحديد  

 المتوسط وىي :
 ادسئلة ومجيؿ تتيبة النصيئح (. ) مجيؿ تتيبة التعليؽ , مجيؿ تتيبة التلخيص , مجيؿ تتيبة

 اعداد فقرات الختبارختبارصوغ فقرات ال(: ) 
 ( ف رة مف05ختبير مجيالت التواصؿ التتيبي بصورتو ادولية الم توف مف ) عدت البيح ة ف رات ا

 ملحؽ بعض ادسئلة حتوى تؿ مجيؿ عل  مجيالت وا ةختبير الم يلي توزعت عل   ربعنوع اال
 : التيليةختبير المجيالت ( وت مف اال  -7)
 مجال كتابة التعميق : -

ذ يتتوف تؿ سؤاؿ مف صورة ت وـ الطيلبة بأعطيا تعليؽ خمسة  سئلة م يلية إت مف ىذا المجيؿ 
 . درجيت لتؿ ف رة( 3يي , و  عطيت )نيسب لم  

 التمخيص:مجال كتابة - 

ت وـ الطيلبة ب رااتو بشتؿ ذ يتتوف تؿ سؤاؿ مف نص    ة  سئلة م يلية إت مف ىذا المجيؿ 
 . ( درجيت لتؿ ف رة5ىذا السؤاؿ ) عطيو    نيسب لو  عطيا التلخيص الم  جيد وا  
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 األسئمة:مجال كتابة - 

ف صورة ت وـ الطيلبة بم حظتيي يتتوف تؿ سؤاؿ مذ خمسة  سئلة م يلية إت مف ىذا المجيؿ 
 . ( درجيت لتؿ ف رة4عطيت )ورة , و   عطيا سؤاؿ منيسب للصوا  

 النصائح:مجال كتابة - 

ت وـ الطيلبة بتتيبة نصيحة  ذ يتتوف تؿ سؤاؿ مف طلبت مف ىذا المجيؿ سؤاليف م يلية إ
 . درجيت لتؿ ف رة( 3لسؤاؿ و  عطي )م  ا بتتيبتو حسب مي تراه منيسبيً 

 % . 56بعد جمع درجات جميع األسئمة الكتابي وكانت الدرجة الكمية لختبار التواصل *

 ختبار :تعميمات ال 

 جابة :تعميمات ال -

يبي بصورة وا حة ختبير التواصؿ التتتـ صييغة التعليميت الخيصة بيإلجيبة عف ف رات ا
حدد عف الزمف الم   درجيت الطيلبيت ف  ً خطيا التي تؤ ر في للطيلبيت مف  جؿ تجنب اد

 ملحؽسئلة جيبة عف ادراعيتيي قبؿ اإلحتييطيت الواجب م  ختبير وبعض ادلإلجيبة عف ف رات اال
(7-  . ) 

 تعميمات التصحيح: -

في تصحيح  دعتميدىيختبير قيمت البيح ة بتصميـ ورقة لإلجيبيت ادنموذجية لف رات اال
 ( .ب -7ملحؽ )ختبير اال
 :صدق الختبار 

 الصدق الظاىري : -

ختبير التواصؿ التتيبي بصورتو ادولية عل  لصدؽ الظيىري قيمت البيح ة بعرض اللتح ؽ مف ا
(, لبييف 3ملحؽ )ييا وطرائؽ تدريسيي وعلـ النفس في اختصيص التيم حتميفمجموعة مف الم  

 بيلنسبة لف راتو للحتـ عل  : آرااىـ
 لم ستوى طيلبيت الصؼ ال يني المتوسط .ختبير م ئمة ف رات اال 
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   م  ئمة تؿ ف رة للمجيؿ الذي ت يسو 
 ختبير في قييسيي للتواصؿ التتيبي  .تؿ ف رة مف ف رات اال يةص ح 
 ختبير .لتي و عت تمفتيح لتصحيح ف رات االو وح التعليميت والحلوؿ ا 
  التعديؿ.تعديؿ مي يتطلب مف الف رات سواا بيد يفة  و الحذؼ  و 

 ( فأت ر مف الم حتميف لص حيي.%81ختبير التواصؿ عل  نسبة اتفيؽ )وقد حصلت ف رات ا

 صدق البناء : -

ختبير  و دى الع قة بيف البنيا النظري ل ل  مإصدؽ التتويف الفر ي , ويشير ي ي  سم  وي  
 (411: 2100) بو جيدو,                                                .الم ييس وبيف ف راتو

رتبيط  بيف تسيؽ الداخلي الذي ي صد بو ادف طري ة معيمؿ اإل ل  إ( 2116)ع ـ,  و شير
رات داللة صدؽ نيي احدى موشإل  إقييس الف رات للسمة عينيي , ي  ختبير , درجيت ف رات اال

التواصؿ  ختبيرال تسيؽ الداخلي( , وتـ التأتد مف صدؽ اإل000: 2116, ختبير )ع ـالبنيا ل 
 رتبيطية بيف تؿ مف :يجيد الع قة ادإالتتيبي مف خ ؿ 

 ارتباط درجة كل فقرة بدرجة المجال التابعة لو :  *

ختبير التواصؿ التتيبي ودرجيت ابيط بيف درجيت تؿ ف رة مف ف رات عيمؿ اإلرتستخراج م  إتـ 
 (Pearson Correlationإرتبيط بيرسوف معيمؿ ستعميؿأيو بالمجيؿ الذي تنتمي إل

Coefficient) عيم تختبير دالة إحصيئيًي, إذ تراوحت قيـ م  و ظيرت النتيئر  ف جمي  ف رات اال 
صؿ ختبير التواوىو مؤشر جيد عل  صدؽ البنيا ال , (1.36-1.85)اإلرتبيط مي بيف  

  (.05التتيبي ,ملحؽ)
 ارتباط درجة كل مجال بالدرجة الكمية لألختبار:  *
سػػتعميؿ معيمػػؿ أختبػػير التلػػي بتػػؿ مجػػيؿ ودرجػػيت االسػػتخراج معيمػػؿ اإلرتبػػيط بػػيف درجػػيت إتػػـ 

ف ػرات  ( , و ظيػرت النتػيئر  ف جميػ Pearson Correlation Coefficientإرتبػيط بيرسػوف )

                                                           


 (, وإن عالقة اإلرتباط  جيدة.0,01)تدل على إن الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 
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وىػو مؤشػر  (1,49-1,86)إذ تراوحت قػيـ معػيم ت اإلرتبػيط مػي بػيف  دالة إحصيئيًي,ختبير اال
 (.06ملحؽ) ختبير التواصؿ التتيبيالبنيا الجيد عل  صدؽ 

 ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لألختبار: *
ختبير التلي ختبير ودرجيت االالعيمؿ اإلرتبيط بيف درجيت تؿ ف رة مف ف رات استخراج م  إتـ 
(, و ظيرت النتيئر Pearson Correlation Coefficientعيمؿ إرتبيط بيرسوف )ستعميؿ م  أب

   (1,31-1,69) ف جمي  الف رات دالة إحصيئيًي,إذ تراوحت قيـ معيم ت اإلرتبيط مي بيف 
 (.07محلؽ)الوىو مؤشر جيد عل  صدؽ البنيا إلختبير التواصؿ التتيبي 

 : تطبيق اختبار التواصل الكتابي عمى العينة األستطالعية األولية 
   مف  ؤلفةم مف غير عينة البحث  - ولية عل  عينة  ستط عيةاختبير التواصؿ التتيبي  طبؽ

العيمة ( التيبعة ال  المديرية في الصؼ ال يني المتوسط في ) ينوية السييب للبنيت طيلبة (35)
ختبير ومدى و وح جيبة عف ف رات االيد الزمف ال ـز لألب داد , ل رض تحدلتربية للترخ االول /

يؽ م  إدارة المدرسة عل  موعد الف رات ال يم ة منو وقد تـ ادتف صف راتو وتعليميتو وتشخي
ستفسيرات (,  سفر التطبيؽ عف قلة إ 2107/ 0/ 8جري يوـ ادحد الموافؽ ) ختبير الذي    اال

ستوى طيلبيت الصؼ ال يني  ئمتيي لم  ختبير وم  االالطيلبيت ممي يدؿ عل  و وح تعليميت 
( دقي ة وتـ حسيب  51ست رقتو الطيلبيت في ادجيبة ) ي إتوسط الزمف الذف م  توسط وا  الم  

 : التيليمتوسط الزمف عل  النحو 
 دقيقة 43 -زمن أجابة أول طالبة :
 دقيقة 63زمن اجابة اخر طالبة : 

  دقيقة 53=  133/2=  2( /63+43= )  الزمنلذا فان متوسط  
 اي مي ي يرب حصة دراسية واحدة .

  الثاني لختبار التواصل الكتابي:التطبيق الستطالعي  

ختبير تعليميتو  وحسيب الزمف ال ـز ل ختبير التواصؿ التتيبي و بعد التيتد مف و وح ف رات ا
ختبير عل  عينة إستط عية  ينية مف غير عينة البحث متونة مف     االقيمت البيح ة بتطبيؽ 

                                                           


 (, وإن عالقة اإلرتباط  جيدة.0,01تدل على إن الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )
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وبواق  شعبتيف في  ( 01/0/2107الموافؽ )ختبير في يوـ ال   يا ( طيلبة وقد ط بؽ اال011)
ب داد ل رض تحليؿ يرية العيمة لتربية الترخ ادول /التيبعة للمدمدرسة معيذ بف جبؿ ادسيسية 

صعوبة الف رة وتمييز ختبير مف حيث )السييتومترية ل  الخصيئصختبير والتأتد مف ف رات اال
حذفيي  و إعيدة  رة للطيلبيت والعمؿ عل ستوى الف ( لمعرفة م  وصدؽ البنيا الف رة وال بيت

بأشراؼ البيح ة بعد إب غ الطيلبيت بيالتفيؽ م  م درسة الميدة وتـ  ختبيرصييغتيي وطبؽ اال
 ( .04)ملحؽ دستط عية إحتسيب درجيت العينة ا

 : الخصائص السايكومترية 
درجة ال   دن  درجة  ـ مف  عل   رتبت البيح ة الدرجيت تنيزلييبعد تصحيح اجيبيت الطيلبيت 

( مف درجيت %27( مف درجيت الطيلبيت لتم ؿ المجموعة العيي وادن  )%27اخذت اعل )
ختبير التواصؿ استخراج الخصيئص السييتومترية لف رات إوتـ الطيلبيت لتم ؿ المجموعة الدنيي 

 تيآلتي : التتيبي

 معامل صعوبة الفقرة : -

عوبة تؿ ف رة بعد حسيب  ختبير التواصؿ بيت الخيطئة بيدسئلة الم يلية العدد ادجيتـ إيجيد ص 
( وبذلؾ تعد جمي  الف رات ذات 08)ملحؽ( 1,61-1,37التتيبي ووجد إف النسبة تتراوح مف )

ال ت ؿ ( و 1,81م ستوى ص عوبة م نيسبًي وينب ي  ف ال تزيد قيـ م عيم ت الصعوبة عف )
 ( 068: 2113لنجير,شحيتة وا)                                                    (.1,2عف)
 معامل تمييز الفقرة : -

ف ة الم يلية ووجد إسئلعيدلة قوة التمييز الخيصة بيدعتميد م  عيمؿ تمييز تؿ ف رة بييجيد م  تـ إ
( وتعد ىذه النسب جيدة فيلف رة الم بولة تتوف قوة 08)ملحؽ ( 1,56-1,31النسبة تتراوح مف )

 (Ebel,1972 :406)             . (Ebelعل  وفؽ معيير ) (1,81-1,21مي بيف )التميزية 

 الثبات : -

 : ثبات اختبار التواصل الكتابي 
( إذ إنيي بيخنترو -عتميد معيدلة )الفي( لحسيب ال بيت بيSPSSستعملت الحزمة االحصيئية )ا

ختبير يحظ  ( وىذا يدؿ إف اال1,80ختبيرات الم يلية إذ بلغ م عيمؿ ال بيت )ادت ر م  ئمة ل 
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    فمي فوؽ , (1,67ختبيرات جيدة حينمي يبلغ م عيمؿ  بيتيي )بدرجة عيلية مف ال بيت إذ تعد اال
جيىزًا للتطبيؽ ختبير التواصؿ التتيبي بيلصي ة النييئية و وبيذا  صبح ا (241: 2114)النبييف, 

لف رات عل  مجيالت التواصؿ ( توزي  ا02)جدوؿ ( , ويو ح -7ملحؽ )عل  عينة البحث 
 التتيبي .

 (12جدول )
 )توزيع فقرات اختبار التواصل الكتابي عمى مجالتو بصيغتو النيائية(

 ارقام الفقرات عدد الفقرات  المجال ت
 5-4-3-2-1 5 كتابة التعميق 1
 8-7-6 3 كتابة التمخيص 2
 13-12-11-13-9 5 كتابة السئمة 3
 15 -14 2 كتابة النصائح 4

 : ثبات تصحيح اختبار التواصل الكتابي 
( ورقة امتحينية بطري ة عشوائة مف اوراؽ العينة ادستط عية ول رض حسيب 25تـ سحب )

( يومي عل  04 بيت التصحيح عبر الزمف , قيمت البيح ة بتصحيح اوراؽ االجيبة بعد مرور )
نسبة اتفيؽ بيف المصححيف         التصحيح ادوؿ وبأستعميؿ معيدلة توبر  ظيرت النتيئر اف 

( , وقد صححت اوراؽ االجيبيت مف قبؿ مصحح  يف وبأستعميؿ المعيدلة نفسيي تينت 98%)
( وبعد التأتد مف دالالت صدؽ و بيت اختبير التواصؿ %95نسبة ادتفيؽ بينيي وبيف البيح ة )

 ختبير جيىز للتطبيؽ .والتحليؿ االحصيئي للف رات عد االالتتيبي 
 :اختبار التواصل الكتابي بصورتو النيائية وتطبيقو 

(, في الوقت نفسو عل  أ -7تـ تطبيؽ اختبير التواصؿ التتيبي بصورتو النييئية, ملحؽ)
ـ بعد  ف  بل ت البيح ة الطيلبيت قبؿ  19/7/0217مجموعتي البحث في يوـ ادربعيا الموافؽ 

  سبوع مف موعد اإلختبير.
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 تطبيق التجربة :سابعا: اجراءات 
 دجؿ تطبيؽ إجرااات التجربة قيمت البيح ة بيلخطوات ادتية :

تـ إتفيؽ البيح ة م  إدراة المدرسة عل   ف تبد  بتدريس ميدة التيمييا للصؼ ال يني المتوسط  -0
دراية التي اد عل  وفؽ المواف يت ـ(2107-2106)منذ بداية النصؼ ال يني للعيـ الدراسي 

 ( .ب-املحؽ )( البيح ة )تتيب تسييؿ الميمة حصلت علييي
تـ إتفيؽ البيح ة م  إدارة المدرسة بتنظيـ جدوؿ الدروس في ميدة التيمييا للصؼ ال يني  -2

 المتوسط للمجموعتيف حيث تـ تدريس المجموعتيف في الوقت الزمني ذاتو .
فيدة مف الوسيئؿ للدراسة واإلر ادجواا الم نيسبة قيمت البيح ة بتنظيـ مختبر التيمييا وتوفي -3

 التعليمية المتوافرة في المختبر قبؿ البدا بتطبيؽ التجربة .
ختبير التواصؿ التتيبي عل  ب ة واختبير المعلوميت السيطب ت البيح ة اختبير الذتيا وا -3

 مجموعتي البحث ) ال يبطة والتجريبية ( .
وفؽ الطري ة عل   للمجموعتيف ال يبطةحرصت البيح ة عل  تدريس الميدة بنفسيي  -4

 ( .KUDوفؽ استراتيجة ) عل  االعتييدية والتجريبية
( ـ2107-2106بيشرت البيح ة ب تطبيؽ التجربة في بداية الفصؿ الدراسي للعيـ الدراسي ) -5

 (.ـ09/2/2107وتحديدًا  يوـ ادحد الموافؽ)
 (.ـ08/4/2107موافؽ )ختبير التحصيلي يـو ال   يا ال جرت البيح ة اال -6
 (.ـ09/4/2107ختبير التواصؿ التتيبي يوـ ادربعيا الم وافؽ ) جرت البيح ة ا -7
 ( .ـ21/4/2107إنتيت التجربة في يـو الخميس الموافؽ ) -8

 ( .09ملحؽ )التحصيلي والتواصؿ التتيبي في  ختبيريفوتينت الدرجيت النييئية ل 
 حصائية :ثامنًا: الوسائل اإل

 حصيئية ادتية :إحصيئيًي ف د إستعملت الوسيئؿ اإلتحليؿ البيينيت وم عيلجتيي ل
 فقرات الموضوعية: لمصعوبة المعادلة حساب  -1

ة التي تعطي في إجيبتيي صفرًا تـ إستعميؿ م عيدلة حسيب م عيمؿ الصعوبة للف رات المو وعي
 التحصيلي .ختبير جيبة الصحيحة في االجيبة الخيطئة و واحد لإللإل
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 معادلة حساب الصعوبة لمفقرات المقالية : -2
تـ إستعميؿ م عيدلة حسيب معيمؿ الصعوبة للف رات الم يلية التي تعطي في إجيبتيي درجيت 

 ختبير التواصؿ التتيبي .ا( في 5-صفرتتراوح مف )
 معادلة حساب القوة التمييزية لمفقرات الموضوعية : -3

 الخيصة بيلف رات المو وعية دستخراج ال وة التمييزية . إستعملت معيدلة التمييز
 معادلة حساب القوة التمييزية لمفقرات المقالية : -4

ختبير التواصؿ افي إيجيد ال وة التمييزية في  إستعملت معيدلة التمييز الخيصة بيلف رات الم يلية
 التتيبي .

 فعالية البدائل :حساب معادلة  -5
 ختبير التحصيلي للف رات المو وعية .عيلية البدائؿ الخيطئة لف رات االإستعملت لحسيب ف

 :Cooper) معادلة كوبر) -6
ختبير التواصؿ التتيبي, ؿ  بيت تصحيح الف رات الم يلية التـ استعميؿ ىذه المعيدلة إليجيد معيم

ر ختبيادغراض السلوتية وعل  ف رات اال يةولمعرفة نسبة اتفيؽ المحتميف عل  ص ح
 التحصيلي.

 :(23-شاردسونتري –كيودر )معادلة  -7
 استعملت لحسيب معيمؿ ال بيت لف رات االختبير التحصيلي . 

 حساب حجم األثر :معادلة   -8

ختبير التيئي ىي حجـ الفروؽ النيجمة بأستخداـ اال استعملت ىذه المعيدلة ب رض التح ؽ مف إف
 ختبيريف التحصيلي والتواصؿ التتيبي .الم ست ؿ في تؿ مف االل  المت ير فروؽ ح ي ية ترج  إ

 :(, لموسائل اإلحصائية التالية22( اإلصدار )SPSSوتم األستعانة بالبرنامج اإلحصائي )
 كرونباخ: -معادلة ألفا  -2

 تـ إستعميؿ ىذه الم عيدلة لحسيب  بيت اختبير التواصؿ التتيبي .
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 معادلة بيرسون: -10
ىذه المعيدلة لحسيب معيمؿ اإلرتبيط بيف تؿ مف: درجيت تؿ ف رة مف ف رات اختبير  تـ إستعميؿ

التواصؿ التتيبي ودرجيت المجيؿ الذي تنتمي إليو, ودرجيت تؿ ف رة مف ف رات اإلختبير 
 ودرجيت ادختبير التلي, ودرجيت تؿ مجيؿ ودرجيت ادختبير التلي.

 لعينتين مستقمتين:( s Test’Levene)إختبار ليفين  -11
)ال يبطة والتجريبية( في  لمعرفة مدى التجانس بين المجموعتينتـ إستعميؿ ىذا اإلختبير

مت يرات )اختبير المعلوميت السيب ة في ميدة التيمييا, العمر الزمني محسوبًي بيدشير, درجة 
بين درجات  لمعرفة مدى التجانس ,امتحيف نصؼ السنة في ميدة التيمييا , اختبير الذتيا(

 .طالبات المجموعتين في تحليل النتائج

 ( لعينتين مستقمتين: t-testاإلختبار التائي ) -12
والتجريبية( في  )ال يبطةلتح ؽ مف التتيفؤ بيف المجموعتيفتـ إستعميؿ ىذا اإلختبير ل

درجة )اختبير المعلوميت السيب ة في ميدة التيمييا, العمر الزمني محسوبًي بيدشير, مت يرات
لمعرفة داللة الفرؽ اإلحصيئي بيف يدة التيمييا , اختبير الذتيا( ,امتحيف نصؼ السنة في م

 متوسط درجيت طيلبيت المجموعتيف في تحليؿ النتيئر.

 
 

 



 

 

 

 

 الفصــل الرابــع

 عرض النتائج وتفسيرها

: عرض النتائج
ً
 أوال

: تفسير النتائج
ً
 ثانيا

: لا 
ً
 ستنتاجاتثالثا

: التوصيات
ً
 رابعا

: املقترحات
ً
 خامسا
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 عرض النتائج وتفسيرها :
عرضا لنتائج البحث التي تم التوصل الييا وتحميميا وتفسيرىا ثم بيان يتضمن ىذا الفصل 

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات كما يأتي :
 أواًل: عرض النتائج:

 :عرض نتائج اإلختبار التحصيمي -1
 :النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األولى 

 أنو: الىضية الصفرية األولى والتي تنص لغرض التحقق من صحة الفر 
طالبات المجموعة  ( بين متوسط درجات0,00اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )"

التجريبية الالتي الضابطة الالتي يدرسن بالطريقة األعتيادية ومتوسط درجات طالبات المجموعة 
 .( في اختبار التحصيل "KUDستراتيجية )يدرسن باعتماد إ

يمي وتصحيح إجابات الطالبات, تم االستعانة بالبرنامج ختبار التحصبعد تطبيق اال
لمحصول عمى الوصف اإلحصائي لمبيانات الخام لممجموعتين الضابطة  SPSS)اإلحصائي)

 ( يبين ىذا الوصف:أ -31جدول )التجريبية في اختبار التحصيل, و و 
 (أ -31جدول )

 متغير)التحصيل(الوصف اإلحصائي لممجموعتين الضابطة والتجريبية في 

 
 المجموعة

 
عدد  الشعبة

 الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

فترة الثقة لممتوسط  %53
 الحسابي

 الحد األدنى الحد األعمى

 4,155 - 3,861 - 0,51 3,31 64,26 13 أ الضابطة

 4,154 -  3,813- 0,15 2,151 10,81 10 ب التجريبية

( 62,26( أن متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة بمغ )أ -31نالحظ من جدول)
( في حين بمغ متوسط درجات طالبات المجموعة 0,84وبأنحراف معياري قدره )

( لعينتين s Test’Levene(, وبتطبيق )2,454نحراف معياري قدره )( وبا00,30التجريبية)
مستقمتين لمعرفة داللة الفرق بين تباين درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية , بَمغت 
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(, 0,03( وىو أكبر من مستوى الداللة المعتمد )0,432( عند مستوى داللة )F( )0,04قيمة )
مستقمتين ( لعينتين t-testوىذا يعني أن المجموعتين متجانسة في ىذا المتغير, وبتطبيق )

لمعرفة داللة الفرق بين متوسط درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية , بَمغت القيمة 
( 0,03( وىو أصغر من مستوى الداللة المعتمد)0,003( عند مستوى داللة )t( )1,12التائية )

إعتماد التجريبية المواتي درسن ب(, وىذا يشير إلى تفوق طالبات المجموعة 35وبدرجة حرية )
وفق الطريقة عمى عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسن  ( KUD) ستراتيجية إ

 ب( يبين ذلك: -31جدول )يادية في اإلختبار التحصيمي , و االعت
 (ب-13جدول )

 التحصيل()( لممجموعتين الضابطة في متغير t( و)F)قيمة )

 
 المتغير
 
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

t-test 
درجة  لتساوي المتوسطين

 dfالحرية 

الداللة 
اإلحصائية عند 

مستوى  
(0,03) F الداللة T 

الداللة من 
 الطرفين

 دالة 35 0,003 1,12 0,132 0,04 التحصيل
 أنو : البديمة التي تنص الىوبذلك تم رفض الفرضية الصفرية األولى وقبول الفرضية 

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة 0,03))يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
الضابطة المواتي درسن بالطريقة األعتيادية ودرجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسن 

 ولصالح المجموعة التجريبية.( في اختبار التحصيل , KUDبأستراتيجية )
غير التابع )التحصيل(, تم ( في المتKUD)المتغير المستقل )استراتيجيةأثر ولمعرفة مدى 

ηاختبار مربع إيتا ) عمالاست
 ( لتحديد حجم أثر ىذا المتغير المستقل ولغرض التأكد من أن2

ر المستقل وليس ىي فروق حقيقية تعود إلى المتغي t-test)حجم الفروق الحاصمة باستعمال )
 .إلى متغيرات أخرى

 (:82حجم األثر إذا كان صغيرًا أو متوسطًا أو كبيرًا, كما موضح في جدول )ويتضح 
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 (14جدول)
 األثرجدول مرجعي لتحديد حجم 

األداة 
 المستخدمة

 حجم األثر
 كبير جدا كبير متوسط صغير

η2 0,03 0,04 0,32 0,2 
D 0,6 0,3 0,1 1,0 

 
 (2:0000)عفانة, 

η( يوضح قيمة كل من )32وجدول )
2 ) 

 (33) جدول
 لممجموعتين  في التحصيل األثر( ومقدار حجم d( و)η2قيمة )

 الضابطة والتجريبية

المتغير  المتغير المستقل
ηقيمة  t dfقيمة  التابع

 dقيمة  2
مقدار 
حجم 
 األثر

 كبير 0,18 0,34 35 1,12 التحصيل  ( KUDاستراتيجية ) 

في متغير)التحصيل( كبير, ألن قيمة ( KUD( أن حجم أثر استراتيجية )33ويتضح من جدول)
(d( البالغة )وىذا يدل إلى أن أثر المتغير المستقل في تحصيل 0.4( ىي أكبر من )0.40 ,)

وفق عمى طالبات الصف الثاني المتوسط كان كبيرًا ولصالح المجموعة التجريبية المواتي درسن 
 ىذا المتغير .

 عرض نتائج اختبار التواصل الكتابي : -6
 :النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثانية 

 أنو:الى  لغرض التحقق من صحة الفرضية الصفرية الثانية والتي تنص
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طالبات  ( بين متوسط درجات0,00)اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
المجموعة الضابطة الالتي يدرسن بالطريقة األعتيادية ومتوسط درجات طالبات المجموعة 

 (.في اختبار التواصل الكتابي  KUDالتجريبية الالتي يدرسن باعتماد استراتيجية 
بعد تطبيق اختبار التواصل الكتابي وتصحيح إجابات الطالبات, تم االستعانة بالبرنامج 

لمحصول عمى الوصف اإلحصائي لمبيانات الخام لممجموعتين الضابطة  SPSS)اإلحصائي)
 أ( يبين ىذا الوصف: -34والتجريبية في اختبار التواصل الكتابي, وجدول )
 (أ –16جدول )

 الوصف اإلحصائي لممجموعتين الضابطة والتجريبية في متغير
 ) اختبار التواصل الكتابي ( 

 
 المجموعة

 
عدد  الشعبة

 الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 
 الحسابي

فترة الثقة  %53
 لممتوسط الحسابي

الحد 
 الحد األدنى األعمى

 33,055 - 6,14 - 3,43 5,38 64,13 13 أ الضابطة

 33,013 - 6,18 - 3,66 4,41 11.11 10 ب التجريبية

( وبانحراف 04,13درجات طالبات المجموعة الضابطة )( أن متوسط أ-34نالحظ من جدول ) 
( 11,11(, في حين بَمغ متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )5,30معياري قدره )

( لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة s Test’Levene( , وبتطبيق )4,44وبانحراف معياري قدره )
( عند F( )0,32والتجريبية, بَمغت قيمة ) الفرق بين تباين درجات طالبات المجموعتين الضابطة

(, وىذا يعني أن 0,03( وىو أكبر من مستوى الداللة المعتمد)0,325مستوى داللة )
( لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفرق t-testالمجموعتين متجانسة في ىذا المتغير, وبتطبيق )

( t( )1,144بَمغت القيمة التائية )بين متوسط درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية, 
(, 35حرية ) ( وبدرجة0,03( وىو أصغر من مستوى الداللة المعتمد)0,003عند مستوى داللة )

      وىذا يشير إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية المواتي يدرسن بإعتماد استراتيجية
(KUD عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسن ) في  الطريقة االعتياديةوفق عمى

 ب( يبين ذلك: -34جدول )اختبار التواصل الكتابي,  و 
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 (ب -34جدول )
 ( لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرt( و)Fقيمة )

 )التواصل الكتابي(

 
 المتغير
 
 

s Test’Levene 
 لتساوي التباينين

   t-test    
درجة  لتساوي المتوسطين

الحرية 
df 

الداللة 
اإلحصائية عند 

مستوى  
(0,03) F الداللة T 

الداللة 
من 

 الطرفين
 دالة 35 0,003 1,111 0,325 6,326 التواصل الكتابي

 أنه : الىوبذلك تم رفض الفرضية الصفرية األولى وقبول الفرضية البديمة التي تنص 
طالبات المجموعة ( بين متوسط درجات 0,03))يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

الضابطة المواتي درسن بالطريقة األعتيادية ودرجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسن 
ولصالح المجموعة التجريبية , ولمعرفة مدى ( في اختبار التواصل الكتابي , KUDبأستراتيجية )

 استعمالتابي(, تم ( في المتغير التابع )التواصل الكKUDأثر المتغير المستقل استراتيجية )
( لتحديد حجم أثر ىذا المتغير المستقل ولغرض التأكد من أن حجم الفروق η2اختبار مربع إيتا )

ىي فروق حقيقية تعود إلى المتغير المستقل وليس إلى متغيرات  t-test)الحاصمة باستعمال )
 والتي ُتعَبر عن حجم ىذا األثر. d)أخرى, ومن ثم حساب قيمة )

 (:d( و)η2يوضح قيمة كل من ) (30جدول )و 
 (38جدول)

 األثر في التواصل الكتابي( ومقدار حجم d( و)η2قيمة )

 لممجموعتين الضابطة والتجريبية

ηقيمة  t dfقيمة  المتغير التابع المتغير المستقل
قيمة  2

d 
مقدار حجم 

 األثر

التواصل  ( KUDستراتيجية ) إ
 كبير 0,18 0,34 35 1,111 الكتابي
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( في متغير)التواصل الكتابي( كبير , KUDستراتيجية )( أن حجم أثر إ34من جدول) ويتضح
(, وىذا 31ستنادًا إلى الجدول المرجعي)( إ0,4( وىي أكبر من )0,40( البالغة )dألن قيمة )

 يدل إلى أن أثر المتغير المستقل في التواصل الكتابي لطالبات الصف الثاني المتوسط كان كبيراً 
 وفق ىذا المتغير . عمى ولصالح المجموعة التجريبية المواتي درسن

 : تفسير النتائج : ثانياً 

 :تفسير نتائج اإلختبار التحصيمي  -1
ستراتيجية      لتجريبية المواتي درسن باستعمال إأظيرت نتائج البحث تفوق طالبات المجموعة ا

(KUDعمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسن ) وفق الطريقة االعتيادية في  عمى
 اإلختبار التحصيمي ويمكن أن يعود ذلك إلى:

 بات التي تتعدد أنواعيا ومصادرىا ختالفات الموجودة بين الطالمراعاة ىذه األستراتيجية لأل
في الميول والقدرات  الفاتتخات في عدة جوانب ومن ذلك إختالفوتظير ىذه األ

 واألتجاىات.
 نحو المادة العممية وتعزيز عممية التعَمم  راتيجية إنتباه الطالبات وتحفيزىنستجذب ىذه األ

لبات المجموعة ن ىناك تفاعل لطالديين مقارنة بالطريقة األعتيادية, وقد الحظت أيضا إ
ع أوراق يذ تقوم الباحثة بتوز ( إUnderstandثناء الخطوة )التجريبية مع بعضين البعض إ

 كشف عن مدى إدراك الطالبات لممفيوم العممي, والسماح لينشاط عمى المجموعات لمالن
 بطرح األسئمة وتقديم التغذية الراجعة ألسئمتين .

  استعمال (استراتيجيةKUDساعدت الطالبات القي ) ام بأنشطة متنوعة بحسب قدراتين
 ستعدادىن.وا  
 ت ساعد( استراتيجيةKUD)  خمق جو إيجابي بين الطالبات أنفسين من جية من خالل

وبين الطالبات والُمدرسة من جية نشطة والميام التي تم توزيعيا عمى كل مجموعة , األ
 بطرح االسئمة  ُأخرى من خالل السماح لين

 . توفير فرص متنوعة لمطالبات لمتعمم 
 والتفضيالت واألحتياجات في  األستجابة لمستويات األستعداد لدى الطالبات واألىتمامات

 عممية التدريس .
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 . تعزيز ثقة الطالبات بأنفسين وبقدراتين عمى تحقيق ما يطمب منين من أعمال وأنشطة 

 تفسير نتائج اختبار التواصل الكتابي:  -2
أظيرت نتائج البحث المعروضة عن تفوق طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسن بأعتماد 

وفق الطريقة االعتيادية  عمى (عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسنKUDاستراتيجية )
 في اختبار التواصل الكتابي وقد يعود ىذا التفوق إلى:

 تمفة بحسب موضوع الدرس مثل كتابة التمخيص تشجيع الطالبات عمى القيام باالنشطة المخ
والقيام بالمشاىد التمثيمية المختمفة ساعد في توسيع افكار  والتعميق واألسئمة والنصائح

 .الطالبات وزيادة قدرتين عمى توجيو النصائح 
 ن عرض الدرس عمى ال إdata show  وتقديم الصور التوضيحية والنماذج المختمفة والقيام

عن مام الطالبات ساعد في تحسين قدرتين عمى التمخيص او التعميق او السؤال أبالتجارب 
 الصورة التي تعرض امامين .

  اليامة المفاىيم والموضوعات الجوىرية والميارات والعمميات تقديم أنشطة تعميمية تعتمد
 متنوعة لغرض عمميىة التعمم . ائقطر  واستعمال

  تمكن الطالبة من استعمال المغة بصورة صحيحة كسالمة الجممة واليجاء وااللتزام بعالمات
الموضوع بشكل فقرات واضحة ومحددة العطاء مظير جميل والئق لمجممة الترقيم وتقسيم 

 والنص .
  تعويد الطالبات عمى التواصل الكتابي يساعدىن عمى انتقاء األلفاظ والتعبيرات المناسبة لبناء

  الجممة واكمال المعنى .

 ثالثًا : األستنتاجات :

 إن أهم االستنتاجات التي توصمت إليها الباحثة هي:
( زاد من تحصيل طالبات المجموعة KUD) استراتيجية إن تدريس مادة الكيمياء باستعمال -8

 (.أ -31التجريبية, وىذا ما دَلت عميو النتائج المعروضة في جدول)
التواصل الكتابي  كان لو األثر في رفع مستوى ( KUD) استراتيجية ستعمالإن التدريس با -6

 المجموعة التجريبية. لدى طالبات
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 : التوصيات : رابعاً 

 : ه الباحثة تم وضع التوصيات التاليةفي ضوء ما توصمت الي

تشجيع وحث مدرسي ومدرسات مادة الكيمياء في جميع المراحل الدراسية عمى استعمال  -8
 ( .KUDاستراتيجية )

إجراء دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات مادة الكيمياء في أثناء الخدمة عمى تطبيق  -6
 ( وكيفية توظيفيا في تدريس مادة الكيمياء .KUD)استراتيجية 

ضرورة تضمين مقررات برنامج إعداد مدرسي ومدرسات مادة الكيمياء في كميات التربية  -0
 ( .KUDلالستراتيجيات الحديثة في التدريس كأستراتيجية )

واستراتيجيات تدريسية تشجيع وحث مدرسي ومدرسات مادة الكيمياء عمى استعمال مداخل  -2
 حديثة تجعل الطالب والطالبة محورًا لمعممية التعميمية ومشاركًا إيجابيًا فييا.

ضرورة اىتمام مدرسي ومدرسات الكيمياء قبل البدء في الشرح ان يتعرف عمى المعرفة  -0
 المسبقة المرتبطة بموضوع الدرس لدى طالبو .

الالزمة الجراء االنشطة العممية التي تساعد عمى تحسين االىتمام بتوافر االمكانات والمواد  -2
 التحصيل .

 خامسا : المقترحات :

 :التاليةاستكماال لمبحث وضعت المقترحات الجراء الدراسات 

اجراء دراسة ليذه االستراتيجية عمى مواد دراسية اخرى كالفيزياء والرياضيات في مراحل  -8
 دراسية مختمفة .

) انواع التواصل االخرى , وانواع تراتيجية عمى متغيرات اخرى مثل:االس اجراء دراسة ليذه -6
 ...الخ (.) التباعدي والمنظومي (التفكير

العمل عمى إجراء بحوث لمعرفة مدى تمكن طالبات المرحمة المتوسطة من مجاالت  -0
 التواصل الكتابي .

( مع استراتيجيات اخرى لمعرفة مدى تأثيرىا في التحصيل KUDمقارنة استراتيجية ) -2
 والتواصل الكتابي لطالب المرحمة الثانوية .
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 المصادر العربية  -أوال :

  القرأن الكريم. 

اثر تدريس مادة العموم الطبيعية باستخدام : ـ(8002ىيـ , بساـ عبداهلل صالح )ابرا -

استراتيجية الخطاب الصفي في اكتساب طمبة كمية العموم التربوية لممفاىيم العممية وتنمية 

االونروا في  –مستوى التواصل الكتابي مع المادة العممية لدى طمبة كمية العموم التربوية 

 ( , حزيراف .3رونية , العدد), بحث منشور , مجمة التربية والتقدـ االلكت االردن

, دار المعارؼ لمنشر  الموجو الفني لمدرسي المغة العربية: (ـ3823ابراىيـ , عبدالعميـ ) -

 والتوزيع , القاىرة .

دار الشروؽ ,  العالقات العامة واالتصال االنساني ,: (ـ3882ابو اصبع , صالح خميؿ ) -

 عماف .

,  3, ط النفس التطوري الطفولة والمراىقةعمم : (ـ8033ابو جادو , صالح محمد عمي ) -

 دار المسيرة , عماف .

, دار المسيرة لمنشر والتوزيع , 3, ط التعميم المعرفي: (ـ8002ابو رياش , حسيف محمد ) -

 عماف .

: برنامج مقترح لتصويب التصورات الخطأ لبعض مفاىيم األقتصاد ( ـ8003ابو زيد , لميا ) -

الواقعي وتعديل اتجاىات طالبات شعبة التعميم األبتدائي بكمية  المنزلي وفقا لممدخل البنائي

دراسات في المناىج وطرؽ التدريس , الجمعية المصرية مجمة  التربية بسوىاج ونحوه ,

 .(882-328, ص) ( 80لممناىج وطرؽ التدريس , العدد )
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اثر قراءة القصة في تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي : (ـ8030ابو صبحة , نضاؿ ) -

 –, رسالة ماجستير منشورة , كمية التربية , الجامعة االسالمية لدى طالبات التاسع االساسي 

 غزة .

اثر استخدام العاب الحاسوب في تدريس بعض قواعد الكتابة : (ـ8002ابو منديؿ , ايمف ) -

رسالة ماجستير منشورة , كمية التربية , الجامعة  ,عمى تحصيل طمبة الصف الثامن بغزة 

 غزة . –االسالمية 

, دار االمؿ  8, ط القياس والتقويم في العممية التدريسية: (ـ3822) عودة, احمد سميماف -

 لمنشر والتوزيع , اربد , االردف .

طفميا : فعالية برنامج ارشادي في تحقيق التواصل بين االم و (ـ8002بدر , ابراىيـ محمود ) -

( , 2مجمة دراسات في عمـ النفس, المجمد) بحث منشور, ,التوحيدي وزيادة سموكو التكيفي 

 .( 980 -938)( , ص 8العدد )

, جامعة الممؾ  مدخل الى االتصال االنساني: (ـ8002تركستاني , احمد بف سيؼ الديف ) -

 عبد العزيز , المممكة العربية السعودية , الرياض .

, الكفايات دليل لمعاممين في ميدان التربية والتعميم : (ـ8009جاسـ محمد )يمي , عواد التم -

 وزارة التربية , بغداد .

االستجابة الحتياجات جميع طمبة  -الصف المتمايز(: ـ8009توممينسوف , كاروؿ آف ) -

, دار الكتاب التربوي , المممكة العربية  3, طترجمة مدارس الظيران األىمية  –الصف 

 . السعودية
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( : ـ8030)وعبدالمجيد سيد احمد واسماعيؿ محمد الفقييالتويجري , محمد بف عبد المحسف  -

 , العبيكاف لمنشر والتوزيع , الرياض . 2, ط عمم النفس التربوي

, دار توبقاؿ لمنشر والتوزيع , الدار  3, ط قضايا الشعرية: (ـ3822جاكبسوف , روماف ) -

 البيضاء , المغرب .

 : المؤتمر العممي الدولي الخامس لممدة من (ـ8038كمية التربية االساسية )جامعة بابؿ ,  -

 ( تشرين الثاني .31-31)

, دار التصال واالتصال االداري المبادئ والممارسة ا: (ـ8008جمعوط , سامر واخروف ) -

 الرضا لمنشر , دمشؽ .

من اساليب مستوى تمكن معممات المغة العربية : (ـ8039الجماعي , نوؼ بنت مصمح ) -

, رسالة  تنمية ميارات التواصل الكتابي لدى تمميذات المرحمة االبتدائية في مكة المكرمة

 ماجستير منشورة , كمية التربية , جامعة اـ القرى , المممكة العربية السعودية .

برنامج مقترح لتنمية الميارات االساسية لمتعبير : (ـ8003الجواد , اياد ابراىيـ خميؿ عبد ) -

رسالة ماجستير غير  , الكتابي االبداعي لدى طالبات الصف الحادي عشر بمحافظة غزة

 منشورة , كمية التربية , جامعة عيف شمس , مصر .

قائم عمى التفكير الجمعي في تنمية  فعالية برنامج(: ـ8009الحديبي , عمي عبد المحسف ) -

, رسالة ماجستير غير منشورة ,  ميارات االتصال المغوي لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي

 كمية التربية , جامعة اسيوط , مصر .
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اثر استراتيجة قائمة عمى التخيل في تحسين ميارات االستيعاب : (ـ8033حسف , محمد ) -

,  القرائي التفسيري واالبداعي والتعبير الكتابي لدى طمبة الصف العاشر في دولة الكويت

 ( , الكويت .302( , العدد )82جزء )بحث منشور , المجمة التربوية , ال

اسس نظرية واستراتيجيات  –المغة والتفكير الناقد : (ـ8030الحالؽ , عمي سامي ) -

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع , عماف , االردف . 8ط تدريسية ,

,  3, ط : ميارات التواصل مع األوالد كيف تكسب ولدك(ـ8008الحميبي , خالد بف سعود ) -

 ؾ عبد العزيز لمحوار الوطني , الرياض .مركز المم

اثر استخدام التدريس المتمايز عمى التحصيل الدراسي : (ـ8030الحميسي , معيض حسف ) -

, رسالة ماجستير منشورة ,  في مقرر المغة االنجميزية لدى تالميذ الصف السادس األبتدائي

 كمية التربية , جامعة اـ القرى .

, مكتبة  3, ط فن التعبير الوظيفي: (ـ8008وخميؿ محمود نصار )حماد , خميؿ عبد الفتاح  -

 ومطبعة منصور , غزة , فمسطيف .

, دار الكتاب  3ط التكنموجيا التعميمية والمعموماتية ,: (ـ8003الحيمة , محمد محمود ) -

 الجامعي , االمارات العربية المتحدة , العيف .

دار  3, ط وق الفردية والتفوق العقميسيكموجية الفر : ـ(8002الخالدي , أديب محمد ) -

 وائؿ , العراؽ .

, دار صفاء  3, ط طرائق التدريس الفعال: (ـ8033الخزاعمة , محمد سمماف واخروف ) -

 لمطباعة والنشر , عماف .
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, دار المسيرة لمنشر والتوزيع ,  3, ط تعميم العموم لمجميع: (ـ8009خطايبة , عبداهلل ) -

 .عماف

, دار المسيرة لمنشر والتوزيع  8, ط تعميم العموم لمجميع: (ـ8002) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 , عماف .

اثر استراتيجية التسريع المعرفي في تحصيل مادة : (ـ8039خميفة , اسراء ناجي كاظـ ) -

رسالة ماجستير غير  ,الصناعية العممية والتفكير المنطقي عندة طمبة كمية التربية  الكيمياء

 ابف الييثـ , جامعة بغداد ,العراؽ . –منشورة , كمية التربية لمعموـ الصرفة 

,  3, طفمسفات التربية التقميدية والحديثة والمعاصرة: (ـ8033محمود ) الخوالدة , محمد -

 يع والطباعة , عماف , االدردف .دار المسيرة لمنشر والتوز 

 ., دار الراية , عماف اساسيات القياس والتقويم في التربية: (ـ8008الخياط , ماجد محمد ) -

مطابع دار  مناىج البحث التربوي ,: (ـ3880) وانور حسيف عبدالرحمفداود , عزيز حنا  -

 الحكمة لمطباعة والنشر , بغداد .

,  9, ط الكيمياء لمصف الثاني متوسط: (ـ8039الدجيمي , عمار ىاني  واخرورف ) -

 المديرية العامة لممناىج , بغداد .

االتصال والسموك االنساني رؤية في انتروبولوجيا : (ـ3888دعبس , محمد يسري ابراىيـ ) -

 , البيطاش سنتر االسكندرية لمنشر والتوزيع , مصر . االتصال

صال والتواصل التربوي بين المديرين معوقات االت: (ـ8008دعس , زياد احمد خميؿ )ال -

, رسالة   والمعممين بمدارس محافظة غزة وسبل مواجيتيا في ضوء االتجاىات المعاصرة

 غزة . –ماجستير منشورة , كمية التربية , الجامعة االسالمية 
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, دار  3, ط االتصال والوسائل والتقنيات التعميمية: (ـ8033الدعيمج , عبد العزيز ابراىيـ ) -

 فاء لمنشر والتوزيع , عماف .ص

القياس والتقويم في العممية : (ـ8009اف محمد الميداوي )الدليمي , احساف عميوي وعدن -

 , مكتب احمد الدباغ لمطباعة والنشر , بغداد . 8ط التعميمية ,

, دار صفاء , 3بنائية وتطبيقاتيا التربوية , ط: النظرية ال(ـ8032الدليمي ,عصاـ حسف ) -

 األردف.عماف 

, اساسيات في تصميم وانتاج الوسائل التعميمية ( : ـ8009دومي , حسف وحسيف العمري ) -

 , مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع , الكويت . 3ط

تصميم برنامج معتمد عمى تمارين اثرائية وصور : (ـ8032الذىبي , رجاء سعدوف زبوف ) -

, رسالة ماجستير ت الخامس االبتدائيداللية في تنمية ميارات التعبير الكتابي لدى تمميذا

 غير منشورة , كمية التربية االساسية , الجامعة المستنصرية , بغداد .

المعمم الناجح ومياراتو االساسية واختيار المعمم واعداده مع دليل : (ـ3882راشد , عمي ) -

 , دار الفكر العربي , مصر .لمتربية العممية 

استراتيجية التعميم المتمايز في تدريس الرياضيات عمى فعالية : (ـ8032الراعي , امجد ) -

اكتساب الفاىيم الرياضية وميل طالب الصف السابع االساسي نحو الرياضيات لدى طالب 

 غزة . –, رسالة ماجستير منشورة , كمية التربية, الجامعة االسالمية الصف السابع االساسي 

 –المطورة في تعميم المغة العربية طرائقيا االتجاىات : (ـ8030الراوي , احمد بحر ىويدي ) -

 ابف رشد , جامعة بغداد . –كمية التربية  خططيا مستقبل افضل , –اساليبيا 
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( والعروض التقديمية في KUDأثر استراتيجة ): (ـ8039بيعي , حال عصاـ محمد )الر  -

, رسالة ماكتساب المفاىيم العممية عند تمميذات الصف الرابع األبتدائي في مادة العمو 

 ابف رشد , جامعة بغداد. –ماجستير غير منشورة , كمية التربية لمعمـو األنسانية 

( في تحصيل طالبات S.N.I.P.S) أثر استراتيجة: (ـ8032الربيعي , مروة قيس عبد ) -

رسالة ,الصف االول المتوسط في مادة مبادئ عمم االحياء وميارات تفكيرىن البصري

 ابف الييثـ, جامعة بغداد ,العراؽ.  –لتربية لمعمـو الصرفة ماجستير منشورة , كمية ا

التكنموجيا وتصميم : (ـ8033) حسف دومي وعمر العمريالرواضية , صالح محمد و  -

 , زمـز ناشروف وموزعوف , عماف . 3, ط التدريس

االشراف التربوي : (ـ8030) واحمد محمد بمقيس ويحيى سالـ االقطشرياف , محمد ىاشـ  -

 , ادار المسيرة , عماف , االردف . 3, ط التربية االسالميةفي مجال 

, دار  3, ط : اساليب تدريس المغة العربية بين الميارة والصعوبة(ـ8008زايد, فيد خميؿ ) -

 يرة عماف .سالم

الموسوعة الشاممة استراتيجيات وطرائق ونماذج : ـ(8033زاير, سعد عمي وأخروف ) -

 , بغداد , العراؽ ., دار المرتضى واساليب وبرامج 

, األدارة المدرسية والصفية منظومة الجودة الشاممة : (ـ8002زىيري , ابراىيـ عباس )ال -

 , دار الفكر العربي , القاىرة . 3ط

, دار الكتػػػب لمطباعػػػة  االختباااارات والمقااااييس النفساااية(: ـ3823الزوبعػػػي, عبػػػد الجميػػػؿ, ) -
 والنشر, جامعة الموصؿ, العراؽ. 

,  3: التعمـ والتدريس مف منظور النظرية البنائية , طـ(8003وكماؿ زيتوف )زيتوف , حسف  -

 عالـ الكتب , القاىرة .
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 ., دار الشروؽ , عماف , االردف اساليب تدريس العموم: (ـ8009زيتوف , عايش ) -

, دار 3, ط النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم(: ـ8002)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 الشروؽ لمنشر والتوزيع , عماف .

اثر انموذج ثيمين في تحصيل مادة الكيمياء : (ـ8039عدي , زينب جموب قاسـ )السا -

رسالة ماجستير غير منشورة ,  والذكاء االجتماعي عند طالبات الصف الثاني المتوسط ,

 ابف الييثـ , جامعة بغداد , العراؽ . –الصرفة كمية التربية لمعمـو 

 , مكتبة الرشد , الرياض .وسائل تكنموجيا التعميم  :(ـ8002سالـ , احمد ) -

 , الرياض ., مكتبة الرشد منظومة تكنموجيا التعميم(: ـ8003وسراب عادؿ ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

دار النيضة العربية  المناىج المعاصرة ,: (ـ8030عبد المجيد )سرحاف , الدمرداش بف  -

 لمنشر والتوزيع , القاىرة .

, دار  مدخل الى تدريس العموم: (ـ8002حمف محمد وثناء مميجي )السعدني , عبدالر  -

 الكتاب الحديث , الكويت .

ت اثر برنامج تعميم التفكير في حل المشكال: (ـ8038وف , زينة عبد المحسف )السعد -

, اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية  والتحصيل الدراسي لدى تالميذ من المرحمة االعدادية

 ابف الييثـ , جامعة بغداد , العراؽ . –التربية لمعمـو الصرفة 

المعايير توكيد الجودة في مناىج التعميم): (ـ8030السعيد , رضا وناصر عبد الحميد ) -

 .عة والنشر والتوزيع , االسكندريةدار التعميـ الجامعي لمطبا, (مخرجات المتوقعةوالعمميات وال

, مشروع الطرؽ المؤدية الى التعميـ العالي , ميارات األتصال : (ـ8002سالـ ,عازة محمد ) -

 كمية اليندسة , جامعة القاىرة .
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: ميارات التواصل الرياضي لدى مدرسي (ـ8002سمماف , ميعاد جاسـ والياـ جبار فارس ) -

 ( , بغداد .90) , بحث منشور , كمية التربية األساسية , العددرياضيات المرحمة المتوسطة 

, عالـ الكتب 3, ط سيكموجية االتصال االنساني ومياراتو: (ـ8033سميماف , سناء محمد ) -

 , القاىرة , مصر .

مفاىيم ومصطمحات في العموم (: ـ8002ي )سمارة, نواؼ احمد وعبدالسالـ موسى العديم -

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع , عماف , األردف .  3, ط التربوية

في اكتساب المفاىيم  FTFو KUDاثر استراتيجيتي ـ(: 8032السندي, ناز بدرخاف) -

, بحث منشور مجمة العموـ التربوية والنفسية العممية لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائي 

 ( , بغداد .938( , ص)380العدد), 

,  3, طاالتصال التربوي رؤية معاصرة : (ـ8032سيد , اسامة محمد وعباس حممي الجمؿ ) -

 دار العمـ وااليماف لمنشر والتوزيع , مصر .

طرق واستراتيجيات التدريس التطبيقات في : (ـ8008الشافعي , صبيحة بنت عبد الحميد ) -

 , مكتبة الرشد الرياض . مجال االقتصاد المنزلي

,  3, ط المرجع في فنون الكتابة العربية لتشكيل العقل المبدع: (ـ8030شحاتة , حسف ) -

 دار العمـ العربي , القاىرة , مصر .

 3, ط صطمحات التربوية والنفسيةمعجم الم: (ـ8003وزينب النجار ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 , الدار المصرية المبنانية , القاىرة .
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فاعمية استخدام ممف االنجاز في تنمية ميارات : (ـ8039الشريؼ , ىيزع بف ىزاع محمد ) -

, رسالة ماجستير التواصل الكتابي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بمكة المكرمة

 القرى , المممكة العربية السعودية . منشورة , كمية التربية , جامعة اـ

مناىج المغة العربية وطرق : (ـ8009الشمري , ىدى عمي جواد وسعدوف محمود الساموؾ ) -

 , دار وائؿ لمنشر , عماف , االردف . 3, ط تدريسيا

: فاعمية وحدة في مقرر األدب قائمة عمى (ـ8039الشيابي , رحمة عبدالرحمف عبداهلل ) -

التعمم األليكتروني في تنمية ميارات التواصل الكتابي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي 

, رسالة ماجستير منشورة , كمية التربية , جامعة اـ القرى , المممكة العربية بمحافظة القنفذة 

 السعودية .

, دار الفكر  الرياضيات نظريات وتطبيقاتطرق تدريس (: ـ8003الصادؽ , اسماعيؿ ) -

 العربي , القاىرة .

, تكنموجيا التعميم  –الموسوعة العربية لمصطمحات التربية : (ـ8008ضمرة , أحمد عزمي ) -

 مكتبة الرشد , الرياض .

,  3, ط مستوياتيا تدريسيا صعوبتيا –الميارات المغوية : (ـ8002طعيمة , رشدي احمد ) -

 , القاىرة , مصر . دار الفكر العربي

عمم االتصال المعاصر دراسة في االنماط والمفاىيم : (ـ3882الطويقري , عبداهلل مسعود ) -

 , مكتبة العبيكاف , الرياض . 3, طوعالم الوسيمة االعالمية 

, دار  : التدريس في المغة العربية(ـ3822ظافر , محمد اسماعيؿ ويوسؼ الحمادي ) -

 المريخ لمنشر , الرياض .
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الميارات القرائية والكتابية وطرق : (ـ8008اشور , راتب قاسـ ومحمد فخري مقدادي )ع -

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع , عماف , االردف . 8, طتدريسيا واستراتيجياتيا 

اساليب تدريس المغة العربية : (ـ8002ومحمد فؤاد الحوامدة ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع , عماف . 8, ط بين النظرية والتطبيق

:  منااااااىج واسااااااليب تااااادريس (8002العبسػػػػػي ) فىخميػػػػػؿ ومحمػػػػػد مصػػػػػط مػػػػػد, مح عبػػػػػاس -
 , عماف.مسيرة, دار ال3.ط االساسية  الدنيا مرحمةالرياضيات  لم

 –القدرة التواصمية المسانية عند الطفل مرحمة ما قبل التدريس : (ـ8033عباسي , سعاد ) -

, رسالة ماجستير منشورة , كمية االداب والعموـ االنسانية واالجتماعية , دراسة لسانية نفسية 

 تممساف , الجزائر . –بمقايد  –جامعة ابي بكر 

مى فاعمية التدريس القائم ع :(ـ8008احمد الناقة )اف وصالح العبد , ابراىيـ سميم -

( عمى تحصيل طمبة الصف استراتيجية النموذج البنائي )دورة التعمم وخريطة المفاىيم

 غزة , فمسطيف .  –, بحث منشور , الجامعة االسالمية التاسع في مبحث العموم 

, دار صفاء  3, ط مدخل الى تدريس ميارات المغة العربية: (ـ8033عبد , زىدي محمد ) -

 لمطباعة والنشر والتوزيع , عماف .

, دار   الميارات الكتابية من النشأة الى التدريس: (ـ8030الباري , ماىر شعباف ) عبد -

 المسيرة لمنشر والتوزيع , عماف , األردف .

فاي  ا: األنماط المنيجية وتطبيقاتي(ـ8002), , أنور حسيف وعدناف حقي زنكنة حمفالر  عبد -
 بغداد  .مطابع شركة الوفاؽ ,, 3, طالعموم اإلنسانية والتطبيقية
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مستوى ميارات التعبير الكتابي لدى الطمبة الحافظين : (ـ8008عبدالجواد , اياد ابراىيـ ) -

, جامعة االقصى , لمقران الكريم كامال وغير الحافظين لو بالمرحمة الثانوية بمحافظة غزة 

( 3)( , العدد32االسالمية ) سمسمة الدراسات االنسانية ( , المجمد)فمسطيف , مجمة الجامعة 

 .(202-223, ص)

, دار الفكر  3, ط  االتجاىات الحديثة في تدريس العموم: (ـ8003عبدالسالـ , عبدالسالـ ) -

 العربي , القاىرة .

: فاعمية برنامج في التمكن من بعض ميارات التعبير (ـ8009عبداهلل , رحاب زناني ) -

,  لكتابي لدى تمميذات المرحمة االعدادية االزىرية في ضوء مدخل عمميات الكتابة التفاعميا

رسالة ماجستير غير منشورة , كمية البنات لالداب والعموـ والتربية , جامعة عيف شمس , 

 القاىرة .

 , دار وائؿ , عماف . 3ط: االتصال األداري , م(9002) عبود , حارث ونرجس حمدي -

, دار المسيرة لمنشر  3, ط استراتيجيات التعمم والتعميم: (ـ8008وليـ تادرس )عبيد ,  -

 والتوزيع , عماف .

استراتيجيات التدريس في القرن الحادي : (ـ8002عبيدات , ذوقاف وسييمة ابو السميد ) -

 , ديبونو لمنشر والتوزيع , عماف .والعشرين دليل المعمم والمشرف التربوي 

تصور مقترح لمنيج في المغة العربية قائم عمى  :(ـ8002احمد ) عزازي , سموى محمد -

, اطروحة الوعي االدبي لتنمية ميارات التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة االعدادية 

 دكتوراه منشورة , كمية التربية بدمياط , جامعة المنصورة , مصر .
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, دار دجمة ,  3, ط العمميمقدمة في منيج البحث : (ـ8002العزاوي , رحيـ يونس كرو ) -

 عماف .

, الناشر لمنشر , الرياض ,  3, ط ثقافة التواصل الفعال: (ـ8032العساؼ , عبداهلل خمؼ ) -

 السعودية .

 ,دار المسيرة , عماف.3, ط طرق وأساليب تدريس العموم: ـ(8030عطااهلل , ميشيؿ كامؿ ) -

, دار الشروؽ  غة العربيةالكافي في اساليب تدريس الم: (ـ8002عطية , محسف عمي ) -

 لمنشر والتوزيع , عماف , االردف .

, دار  االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال: ـ(8002) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 صفاء لمنشر والتوزيع , عماف .

, دار  3, طميارات األتصال المغوي وتعميميا : (ـ8002) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 المناىج لمنشر والتوزيع , عماف .

, دار  3, ط الجودة الشاممة والجديد في التدريس: (ـ8008) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 الصفاء لمنشر والتوزيع , عماف .

, دار  3, ط المناىج الحديثة وطرائق التدريس: (ـ8033) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 المناىج لمنشر والتوزيع , عماف , االردف .

التربية العممية وتطبيقاتيا في : (ـ8002وعبدالرحمف الياشمي ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 ., دار المناىج لمنشر والتوزيع , عماف , االردف 3, طاعداد معمم المستقبل 

: التدريس والتعمـ بالدماغ ذي (ـ8008عفانة , عزو اسماعيؿ ويوسؼ ابراىيـ الجيش ) -
 , دار الثقافة , عماف . 3الجانبيف , ط
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: حجـ التأثير واستخداماتيفي الكشؼ عف مصداقية النتائج في (ـ8000عفانة, عزو ) -

البحوث التربوية والنفسية , مجمة البحوث والدراساتالتربوية الفمسطينية ,العددالثالث , ص 

 (.92-88ص)

, االتجاىات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير : (ـ8038العفوف , نادية حسيف يونس ) -

 والتوزيع , عماف , االردف . , دار صفاء لمنشر 3ط

, دار الفكر  3, ط القياس والتقويم التربوي والتقني: ـ(8000)الـ , صالح الديف محمود ع -

 العربي , القاىرة .

 , األختبارات والمقاييس التربوية والنفسية: ـ(8002)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

 , دار الفكر لمنشر والتوزيع , عماف . 3ط

, المعيد الوطني  3, ط التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي: (ـ8008)عمي , تاعوينات  -

 لتكويف مستخدمي التربية وتحسيف مستواىـ , الجزائر .

أثر استخدام التعمم المتمركز حول المشكالت في تدريس (: ـ8009أحمد )عمي , طو عمي  -

, رسالة ماجستير  اليندسة عمى التحصيل والتفكير اليندسي لدى تالميذ الحمقة األعدادية

 جامعة جنوب الوادي . –منشورة , كمية التربية بسوىاج 

,  تكنموجيا التعميموسائل االتصال و ( : ـ8003, ربحي مصطفى ومحمد عبد الدبس ) عمياف -

 , دار الصفا لمنشر والتوزيع , عماف , االردف . 8ط

, مناىج العموم الطبيعية وطرق تدريسيا النظرية والتطبيق : (ـ8030عمياف , شاىر ربحي ) -

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع , عماف , االردف .
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, دار االمؿ  8, ط التدريسيةالقياس والتقويم في العممية : (ـ3882عودة , احمد سميماف ) -

 , اربد , االردف .

, دار الكتاب الحديث , القاىرة ,  تكنموجيا التعميم: (ـ3882الغريب , زاىر واقباؿ بيبياني ) -

 مصر .

, ميارات االتصال في المغة العربية : (ـ8002الفيصؿ , سمر روحي ومحمد جياد جمؿ ) -

 العربية المتحدة . , دار الكتاب الجامعي , العيف , االمارات 3ط

أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنميىة : (ـ8002قشطة , أحمد عودة ) -

,  المفاىيم العممية والميارات الحياتية بالعموم لدى طمبة الصف الخامس األساسي بغزة

 غزة . –رسالة ماجستير منشورة, كمية التربية , الجامعة االسالمية 

, دار المسيرة لمنشر  3, ط استراتيجيات التعمم والتعميم المعرفية:(ـ8033قطامي , يوسؼ ) -

 والتوزيع , عماف , االردف .

القياس والتقويم في التربية : (ـ8003) خميؿ المعايطة ومحمد البواليزطفى و القمش , مص -

 , دار الفكر , عماف .الخاصة

ميارات التواصل بين المدرسة والبيت : (ـ8009قنديؿ , محمد متولي ورمضاف مسعد بدوي ) -

 , دار الفكر , عماف. 3, ط

وصالح بف موسى الضبياف وىناء مرسي جماؿ و وفاء محمد كفافي و كفافي , عالء الديف  -

ميارات االتصال والتفاعل في عمميتي التعميم : (ـ8002)وائؿ عبداهلل محمد وجماؿ السيد 

 , عماف . , دار الفكر لمنشر والتوزيع 8, ط والتعمم



 املصادر 002

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, سمسمة الرسائؿ تنمية ميارات التعبير االبداعي : (ـ3889الكندري , عبداهلل عبدالرحمف ) -

 الجامعية , مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي , الكويت .

: تنويع (ـ8002) ماجدة مصطفى وصالح الديف خضر واخروفوجؾ , كوثر حسيف و ك -

, ميم والتعمم في مدارس الوطن العربي دليل المعمم لتحسين طرق التع –التدريس في الفصل 

 مكتب اليونسكو االقميمي , مكتب التربية لمدوؿ العربية , بيروت .

, جامعة  3, ط ميارات االتصال في المغة العربية: (ـ8038المحجري , محمد عبداهلل ) -

 العموـ والوتكنموجيا , صنعاء , اليمف .

 اساسيات في طرائق التدريس العامة ,: (ـ3883محمد , داوود ماىر ومحمد مجيد ميدي ) -

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي , كمية التربية , جامعة الموصؿ , العراؽ .

, مكتبة العدناف طبع نشر توزيع  3, ط عمم النفس التجريبي: (ـ8033محمد , عمي عودة ) -

  ., بغداد

 الكتب , القاىرة., عالـ تفكير بال حدود  :(ـ8002محمود , صالح الديف عرفة ) -

اثر استراتيجية تنال القمر في تحسين : (ـ8038) ينةالمخزومي , ناصر وزياد البطا -

, بحث منشور , مجمة االستيعاب القرائي والتعبير الكتابي لدى المرحمة االساسية باالردن 

 ( , السعودية.82(, العدد )8دراسات عربية في التربية وعمـ النفس , الجزء )

, دار  3, ط تدريس فنون المغة العربية النظرية والتطبيق: (ـ8008ي احمد )مدكور , عم -

 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة , عماف , االردف .

, دار : المناىج التربوية الحديثة (ـ8008مرعي , توفيؽ احمد ومحمد محمود الحيمة ) -

 المسيرة , عماف .
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الرحالت المعرفية في تحصيل مادة األحياء أثر انموذج : (ـ8039مسمـ , عمي عبداليادي ) -

, رسالة ماجستير منشورة , كمية التربية  والتنور التكنموجي لطالب الصف الثاني المتوسط

 ابف الييثـ , جامعة بغداد , العراؽ . –لمعمـو الصرفة 

أثر استخدام انموذج ويتمي في تدريس : (ـ8030المشيداني , محمد بف برجس مشعؿ ) -

 عمى التحصيل الدراسي واالتجاه نحوىا لدى تالميذ الصف السادس األبتدائيالرياضيات 

 اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية التربية , جامعة اـ القرى .

فاعمية برنامج بالوسائل المتعددة في تنمية  :(ـ8002المصري , يوسؼ سعيد محمود ) -

, رسالة ماجستير ثامن االساسي ميارات التعبير الكتابي واالحتفاظ بيا لدى طالب الصف ال

 غزة . –غير منشورة , كمية التربية , الجامعة االسالمية 

فاعمية اساليب االتصال االداري ومعوقاتيا لدى مديري : (ـ8038المطرفي , ذياب سعد ) -

, رسالة ماجستير المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين 

 التربية , جامعة اـ القرى , المممكة العربية السعودية .منشورة , كمية 

واقع اساليب التواصل بين األسرة ومؤسسات رياض : (ـ8032معروؼ , ابراىيـ ياسر) -

رسالة ماجستير منشورة , كمية التربية , , األطفال في ضوء االتجاىات الحديثة وسبل تطويرىا

 جامعة دمشؽ .

,  3, ط األتصال ونظرياتو المعاصرة: (ـ3882يد )مار وليمى حسيف السمكاوي , حسف ع -

 الدار المصرية المبنانية , القاىرة .
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: معايير التعبير الكتابي لدى طمبة المرحمة االساسية (ـ8002المناصرة , يوسؼ عثماف ) -

( 333, العدد الثالث)طرؽ التدريسمجمة الجمعية المصرية لممناىج و بحث مشور ,, باالردن 

  (.880-322), ص

بالبحث العممي يسود االبداع فترتقى االمم ,  :(ـ8032مؤتمر كمية التربية االساسية ) -

, كمية التربية , جامعة واسط ,  (اذار 31 -39)المنعقد لمفترة من المؤتمر الدولي السابع 

 العراؽ .

 التقرير النيائي والتوصيات: (ـ8030مؤتمر كمية التربية االساسية , الجامعة المستنصرية ) -

 , بغداد , العراؽ . لوقائع المؤتمر العممي الثاني عشر

, دار الشروؽ  3, طاساسيات القياس في العموم السموكية : (ـ8002النبياف , موسى ) -

 لمنشر والتوزيع , عماف , االردف .

, دار اليازوري العممية لمنشر , عماف  3, ط ميارة التدريس: (ـ8002نبياف , يحيى محمد ) -

 , االردف .

أثر توظيف استراتيجية الرؤوس المرقمة معا عمى :(ـ8032لنحاؿ, سياد فخري عادؿ )ا -

تنمية ميارات التواصل ودافع االنجاز في الرياضيات لدى طالبات الصف السابع األساسي 

 غزة . –, رسالة ماجستير منشورة , كمية التربية , الجامعة االسالمية بغزة 

اثر استخدام : (ـ8002الكريـ بف روضاف الروضاف ) النصار , صالح بف عبد العزيز وعبد -

المراحل الخمسة لمكتابة في تنمية القدرة عمى التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثاني 

 (. 92-33)ص (,302الة الخميج العربي , العدد), مجمة رسمشترؾ مشوربحث , المتوسط
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فاعمية استخدام التعميم المتمايز في تنمية مياراتي : (ـ8032نصر, ميا سالمة حسف ) -

, رسالة ماجستير القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي في مقرر المغة العربية 

 غزة . –منشورة , كمية التربية , الجامعة االسالمية 

, دار  3ط , لباالتصال االنساني بين المعمم والطا: (ـ8038النوايسة , فاطمة عبدالرحيـ ) -

 الحامد , عماف .

, دار المناىج لمنشر 3, ط االتصال التربوي وتكنموجيا التعميم: (ـ8002الياشمي , مجد ) -

 والتوزيع , عماف , االردف .

واقع األتصال المغوي الشفيي في التدريس بين معممي : (ـ8030الياللي , عطية بف يتيـ ) -

, رسالة ماجستير المتوسطة في محافظة الميث التعميميةالمغة األنجميزية وطالب المرحمة 

 منشورة , كمية التربية , جامعة اـ القرى , السعودية .

دليل المعمم لمقرر التعبير في المرحمة : (ـ8002وحدة المغة العربية , التطوير التربوي ) -

 , وزارة التربية والتعميـ , السعودية . االبتدائية

( 9) المديرية العامة لمتخطيط التربوي نظام المدارس الثانوية رقم :(ـ3822وزارة التربية ) -

 , بغداد .(32)( , ص9( , لمسنة )32, مجمة التوثيؽ التربوي , العدد ) (م3211لسنة )

دورة طرائق التدريس كتيب المدرسين مشروع دعم التعميم : (ـ8009وزارة التربية العراقية ) -

 .عمادة معيد التدريب والتطوير التربوي , بغداد , مطبعة االساسي الثاني في العراق

وثيقة منيج المغة العربية لممرحمتين االبتدائية والمتوسطة في : (ـ8002وزارة التعميـ ) -

 , الرياض .  98, مركز التطوير التربوي , االدارة العامة لممناىج , ص  التعميم العام
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المرحمة الثانوية بمحافظة قطاع غزة دور معمم : (ـ8038الوصيفي , عوض ديب محمود ) -

,  في تعزيز ثقافة التواصل لدى طمبتو وسبل تطويره في ضوء الفكر التربوي االسالمي

 غزة . –رسالة ماجستير منشورة , كمية التربية , الجامعة االسالمية 

مي درجة معرفة معممي العموم النظرية البنائية وأثر تأىيميم االكادي(: ـ8008)الوىر,محمود -

بحث منشور , مجمة مركز البحوث التربوية, مركز البحوث  , والتربوي وجنسيم عمييا

 (.382-83(,ص)88جامعة قطر , السنة الحادية عشر , العدد)–التربوية 

المدخل البنائي نماذج واستراتيجيات  :(ـ8038ياسيف , واثؽ عبدالكريـ وزينب حمزة راجي )  -

 .مطبعة دار الكتب والوثائؽ , بغداد , العراؽ, في تدريس المفاىيم العممية 

خواطر حول تعميم القراءة والكتابة في المرحمة األبتدائية , ( : ـ8009يونس , فتحي عمي ) -

المؤتمر العممي الخامس , تعميم القراءة والكتابة في المرحمة االبتدائية بالدول العربية من 

, الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة , المجمد االوؿ ,  يوليو (31-31)الواقع الى المأمول , 

 . (82-38)ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصادر األنترنت:

  -https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UT
8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%

sslA7%D8%A1&gws_rd= 
 

 -https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF
8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%
A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%

+%D8%A7%DD9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1
9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%
8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7

%D8%A1&ix=aca 
 

 http://www.science.org.ly/1221-2/ 

https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UT-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UT-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UT-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UT-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UT-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
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 ( أ -1ممحؽ ) 
 ( الى وزارة التربية/قسـ المناىج ) كتاب تسييؿ ميمة
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 ب ( -1ممحؽ ) 

 ( الى مديرية تربية بغداد/ الكرخ األولى )كتاب تسييؿ ميمة
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 (  2ممحؽ ) 

  جامعة بغداد 

 كمية التربية لمعموـ الصرفة ابف الييثـ 

 قسـ العموـ التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

استبانة موجية الى ُمدرسات مادة الكيمياء حوؿ ضعؼ المستوى التحصيمي لطالبات ـ/ 
  الصؼ الثاني المتوسط

 تحية طيبة ...

في تحصيؿ مادة الكيمياء  KUD" أثر استراتيجية  تركـ الباحثة القياـ ببحثيا المكسكـ  بػ
كتكد الباحثة إستطالع أرائكـ كمشكرتكـ والتواصؿ الكتابي عند طالبات الصؼ الثاني المتوسط " 

 في معرفة السبب كراء ضعؼ تحصيؿ الطالبات كذلؾ مف خالؿ األجابة عف الفقرات األتية :

 

 ادة الكيمياء .ما أسباب ضعؼ التحصيؿ الدراسي لطالبات الصؼ الثاني المتكسط في م -1

 ( في تدريس مادة الكيمياء . KUDىؿ لديكـ معرفة بأستراتيجية )  -2

 ىؿ لديكـ معرفة في التكاصؿ الكتابي كمجاالتو . -3

                                                                          

 

 

 الباحثةالمشرفة                                                                        

 ساره وليد رشيدأ.ـ.د ضمياء سالـ داود                                                   

 الكيمياء طرائؽ تدريس                                                                       
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 ( 3ممحؽ ) 

 ) أسماء السادة المحكميف الذيف تمت االستعانة بخبراتيـ مع طبيعة االستشارة ( 

اسـ الخبير أو  ت
 المحكـ

 المقب
 العممي

 العنواف الوظيفي التخصص
 كمية –جامعة 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

جامعة بغداد /كمية  قياس كتقكيـ أ. د ناصرأحساف عميكم  1
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

* *    

جامعة بغداد /كمية  ط.ت.الكيمياء أ. د بسمة محمد أحمد 2
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

* * * * * 

ط.ت.عمـو  أ. د حيدر مسير حمداهلل 3
 الحياة

كمية  جامعة بغداد /
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

* * * *  

كمية  جامعة بغداد / ط.ت.الفيزياء أ.د ماجدة ابراىيـ الباكم 4
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

    * 

ط.ت.عمـو  أ.د نادية حسيف العفكف 5
 الحياة

كمية  جامعة بغداد /
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

 * * * * 

الجامعة العراقية/  ط.ت.الكيمياء أ. د عمي محمكد الدليمي 6
 االساسيةكمية التربية 

* * * * * 

عمـ النفس  أ. د فاضؿ جبار عكدة 7
 التربوي

كمية  جامعة بغداد /
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ
 

* *    
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 فاطمة عبداالمير 8
 الفتالوي

ط.ت.عمـو  أ. د
 الحياة

جامعة بغداد /كمية 
التربية لمعمـو 

 الصرفة / ابف الييثـ

* * * * * 

ط.ت.عمكـ  ـ. دأ.  أحمد عبيد حسف 9
 الحياة

كمية  جامعة بغداد /
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

* * * * * 

كيمياء  أ. ـ. د انتصار عميكم 11
 فيزيائية

كمية  جامعة بغداد /
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

* *    

كمية  جامعة بغداد / كيمياء حياتية أ. ـ .د ايماف عبد عمي 11
لمعمكـ التربية 

 الصرفة / ابف الييثـ

* *    

االرشاد  أ. ـ.د جبار كادم باىض 12
 النفسي

كمية  جامعة بغداد /
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

* * * * * 

كمية  جامعة بغداد / ط.ت.الكيمياء أ.ـ.د كسف ماىر جميؿ  13
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

* * * * * 

كمية  جامعة بغداد / ط.ت.الكيمياء أ. ـ.د كامؿ كريـ عبيد  15
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ
 

* * * * * 
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كيمياء  أ. ـ. د ميسوف طارؽ توفيؽ  16
 عضوية 

كمية  جامعة بغداد /
التربية لمعمـو 

 الصرفة / ابف الييثـ

* *    

كمية  بغداد /جامعة  ط.ت.الكيمياء أ.ـ.د سكزاف دريد أحمد 17
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

* * * * * 

كيمياء  أ.ـ. د فاضؿ سميـ متي 18
 صناعية

كمية  جامعة بغداد /
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

  * * * 

جامعة بغداد /كمية  ط.ت.الكيمياء ـ. د انور عباس محمد 19
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

* * * * * 

كيمياء  أ  عماد تقي عمي 21
 عضوية 

جامعة بغداد /كمية 
التربية لمعمكـ 

 الصرفة / ابف الييثـ

* * * * * 

 
 : طبيعة االستشارة 

 ( يعني طبيعة االستشارة التي عرضت عمى المحكـ والخبير وىي كما يمي : *الرمز ) 
 االغراض السموكية  -1
 المعمومات السابقة  -2
 التدريسية اليومية ) التجريبية والضابطة (نموذج مف الخطط  -3
 األختبار التحصيمي  -4
 اختبار التواصؿ الكتابي  -5

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مالحظة : تـ ترتيب أسماء السادة المحكميف حسب أسبقية المقب العممي ومف ثـ حسب التسمسؿ األبجدي في كؿ لقب .
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 أ (-4ممحؽ ) 

 لينوف ( مع تعميماتو –اختبار الذكاء ) اوتيس 

 ...............................................األسـ : 

 التاريخ .....................................................الشعبة......الصؼ:...........

 عزيزتي الطالبة .....

بيف يديؾ اختبار القدرة العقمية العامة كييدؼ ىذا االختبار الى قياس القدرة العقمية كدرجة الذكاء 
( فقرة مف نكع األختيار مف  55لبات الصؼ الثاني المتكسط كيتألؼ ىذا االختبار مف ) لطا

متعدد كؿ فقرة تحتكم عبارة كليا خمس بدائؿ كاحد فقط مف ىذه البدائؿ صحيح كالبدائؿ االخرل 
 خاطئة .

 تعميمات االجابة عف األختبار :

 ح في المكاف المخصص لو .اكتب اسمؾ الثالثي كصفؾ كشعبتؾ كتاريخ اليكـ بخط كاض -1

 االجابة تككف عمى كرقة االسئمة نفسيا . -2

 اجيبي عف جميع فقرات االختبار مف دكف ترؾ ام فقرة . -3

تصحيح االجابة سيككف بكاقع درجة كاحدة لكؿ اجابة صحيحة , كصفر لألجابة الخاطئة أك  -4
 المترككة أك عند كجكد أكثر مف اختيار لمفقرة الكاحدة.

 في المثاؿ التالي :كما 

 مثاؿ / كممة )  طعاـ  ( بالنسبة لكممة ) فـ ( مثؿ كممة ) صكت ( بالنسبة لكممة .......؟

 مكسيقى  -بيانك          ق -اذف          د -لساف           ج -حنجرة            ب -أ

 الجكاب : األذف
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 املالحق 246
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 ب ( – 4ممحؽ ) 

 (  لينوف"-الذكاء "اوتيس) مفتاح التصحيح الختبار 
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 أ(-5ممحؽ)

 ) الدرجات الخاـ لطالبات المجموعة الضابطة المعتمدة ألغراض التكافؤ (

 الذكاء اختبار ت
 لينوف -اوتيس 
 

العمر باألشير 
 لغاية 

22 /2 /2117 

اختبار 
المعمومات 
 السابقة 

25% 

درجة امتحاف 
 نصؼ السنة 

111% 

اختبار 
التواصؿ 
  الكتابي 

56% 
1 27 163 18 51 28 
2 35 164 24 85 37 
3 26 169 12 53 28 
4 23 169 23 87 25 
5 24 162 24 97 29 
6 27 165 16 82 28 
7 26 164 17 89 22 
8 21 162 14 69 25 
9 23 161 21 89 33 
11 32 167 21 96 35 
11 22 171 18 82 27 
12 31 167 23 98 21 
13 22 165 17 71 18 
14 33 161 19 82 19 
15 22 164 17 81 11 
16 23 163 21 96 4 
17 17 162 14 72 21 
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18 18 164 13 51 22 
19 24 166 16 54 39 
21 27 169 16 91 37 
21 28 164 16 81 35 
22 18 169 12 51 19 
23 26 163 17 93 17 
24 25 161 19 74 15 
25 27 166 23 84 34 
26 23 162 21 82 25 
27 24 161 14 53 24 
28 34 169 22 91 22 
29 23 163 13 92 17 
31 23 168 17 71 16 
31 19 159 18 71 18 

 المجموع
 

 
771 

 
5111 
 

 
554 
 

 
2412 

 
748 

 المتوسط
 الحسابي

 
24,87 

 

 
164,5 

 
17,87 

 

 
77,81 

 
24,13 

 االنحراؼ
 المعياري

 

 
4,56 
 
 

 
3,12 

 
3,57 
 

 
15,42 

 
8,31 
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 (ب-5 ممحؽ )

 ) الدرجات الخاـ لطالبات المجموعة التجريبية المعتمدة ألغراض التكافؤ ( 

 اختبار الذكاء ت
 لينوف -اوتيس

 

العمر باألشير 
 لغاية

22 /2 /2117 
 

اختبار 
المعمومات 

 السابقة
25% 

درجة امتحاف 
 نصؼ السنة

111% 

اختبار 
التواصؿ 
 الكتابي 

56% 
1 24 167 15 67 37 
2 32 163 15 64 36 
3 22 161 14 79 35 
4 21 169 8 52 34 
5 13 169 9 58 34 
6 22 165 12 74 34 
7 21 159 11 63 32 
8 25 161 22 96 31 
9 17 168 18 63 31 
11 35 166 24 83 17 
11 23 167 14 64 17 
12 21 168 13 68 16 
13 25 165 15 76 16 
14 24 161 17 74 18 
15 13 167 15 59 19 
16 27 163 18 88 21 
17 22 161 15 77 22 
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18 21 164 15 98 21 
19 29 158 23 99 21 
21 28 168 19 78 8 
21 28 167 21 93 9 
22 25 165 15 66 5 
23 27 165 22 63 22 
24 19 161 15 66 21 
25 17 159 17 91 22 
26 11 171 19 58 23 
27 23 161 21 67 37 
28 31 162 15 87 34 
29 35 159 15 82 21 
31 22 165 17 81 21 

 المجموع
 

 
698 

 
4921 

 
487 

 
2233 

 
711 

 المتوسط
 الحسابي

 
23,27 

 
 

 
164,1 

 
16,23 

 
74,43 

 
23,67 

 األنحراؼ
 المعياري

 
 

 
5,988 

 
3,577 

 

 
3,831 

 
13,11 

 
9,11 
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 ( 6ممحؽ ) 

 جامعة بغداد 

 كمية التربية لمعموـ الصرفة ابف الييثـ 

 قسـ العموـ التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

 فقرات أختبار المعمومات السابقة في الكيمياء يةـ/ استبانة صالح

 األستاذ الفاضؿ : ........................................ المحتـر 

 ..........................................المقب العممي : 

 مكاف العمؿ : ............................................

 التخصص : .............................................

 تحية طيبة ...

في تحصيؿ مادة الكيمياء  KUD" أثر استراتيجية  تركـ الباحثة القياـ ببحثيا المكسكـ  بػ
كمف متطمبات البحث اعداد اختبار تواصؿ الكتابي عند طالبات الصؼ الثاني المتوسط " وال

لممعمكمات السابقة في مادة الكيمياء , كنظرا لما تعيده الباحثة فيكـ مف الخبرة العممية كسعة 
األطالع , لذا ارجك التفضؿ ببياف أرائكـ السديدة كمالحظاتكـ القيمة عف صالح فقرات اختبار 

 عمكمات السابقة .الم

 ولكـ جزيؿ الشكر واألمتناف

 

 الباحثة                                                                         

 ساره وليد رشيد                                                                       

 طرائؽ تدريس الكيمياء
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 أ ( -6ممحؽ ) 

 (المعمومات السابقة مع تعميماتوأختبار ) 

 األسـ : ...............................................

 .الصؼ:.....................الشعبة....................

 عزيزتي الطالبة اتبعي التعميمات اآلتية :

 أكتبي اسمؾ في المكاف المخصص لو . .1
 االجابة تككف عمى كرقة األسئمة . .2
 أم شيء عمى كرقة األسئمة .ال تكتبي  .3
 ال تتركي فقرة دكف األجابة عمييا , ألنيا ستعامؿ معاممة األجابة الخاطئة . .4
 ( دقيقة  35زمف األجابة ىك )  .5
( فقرة تحتكم كؿ فقرة عمى عبارة رئيسية كأربعة بدائؿ         25ر مف ) يتككف ىذا األختبا .6

ائؿ البقية خاطئة المطمكب قراءة كؿ عبارة ) أ , ب , ج , د ( كفييا بديؿ كاحد صحيح كالبد
رئيسية كبدائميا بدقة كاألجابة عنيا في كرقة األجابة كذلؾ بكضع الحرؼ الذم يمثؿ االجابة 

 الصحيحة أماـ رقـ الفقرة الُمثبتة في كرقة االجابة كما في المثاؿ األتي :

 مثاؿ توضيحي :

  -ة :( : أختر الحرؼ الذي يمثؿ األجابة الصحيح2مثاؿ )
  يعد اليكاء الجكم ) ..... ( – 2

 محمكال  -د          عنصرا –ج مركبا               -مخمكطا                   ب –أ 
 

 رمز األجابة تسمسؿ الفقرة
 أ 1
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 س/ ضع الحرؼ الذي يمثؿ األجابة الصحيحة مابيف األقواس في كؿ مما يأتي :

 .(     تتكوف الذرة مف:  )..  -1

 اليكتركف فقط -نكاة فقط          د -نكاة كاليكتركف     ج -ب   بركتكنات كنيتركنات  - أ
 (نة :   )...تحمؿ النيترونات شح - 2
 التحمؿ شحنة -متعادلة          د -سالبة               ج -مكجبة                ب - أ

 ( : )... تتغير شحنتيا الى شحنةالذرة الكتروف او اكثر  فقداففي حالة   -3
 تفقد شحنتيا -متعادلة           د -سالبة          ج -ب                     مكجبة - أ

 ...(تتغير شحنتيا الى شحنة: ) في حالة اكتساب الذرة الكتروف واحد او اكثر -4

 تفقد شحنتيا -د      متعادلة       -ج     سالبة         -ب                 مكجبة-أ

 (...) يستخدـ في اطفاء الحرائؽ غاز :   -5
  He -د             N2 -ج             O2 -ب                      CO2 - أ

  (...)ىي :  H2SO4عدد الذرات في المركب  - 6
 9 -د            8 -ج                     7 -ب                         6 - أ

 (...)تتكوف نواة الذرة مف :   -7
 نيتركنات -بركتكنات       د -اليكتركنات         ج -ب       بركتكنات كنيتركنات  - أ

 (عدد الدورات الى : )... ف حيثيقسـ الجدوؿ الدوري م -8
 دكرات  8 -دكرات              د 7 -دكرات          ج 6 -دكرات               ب 5 -أ

 (صر التالية مف الفمزات : )...يعد احد العنا -9

 الييدركجيف -النتركجيف             د -األككسجيف         ج -الحديد                ب -أ

 (يميائي لعنصر الييميوـ : )...الرمز الك -11

  Hg -د                   OH -ج                 He -ب                 H  -أ

 (العدد الذري يساوي عدد : )... -11

 البركتكناتعدد -د   عدد الكتمة         -ج         عدد األغمفة  -ب    النيتركناتعدد  -أ
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 (التية تغيرا كيميائيًا : )...يعد أحد التغيرات التغيرات ا -12

 تعفف الفاكية  -ب                    تكسر الزجاج               -أ  

 ممعقة الطعاـ بالتسخيفاحمرار -د            ذكباف الممح بالماء                 -ج 

 (صر في الجدوؿ الدوري : )...يدعى الترتيب األفقي لمعنا -13

 زمرة -عائمة                       د -دكرة               ج-ب                    مجمع-أ

 (حديد فيو :)...( احادي التكافؤ فأف تكافؤ الFeCl3اذا كاف الكمور في )  -14

 رباعي  -ثالثي                     د -ثنائي             ج -احادم                  ب -أ

 (صوديـو ) ممح الطعاـ ( : )...الصيغة الكيميائية لكموريد ال -15

 NaCl -د                     NaOH -ج               NaBr -ب              NaF -أ

 (ناصر مع االوكسجيف بػػ : )...اتحاد العتدعى المركبات الناتجة مف  -16

 الكمكريدات -االكاسيد               د -الكبريتات           ج -الكاربكنات              ب -أ

 (لصيغة الجزيئة لألوزوف : )...ا -17

 O4 -د              O3 -ج                        O2  -ب                   O -أ

 (تروني األوؿ لمذرة بػػ : )...الؼ االليكيمتمئ الغ  -18

 اليكتركنان  12 -اليكتركنات        د 5 -اليكتركنات            ج 8 -اليكتركف       ب 2  -أ

 ( ي لحامض الييدروكموريؾ : )...التركيب الكيميائ -19

 H2S -د                HCl -ج                   NaCl -ب                HBr -أ
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 مف فروع عمـ الكيمياء التي تيتـ بدراسة مركبات الكاربوف وتفاعالتو :)...( -21

 الكيمياء الالعضكية  -ب                           الكيمياء التحميمية  -أ

 الكيمياء الحياتية  -د                      الكيمياء العضكية      -ج

 ( )...ت المستعممة في حياتنا : مف المعقما  -21

 البركـ  -اليكد                  د -الفمكر                  ج -الكمكر             ب -أ

 (جزيئة ىيدروجيف واحدة : )... احد ما يمي يمثؿ -22

 2H2 -د                   H2 -ج                    2H -ب                H -أ

 ( األتي : )...ف بالرمز العممي يرمز لإلليكترو -23

 p -د                        e -ج                     m -ب                n -أ

 (ب التي تحمؿ خواصو بػػ : )...تسمى اصغر وحدة في المرك -24

 اإلليكتركف  -الجزمء                    د -الذرة                 ج -العنصر        ب -أ

 (مستويات معينة تدعى بػػ : )...ت بسرعة عالية ضمف تدور اإلليكترونا -25

  األغمفة -د                     األكعية -ج               األغطية -األغشية     ب -أ

 
 
 
 
 
 

 مع تمنياتي لكف بالتوفيؽ
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 ب ( – 6ممحؽ ) 

 ) األجابات األنموذجية ألختبار المعمومات السابقة في مادة الكيمياء ( 

                         
 الفقرة األجابة الصحيحة الفقرة األجابة الصحيحة

 1 ب 14 ب
 2 ب 15 د
 3 ا 16 ج
 4 ب 17 ج
 5 ا 18 ا
 6 ب 19 ج
 7 ا 21 ج
 8 ج 21 أ
 9 ا 22 ج
 11 ب 23 ج
 11 د 24 ج
 12 ب 25 د

 31 ب
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 ( 7ممحؽ )                                   

 جامعة بغداد 

 كمية التربية لمعموـ الصرفة ابف الييثـ 

 قسـ العموـ التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

 فقرات أختبار التواصؿ الكتابي يةـ/ استبانة صالح

 األستاذ الفاضؿ : ........................................ المحتـر 

 ..........................................المقب العممي : 

 مكاف العمؿ : ............................................

 التخصص : .............................................

 تحية طيبة ...

في تحصيؿ مادة الكيمياء  KUD" أثر استراتيجية  تركـ الباحثة القياـ ببحثيا المكسكـ  بػ
كمف متطمبات البحث اعداد اختبار تواصؿ الكتابي عند طالبات الصؼ الثاني المتوسط " وال

كنظرا لما تعيده الباحثة فيكـ مف لقياس التكاصؿ الكتابي لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط  
الخبرة العممية كسعة األطالع , لذا ارجك التفضؿ ببياف أرائكـ السديدة كمالحظاتكـ القيمة عف 

 فقرات اختبار التكاصؿ الكتابي . صالح

 ولكـ جزيؿ الشكر واألمتناف

 الباحثة                                                                         

 ساره وليد رشيد                                                       
 طرائؽ تدريس الكيمياء
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ىك العممية التي يتـ عف طريقيا انتقاؿ المعرفة مف طالبة ألخرل بقصد  مفيـو التواصؿ :
التفاعؿ كالتأثير المعرفي أك الكجداني في الطالبة أك اعالميا بشيء اك تبادؿ الخبرات كاالفكار 

 ( 13:  2554)  الفيصؿ كجمؿ ,                                                     معيا .
 

مجمكعة مف الممارسات كاألداءات الكتابية التعميمية التي تؤدييا الطالبات  الكتابي :التواصؿ 
داخؿ حجرة الصؼ كخارجيا تحت اشراؼ كتكجيو المدرسة تعبيرا عف معارفيف كمعمكماتيف 

 ( 271:  2515كظيكرىا في شكؿ منتج جيد يتسـ بالدقة كالكضكح .           ) عبد البارم , 
ثة عمى مجمكعة مف االدبيات كبعض الدراسات في ىذا المكضكع كحصمت كقد اطمعت الباح

مجاالت تككف  ةعمى مجمكعة مف المجاالت كبعد المناقشة مع مشرفة البحث تـ اختيار اربع
 لطالبات الصؼ الثاني المتكسط كتضمف األختبار المجاالت األتية :لمادة الكيمياء مناسبة 

 
األفكار األساسية لممكضكع في كممات قميمة دكف اخالؿ  ىك التعبير عف :   مجاؿ التمخيص 

 بالمضمكف أك ابياـ في الصياغة .
كىك عبارة عف كصؼ عممي في عبارات محددة كدقيقة باالضافة لمنقد  مجاؿ كتابة التعميؽ:

 عمى صكرة اك مشيد .الكاعي كيككف 
في أك مبدأ , أك نظرية ( كىك إستفسار عف معمكمات ) حقيقة , مفيكـ ,  : مجاؿ كتابة االسئمة

 مادة الكيمياء .
في حؿ المشكالت  لألرشاد كالتكجيو لالخر  كىي عبارة تكتب مف طالبة مجاؿ كتابة النصائح:

 فتككف خاصة اك لمجميع فتككف عامة . ةكاحد الكيميائية اك البيئية  كقد تككف النصيحة
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 أ ( – 7ممحؽ ) 

 تعميماتو()إختبار التواصؿ الكتابي مع 

 عزيزتي الطالبة :
بيف يديؾ اختبار لقياس معرفتؾ ومدى تمكنؾ مف بعض مجاالت التواصؿ الكتابي لديؾ 

 كتابة األسئمة وكتابة النصائح ( مجاالت ) كتابة التعميؽ , كتابة التمخيص ,  ةوالمتضمف أربع
فقرات ( لمجاؿ  3يؽ ك ) فقرات ( لمجاؿ التعم 5( فقرة مقالية بكاقع )  15يتككف األختبار مف ) 

فقرة ( لمجاؿ النصائح , يرجى االجابة بجدية  2فقرات ( لمجاؿ األسئمة ك )  5التمخيص ك ) 
عف جميع األسئمة ألنيا ستساعدؾ في الكصكؿ الى نتائج كاقعية , كالتي سيتـ االفادة منيا في 

 قياس التكاصؿ الكتابي لديؾ ألجؿ مساعدتؾ في فيـ مادة الكيمياء .

 اكتب اسمؾ الثالثي كصفؾ كشعبتؾ بخط كاضح في المكاف المخصص لو. -1

 االجابة تككف عمى كرقة األسئمة نفسيا . -2

 أجيبي عف جميع فقرات األختبار دكف ترؾ ام فقرة . -3

درجات ( لمجاؿ  5درجات ( لمجاؿ التعميؽ , )  3) تصحيح االجابة سيككف بكاقع  -4
 درجات ( لمجاؿ النصائح . 3األسئمة و )  درجات ( لمجاؿ 4التمخيص , ) 

 دقيقة ( . 51الوقت المستغرؽ لألجابة )  -5

 األسـ : ...............................................

 .الصؼ:.....................الشعبة....................
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 ) فقرات أختبار التواصؿ الكتابي بصيغتو النيائية (

 مالحضتؾ لمصورة  ماىو التعميؽ المناسب لمصورة ؟/ مف خالؿ 1س

 
ج/..........................................................................................
.............................................................................................

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

/  الصورة توضح بقع لمواد مختمفة مف خالؿ معموماتؾ السابقة في مادة الكيمياء 2س
طريقة واحدة  كيؼ يمكف التخمص مف ىذه البقع ؟ بتعميؽ بسيط اذكريومعموماتؾ العامة 

 الزالة مادة مف ىذه المواد المسببة لمبقع ؟

 
ج/..........................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................. 
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/  الصورة تبيف زجاج ورمؿ السميكا االبيض ماىو تعميقؾ عمى الصورة االتية ؟3س

 

ج/..........................................................................................
.............................................................................................

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

حديد مف خالؿ معموماتؾ ؿ وبرادة ال/  الصورة توضح خميط الرمؿ والماء وخميط الرم4س
 ذلؾ المناسبة لفصؿ الماء عف الرمؿ وفصؿ الرمؿ عف برادة الحديد وضحي وسيمةماىي ال

 ؟ بتعميؽ بسيط 

 
ج/..........................................................................................
.............................................................................................

........................................................................................... 
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 / الصور االتية تبيف كيفية عدـ امتزاج الزيت مع الماء وضحي سبب ذلؾ بتعميؽ بسيط :5س

 
ج/..........................................................................................

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

 / 6س

 

المنظفات ىي تمؾ المواد المصنعة كيميائيا التي تنحؿ جيدا في الماء حتى لو كاف عسرا مما  
وفؽ عمى يزيد مف القوة التنظيفية لموسط الذي تنحؿ فيو ويمكف استخداـ ىذه المنظفات 

يشعر سكانو ببيئة صحية , يمكف كذلؾ غسؿ  اذورة في العمبة لتنظيؼ المنزؿ الشروط المذك
المموثة والتي تمتصؽ بيا بعض المواد واالوساخ في اجزاء المطبخ او عمى  بعض االماكف

صنابير المياه في الحماـ وعمى المغسمة بواسطة الماء والخؿ عف طريؽ الغسؿ والشطؼ ,اف 
مواد التطيير المصنعة غالبا ما تحتوي عمى مواد كيميائية مؤذية لمجياز التنفسي لدى 

جمدية لذا يمكف االستعاضة عنيا بمواد طبيعية تمعب الدور االنساف مسببة لو الحساسية ال
نفسو وفي كؿ حالة تتـ معالجة المكاف المراد تطييره بيذا المحموؿ ثـ ينظؼ بالماء الصافي 



 املالحق 266

 

بواسطة ليؼ ناعـ او قطعة اسفنج وبالنسبة الى المرافؽ الصحية وادوات الحماـ يستعمؿ الخؿ 
 لخؿ .مع الماء االساخف لكف بزيادة نسبة ا

مف خالؿ قراءتؾ لمنص اعاله قراءة جيدة لخصي النص بأسموبؾ الخاص بأربعة اسطر فقط 
 مع مراعاة االلتزاـ بالمضموف وعدـ التحريؼ بالمحتوى :

ج/..........................................................................................

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

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

 /  7س

يصنع زجاج االماف باحدى الطريقتيف  بوضع طبقة بالستيكية رقيقة بيف لوحيف زجاجييف او 
االماف ىو يقمؿ خطورة الزجاج  تقوية الواح الزجاج عف طريؽ معالجتيا بالحرارة ,اف زجاج

وجعمو يتحطـ عمى شكؿ اجزاء صغيرة وناعمة غير حادة ومتالصقة دوف اف تتناثر في ارجاء 
مكاف الحادث ولقد كاف الكيميائي الفرنسي ادوارد بنيديكتوس اوؿ مف صنع زجاج االماف في 

حوادث السير تحصد كانت  اذي مجاؿ واسع في عالـ السيارات الواجيات الواسعة التجارية وف
 الكثير مف االرواح بسبب تكسر الزجاج وتحولو الى قطع حادة وجارحة .

مف خالؿ قراءتؾ لمنص اعاله قراءة جيدة لخصي النص بأسموبؾ الخاص بسطريف فقط مع 
 مراعاة االلتزاـ بالمضموف وعدـ التحريؼ بالمحتوى :

.........................................ج/.................................................
............................................................................................. 

 / 8س

يعتبر الورؽ واحدا مف اىـ االختراعات التي عرفتيا البشرية عمى امتداد تاريخيا وتعاقب 
شكؿ كبير جدا مما عمؿ عمى تحسيف عمميتي التاليؼ حضاراتيا فمورؽ سيؿ عممية الكتابة ب
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والطباعة وتطويرىا عما سبؽ ويعود شكؿ الورؽ الحالي الى الحضارة الصينية ولقد عرفو 
عميو اسـ الكاغد اما الذي يقـو كانوا يطمقوف اذ العرب والمسمموف في العصر العباسي 

 استعماؿ معيف مثال ىناؾ ورؽنتاجو يسمى كاغدا , الورؽ ليس نوعا واحدا فمكؿ نوع أب

الطباعة الذي يتميز بخفتو ويستعمؿ باستمرار في طباعة الكتب والدفاتر وىناؾ ورؽ التصوير 
المستعمؿ في ماكينات التصوير المختمفة اما ورؽ المجالت فيو ورؽ المع وىناؾ ايضا ورؽ 

تعمؿ في عمميات الجرائد ذور العمر القصير والوزف الخفيؼ ايضا ىناؾ ورؽ المقوى المس
 التغميؼ المختمفة واخيرا ورؽ الكرتوف المستعمؿ ايضا في بعض عمميات التعبئة والتغميؼ :

أقرأي النص اعاله قراءة جيدة ثـ لخصي النص بأسموبؾ الخاص بأربعة أسطرفقط مع االلتزاـ 
 بالمضموف وعدـ التحريؼ بالمحتوى :

.................................................ج/.........................................
.............................................................................................
.............................................................................................

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

/  مف خالؿ مالحظتؾ لمصكرة مالحظة جيدة اقترحي سؤاال محدد كمختصر مع استخداـ  9س
  ادكات السؤاؿ المناسبة :

 

 ج/........................................................................................
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/ مف خالؿ مالحظتؾ لمصورة مالحظة جيدة اقترحي سؤاال محدد ومختصر مع استخداـ  11س
 :ادوات السؤاؿ المناسبة

 

 .............................ج/.............................................................

/ مف خالؿ مالحظتؾ لمصورة مالحظة جيدة اقترحي سؤاال محدد ومختصر مع استخداـ 11س
 السؤاؿ المناسبة :ادوات 

 

 ج/ ......................................................................................



 املالحق 269

 

االليكتروني ادناه اقترحي سؤاال محدد ومختصر مع / مف خالؿ مالحظتؾ لمترتيب 12س
 استخداـ  ادوات السؤاؿ المناسبة:

 

 ج/..........................................................................................

استخداـ   يدة اقترحي سؤاال محدد ومختصر معمف خالؿ مالحظتؾ لمصورة مالحظة ج/  13س
 السؤاؿ المناسبة: ادوات

 

 ج/..........................................................................................
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/ اف التموث الذي تسببو المنظفات والمطيرات لو مضار كثيرة عمى صحة االنساف فقد 14س
 لموقاية مف مخاطرىا :يسبب التسمـ او االصابة بأمراض معينة , قدمي نصيحة لصديقتؾ 

ج/..........................................................................................

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

الحرائؽ مف االخطار الرئيسة التي تواجو االنساف وعادة ما تبدا عمى نطاؽ  د/ تع15س
 محدود وتتسع , قدمي نصيحة لصديقتؾ في كيفية التعامؿ مع الحريؽ المنزلي :

............................ج/..............................................................
.............................................................................................

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع تمنياتي لكف بالتوفيؽ
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 ب ( – 7ممحؽ ) 

 ) األجابات األنموذجية لفقرات اختبار التواصؿ الكتابي (

 :  1جواب س
مف خالؿ مشاىدة الصكرة نالحظ كجكد : ناقكس زجاجي , حكض فيو ماء مع اختالؼ في 

ارتفاع الماء في كؿ حكض , كجكد شمعة في كؿ حكض كاحدة منطفئة كاالخرل مشتعمة       
بأف الشمعة مشتعمة كىذا يدؿ عمى كجكد غاز االككسجيف الف نالحظ الصكرة االكلى  -

االككسجيف ال يشتعؿ كلكنو يساعد عمى االشتعاؿ كبأستمرار اشتعاؿ الشمعة يستيمؾ االككسجيف 
في داخؿ الناقكس الى اف ينفذ كينطمؽ غاز ثنائي اككسيد الكاربكف الذم يككف اخؼ مف 

اقكس سيصبح اخؼ مف اليكاء الخارجي كضغطو االككسجيف ام اف اليكاء المحصكر داخؿ الن
اقؿ مف الضغط الخارجي ) الضغط الجكم ( كبالتالي يرتفع الماء داخؿ الناقكس كترتفع الشمعة 

 معو كال يتكقؼ ارتفاع الماء حتى يتساكل كال الضغطيف داخؿ كخارج الناقكس .

  : 2جواب س
مشاىدة نالحظ كجكد : قميص يحتكم عمى مجمكعة مف البقع , بقع لعصير التكت مف خالؿ 

كعصير الرماف , بقع لمشام كالقيكة كالشككالتو , بقع لاليس كريـ , بقع لصمصة السمطة.       
 : القيوة بقع  -1
 تجفؼ البقعة فكران  -
 يسكب الخؿ األبيض مكاف البقعة كتترؾ لتجؼ في اليكاء قبؿ غسميا .  -
 بقع الشاي : -2
  دقائؽ ثـ غسميا بالطريقة االعتيادية .15رش قميؿ مف الممح مكاف البقعة كتركيا لمدة  -

 :بقع عصير التوت وعصير الرماف -3

 ثـ غسميا بالماء) الميمندكزم ( الخميؾ ) الخؿ ( اك يتـ ترطيب البقعة بمحمكؿ حامض -
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 :بقع االيس كريـ -4

 دقائؽ  15 – 5تنقع المالبس بماء بارد مف  -
 دقيقة ثـ غسميا بالطريقة االعتيادية  35كضع منظؼ الصحكف كتركو مدة  -
 اك يتـ معاممتيا بالبنزيف . -

 بقع الشكوالتو :  -5

 كالصابكف .يتـ معاممتيا بالبنزيف كبعد اف تجؼ تغسؿ بالماء الحار  -

 :بقع صمصة السمطة -6

( عمى البقعة كبعدىا ) الصكدا  بيكاربكنات الصكديكـ البقعة بالماء البارد ثـ يتـ رش يتـ غسؿ  
 يتـ نقعيا بالماء البارد كالخؿ االبيض كاخيرا تغسؿ بالصابكف كبالتالي يتـ التخمص مف البقعة .

  : 3جواب س
 زجاج , رمؿ ابيض المكف يسمى ) رمؿ السميكا (. :مف خالؿ مالحظة الصكرة نالحظ كجكد 

يعتبر رمؿ السميكا مف انقى انكاع الرمؿ لذلؾ يفضؿ استخدامو كمادة اكلية في صناعة الزجاج 
 باالضافة الى مكاد اخرل يتـ اضافتيا لصناعة الزجاج .

  : 4جواب س
مى خميط الرمؿ مف خالؿ مشاىدة الصكرة نالحظ : كجكد كأسيف زجاجيف كؿ كأس يحتكم ع

, كالماء لكف احدميا بشكؿ غير مستقر كاالخر يظير الرمؿ بشكؿ مستقر في قاع الكأس 
 كنالحظ الصكرىة الثانية كجكد خميط مف الرمؿ كبرادة الحديد .

 اء كالرمؿ بأستخداـ كرؽ الترشيح.يتـ فصؿ الرمؿ عف الماء مف خالؿ القياـ بترشيح خميط الم -

 برادة الحديد بأستخداـ المغناطيس الف الحديد ينجذب الى المغناطيس .كيتـ فصؿ الرمؿ عف  -
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  : 5جواب س
مف خالؿ مشاىدة الصكرة نالحظ : كجكد انبكبيف احدىما يحتكم عمى الماء كاالخر يحتكم عمى 

, كانبكب يحتكم عمى مزيج مف الماء كالزيت بشكؿ مستحمب نتيجة التحريؾ , كانبكب الزيت 
 مزيج الماء كالزيت بشكؿ مستقر. رابع يحتكم عمى

نالحظ عند مزج الماء مع الزيت مع التحريؾ المستمر يمتزجاف كيتككف مستحمب كلكف عند 
التكقؼ عف التحريؾ نالحظ طفك الزيت فكؽ الماء كعدـ امتزاجو معو كالسبب في ذلؾ الى 

 . اختالؼ الكثافة بينيما فيطفك الزيت فكؽ الماء الف كثافتو اقؿ مف الماء

  : 6جواب س
يتـ استخداميا في ازالة االكساخ في الحمامات كالمطابخ  اذفي حياتنا  لممنظفات دكر كبير

كصنابير المياه كبقية اجزاء المنزؿ الغراض التنظيؼ كالتعقيـ لمحصكؿ عمى بيئة نظيفة كصحية 
كالمنظفات تصنع مف مكاد كيمائية قد تضر بالصحة لذلؾ يجب قراءة التعميمات المكجكدة عمى 

لخؿ كمادة طبيعية بدال منيا لتجنب المخاطر الصحية التي كؿ عمبة قبؿ االستخداـ اك استخداـ ا
 تسببيا .

  : 7جواب س
نتيجة لحكادث السير التي تحصد العديد مف االركاح تـ صناعة ىذا النكع مف الزجاج الذم 

 . كؿ متالصؽ كي ال تتناثر في ارجاء المكافيتحطـ بشكؿ اجزاء صغيرة كناعمة كغير حادة كبش

  : 8جواب س
ممية الكتابة كالتأليؼ سيؿ الكرؽ ع اذ الفضؿ لمحضارة الصينية في اكشاؼ الكرؽ يعكد 

كالطباعة كعرفو المسممكف في العصر العباسي ككاف يسمى )كاغد( كىناؾ انكاع مختمفة مف 
الكرؽ فمنيا الخفيؼ المستخدـ في الكتب كالكارتكف في التغميؼ ككرؽ التصكير كالالمع 

 قصير العمر المستخدـ في الجرائد ك المقكل المستخدـ في التغميؼ .المستخدـ في المجالت كال
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  : 9جواب س
 لماذا يتـ غسؿ اليديف بالماء كالصابكف ؟

  : 11جواب س
 ماىك تأثير غاز احادم اككسيد الكاربكف كاالككسجيف عمى جسـ األنساف ؟

  : 11جواب س
 ما ىك نكع الغاز المستخدـ في طباخات المنازؿ ؟

  : 12سجواب 
 كـ عدد االليكتركنات في الغالؼ االكؿ كالثاني لذرة الكاربكف ؟

  : 13جواب س
 ماىي الشعمة المستخدمة في لحيـ المعادف ؟

  : 14جواب س
يجب التخمص مف عبكات المنظفات كالمطيرات فكر انتياء محتكياتيا كعدـ صديقتي العزيزة 

 استخدميا في شرب الماء النيا تسبب التسمـ .

  : 15جواب س
صديقتي العزيزة اف افضؿ طريقة الطفاء الحريؽ المنزلي ىك اف تقكمي بتغطية النار بكاسطة 

مشتقة مف كليس مف االنسجة الصناعية الف االنسجة الصناعية  بطانية مف الصكؼ الطبيعي
 النفط كستساىـ في زيادة الحريؽ .
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 ( 8ممحؽ ) 

 جامعة بغداد 

 كمية التربية لمعموـ الصرفة ابف الييثـ 

 قسـ العموـ التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

 األغراض السموكية  يةـ/ استبانة صالح

 األستاذ الفاضؿ : ........................................ المحتـر 

 المقب العممي : ..........................................

 مكاف العمؿ : ............................................

 التخصص : .............................................

 تحية طيبة ...

في تحصيؿ مادة الكيمياء  KUD" أثر استراتيجية  تركـ الباحثة القياـ ببحثيا المكسكـ  بػ
صكغ أغراض سمككية كمف متطمبات سط " والتواصؿ الكتابي عند طالبات الصؼ الثاني المتو 

 ـ  2516( لسنة  7لمفصكؿ الثالثة األخيرة مف كتاب الكيمياء لمصؼ الثاني المتكسط الطبعة ) 
كنظرا لما تعيده الباحثة فيكـ مف الخبرة العممية كسعة األطالع , لذا ارجك التفضؿ ببياف أرائكـ 

مككية كبحسب المستكيات األربعة األكلى األغراض السالسديدة كمالحظاتكـ القيمة عف صالح 
 مف تصنيؼ بمـك في المجاؿ المعرفي ) التذكر , الفيـ ,التطبيؽ كالتحميؿ (.

 ولكـ جزيؿ الشكر واألمتناف

 الباحثة                                                                         

 ساره وليد رشيد                                                       

 كيمياءطرائؽ تدريس ال                                                                       
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االغراض السموكية لمفصوؿ الثالثة األخيرة ) الخامس , السادس والسابع ( مف 
 ني المتوسط بصيغتيا النيائية كتاب الكيمياء لمصؼ الثا

  .الى اف الغرض السمككي مشتؽ كفقرة في األختبار التحصيمي@ ت) ( تشير *مالحظة:العالمة

 
 

تمالحضا  
ديؿ 

 تع
الى

ج 
حتا

ت
 

حة
صال

ير 
غ

 
حة

صال
وى 

ست
الم

 
  

 األغراض السموكية
 

يتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس 
 أف تكوف قادرة عمى أف:

 
 

 ت

  الفصؿ الخامس / الماء     
 1 تسمي العالـ الكيميائي الذم حّضر الماء . تذكر    
تسمي العالـ الكيميائي الذم أثبت أف الماء  تذكر    

 مركب .
2 

 
 ( 2@ ت ) 

تذكر ما تكصؿ اليو العالماف الفرنسي  تذكر   
)جكزيؼ لكيس( كاأللماني )االسكندرفكف( 

 الماء .بشأف التركيب الكيميائي لجزيئة 

3 

تعبر بمعادلة مكزكنة عف تفاعؿ األككسجيف  تطبيؽ    
.                       مع الييدركجيف لتككيف الماء 
 )لـ ترد في الكتاب المدرسي (

4 

 5 تذكر درجة غمياف الماء النقي . تذكر    
تسمي المادة الكيميائية المستعممة لتنقية الماء  تذكر    

. 
6 

تستنتج تغير الماء مف حالىة الى اخرل  تحميؿ    
باالعتماد عمى درجة الحرارة ) لـ يرد في 

 الكتاب المدرسي (

7 

 8 تعدد اىمية الماء لمكائف الحي . رتذك    



 املالحق 277

 
 

تقارف بيف حاالت الماء الثالث مف حيث  تحميؿ    
.                         الحجـ كالشكؿ كالمسافات البينية 

 الكتاب المدرسي () لـ يرد في 

9 
 

 11 تذكر التركيب الجزيئي لمماء . تذكر    
                          تعرؼ الماء النقي فيـ    

 ) كما كرد في الكتاب المدرسي (
11 

تذكر أسـ العالـ الذم أكتشؼ التركيب  تذكر    
 الجزيئي لمماء .

12 

.                      تعرؼ األصرة الييدركجينية  تذكر    
 ) كما كرد في الكتاب المدرسي (

13 

 14 تذكر نكع االصرة في جزيئة الماء. تذكر    
 15 تعمؿ عد الماء جزيئة قطبية . فيـ    

تعمؿ شذكذ الماء عف بقية السكائؿ في بعض  فيـ    (  5@ ت ) 
 الصفات .

16 

 تبيف أىمية شذكذ الماء عند أنجماده عف فيـ    
 السكائؿ األخرل .

17 

 18 تعمؿ تكتؿ جزيئات الماء مع بعضيا . فيـ    
تعمؿ قدرة الحشرات المائية عمى التنقؿ فكؽ  فيـ    

 سطح الماء مف دكف أف تغكص فيو .
19 

تفسر سبب زيادة حجـ الماء كقمة كثافتو  فيـ    ( 6@ ت ) 
 عندما يتجمد .

21 

 21 الماء.تعمؿ طفك الثمج فكؽ سطح  فيـ    
تعمؿ تشقؽ القناني البالستيكية الممتمئة بالماء  فيـ    

 عند تركيا في المجمدة .
22 

 23 تعدد الخكاص الفيزيائية لمماء. تذكر    
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تفسر تمكف الماء النقي عند تركو مدة زمنية  فيـ    
 معينة .

24 

 25 تعرؼ الشد السطحي لمماء تذكر    
في الماء عند تركو مدة مف  تفسر كجكد رائحة فيـ    

 الزمف
26 

تعمؿ اكتساب الكعاء المعدني لمحرارة أسرع  فيـ    
 مف الماء

27 

تعمؿ ارتفاع درجة غمياف الماء نسبيا مقارنة  فيـ    ( 8@ ت ) 
 ببقية السكائؿ

28 

تعمؿ حاجة جزيئات الماءالقطبية الى طاقة  فيـ    ( 7@ ت ) 
 كبيرة لفصميا عف بعضيا

29 

تعمؿ رش الممح عمى الثمج عند صناعة  فيـ    
 المثمجات .

31 

 31 تعدد الخكاص الكيميائية لمماء . تذكر    
 Na2Oتذكر معادلة تفاعؿ االككسيد القاعدم تذكر    

 مع الماء ) كما كرد في الكتاب المدرسي(
32 

تذكر معادلة تفاعؿ األككسيد الحامضي  تذكر    
SO3  مع الماء                                 

 ) كما كرد في الكتاب المدرسي (.

33 

 34 تعمؿ األختالؼ في عسرة الماء . فيـ    
تقارف بيف زيادة كؿ مف كاربكنات المغنيسيكـ  تحميؿ    ( 15@ ت ) 

 كالكالسيكـ كالصكديـك في الماء 
35 

 36 تكضح سبب حدكث عسرة الماء . فيـ    
تعمؿ تككف المادة الصمبة المترسبة داخؿ  فيـ    

 انبكب السخاف.
37 

 



 املالحق 279

 

 38 تعمؿ حدكث العسرة الدائمة لمماء . فيـ    
تكضح بمعادلة كيفية التخمص مف العسرة  فيـ    

 المؤقتة .
39 

تكضح بمعادلة كيفية التخمص مف العسرة  فيـ    
 الدائمة .

41 

 41 . تعمؿ حدكث العسرة المؤقتة لمماء فيـ    
تعمؿ تتعرض المراجؿ البخارية لالنفجار  فيـ    

 بمركر الزمف .
42 

تقارف بيف الماء اليسر كالماء العسر مف  تحميؿ    
.                         حيث التسمية كالسبب كالمعالجة
 ) لـ ترد في الكتاب المدرسي (

43 

                  تشرح مضار الماء العسر  فيـ    
 بأسمكبيا الخاص (.) 

44 

.                         تعرؼ الماء اليسر تذكر    
 ) كما كرد في الكتاب المدرسي(

45 

تعمؿ األسراؼ في الكقكد عند تسخيف الماء  فيـ    
 العسر .

46 

تميز بيف ماء البئر كالماء المقطر مف حيث  فيـ    
 األمالح الذائبة فيو .

47 

 48 تذكر نسبة كجكد الماء في دـ األنساف . تذكر    ( 1@ ت ) 
          .تعطي مثاال لمكاد كيميائية تذكب في الماء تطبيؽ    ( 9@ ت ) 

 ) لـ يرد ذكرىا في الكتاب المدرسي (.
49 

      تعطي مثاال لمكاد كيميائية ال تذكب في الماء  تطبيؽ    
 ) لـ يرد ذكرىا في الكتاب المدرسي (

51 

 51                                  تعرؼ المحمكؿ  تذكر    ( 4@ ت ) 
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 52 تكضح كيؼ تتـ تنقية الماء . فيـ    
 53 تبيف سبب تنقية الماء . فيـ    
تبيف ) بأسمكبيا الخاص ( ام الطرائؽ اك  فيـ    

 المكاد ىي المفضمة في تنقية كتعقيـ الماء .
54 

 55 باألشعة فكؽ البنفسجية .تعمؿ معالجة الماء  فيـ    
تعمؿ أستعماؿ بعض البمداف لألكزكف في  فيـ    

 تعقيـ المياه .
56 

.             تعبر بمعادلة لمكشؼ عف بخار الماء  تطبيؽ    
 ) لـ يرد ذكرىا في الكتاب المدرسي ( .

57 

 . تذكر معادلة الكشؼ عف بخار الماء تذكر    ( 3@ ت )  
 الكتاب المدرسي ()كما كردت في 

58 

.                             تعرؼ عممية التميؤ  تذكر    
 ) كما كرد في الكتاب المدرسي (

59 

 
 
 

 الفصؿ السادس      
 الحوامض والقواعد واألمالح

 

تشرح أىمية الحكامض في حياتنا اليكمية  فيـ    
 بأسمكبيا الخاص .

61 

الحكامض الشائعة تعطي مثاال عف  تطبيؽ    
 ) لـ ترد في الكتاب المدرسي (.األستعماؿ

61 

 .                 تذكر حكامض شائعة االستعماؿ تذكر    ( 12@ ت ) 
 ) كما كردت في الكتاب المدرسي (.

62 

                           تعرؼ الحامض  تذكر    
 ) كما كرد في الكتاب المدرسي (

63 

 64 تذكر الصيغة العامة لمحامض . تذكر    ( 13@ ت ) 
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تذكر قاعدة تسمية الحكامض الثنائية التي  تذكر    
 تحتكم عمى الييدركجيف كالفمز .

65 

 .                      تذكر مثاال لمحكامض الثنائية تذكر    
 ) كما كرد في الكتاب المدرسي (.

66 

.                   تعطي مثاال لمحكامض الثنائية  تطبيؽ    
 ) لـ يرد في الكتاب الدرسي (.

67 

تذكر قاعدة تسمية الحكامض الثالثية التي  تذكر    
 تحتكم عمى كمية أقؿ مف االككسجيف.

68 

تذكر مثاال لمحكامض الثالثية التي تحتكم  تذكر    
ف.                        الككسجيعمى كمية اقؿ مف ا
 المدرسي ( .)كما كرد في الكتاب 

69 

تعطي مثاال لمحكامض الثالثية التي تحتكم  تطبيؽ    
.                         عمى كمية اقؿ مف االككسجيف

 ) لـ يرد في الكتاب المدرسي ( 

71 

تذكر قاعدة تسمية الحكامض الثالثية التي  تذكر    
 تحتكم عمى كمية كافية مف األككسجيف .

71 

تعطي مثاال لمحكامض الثالثية التي تحتكم  تطبيؽ    
.                       عمى كمية كافية مف األككسجيف 
 ) لـ يرد في الكتاب المدرسي ( 

72 

تذكر مثاال لمحكامض الثالثية التي تحتكم  تذكر    
 .                        عمى كمية كافية مف األككسجيف

 ) كما كرد في الكتاب المدرسي ( 

73 

تقارف بيف حامض الييدرككمكريؾ كحامض  تحميؿ    
الفسفكريؾ مف حيث التسمية كالصيغة 

                            الكيميائية كاالستعماؿ 
 .) لـ يرد في الكتاب المدرسي (

 

74 
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تقارف بيف تأثير كرقة عباد الشمس الزرقاء  تحميؿ    
 HCL  ,H2SO4  ,HNO3عمى حامض 

75 

تعبر بمعادلة عف تفاعؿ حامض النتريؾ مع  تطبيؽ    
                               فمز الخارصيف 

 ) لـ ترد في الكتاب المدرسي (

76 

 
 ( 11@ ت ) 

تذكر معادلة كيميائية عف تفاعؿ حامض  تذكر   
                            النتريؾ المخفؼ مع المغنيسيـك 

 المدرسي( . ) كما كردت في الكتاب

77 

تقارف بيف حامض الكبريتيؾ كحامض الخميؾ  تحميؿ    
مف حيث التسمية كالصيغة الكيميائية 

 .كاألستعماؿ ) لـ يرد في الكتاب المدرسي (

78 

تذكر معادلة كيميائية عف تفاعؿ حامض  تذكر    
                       الكبيريتيؾ مع المغنيسـك 

 المدرسي (.) كما كردت في الكتاب 

79 

تذكر معادلة كيميائية لتفاعؿ حامض  تذكر    
              الييدرككمكريؾ مع المغنيسيـك 

 ) كما كردت في الكتاب المدرسي (.

81 

تعمؿ كجكد الصفة الحامضية في بعض  فيـ    
 .المحاليؿ المائية

81 

تعبر  بمعادلة عف تفاعؿ حامض الكبريتيؾ  تطبيؽ    
                           مع فمز الخارصيف 

 ) لـ ترد في الكتاب المدرسي (.

82 

تعمؿ قابمية المحاليؿ الحامضية عمى تكصيؿ  فيـ    ( 18@ ت ) 
 التيار الكيربائي.

 

83 
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تذكر معادلة تأيف حامض الييدرككمكريؾ في  تذكر    
 كردت في الكتاب المدرسي (. الماء ) كما

84 

         تعبر بمعادلة عف تأيف حامض الكاربكنيؾ  تطبيؽ    
 ) لـ ترد في الكتاب المدرسي (.

85 

تحسب عدد ذرات الييدركجيف الناتجة مف  تطبيؽ    
 . HBr تأيف حامض

86 

تكضح سبب تسمية ايكف الييدركجيف  فيـ    
 ( بركتكنا . +H)    المكجب

87 

تفكؾ حامض الفسفكركز الى ايكناتو المكجبة  تحميؿ    ( 27@ ت ) 
 كالسالبة ) لـ يرد في الكتاب المدرسي (

88 

تذكر معادلة تفاعؿ حامض الكبريتيؾ  تذكر    
                              المخفؼ مع كاربكنات الصكديـك 

 ) كما كردت في الكتاب المدرسي ( .

89 

تذكر معادلة تفاعؿ ىيدرككسيد الكالسيكـ مع  تذكر    
                           غاز ثنائي اككسيد الكاربكف 

 ) كما كردت في الكتاب المدرسي ( .

91 
 

تعمؿ تعكر ماء الكمس عند امرار غاز ثنائي  فيـ    ( 24@ ت ) 
 اككسيد الكاربكف فيو.

91 

الحكامض تبيف المادة التي تدخؿ في تركيب  فيـ    
 الثنائية

92 

تذكر معادلة كيميائية مكزكنة لتحضير  تذكر    ( 14@ ت ) 
                            حامض الكاربكنيؾ 

 ) كما كردت في الكتاب المدرسي (.
 

93 
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تذكر معادلة كيميائية مكزكنة لتحضير  تذكر    
                           حامض الكبريتكز 

 في الكتاب المدرسي (.) كما كردت 

94 

تصنؼ الحكامض بحسب عدد ذرات  فيـ    
 الييدركجيف القابمة لمتأيف .

95 

تميز بيف حامض الفسفكريؾ كحامض  فيـ    
 الكبريتيؾ مف حيث األستعماؿ .

96 

 97 تعرؼ الحامض احادم البركتكف . تذكر    ( 15@ ت ) 
               تذكرمثاال لحامض احادم البركتكف تذكر    

 )كما كردفي الكتاب المدرسي (.
98 

            تعطي مثاال لحامض احادم البركتكف تطبيؽ    
 .)لـ يرد في الكتاب المدرسي(

99 

 111 تعرؼ الحامض ثنائي البركتكف . تذكر    
                 تذكر مثاال لحامض ثنائي البركتكف تذكر    

 .) كما كرد في الكتاب المدرسي (
111 

              حامض ثنائي البركتكف لي مثاال تعط تطبيؽ    ( 25@ ت ) 
 .)لـ يرد في الكتاب المدرسي(

112 

 113 تعرؼ الحامض ثالثي البركتكف . تذكر    
              لحامض ثالثي البركتكف تعطي مثاال  تطبيؽ    

 المدرسي(.)لـ يرد في الكتاب 
114 

               ثالثي البركتكف  لحامضتذكر مثاال  تذكر    
 ) كما كرد في الكتاب المدرسي ( .

115 

تصنؼ الحكامض الكيميائية مف بيف مجمكعة  تطبيؽ    
 HNO3 مركبات حامضية كقاعدية .

H2SO4, HCl NaOH , KOH 

116 
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 117 .تذكر استعماالت ىيدرككسيد الصكديـك  تذكر    
 118 تذكر استعماالت ىيدرككسيد المغنيسـك . تذكر    
. تذكر      119 تعدد استعماالت ىيدرككسيد االمكنيـك
 111 تذكر قاعدة تسمية القكاعد الييدرككسيمية تذكر    
 111 تكضح القاعدة العامة في تسمية القكاعد . فيـ    
                            تعطي مثاال عمى القكاعد تطبيؽ    

 ) لـ يد في الكتاب المدرسي (.
112 

 113 تعدد خكاص القكاعد. تذكر    
تبيف تاثير المحمكؿ القاعدم في كرقة زىرة  فيـ    ( 25@ ت ) 

 الحمراء . الشمس
114 

تحمؿ نتائج تجربة تأثير القكاعد في كرقة زىرة  تحميؿ    
 الكتاب المدرسي (لـ يرد في )الحمراء الشمس

115 

تحسب عدد ايكنات الييدرككسيد الناتجة مف  تطبيؽ    
 Fe(OH)3 تأيف

 ) لـ يرد ذكرىا في الكتاب المدرسي (

116 

                          تذكر مثاال عمى القكاعد  تذكر    
 ) كما كرد في الكتاب المدرسي (.

117 

األكاسيد تذكر المادة الناتجة مف تفاعؿ  تذكر    
 الفمزية مع الماء .

118 

تعمؿ تكصيؿ المحاليؿ القاعدية لمتيار  فيـ    
 الكيربائي .

119 

 121 تعرؼ القاعدة كما كرد في الكتاب المدرسي . تذكر    
                        تذكر معادلة تأيف األمكنيا  تذكر    

 ) كما كردت في الكتاب المدرسي ( .
121 

تكضح تصنيؼ القكاعد بالنسبة لعدد مجاميع  فيـ    
 الييدرككسيد. 

122 
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          تذكر مثاال عمى القاعدة احادية الييدرككسيد  تذكر    
 ) كما كرد في الكتاب المدرسي ( .

123 

 124 تعرؼ القاعدة ثنائية الييدرككسيد . تذكر    
             الييدرككسيدتعطي مثاال لقاعدة ثنائية  تطبيؽ    ( 26@ ت ) 

 ) غير كاردة في الكتاب المدرسي ( .
125 

 126 تعرؼ القاعدة ثالثية الييدرككسيد . تذكر    
            تذكر مثاال عمى القاعدة ثالثية الييدرككسيد تذكر    

 ) كما كردت في الكتاب المدرسي ( .
127 

تقارف بيف القاعدة احادية الييدرككسيد  تحميؿ    
كالثنائية الييدرككسيد مف حيث عدد مجاميع 
 الييدرككسيد كالتركيز كالتكصيؿ الكيربائي .

128 

تصنؼ القكاعد مف بيف مجمكعة مركبات  تطبيؽ    
 حامضية كقاعدية .

129 

            تعبر بمعادلة تحضير ىيدرككسيد البكتاسيـك  تطبيؽ    
 غير كاردة في الكتاب المدرسي (.) 

131 

) بأسمكبيا تشرح طريقة تحضير القكاعد فيـ    
 الخاص ( .

131 

 PH تبيف االساليب المستعممة لقياس فيـ    
 المحمكؿ.

132 

تذكر معادلة تحضير ىيدرككسيد  تذكر    
)كماكردت في الكتاب المدر   .سي(الكالسيـك

 

133 

                              ؼ الدالئؿتعر  تذكر    
 ) كما كردت في الكتاب المدرسي ( .

134 

 135 تعرؼ المحمكؿ المتعادؿ . تذكر    
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تعمؿ استعماؿ الدالئؿ في التعرؼ عمى  فيـ    
 طبيعة المحمكؿ .

136 

تذكر نتائج تجربة استعماؿ المثيؿ األحمر  تذكر    
 كالقاعدية .لمتمييز بيف المحاليؿ الحامضية 

137 

) المثيؿ األحمر , تعمؿ تغير لكف الدالئؿ فيـ    
عند  المثيؿ البرتقالي , الفينك نفثاليف (

 اضافتيا الى المحاليؿ .

138 

تبيف بجدكؿ الكاف بعض الدالئؿ في المحاليؿ  فيـ    
 الحامضية كالقاعدية كالمتعادلة .

139 

الناتجة مف تأيف ( -OH) تحسب عدد ايكنات تطبيؽ    
 ىيدرككسيد الكالسيـك

 ) لـ ترد في الكتاب المدرسي (

141 

 PH 141 تعرؼ مقياس الػ تذكر    
تعمؿ اعتماد درجة حمكضة المحمكؿ عمى  فيـ    ( 19@ ت ) 

 (  +H)  تركيز ايكف
142 

 PH 143األساليب المستعممة لقياس اؿ تبيف  فيـ    ( 23@ ت ) 
 144 الماء المقطر سائال متعادال .تعمؿ ككف  فيـ    
 145 لممحاليؿ الحامضية. PH تذكر قيمة تذكر     
 146 لممحاليؿ القاعدية . PH تذكر قيمة اؿ  تذكر    

 147 لممحاليؿ المتعادلة .  PHتذكر قيمة اؿ  تذكر    ( 17@ ت ) 
تذكر القاعدة العامة لتفاعؿ الحامض مع  تذكر    

 القاعدة .
148 

تعطي ناتج تفاعؿ حامض النتريؾ مع  تطبيؽ    
                       ىيدرككسيد البكتاسيـك 

 ) لـ يرد في الكتاب المدرسي ( .

149 
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تشرح كيؼ يتـ تفاعؿ الحامض مع القاعدة  فيـ    
 باسمكبيا الخاص .

151 

تعمؿ تسمية تفاعؿ الحكامض مع القكاعد  فيـ    ( 21@ ت ) 
 التعادؿ .بتفاعؿ 

151 

 152 تكضح بمخطط انكاع االكاسيد . تطبيؽ    
تعبر بمعادلة كيميائية عف تفاعؿ اككسيد  تطبيؽ    

                         النحاس مع حامض الييدرككمكريؾ
 ) لـ يرد ذكرىا في الكتاب المدرسي ( .

153 

                     تكضح بمخطط انكاع االمالح  تطبيؽ    
 .) لـ ترد في الكتاب المدرسي (

154 

تقارف بيف االكاسيد الفمزية كاالكاسيد الالفمزية  تحميؿ    
مف حيث الذكباف في الماء كتأثيرىا عمى 

كتفاعميا مع الزرقاء كرقة زىرة الشمس 
 الحكامض) لـ ترد في الكتاب المدرسي (

155 

               االكاسيد الالفمزيةتذكر مثاال عمى  تذكر    
 )كما كرد في الكتاب المدرسي( .

156 

                    تذكر مثاال عمى االكاسيد الفمزية تذكر    
 ) كما كرد في الكتاب المدرسي ( .

157 

 158 تعرؼ األمالح . تذكر    
تميز بيف الممح الييدركجيني كالممح  فيـ    ( 22@ ت ) 

 .االعتيادم 
159 

 161 تمخص صفات األمالح باسمكبيا الخاص . فيـ    
 161 تعرؼ األمالح المائية . تذكر    
                            تعرؼ ماء التبمكر تذكر    

  .) كما كرد في الكتاب المدرسي (
162 
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 163 تعرؼ األمالح المتميئة . تذكر    
                                التزىر عممية تعرؼ تذكر    ( 16@ ت ) 

 ) كما كردت في الكتاب المدرسي (.
164 

تقارف بيف االمالح المائية كاالمالح المتميئة  تحميؿ    
مف حيث التسمية كالتسخيف  كاتحادىا مع 

 ) لـ يرد في الكتاب المدرسي (  الماء

165 

تعمؿ تغير لكف الممح عند التسخيف في بعض  فيـ    
 االحياف .

166 

 167 تذكر الصيغة العامة لتسمية االمالح تذكر    
                         تذكر مثاال عمى االمالح  تذكر    

 ) كارد في الكتاب المدرسي ( .
168 

                        تعطي مثاال عمى االمالح  تطبيؽ    
 ) لـ يرد ذكرىا في الكتاب المدرسي ( .

169 

 الفصؿ السابع     
 الكاربوف وبعض مركباتو

 

 171 تذكر الرمز الكيميائي لمكاربكف . تذكر    
 171 تذكر العدد الذرم لمكاربكف. تذكر    ( 28@ ت ) 

 172 تكضح كجكد الكاربكف بأسمكبيا الخاص . فيـ    
          تحسب تكافؤ الكاربكف في المركب تطبيؽ    ( 34@ ت ) 

( K2CO3) 
 لـ يرد ذكره في الكتاب المدرسي (.) 

173 

 174 تعمؿ ككف الكاربكف رباعي التكافؤ . فيـ    ( 37@ ت ) 
تعمؿ قدرة الكاربكف عمى تككيف عدد ىائؿ مف  فيـ    

 المركبات .
 

175 
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تذكر نسبة كجكد الكاربكف في القشرة  تذكر    
 االرضية .

176 

 177 تعدد صكر الكاربكف النقية . تذكر    
            تصنؼ بمخطط انكاع كاربكنات الكالسيـك  تطبيؽ    

 ) لـ يرد ذكره في الكتاب المدرسي (.
178 

 179 تصنؼ الماس بأسمكبيا الخاص . فيـ    
 181 تعدد خكاص الماس . تذكر    ( 29@ ت ) 

 181 تعمؿ تمكف الماس بألكاف عديدة . فيـ    
 182 الماس مادة شديدة الصالبة .تعمؿ  فيـ    ( 38@ ت ) 
تعمؿ استعماؿ الماس النقي في صناعة  فيـ    ( 45@ ت ) 

 .المجكىرات
183 

تكضح باسمكبيا الخاص كيفية تحضير  فيـ    
 بمكرات الماس الصناعي .

184 

 185 تصؼ الكرافيت بأسمكبيا الخاص فيـ    
 186 تعدد خكاص الكرافيت . تذكر    

تعمؿ استعماؿ الكرافيت في صناعة البكادؽ  فيـ    ( 39@ ت ) 
 التي تتحمؿ التسخيف الشديد.

187 

تقارف بيف الماس كالكرافيت مف حيث الشكؿ  تحميؿ    
                كالكثافة كالتكصيؿ الكيربائي 
 ) لـ يرد في الكتاب المدرسي (

188 

 189 تعدد استعماالت الكرافيت في الصناعة . تذكر    
 191 تصنؼ الفكليريف بأسمكبيا الخاص . فيـ    

 191 تعرؼ الفحـ . تذكر    ( 35@ ت ) 
 192 تعدد انكاع الفحـ. تذكر    
 193 تعرؼ الفحـ الحجرم . تذكر    
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 194 تعدد اصناؼ الفحـ الحجرم . تذكر    
 195 تعدد انكاع الفحـ النباتي . تذكر    
عمى فحـ السكر تشرح كيفية الحصكؿ  فيـ    

 باسمكبيا الخاص .
196 
 

تشرح كيفية تحضير الفحـ الحيكاني باسمكبيا  فيـ    
 الخاص .

197 

تعمؿ استعماؿ الفحـ الحيكاني في تكرير  فيـ    
 السكر الخاـ .

198 

تمخص الخكاص الفيزيائية لمكاربكف بأسمكبيا  فيـ    
 الخاص  .

199 

بيف اتحاد الكاربكف مع الفمزات  تقارف تحميؿ    
                    كالالفمزات مف حيث التسمية كالشكؿ كالحرارة 

 .) لـ يرد ذكره في الكتاب المدرسي (

211 

 
 ( 33@ ت ) 

 كالفحـ الحجرمتقارف بيف الفحـ الحيكاني  تحميؿ   
كفحـ الخشب مف حيث الشكؿ كالتحظير 

 . كنسبة الكاربكف

211 

تمخص الخكاص الكيميائية لمكاربكف بأسمكبيا  فيـ    
 الخاص .

212 

تكضح بمعادلة كيميائية قابمية الكاربكف عمى  فيـ    
 األختزاؿ .

213 

تعمؿ استعماؿ الكاربكف في استخالص بعض  فيـ    
 الفمزات مف اكاسيدىا .

214 

 215 تذكر ناتج تفاعؿ الفمزات مع الكاربكف . تذكر    
 216 تذكر ناتج تفاعؿ الالفمزات مع الكاربكف . تذكر    
تقارف بيف احتراؽ الكاربكف في كمية كافرة  تحميؿ    

كُمحددة  كقميمة جدان                         
 ) غير كارد في الكتاب المدرسي ( .

217 
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تكضح بمعادلة كيميائية ناتج تفاعؿ  تطبيؽ    ( 35@ ت ) 
                        المغنيسيكـ مع الكاربكف 

 ) غير كارد في الكتاب المدرسي ( .

218 

تذكر الصيغة الكيميائية ألحادم أككسيد  تذكر    
 الكاربكف .

219 

تبيف كجكد غاز احادم اككسيد الكاربكف  فيـ    
 بأسمكبيا الخاص .

211 

تشرح طريقة تحضير غاز احادم اككسيد  فيـ    
 الكاربكف.

211 

تعمؿ تككف غاز احادم اككسيد الكاربكف في  فيـ    
 المكاقد غيرتامة التيكية.

212 

 استخالص في COغاز استعماؿ تعمؿ   فيـ    
 . خاماتيا مف المعادف

213 

مف حيث المكف   CO2ك COتقارف بيف  تحميؿ    
 CuOكالرائحة كتفاعميا مع 

214 

 215 في اطفاء الحرائؽ. CO2تعمؿ استعماؿ غاز فيـ    
 216 الكاربكف.غاز احادم اككسيدتعدد استعماالت  تذكر    
تكضح كجكد غاز ثنائي اككسيد الكاربكف في  فيـ    

 .الطبيعة
217 

تشرح طريقة تحضير غاز احادم اككسيد  فيـ    
 الكاربكف صناعيا .

218 

استعماؿ حامض الكبريتيؾ  ال يفضؿ تعمؿ فيـ    
حامض  المخفؼ اك المركز بدال مف

الييدرككمكريؾ المخفؼ في تحضير غاز 
CO2 . مختبريا 

219 

تمخص باسمكبيا الخاص الخكاص الفيزيائية  فيـ    
 . CO2 لغاز

221 
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تمخص باسمكبيا الخاص الخكاص الكيميائية  فيـ    
 . CO2 لغاز

221 

تمخص استعماالت غاز ثنائي اككسيد  فيـ    
 الكاربكف باسمكبيا الخاص .

222 

تعمؿ ككف غاز ثنائي اككسيد الكاربكف عامال  فيـ    
 مككسدا .

223 

تذكر ناتج تفاعؿ ثنائي اككسيد الكاربكف مع  تذكر    
 الماء .

224 

 تعرؼ الثمج الجاؼ . تذكر    ( 31@ ت ) 
 

225 

تكضح كيفية الكشؼ عف غاز ثنائي اككسيد  فيـ    ( 36@ ت ) 
 الكاربكف .

226 

بيف غاز ثنائي اككسيد الكاربكف كغاز تقارف  تحميؿ    
احادم اككسيدالكاربكف مف حيث المكف 

 كقابمية الذكباف  كاالشتعاؿ
 .) لـ يرد في الكتاب المدرسي (

227 

        تذكر الصيغة الكيميائية لكاربكنات الكالسيـك  تذكر    
 .) كما كرد في الكتاب المدرسي (

228 

 CO3 تعبر عف تسخيف تذكر معادلة كيميائية تذكر    
 الى درجات حرارة عالية .

229 

 231 تذكر ناتج تفاعؿ اككسيد الكالسيـك مع الماء  تذكر    ( 32@ ت ) 
 231 تعرؼ اككسيد الكالسيـك . تذكر    
تقارف بيف كاربكنات الكالسيـك كاككسيد  تحميؿ    

 ألتركيب الكيميائيالكالسيـك مف حيث 
                     كالشكؿ كتأثيرىا بالحرارة 

 .) لـ يرد في الكتاب المدرسي (

232 

الكالسيـك باسمكبيا  مخص خكاص اككسيدت فيـ    
 .الخاص

233 
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 ( 9ممحؽ ) 

 جامعة بغداد 

 كمية التربية لمعموـ الصرفة ابف الييثـ 

 قسـ العموـ التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

 الخطط التدريسية   يةـ/ استبانة صالح

 األستاذ الفاضؿ : ........................................ المحتـر 

 المقب العممي : ..........................................

 مكاف العمؿ : ............................................

 .............................................التخصص : 

 تحية طيبة ...

في تحصيؿ مادة الكيمياء  KUD" أثر استراتيجية  تركـ الباحثة القياـ ببحثيا المكسكـ  بػ
كمف متطمبات البحث اعداد انمكذج والتواصؿ الكتابي عند طالبات الصؼ الثاني المتوسط " 

( لممجمكعة التجريبية , كذلؾ اعداد انمكذج خطة  KUD خطة تدريسية عمى كفؽ استراتيجية )
كنظرا لما تعيده الباحثة فيكـ مف تدريسية عمى كفؽ الطريقة األعتيادية لممجمكعة الضابطة 

الخبرة العممية كسعة األطالع , لذا ارجك التفضؿ ببياف أرائكـ السديدة كمالحظاتكـ القيمة عف 
 لألىداؼ التي كضعت مف أجميا .الخطط التدريسية كمدل تحقيقيا صالح 

 ولكـ جزيؿ الشكر واألمتناف

 الباحثة                                                                         

 ساره وليد رشيد                                                       
 طرائؽ تدريس الكيمياء
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 أ ( – 9ممحؽ ) 

 انموذج خطة تدريسية لممجموعة التجريبية 
 ( KUDوفقا ألستراتيجة ) 

 45الزمف :        لصؼ : الثاني متوسط             ا              المادة : الكيمياء     

 التاريخ:                        ) ب ( الشعبة  :               الموضوع : الماء      

 األىداؼ الخاصة :
 الدرس الى مساعدة الطمبة عمى اكتساب الحقائؽ والمفاىيـ العممية األتية :ييدؼ 

  . تفاعؿ الماء مع االكاسيد الحامضية كالقاعدية  -2    .  شذكذ الماء -1

 األغراض السموكية : 
 أوال : المجاؿ المعرفي :

 يتكقع بعد انتياء الدرس أف تككف الطالبة قادرة عمى أف :
 بقية السكائؿ في بعض الصفات .تعمؿ شذكذ الماء عف  -1
 تبيف أىمية شذكذ الماء عند انجماده عف السكائؿ األخرل . -2
 تعمؿ قدرة الحشرات المائية عمى التنقؿ فكؽ سطح الماء مف دكف اف تغكص فيو . -3
 تفسر سبب زيادة حجـ الماء كقمة كثافتو عندما يتجمد . -4
 تعمؿ طفك الثمج فكؽ فكؽ سطح الماء.  -5
 ني البالستيكية الممتمئة بالماء عند تركيا في المجمدة .تعمؿ تشقؽ القنا -6
 تعرؼ الشد السطحي لمماء . -7
 تعدد الخكاص الكيميائية لمماء . -8
 مع الماء) كما كرد في الكتاب المدرسي ( Na2Oتذكر معادلة تفاعؿ األككسيد القاعدم  -9

 مدرسي (مع الماء) كما كرد في الكتاب الSO3تذكر معادلة تفاعؿ االككسيد الحامضي  -15
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 : المجاؿ المياري :ثانياً 
 يتوقع بعد انتياء الدرس اف تكوف الطالبة قادرة عمى اف :

 ترسـ االكاصر الييدركجينية الييدركجينية في الماء كالجميد . -1
 تجرم تجربة طفك الجميد فكؽ سطح الماء . -2
 .تكتب معادالت تفاعؿ الماء مع االكاسيد لتككيف الحكامض كالقكاعد -3

 : المجاؿ الوجداني : ثالثاً 
 

 تعظـ قدرة الخالؽ ) عز كجؿ (  في جعؿ الماء شاذا عف بقية السكائؿ . -1
 تثمف جيكد العمماء كالباحثيف في اكتشاؼ كدراسة شذكذ الماء -2
 تبدم اىتماما كرغبة في العمؿ الجماعي عند اجراء تجربة . -3

 : والتقنيات التربوية الوسائؿ التعميمية 
 

, الالبتكب , ماء , ثمج ,   data showالسبكرة البيضاء كاالقالـ الممكنة كجياز العرض  -1
 كأس , , قنينة ماء , قنينة عصير  .

 خطوات سير الدرس :
 

 دقائؽ ( 5التقويـ القبمي ) 
تقكـ الباحثة بتكجيو عدد مف األسئمة لمطالبات يتـ مف خالليا أستدعاء المعارؼ كالمعمكمات 

التي تمتمكيا الطالبات لتحديد القدرات كالمكاىب كالميكؿ لدييـ لتحديد اسمكب التعمـ السابقة 
 المناسب كلمعرفة مدل استعداد الطالبات الكتساب خبرات تعميمية جديدة :

 ما ىي أىمية الماء في حياتنا ؟ -1
 ما ىك الفرؽ بيف االصرة التساىيمة كالييدركجينية ؟ -2
 السكائؿ ؟بماذا يتميز الماء عف بقية  -3
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 ( دقيقة 35العرض ) 
 ستةمجاميع كؿ مجمكعة تتألؼ مف خمسة الطالبات الى  باحثةتقسـ البعد التقكيـ القبمي 

 طالبات: 
 ( :  Kالخطوة األولى ) 

 تبدأ الباحثة بتقديـ المفيـك العممي لمطالبات كتعرض نماذج اك صكر اك عينات لتكضيحو :
خمؽ  مع االكاسيد الحامضية كالقاعدية نتناكؿ في درسنا ليذا اليـك شذكذ الماء  كتفاعؿ الماء 

كمف اىـ اهلل سبحانو كتعالى الماء كجعؿ فيو خكاص فريدة تميزه عف غيره مف السكائؿ األخرل 
التي يتميز بيا الماء خاصية التكتر السطحي كىذه الخاصية ىي التي تعطي الشكؿ  الخكاص

 .تككر لقطرة الماء الم
لتوضيح كيؼ تأخذ قطرات الماء الشكؿ   data showتقـو الباحثة بعرض صور عمى اؿ 

 المتكور :
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كتعرؼ ظاىرة التكتر السطحي : ىي الظاىرة التي تحدث نتيجة انسحاب جزيئات الماء الكاقعة 

الداخؿ كعدـ كالى البعض عمى سطح الماء كالمرتبطة بأكاصر ىيدركجينية  نحك بعضيا 
  .ارتباطيا مع جزيئات اليكاء فكقيا فتأخذ قطرات الماء الشكؿ المتككر

 كتساعد ىذه الخاصية في جعؿ بعض الحشرات تتنقؿ عمى سطح الماء دكف أف تغكص فيو 
صور توضح فييا كيؼ تسير الحشرات عمى الماء   Data showتعرض الباحثة عمى اؿ 

 دوف اف تغوص فيو :
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كلظاىرة التكتر السطحي اىمية كبيرة في شد جزيئات الماء بعضيا الى بعضيا كلكال ىذه الظاىرة 

كلمماء خاصية أخرل يتميز بيا عف بقية السكائؿ أذ يزداد حجمو لتبخر الماء كلـ يتماسؾ ابدا 
ا عند األنجماد كيتمدد كتقؿ كثافتو في درجة صفر درجة سيميزية كنستيطع مالحظة ذلؾ اذا قمن

ر درجة سيميزية نالحظ فبتجربة بكضع قنينة ماء مغمقة داخؿ الثالجة بدرجة حرارة تقؿ عف الص
بعد مدة معينة اف الماء قد تجمد كازداد حجمو بنقصاف كثافتو كربما تتشقؽ قنينة الماء اذا تـ 

 تركيا لفترة طكيمة في التجميد .
ترة في تركيا ف قناني عندتوضح فييا كيؼ تتشؽ الة تعرض الباحثة عمى الشاشة صور 

 التجميد:
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ثـ تقـو بعرض صور عمى الشاشة توضح الفراغ الذي تتركو الشركات في قناني العصير 
 والماء لتجنب حدوث التشقؽ عند األنجماد :
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نالحظ اف شركات التعبئة تترؾ فراغ في قناني الماء اك العصير كذلؾ لتجنب تشقؽ القناني عند 
 التمدد الحاصؿ . االنجماد نتيجة

كمف المعركؼ اف المكاد الصمبة تمتاز بتقارب كبير في جزيئاتيا بالمقارنة مع الحالة الغازية 
كالسائمة لذلؾ فأف كثافة المكاد الصمبة تككف أعمى مف المكاد السائمة كلكف الماء يحيد عف ىذا 

رة كاحدة مف األككسجيف السمكؾ فكما نعمـ اف جزيئة الماء تتككف مف ذرتيف مف الييدركجيف كذ
 مرتبطة باكاصر تساىمية لتككف جزمء قكم لمغاية يصعب تحممو كما مكضح في الشكؿ ادناه :

 االصرة التساىمية مف اقكل االكاصر . تعد 
  والييدروجينية في الماء :تعرض الباحثة عمى الشاشة صور توضح االواصر التساىمية 

 
المجاكرة لو مف خالؿ تجاذب كيربائي يشبو ككؿ جزمء ماء يتجاذب مع جزيئات الماء 

قطبي المغناطيس كنتيجة الختالؼ الشحنات في جزيئة الماء تتجاذب كؿ ذرة ىيدركجيف 
        تحمؿ شحنة مكجبة مع ذرة اككسجيف تحمؿ شحنة سالبة لتككيف اكاصر ىيدركجينية

 ) ركابط ىيدركجينية (.
 كما مكضح في الشكؿ التالي :
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ض درجة حرارة الماء الى الصفر المئكم تفقد جزيئات الماء طاقتيا كتقؿ حركتيا فكعندما تنخ
كيساعد ذلؾ في ثبات االكاصر الييدركجينية حيث تعمؿ ىذه االكاصر عمى تباعد ذرات 
االككسجيف مما يعطي الشكؿ البمكرم كيعمؿ ىذا التباعد عمى تقميؿ الكثافة كبالتالي طفك 

 ككف الجميد اقؿ كثافة مف الماء ( الجميد فكؽ سطح الماء  ) ل
تقـك الباحثة بعرض صكر عمى الشاشة تكضح فييا الفرؽ بيف االكاصر الييدركجينية في 

 الماء كالجميد ككيؼ ياخذ الجميد الشكؿ البمكرم :
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 نالحظ مف خالؿ الصكر كيؼ تتباعد جزيئات الماء عند االنجماد مككنة اشكاؿ ىندسية سداسية

 الباحثة بعرض صور توضح لمطالبات فييا كيفية طفو الجميد فوؽ سطح الماء :تقـو 
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 الف اف ىذه الخاصية التي يتميز بيا الماء عف بقية السكائؿ ىي نعمة مف نعـ اهلل عز كجؿ 
ؼ ييبط الى القاع معرضا الماء لك خضع لمقكاعد العامة شأنو شأف بقية السكائؿ فأف الجميد سك 

مما يعرض حياة الكائنات  كؿ الطبقاتحرارة  فتتجمد الدرجة  انخفاض في الى القاعالماء في 
, فأف الخاصية التي يتميز بيا الماء تجعؿ الطبقات العميا تتجمد فقط فتعزؿ دثار المائية الى األن

 بقية الماء في االسفؿ عف بركدة الجك فيبقى الماء سائال كيسمح بأستمرار الحياة فيو .
 احثة صورة توضح فييا كيؼ يحافظ طفو الجميد عمى حياة الكائنات الحية تحتو :تقـو الب

 
لماء عمى حياة نالحظ مف خالؿ الصكرة اعاله كيؼ تحافظ طبقة الجميد الطافية فكؽ سطح ا

كىذه الخاصية ىي نعـ مف نعـ اهلل عز كجؿ لألنساف فميا دكر كبير في الكائنات الحية 
 الكائنات الحية في البحار كالبحيرات كاالنيار التي تتجمد .المحافظة عمى حياة 

د لتككيف بعد اف اكضحنا الماء كاىميتو ننتقؿ الى مكضكع اخر كىك تفاعؿ الماء مع االكاسي
 احدل الخكاص الكيميائة لمماء كلمعمماء دكر كبير في اكتشاؼ العديد الحكامض كالقكاعد كتعد

ة لمماء كمف الخكاص الكيميائية تفاعمو مع االكاسيد الحامضية مف الخكاص الفيزيائية كالكيميائي
 كالقاعدية .
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نالحظ انو يتفاعؿ مع الماء فيتككف ( SO3 ثالثي اوكسيد الكبريت)مف االكاسيد الحامضية 
 تقـك الباحثة بتكضيح المعادلة عمى السبكرة بأستخداـ األقالـ الممكنة   حامض الكبريتيؾ

 التالية :المعادلة كما في 
SO3       +    H2O      →    H2SO4 

 يتككف حامض الكبريتؾ الذم لو استخدامات كثيرة سنتناكؿ دراستو في الفصؿ القادـ .
الذم يتفاعؿ مع الماء مككنا ىيدرككسيد  Na2O)اككسيد الصكديكـ كمف األكاسيد القاعدية  )

 المعادلة التالية :الصكديـك كما في 
Na2O    +  H2O         → 2NaOH    

 لييدرككسيد الصكديـك اىمية كبيرة ايضا كسنتناكؿ اىميتو في الفصؿ القادـ .
 ( : U الخطوة الثانية ) 

لمكشؼ عف مدل ادراؾ بتكزيع األنشطة لكؿ مجمكعة مف المجاميع التعاكنية  باحثةتقكـ ال
 :الطالبات لممفيـك العممي 

أكراؽ مكضح فييا رسـ االكاصر الييدركجينة لمماء قبؿ  باحثةتقدـ ال المجموعة األولى : -1
تكضيح التغير الحاصؿ في عمى الصكرة ل )تعميؽ( كتابة منيفكبعد االنجماد كتطمب 

 االكاصر 
 كتابةقنينة لمماء كقنينة لعصير كتطمب مف الطالبات  باحثة: تقدـ ال المجموعة الثانية -2

 العصير .حكؿ سبب ترؾ فراغ في قناني الماء ك (نصيحة )
ء مترابطة اكراؽ تحتكم عمى  رسـ يكضح  جزيئات ما باحثةتقدـ ال المجموعة الثالثة: -3

 عمى الصكرة .)تعميؽ( كتابة فكتطمب مني
الباحثة كأس يطفك فيو الثمج كتطمب منيـ تفسير ىذه الظاىرة تقدـ  المجموعة الرابعة: -4

 بسيط . (تمخيص)كاىميتيا لمكائنات الحية  بشكؿ 
 ت كتابةطرة الماء كتطمب مف الطالباق اصكر مكضح فيي الباحثةتقدـ  الخامسة:المجموعة  -5

 مناسب لمصكرة . (سؤاؿ)
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 ( :  Dالخطوة الثالثة ) 
 تبدأ كؿ مجمكعة بتطبيؽ ما تعممتو مف الدرس حسب ما يتطمب المكقؼ . 
تكتب معادلة تفاعؿ الماء مع االكاسيد لتككيف الحكامض داخؿ الصؼ  :المجموعة األولى  -1

           تقرير قصير عف شذكذ الماء كنشاط ال صفي . كتقدـ
تكتب معادلة تفاعؿ الماء مع االكاسيد لتككيف القكاعد داخؿ الصؼ  :المجموعة الثانية  -2

كنشاط  تفاعؿ الماء مع االكاسيد الحامضية كالقاعدية شرة جدارية حكؿ تقكـ بعمؿ نك 
 الصفي كذلؾ بيدؼ تدعيـ التطبيقات العممية لممكضكع .

 االكاصر الييدركجينية في الماء كالجميد. يتـ فييا تكضيحلكحة  رسـ :المجموعة الثالثة  -3
 تترابط . قدـ مشيد تمثيمي لتكضيح االكاصر المكجكدة في الماء ككيؼت :المجموعة الرابعة   -4
 .اجراء تجربة في الصؼ تبيف كيفية طفك الثمج فكؽ سطح الماء  :المجموعة الخامسة  -5

 دقائؽ ( : 5التقويـ البعدي ) 

 ماىي اىمية ظاىرة التكتر السطحي ؟ -1
 ما ىي اىمية زيادة حجـ الماء عند االنجماد كقمة كثافتو ؟ -2
 ماىك السبب في شذكذ الماء عف بقية السكائؿ ؟ -3
 Na2Oك   SO3ماىك ناتج تفاعؿ الماء مع  -4

 الواجب البيتي :
 تحضير الدرس القادـ ) عسرة الماء (-1

  كتابة تقرير مف األنترنيت حكؿ اكتشاؼ العمماء لمخكاص الكيميائية لمماء  -2

 المصادر:
 : ةمصادر الطالب -

, كزارة 6متكسط , ط( : الكيمياء لمصؼ الثاني  2515الدجيمي , عمار ىاني , كأخركف ) 
 التربية , بغداد .
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 : باحثةمصادر ال-

, كزارة 6( : الكيمياء لمصؼ الثاني متكسط , ط 2515الدجيمي , عمار ىاني , كأخركف )  -1
 التربية , بغداد .

( : التدريس كالتعمـ بالدماغ ذم  2559عفانة , عزك اسماعيؿ كيكسؼ ابراىيـ الجيش )  -2
 , عماف . , دار الثقافة 1الجانبيف , ط

, دار المسيرة  1, ط استراتيجيات التعمـ والتعميـ المعرفيةـ (: 2513قطامي , يكسؼ )  -3
 .لمنشر كالتكزيع , عماف , االردف

4- -https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF
8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8

d=ssl%A7%D8%A1&gws_r 
5- -https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF

8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A

1+%D8%A77%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B
%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%
D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D

8%A7%D8%A1&ix=aca 
6- 2-http://www.science.org.ly/1221/ 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
https://www.google.iq/search?ix=aca&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&gws_rd=ssl#q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&ix=aca
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 ب ( – 9ممحؽ ) 
 خطة تدريسية لممجموعة الضابطةانموذج 

 وفقًا لمطريقة األعتيادية

 دقيقة 45الصؼ : الثاني متوسط                 الزمف :            المادة : الكيمياء     

 التاريخ:                         ) أ ( الشعبة  :          الموضوع : الماء      

 األىداؼ الخاصة :
 عمى اكتساب الحقائؽ والمفاىيـ العممية األتية : الباتييدؼ الدرس الى مساعدة الط

  تفاعؿ الماء مع االكاسيد الحامضية كالقاعدية . -2    .  شذكذ الماء -2

 األغراض السموكية : 
 أوال : المجاؿ المعرفي :

 يتكقع بعد انتياء الدرس أف تككف الطالبة قادرة عمى أف :
 تعمؿ شذكذ الماء عف بقية السكائؿ في بعض الصفات . -1
 تبيف أىمية شذكذ الماء عند انجماده عف السكائؿ األخرل . -2
 تعمؿ قدرة الحشرات المائية عمى التنقؿ فكؽ سطح الماء مف دكف اف تغكص فيو . -3
 تفسر سبب زيادة حجـ الماء كقمة كثافتو عندما يتجمد . -4
 تعمؿ طفك الثمج فكؽ فكؽ سطح الماء.  -5
 تعمؿ تشقؽ القناني البالستيكية الممتمئة بالماء عند تركيا في المجمدة . -6
 تعرؼ الشد السطحي لمماء . -7
 الخكاص الكيميائية لمماء . تعدد -8
 مع الماء) كما كرد في الكتاب المدرسي ( Na2Oتذكر معادلة تفاعؿ األككسيد القاعدم  -9

 (.رد في الكتاب المدرسيمع الماء) كما ك SO3تذكر معادلة تفاعؿ االككسيد الحامضي  -15
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 : المجاؿ المياري : نياثا
 يتوقع بعد انتياء الدرس اف تكوف الطالبة قادرة عمى اف : 

 ترسـ االكاصر الييدركجينية الييدركجينية في الماء كالجميد . -1
 .تجرم تجربة طفك الجميد فكؽ سطح الماء  -2
 .تكتب معادالت تفاعؿ الماء مع االكاسيد لتككيف الحكامض كالقكاعد -3

 
 : المجاؿ الوجداني : لثاثا
 

 الخالؽ ) عز كجؿ (  في جعؿ الماء شاذا عف بقية السكائؿ .تعظـ قدرة  -1
 تثمف جيكد العمماء كالباحثيف في اكتشاؼ كدراسة شذكذ الماء -2
 تبدم اىتماما كرغبة في العمؿ الجماعي عند اجراء تجربة . -3

 الوسائؿ التعميمية : 
 .السبكرة البيضاء كاالقالـ الممكنة -1

 خطوات سير الدرس :
 

 دقائؽ ( : 5المقدمة  ) 
 

في الدرس السابؽ مقدمة عف الماء كاىمية الماء في حياة االنساف كالفرؽ بيف حاالت  تناكلنا
صرىة الييدركجينية كالتساىمية كالفرؽ اآلكقمنا بتكضيح  لصمبة كالسائمة كالغازيةالماء الثالث ا

فقد خمؽ اهلل  كتكضيحو, كاليكـ سنتناكؿ شذكذ الماء عف بقية السكائؿ كسبب ذلؾ الشذكذ بينيما 
مع سبحانو كتعالى الماء بصفات مختمفة تميزه عف بقية السكائؿ كسنتطرؽ لتكضيح تفاعؿ الماء 

 . الحامضية كالقاعديةاالكاسيد 
 



 املالحق 311

 

 

 

 : ماىك سبب شذكذ الماء عف بقية السكائؿ في الصفات ؟ الباحثة

 الطالبة : تكتؿ جزيئات الماء بعضيا مع بعض ىي السبب في ظيكر خكاص فريدة لمماء 

  جيد اجابة صحيحة :  الباحثة

 : ماىي اىمية شذكذ الماء عند انجماده عف بقية السكائؿ ؟ الباحثة

 الطالبة : اجابة خاطئة 

ميد ي طفك قشرة الجطالبة اخرل : الماء يزداد حجمو كتقؿ كثافتو عند االنجماد كيساعد ذلؾ ف
 كيساعد ذلؾ في المحافظة عمى حياة الكائنات الحية كعدـ اندثارىا .فكؽ سطح الماء 

 اجابة صحيحة .: احسنت  الباحثة

 : سبب قدرة بعض الحشرات التنقؿ عمى سطح الماء دكف اف تغكص فيو ؟ الباحثة

 طالبة : اجابة خاطئة 

ي فجزيئات الماء الكاقعو عمى سطح الماء طالبة اخرل : السبب ىك ظاىرة التكتر السطح
كالمتكتمة بأكاصر ىيدركجينية مع جزيئات الماء المحيطة بيا ال ترتبط مع جزيئات اليكاء فكقيا 
لذلؾ تنسحب جزيئات الماء السطحية نحك بعضيا كالى الداخؿ فتأخذ قطرات الماء شكميا 

التنقؿ عمى سطح الماء دكف اف  المتككر كىذا السبب الذم يساعد بعض الحشرات المائية مف
 تغكص فيو .

 احسنت اجابة صحيحة :  الباحثة

 : ماىك السبب في زيادة حجـ الماء كقمة كثافتو عند االنجماد ؟ الباحثة

 دقيقة ( 35: طريقة االستجواب ) العرض 



 املالحق 312

 

بسبب التنافر الحاصؿ بيف الشحنات المتماثمة لذا ال تستطيع جزيئات الماء القطبية اف الطالبة : 
 كتقؿ الكثافة .ة فراغات بيف ىذه الجزيئات فيزداد الحجـ تتقارب جدا مف بعضيا البعض مككن

 : احسنت اجابة صحيحة  الباحثة

 : تعمؿ سبب طفك الثمج فكؽ سطح الماء ؟ الباحثة

الطالبة : عند انخفاض درجة الحرارة الى ما تحت الصفر المئكم يتحكؿ الماء الى جميد فيقؿ 
كيزيد الفراغ فيما بينيا مؤديا الى زيادة الحجـ  عدد الجزيئات المترابطة باالكاصر الييدركجينية

 فيطفك الجميد فكؽ سطح الماء الف كثافتو اقؿ مف الماء الغير المنجمد مقارنة بحجـ الماء السائؿ 

 : جيد اجابة صحيحة  الباحثة

 الباحثة : تطمب مف طالبة اخرل اف تجرم تجربة طفك الجميد فكؽ سطح الماء .

 ؟فترة طكيمة ماىك سبب تشقؽ القناني البالستيكية الممتمئة بالماء عند تركيا في المجمدة :الباحثة

الطالبة  : عند انخفاض درجة الحرارة الى ما تحت الصفر المئكم يتحكؿ الماء الى جميد فيقؿ 
حجـ بينيا مؤديا الى زيادة العدد الجزيئات المترابطة باالكاصر الييدركجينية كيزيد الفراغ فيما 

 كقمة الكثافة مقارنة بحجـ ككثافة الماء .

 الباحثة : اجابة صحيحة احسنت  

 : ماىك الشد السطحي ؟ الباحثة

 الطالبة : اجابة خاطئة 

طالبة اخرل : كىي احد خكاص الماء الفريدة فجزيئات الماء الكاقعو عمى سطح الماء كالمتكتمة 
ا ال ترتبط مع جزيئات اليكاء فكقيا لذلؾ باكاصر ىيدركجينية مع جزيئات الماء المحيطة بي

 تنسحب جزيئات الماء السطحية نحك بعضيا الى الداخؿ كتأخذ الشكؿ المتككر .

 : اجابة صحيحة احسنت الباحثة
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 : ما الخكاص الكيميائية لمماء  ؟ باحثةال

 الماء مع االكاسيد لتككيف الحكامض كالقكاعد تفاعؿ  الطالبة : 

 طالبة : اخرل 

 عسرة الماء 

 اجابة صحيحة :  الباحثة
 : اذكرم مثاال لتفاعؿ الماء مع االككسيد الحامضي  ؟ الباحثة

 كىك اككسيد حامضي  (SO3)الطالبة  :    تفاعؿ الماء مع 
 الباحثة : اجابة صحيحة احسنت 

 عمى السبكرةطالبة اخرل : تكتب المعادلة 
SO3   +    H2O →    H2SO4 

 احسنت :  الباحثة
عمى  المعادلة طالبة اخرل كىك اككسيد قاعدم كتكتب Na2O)طالبة اخرل : تفاعؿ الماء مع )

 : السبكرة
Na2O    +  H2O         → 2NaOH    

 
 : دقائؽ (5)  التقويـ

 / ماىي اىمية ظاىرة التكتر السطحي في الماء ؟1س
 كثافتو ؟/ ماىي اىمية زيادة حجـ الماء عند االنجماد كقمة  2س
 ؟/ ماىك السبب في شذكذ الماء عف بقية السكائؿ 3س

 الواجب البيتي :
 .تحضير الدرس القادـ ) عسرة الماء (  -1
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 المصادر:
 : ةمصادر الطالب -1

, كزارة 6( : الكيمياء لمصؼ الثاني متكسط , ط 2515الدجيمي , عمار ىاني , كأخركف )  
 التربية , بغداد .

 الباحثة :مصادر  -2

, كزارة 6( : الكيمياء لمصؼ الثاني متكسط , ط 2515الدجيمي , عمار ىاني , كأخركف ) 
 التربية , بغداد .
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 ( 11ممحؽ ) 

 جامعة بغداد 

 كمية التربية لمعموـ الصرفة ابف الييثـ 

 قسـ العموـ التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / ماجستير 

 فقرات األختبار التحصيمي    يةصالحـ/ استبانة 

 األستاذ الفاضؿ : ........................................ المحتـر 

 المقب العممي : ..........................................

 مكاف العمؿ : ............................................

 ...............التخصص : ..............................

 تحية طيبة ...

في تحصيؿ مادة الكيمياء  KUD" أثر استراتيجية  تركـ الباحثة القياـ ببحثيا المكسكـ  بػ
كمف متطمبات البحث اعداد اختبار والتواصؿ الكتابي عند طالبات الصؼ الثاني المتوسط " 

كنظرا لما تعيده الباحثة فيكـ مف الخبرة العممية تحصيمي لمادة الكيمياء لمصؼ الثاني المتكسط , 
فقرات كسعة األطالع , لذا ارجك التفضؿ ببياف أرائكـ السديدة كمالحظاتكـ القيمة عف صالح 

 األختبار التحصيمي في مادة الكيمياء .

 ولكـ جزيؿ الشكر واألمتناف

 الباحثة                                                                         

 ساره وليد رشيد                                                       
 طرائؽ تدريس الكيمياء
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 أ ( – 11ممحؽ ) 

 (االختبار التحصيمي مع تعميماتو)           
 عزيزتي الطالبة :

مف مادة بيف يديؾ اختبار تحصيمي اليدؼ منو قياس تحصيمؾ في الموضوعات التي درستيا 
الكيمياء في الفصؿ الدراسي الثاني وتحديدا الفصوؿ الخامس , السادس والسابع مف الكتاب 

 المقرر .
 اتبع التعميمات االتية :

 اكتب اسمؾ الثالثي كصفؾ كشعبتؾ بخط كاضح في المكاف المخصص لو . -1
 االجابة تككف عمى كرقة االسئمة نفسيا . -2
 دكف ترؾ ام فقرة .اجيبي عف جميع فقرات االختبار مف  -3
تصحيح االجابة سيككف بكاقع درجة كاحدة لكؿ اجابة صحيحة , كصفر لألجابة الخاطئة أك  -4

 المترككة أك عند كجكد أكثر مف اختيار لمفقرة الكاحدة.
 ارسـ دائرة حكؿ الحرؼ الذم يدؿ عمى االجابة الصحيحة كما في المثاؿ األتي :  -5

 
 لكبريتيد الييدروجيف ىي :س/ الصيغة الكيميائية 

 SH -د                  HS-ج               HCL -ب            H2S  - أ

 

 

 

 
 
 
 

  -أ
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 فقرات األختبار التحصيمي  ت

 يوجد الماء في دـ األنساف بنسبة : 1
 % 91 -%          د 81 -%              ج 71 -%                ب 61 -أ

  أف الماء : ( Alskander vonو   lewisJoseph) توصؿ العالماف  2
 يتكوف مف حجـ مف الييدروجيف فقط        -أ

 يتكوف مف حجـ مف األوكسجيف فقط -ب
 يتكوف مف حجميف ىيدروجيف وحجـ  واحد اوكسجيف  - ج
 يتكوف مف حجـ واحد ىيدروجيف وحجـ واحد  اوكسجيف -د

  معادلة الكشؼ عف بخار الماء ىي : 3
 SO2+H2O→ H2SO3 - أ

 CO2+H2O→H2CO3 - ب
 CuSO4+5H2O→CuSO4.5H2O -ج
NH3+H2O→NH4  -د

++OH- 
 يقصد بالمحموؿ ىو : 4

 المذاب والمذيب  - أ
 المذاب فقط  - ب
 المذيب فقط -ج
 الممح الييدروجيني-د

 يشذ الماء عف بقية السوائؿ بسبب : 5
 زيادة كثافتو عند االنجماد - أ

 قمة كثافتو عند االنجماد - ب
 قمة حجمو عند االنجماد-ج
 كثافتو ثابتو - د
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 يزداد حجـ الماء عند األنجماد بسبب : 6
 زيادة عدد الجزيئات المترابطة  - أ

 زيادة عدد األواصر الييدروجينية  - ب
 قمة عدد الجزيئات المترابطة -ج
 تكسر االواصر الييدروجينية-د

 لكسر االواصر الييدروجينية لجزيئات الماء القطبية فأنيا تحتاج الى طاقة : 7
 حركية -حرارية وكيربائية       د -حرارية عالية       ج -ب كيربائية عالية     - أ

يمتاز الماء بأرتفاع درجة غميانو نسبيا أذا ما قورف مع بقية السوائؿ والسبب يعود الى  8
 وجود االواصر :

 االيونية -التساىمية المستقطبة        د -ج  الييدروجينية    -التساىمية     ب - أ
 :مف المواد التي تذوب في الماء  9

 كؿ ما سبؽ ذكره -د        NH4OH -ج             KOH -ب         NaCl - أ
 

  أف زيادة ايوف المغنيسيوـ في الماء يؤدي الى : 11
 حدوث عسرة         - أ

 عدـ حدوث عسرة  - ب
 التأثير السمبي عمى حياة االنساف - ت
 ليس لو اي تأثير -د

 النتريؾ المخفؼ مع المغنيسيـو  ىي:معادلة تفاعؿ حامض  11
 CaCO3+HCL→CaCl2+H2O+CO2 - أ

 Mg+2HNO3→Mg(NO3)2+H2 - ب
 Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O -ج
 CaCO3+2HCL→CaCl2+H2O+CO2 -د
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 مف الحوامض الشائعة األستعماؿ ىي : 12
 حامض الكبريتيؾ  - أ

 حامض الستريؾ  - ب
 حامض الييدروركموريؾ -ج
 كؿ ما سبؽ ذكره -د

 العامة لمحامض ىي :لصيغة  13
 XO -د                     HX-ج               XH -ب                OHX - أ

 أحدى المعادالت االتية تمثؿ معادلة تحضير حامض الكاربونيؾ : 14
 CO2+H2O→H2CO3 - أ

 SO2+H2O→H2SO3 - ب
 Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O -ج
H3PO4→3H++PO4 -د

-3 
 يولد : الحامض احادي البروتوف ىو الذي 15

 بروتونا واحدا  - أ
 بروتونييف  - ب
 ثالث برتونات  -ج
 يولد بروتوف واليكتروف  -د

 عممية التزىر ىي : 16
 امتصاص االمالح الرطوبة مف اليواء - أ

 عدـ فقداف االمالح ماء تبمورىا  - ب
 فقداف االمالح ماء تبمورىا بالتجميد -ج
 فقداف االمالح ماء تبمورىا بالتسخيف-د

 لممحاليؿ المتعادلة :  PHقيمة اؿ  17
 
 6 -د                   9 -ج               8 -ب                       7 - أ



 املالحق :31

 

لممحاليؿ الحامضية القابمية عمى توصيؿ التيار الكيربائي النيا تتأيف في الماء مكونة  18
 أيوف :

 -OHو ايوف اؿ   +Hايوف اؿ  - أ
 وايوف أخر سالب حسب نوع الحامض  +H ايوف اؿ  - ب
 +Hايوف -ج
 -OHايوف اؿ -د

 تعتمد درجة حموضة المحموؿ عمى تركيز ايونات الييدروجيف الف : 19
 مسؤولة عف ظيور الصفات الحامضية +Hايونات  - أ

 ألحامضيةمسؤولة عف ظيور الصفات  -OHأيونات  - ب
 مسؤولة عف ظيور الحامضية والقاعدية  +Kأيونات -ج
 تقؿ الصفات الحامضية +Hعند زيادة تركيز -د
 

 : تأثيراً الحمراء يؤثر المحموؿ القاعدي في لوف ورقة زىرة الشمس  21
 ويحوليا الى أصفر  قاعدياً  - أ

 ويحوليا مف زرقاء الى حمراء  قاعدياً  - ب
 قاعديا ويحوليا مف حمراء الى زرقاء-ج
 ويحوليا مف احمر الى برتقالي قاعدياً -د
 

 القاعدة بتفاعؿ التعادؿ بسبب تكوف :يسمى تفاعؿ الحامض مع  21
 الحامض المتعادؿ - أ

 القاعدة المتعادلة  - ب
 الماء المتعادؿ-ج
 الممح المتعادؿ-د
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يوجد نوعاف مف األمالح النوع األوؿ الممح الييدروجيني والنوع الثاني الممح األعتيادي  22
 : االعتيادي عف الممح الييدروجيني بانو يحؿ ويتميز الممح 

 االيوف الموجب لمقاعدة محؿ جميع ىيدروجيف الحامض  - أ
 االيوف السالب لمقاعدة محؿ جميع ىيدروجيف الحامض  - ب
 االيوف الموجب لمقاعدة محؿ بعض ىيدروجيف الحامض-ج
 االيوف السالب لمقاعدة محؿ بعض ىيدروجيف الحامض-د

 ىي : PHمف االساليب المستعممة لقياس اؿ  23
 فقطاستخداـ اجيزة خاصة  - أ

 استخداـ اوراؽ خاصة فقط - ب
 استخداـ اجيزة واوراؽ خاصة -ج
 أستخداـ دليؿ الفينونفثاليف-د

 يتعكر ماء الكمس عند امرار غاز ثنائي اوكسيد الكاربوف فيو بسبب تكوف : 24
 راسب ابيض مف كاربونات الكالسيـو  - أ

 راسب ازرؽ مف كاربونات الكالسيـو  - ب
 راسب احمر مف كاربونات الكالسيـو-ج
 راسب اصفر مف كاربونات الكالسيـو -د

 اي مف الحوامض التالية يعد حامض ثنائي البروتوف : 25
 HF -د               H3PO3 -ج         CH3COOH -ب              H2S -أ

 اي مف القواعد األتية تعد قاعدة ثنائية الييدروكسيد : 26
 LiOH-د           Sr(OH)2-ج               Sr(OH)3 -ب          NaOH -أ

 اف ناتج تفكؾ حامض الفسفوروز ىي : 27
H+1+PO3 - أ

-3  H3PO3→  
2H+1+PO3 - ب

-3 H3PO3→ 
3H+1+PO3-ج

-3 H3PO3→ 
4H+1+PO3 -د

-3 H3PO3→ 
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 العدد الذري لذرة الكاربوف ىو : 28
 6 -د                       7  -ج                 8 -ب                    9 - أ

29 
 

 
 

 مف خواص الماس :
 أكثر صور الكاربوف كثافة  - أ

 غير موصؿ لمتيار الكيربائي  - ب
 لو درجة انصيار عالية -ج
 كؿ ما سبؽ ذكره -د

 الكاربوف الذي يشبو في التركيب البموري الكرافيت ىو : 31
 الرصاص - أ

 الفحـ - ب
 الفوليريف -ج
 الماس -د

 يقصد بالثمج الجاؼ : 31
 
 الصمب CO2 -الصمب     د SO2 -الصمب      ج  SO -الصمب      ب CO -أ 

 ناتج تفاعؿ اوكسيد الكالسيـو مع الماء ىو : 32
 CaCO3→Ca+CO2 - أ

 CaCO3+H2O→ Ca(OH)2+CO2 - ب
 CaO+H2O→Ca(OH)2 حرارة + -ج
 Na2O+H2O→2NaOH  -د

 يتـ تحضير الفحـ الحيواني والفحـ النباتي مف : 33
 والثاني بالتقطير األتالفي لمعظاـ . H2SO4األوؿ بأضافة  - أ

 .HClاألوؿ بالتقطير األتالفي لمعظاـ والثاني بأضافة  - ب
 .HClوالثاني باضافة  H2SO4األوؿ بأضافة  -ج
 األوؿ يحضر بالتسخف والثاني بالتقطير االتالفي لمعظاـ . -د
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 ىو:3CO2Kتكافؤ الكاربوف في المركب  34
 ثالثيا  -رباعيا                د -ج           احاديا   -ثنائيا                  ب -أ

               ينتج مف تفاعؿ المغنيسيـو مع الكاربوف : 35
       →Mg2C Mg+C-أ

     →MgC2 Mg+C-ب
     →2MgC Mg+C-ج
      →Mg2C2 Mg+C-د

مف خالؿ امرار غاز ثنائي اوكسيد  يتـ الكشؼ عف غاز ثنائي اوكسيد الكاربوف 36
 الكاربوف في:

 اوكسيد الكالسيـو  - أ
 كاربيد الكالسيـو - ب
 ىيدروكسيد الكالسيـو  -ج
 نترات الكالسيـو  -د

 الكاربوف رباعي التكافؤ بسبب وجود : 37
 اربع اواصر تساىمية  - أ

 اربع اواصر ىيدروجينية  - ب
 اربع اواصر ايونية  -ج
 مستقطبةاربع اواصر تساىمية  -د

 الماس مادة شديدة الصالبة وتعزى صالبتو الى : 38
 قوة الترابط بيف ذرات الكاربوف  - أ

 درجة انصياره العالية-ب
 كونو اكثر صور الكاربوف كثافة-ج
 كونو غير موصؿ لمتيار الكيربائي -د
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 يدخؿ الكرافيت في صناعة البوادؽ التي تتحمؿ التسخيف الشديد لكوف : 39
 درجة انصياره عالية  -أ

 ذو بريؽ معدني -ب
 كثافتو اقؿ مف الماس  -ج
 موصؿ لمتيار الكيربائي -د

 يستعمؿ الماس النقي في صناعة المجوىرات النو مادة : 41
 كثافتيا عالية  -أ

 شديدة الصالبة -ب
 شفافة -ج
 ليا بريؽ ولمعاف -د

 
 
 
 
 
 

 مع تمنياتي لكف بالنجاح
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 ( ب - 11ممحؽ ) 

 األجابات األنموذجية لفقرات األختبار التحصيمي () 

 

 

 االجابة الفقرة االجابة الفقرة
 ج 21 د 1
 ج 22 ج 2
 ب 23 ج 3
 أ 24 أ 4
 أ 25 ب 5
 ج 26 ج 6
 ج 27 ب 7
 د 28 ب 8
 ج 29 د 9
 ب 35 أ 11
 د 31 ب 11
 ج 32 أ 12
 ب 33 ج 13
 ج 34 أ 14
 ب 35 أ 15
 ج 36 د 16
 أ 37 أ 17
 أ 38 ب 18
 أ 39 أ 19
 د 45 ج 21



 املالحق 326

 

 ( 11ممحؽ ) 

 )درجات التجربة األستطالعية لألختبار التحصيمي(

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 37 21 32 41 21 61 15 81 12 
2 37 22 32 42 21 62 15 82 12 
3 36 23 31 43 21 63 15 83 12 
4 36 24 31 44 21 64 14 84 12 
5 36 25 31 45 19 65 14 85 12 
6 36 26 31 46 19 66 13 86 12 
7 35 27 29 47 19 67 13 87 12 
8 35 28 26 48 19 68 13 88 11 
9 35 29 26 49 18 69 13 89 11 
11 34 31 25 51 18 71 13 91 11 
11 34 31 25 51 18 71 13 91 11 
12 34 32 24 52 18 72 13 92 11 
13 33 33 24 53 18 73 13 93 9 
14 33 34 23 54 17 74 13 94 9 
15 33 35 23 55 17 75 13 95 8 
16 33 36 22 56 17 76 13 96 8 
17 33 37 22 57 16 77 12 97 7 
18 33 38 22 58 16 78 12 98 7 
19 32 39 22 59 15 79 12 99 6 
21 32 41 21 61 15 81 12 111 6 
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 ( 12ممحؽ ) 

 )فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات األختبار التحصيمي (

 رقـ
 الفقرة

 رقـ اختبار البديؿ الخاطئنسبة 
 الفقرة

 نسبة اختبار البديؿ الخاطئ
 د ج ب أ د ج ب أ

1 -1,14 -1,18 -1,11 21 -1,22 -1,25 -1,22 
2 -1,25 -1,14 -1,11 22 -1,11 -1,25 -1,25 
3 -1,18 -1,18 -1,11 23 -1,11 -1,22 -1,14 
4 -1,17 -1,17 -1,11 24 -1,14 -1,18 -1,18 
5 -1,17 -1,17 -1,11 25 -1,22 -1,18 -1,25 
6 -1,25 -1,22 -1,18 26 -1,18 -1,14 -1,18 
7 -1,22 -1,29 -1,22 27 -1,14 -1,18 -1,14 
8 -1,29 -1,11 -1,22 28 -1,22 -1,14 -1,14 

9 -1,11 -1,11 -1,14 29 -1,14 -1,18 -1,14 
11 -1,14 -1,18 -1,18 31 -1,14 -1,11 -1,14 
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11 -1,25 -1,18 -1,11 31 -1,18 -1,22 -1,14 

12 -1,14 -1,18 -1,11 32 -1,22 -1,18 -1,11 
13 -1,22 -1,22 -1,18 33 -1,22 -1,22 -1,25 
14 -1,29 -1,14 -1,22 34 -1,11 -1,22 -1,14 
15  -1,29 -1,25 -1,14 35 -1,14 -1,29 -1,22 
16 -1,18 -1,18 -1,14 36 -1,25 -1,18  -1,22 
17 -1,18 -1,18 -1,14 37 -1,18 -1,33 -1,11 
18 -1,29 -1,25 -1,14 38 -1,22 -1,22 -1,18 
19 -1,11 -1,25 -1,14 39 -1,18 -1,22 -1,18 
21 -1,11 -1,18 -1,14 41 -1,22 -1,25 -1,18 
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 ( 13ممحؽ ) 

 لفقرات األختبار التحصيميوالتمييز معامالت الصعوبة والسيولة 

معامؿ  الدنيا العميا ت
 التميز

معامؿ 
 الصعوبة

معامؿ 
 السيولة

 معامؿ الدنيا العميا ت
 التميز

 معامؿ
 الصعوبة

 معامؿ
 السيولة

1 24 12 1,44 1,33 1,67 21 21 2 1,7 1,57 1,43 
2 27 13 1,52 1,26 1,74 22 22 5 1,63 1,5 1,5 
3 26 13 1,48 1,28 1,72 23 17 4 1,48 1,61 1,39 
4 25 17 1,29 1,22 1,78 24 24 11 1,52 1,37 1,63 
5 23 16 1,26 1,28 1,72 25 19 1 1,67 1,63 1,37 
6 25 7 1,67 1,41 1,59 26 21 4 1,59 1,56 1,44 
7 21 3 1,67 1,56 1,44 27 21 6 1,52 1,52 1,48 
8 26 9 1,63 1,35 1,65 28 25 11 1,52 1,33 1,67 
9 21 11 1,37 1,41 1,59 29 19 6 1,48 1,54 1,46 
11 24 11 1,52 1,37 1,63 31 23 6 1,63 1,46 1,54 
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11 18 7 1,41 1,54 1,46 31 21 6 1,56 1,5 1,5 
12 17 5 1,44 1,59 1,41 32 21 5 1,59 1,52 1,48 
13 19 2 1,63 1,61 1,39 33 26 7 1,7 1,39 1,61 
14 21 1 1,74 1,59 1,41 34 21 8 1,48 1,46 1,54 
15 24 4 1,74 1,48 1,52 35 19 1 1,67 1,63 1,37 
16 23 9 1,52 1,41 1,59 36 24 6 1,67 1,44 1,56 
17 22 8 1,52 1,44 1,56 37 24 7 1,63 1,43 1,57 
18 24 5 1,7 1,46 1,54 38 24 7 1,63 1,43 1,57 
19 21 5 1,59 1,52 1,48 39 22 6 1,59 1,48 1,52 
25 24 12 1,44 1,33 1,67 45 26 8 1,67 1,37 1,63 

 

 

 

 



 املالحق 331

 

 ( 14ممحؽ ) 

 )درجات التجربة األستطالعية ألختبار التواصؿ الكتابي (

 

 
 %3مجبل كتببة التعليق 

 
مجبل كتببة 

 التلخيص

5% 

مجبل  %4مجبل كتببة األسئلة 

كتببة 

 النصبئح

3% 

 

 

 

 

 

 الفقرة

 

 ت 

 

 المجموع 35 34 31 32 33 31 9 8 7 6 5 4 1 2 3

1 3 2 0 3 1 5 4 5 4 4 4 4 4 3 2 48 

2 3 2 0 3 1 5 4 5 4 4 4 4 4 3 2 48 

3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 4 2 3 2 3 41 

4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 1 42 

5 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 1 3 4 3 3 42 

6 2 1 3 3 3 5 5 4 4 2 1 4 1 2 2 42 

7 1 1 3 2 3 5 4 4 3 3 3 3 3 1 3 42 

8 1 1 1 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 43 

9 2 1 3 3 3 1 3 5 4 4 4 4 0 2 2 43 
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11 2 2 2 3 3 3 3 3 4 1 4 4 2 3 2 43 

11 3 2 3 3 3 5 5 4 2 2 2 2 1 2 2 43 

12 1 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 43 

13 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 1 4 2 2 2 41 

14 2 1 3 3 3 1 3 5 4 4 4 4 0 1 2 41 

15 2 0 3 3 3 3 2 2 4 4 1 4 3 3 2 19 

16 0 1 3 2 1 4 5 4 4 1 4 4 0 3 3 19 

17 2 1 3 3 3 4 3 5 4 2 3 2 2 1 1 19 

18 2 0 3 3 2 5 4 3 1 1 4 2 2 3 3 18 

19 2 2 3 3 3 4 4 1 1 4 2 2 2 2 1 16 

21 2 1 1 1 2 4 4 5 4 4 4 1 3 0 0 16 

21 3 3 0 3 3 3 3 2 4 4 1 4 1 1 1 16 

22 1 1 2 1 2 3 2 1 4 4 2 3 4 3 2 15 

23 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 1 1 3 3 15 

24 2 3 3 3 2 3 5 2 2 1 2 2 2 1 1 14 

25 2 0 2 2 2 5 5 2 2 3 3 2 2 0 2 14 

26 1 3 2 3 3 3 3 0 3 1 2 3 3 3 1 14 

27 2 1 2 1 3 3 4 2 0 4 4 1 4 2 1 14 

28 2 2 3 3 3 4 4 3 0 0 4 2 1 0 2 11 

29 2 1 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 11 

31 1 1 2 2 1 3 5 4 4 1 3 4 0 1 1 11 

31 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 4 0 0 1 2 12 

32 2 0 2 3 2 4 3 4 1 1 4 4 0 1 1 12 

33 2 2 3 3 3 3 3 0 3 0 1 3 3 1 2 12 
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34 3 0 0 3 2 3 3 3 4 0 4 4 1 1 1 12 

35 2 1 0 1 2 3 4 2 0 2 3 3 3 2 3 13 

36 0 1 2 1 1 3 3 3 3 4 0 4 4 1 1 13 

37 2 0 1 2 1 5 3 5 0 2 0 3 3 2 2 13 

38 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 0 4 0 2 2 13 

39 2 0 1 1 2 3 4 2 3 0 3 3 3 1 2 11 

41 3 2 2 2 1 1 4 3 2 1 1 2 1 3 2 11 

41 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 11 

42 0 2 0 3 2 3 4 5 4 3 0 4 0 0 0 11 

43 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 11 

44 2 1 1 2 1 3 2 2 3 3 4 3 2 0 1 11 

45 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 3 1 2 1 3 29 

46 3 2 2 2 2 3 2 4 4 0 3 1 1 0 0 29 

47 2 1 0 1 3 3 2 1 1 4 4 1 3 1 2 29 

48 1 1 3 2 1 2 1 2 3 4 3 1 1 1 3 29 

49 2 0 2 2 2 3 2 3 4 1 3 1 1 1 1 28 

51 1 1 2 2 2 3 2 3 0 4 1 1 1 2 3 28 

51 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 28 

52 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 28 

53 2 0 1 3 2 3 2 3 0 0 3 3 4 0 2 28 

54 2 1 2 2 1 3 2 4 4 1 3 0 1 2 0 28 

55 0 1 2 2 1 3 2 3 4 4 0 1 1 1 3 28 

56 1 2 3 2 1 2 2 3 3 0 3 3 0 1 1 27 

57 2 1 1 2 2 2 2 2 3 0 3 3 1 2 1 27 
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58 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 0 27 

59 0 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 27 

61 1 0 2 2 1 3 3 1 4 2 1 1 3 2 1 27 

61 0 2 3 2 1 4 2 2 2 2 1 1 0 2 2 26 

62 2 0 1 3 2 3 2 3 0 0 3 3 4 0 0 26 

63 2 3 2 3 0 4 4 0 3 1 0 0 0 2 2 26 

64 1 0 0 2 1 3 2 2 3 3 4 3 1 0 1 26 

65 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 26 

66 2 3 1 3 1 5 4 1 3 2 1 0 0 0 0 26 

67 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 25 

68 0 1 2 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 0 1 25 

69 0 2 3 2 1 2 2 1 1 3 4 1 1 1 1 25 

71 1 1 2 0 0 4 2 3 1 1 2 1 3 2 2 25 

71 2 1 0 0 0 4 5 4 2 0 0 0 4 2 1 25 

72 3 3 0 1 0 1 2 3 0 0 3 3 3 2 0 24 

73 2 0 1 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 0 24 

74 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 24 

75 0 1 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 0 0 2 21 

76 0 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 21 

77 2 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 2 1 1 1 21 

78 2 1 1 1 0 3 2 4 3 3 0 0 0 2 1 21 

79 1 2 2 3 0 3 2 0 4 2 0 0 3 1 0 21 

81 2 1 1 1 0 0 5 4 3 0 0 3 0 2 1 21 

81 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 23 
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82 2 1 1 1 1 3 3 3 3 0 1 0 0 1 1 23 

83 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 2 0 0 39 

84 0 0 2 2 3 2 3 2 3 0 0 0 0 1 1 39 

85 1 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 39 

86 0 0 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 39 

87 1 0 3 1 1 0 1 3 3 3 0 0 0 1 1 38 

88 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 36 

89 1 1 3 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 36 

91 2 0 1 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 1 1 34 

91 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

92 1 1 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 34 

93 2 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 2 31 

94 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 32 

95 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 3 1 33 

96 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 31 

97 2 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 31 

98 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 9 

99 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 

111 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0  0 4 
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 (15ممحؽ ) 

المجاؿ  بدرجة التواصؿ الكتابيمعامؿ إرتباط درجات كؿ فقرة مف فقرات اختبار 
 التابعة لو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجة معامؿ  تسمسؿ الفقرة المجاؿ
 االرتباط

 
 كتابة التعميؽ

1 **1,357 
2 **1,526 
3 **1,641 
4 **1,817 
5 **1,745 

 
 كتابة التمخيص

6 **1,775 
7 **1,834 
8 **1,769 

 
 االسئمةكتابة 

9 **1,567 
11 **1,622 
11 **1,649 
12 **1,739 
13 **1,588 

 
 كتابة النصائح

 

14 **1,847 

15 **1,831 
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 ( 16ممحؽ ) 

 (لمتواصؿ الكتابي اإلختبار الكمي عامؿ إرتباط درجات كؿ مجاؿ بدرجة)م 

 درجة معامؿ اإلرتباط المجاؿ
** كتابة التعميؽ

1,722 

** كتابة التمخيص
1,759 

** كتابة االسئمة
1,861 

** كتابة النصائح
1,489 

 

 ( 17ممحؽ ) 

اإلختبار  بدرجة معامؿ إرتباط درجات كؿ فقرة مف فقرات اختبار التواصؿ الكتابي
 الكمي

 درجة معامؿ االرتباط تسمسؿ الفقرة
1 **1,315 
2 **1,311 
3 **1,377 
4 **1,658 
5 **1,588 
6 **1,645 
7 **1,571 
8 **1,583 
9 **1,422 
11 **1,481 
11 **1,598 
12 **1,688 
13 **1,464 
14 **1,419 
15 **1,411 
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 ( 18ممحؽ ) 

 )معامالت التمييز والصعوبة لفقرات اختبار التواصؿ الكتابي (

 معامؿ الصعوبة معامؿ السيولة معامؿ التميز الدنيا العميا ت
1 53 28 1,31 1,5 1,5 
2 44 18 1,32 1,62 1,38 
3 61 33 1,33 1,43 1,57 
4 69 29 1,49 1,4 1,61 
5 69 29 1,49 1,4 1,61 
6 97 38 1,44 1,5 1,5 
7 98 53 1,33 1,44 1,56 
8 87 42 1,33 1,52 1,48 
9 82 43 1,36 1,42 1,58 
11 78 31 1,44 1,5 1,5 
11 76 15 1,56 1,58 1,42 
12 77 17 1,56 1,56 1,44 
13 62 17 1,42 1,63 1,37 
14 56 29 1,33 1,48 1,52 
15 53 27 1,32 1,51 1,49 
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 ( 19ممحؽ ) 

الدرجات النيائية لممجموعة الضابطة والتجريبية في األختبار التحصيمي                 
 واختبار التواصؿ الكتابي

 %56الكتابي  نتائج اختبار التواصؿ %41نتائج األختبار التحصيمي 
المجموعة  ت

 الضابطة
 المجموعة 
 التجريبية

المجموعة  ت
 الضابطة

المجموعة 
 التجريبية

1 36 38 1 41 45 
2 35 37 2 41 44 
3 35 37 3 39 44 
4 34 36 4 36 41 
5 33 35 5 36 41 
6 33 35 6 35 39 
7 31 35 7 34 39 
8 31 34 8 34 38 
9 29 34 9 33 37 
11 28 34 11 32 37 
11 28 34 11 31 36 
12 27 33 12 31 35 
13 27 33 13 29 35 
14 26 32 14 29 35 
15 26 32 15 28 35 
16 26 31 16 27 34 
17 25 31 17 27 34 
18 25 31 18 25 33 
19 25 31 19 25 33 
21 25 31 21 25 32 
21 24 29 21 24 31 
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22 24 28 22 24 28 
23 24 28 23 23 28 
24 23 27 24 21 27 
25 23 27 25 18 27 
26 22 25 26 18 26 
27 21 23 27 18 25 
28 19 22 28 15 22 
29 19 21 29 11 22 
31 18 21 31 7 21 
31 17  31 5  

 1111 817 المجموع 922 819 المجموع
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  31,73 26,42
 الحسابي

26,35 33,33 

األنحراؼ 
 المعياري

االنحراؼ  4,898 5,18
 المعياري

9,17 6,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

The recent research aims to identify from:- 

"The Effect of (KUD) Strategy in the achievement of Chemistry subject 
and written communication for second-intermediate class Girl's student" 

To ensure the achievement of the research objective, the following 
two hypotheses were formulated:- 

1. There is no statistically significant difference at the level of (0.05) 
between the average grade of the students in the experimental group 
who study, according to the (KUD) strategy and the grades of the 
students of the control group who study according to the regular method 
in the test of achievement of the intermediate second grade. 

2. There is no statistically significant difference at the level of (0.05) 
between the average grade of the students in the experimental group 
who study, according to the (KUD) strategy and the grades of the 
students of the control group who study according to the regular method 
in the written communication test. 

The experimental design was selected from (61) second grade 
intermediate students, which were divided into two controls and 
experimental groups. The two groups were equalized in the following 
variables: 

 



  (Otis-Lennon (intelligence) test, the chronological age in months, 
previous information test in chemistry, previous chemistry achievement 
and written communication test(. 

The researcher prepared two research papers, the achievement test and 
the written communication test. The test consisted of (40) objective 
items of the type of multiple choice with four alternatives. The written 
achievement test consisted of (15) subjective items according to the 
written communication domains specified in the field, Writing questions, 
writing tips) and calculating the cycometric properties and stability of 
them. 

.A number of appropriate statistical methods have been used, including 
Alpha Krombach, Keoder  Equation-Richardson 20, T-test and Pearson 
correlation coefficient. 

The results have showed that there was an effect of the KUD strategy in 
the collection of chemistry and written communication among second 
grade students. In light of the research results, the researcher 
recommended a number of recommendations and suggestions.  
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