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ا اْكتاسا  ﴿ ا ما لاْيها عا ا كاساباْت وا ا ما ا لاها ُ ناْفًسا إَِّله ُوْسعاها ل ُِّف اَّلله ْذناا َلا يُكا اخِّ بهناا َلا تُؤا باْت را

ن قاْبلِّناا  ينا مِّ ْلتاهُ عالاى الهذِّ ما ا حا لاْيناا إِّْصًرا كاما ْل عا َلا تاْحمِّ بهناا وا يناا أاْو أاْخطاأْناا را إِّن نهسِّ

ْمناا أانتا  اْرحا اْغفِّْر لاناا وا اْعُف عانها وا ا َلا طااقاةا لاناا بِّهِّ وا ْلناا ما م ِّ َلا تُحا بهناا وا ناا را ْوَلا ما

ينا   (286)سورة البقرة:                                      ﴾ فاانُصْرناا عالاى اْلقاْومِّ اْلكاافِّرِّ
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 (والدي رحمه هللا) ،،،،، وأحمل اسمه بكل افتخار ى من علمني العطاء بدون انتظار..لإ

 (أمي الحبيبة)،،،،،وحنانها بلسم جراحي وآالمي  سر نجاحي .. ؤهالى من كان دعاإ

 ( اخواني وأخواتي)         ،،،،،،،،صراريا  عزي و  .. ومنهم استمد. مصدر فخريلى إ

 (زوجتي الغالية)       ،،،،،،،، رفيقة دربي ... وشريكة حياتي ... ومهجة فؤاديلى إ

 (أبنائي األعزاء) ،،،،،،، نسمةهيا، عمرو، لمى، أحمد،  وقرة عيني... لى فلذات كبدي .إ

 (أساتذتي الكرام)،،،،لى الشموع التي أضاءت لي الطريق .. ومنهم نهلت الخلق والعلم إ

 (أصدقائي وزمالئي)  ،،،،،،،والرشاد  سعدت ... وبرفقتهم سرت نحو الخيرلى من معهم إ

 ) شهداء فلسطين(،،،،بدمائهم الذكية ثرى فلسطين .. األكرم منا مكانة لى اللذين رووا إ

 .املوىل عز وجل أن ينفع به املسلمني اًأهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع داعي
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وأدخلنييأ  علييى والييأن وأن أعمييل صييالحاً تر ييا )رب أوزعنييأ أن أرييكر نعمتيي  التييأ أنعمييت علييأ و

 (19لنمل: سورة ا)  برحمت  فأ عبادك الصالحين (

، حمددداك كثيددراك طيبدداك مباركدداك فيدده، أحمددد  وأشددكر نعمدده اعترافدداك ب ضددله، وثندداءك علددى الحمددد ر را العددالمين
كرمدده، وتقددديراك المتناندده، أحمددد  الددذي أمدددني بددالعون والتوفيددق إلددى أن تمكنددت مددن إتمددام دراسددتي وبحثددي 

خراجه إلى حيز النور، وأسأله أن يجعله عمالك خالص  اك لوجه الكريم.هذا، وا 

يشكر  ال والصالة والسالم على معلم الناس الخير، الرسول األكرم محمد صلى هللا عليه وسلم القائدل   
 .  ) روا  الترمذي(الناسال يشكر  هللا من

إنه يطيا لي في هدذا المقدام الطيدا، أن أتقددم بجزيدل الشدكر والعرفدان للصدر  العلمدي العظديم الجامعدة 
ة العلدم وقبلدة العلمداء، وينبدوع العطداء، وأخدك بالدذكر  عمدادة الدراسدات العليدا وأعضداء اإلسالمية، مندار 

 هيئة التدريس بكلية التربية وخاصةك أساتذتي بقسم المناهج وطرق التدريس.

 فتحيةة صةبحي اللولةوكما وأتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لعميدة كليدة التربيدة األسدتاذة الددكتورة  
توجيهي، والتي كان آلرائها ومقترحاتها دور واضد  فدي و شراف على رسالتي، وحسن ارشادي لقبولها اإل

 إخراج الدراسة في أبهى صورة.

)مناقشداك داخليدداك(   الناقةةة أحمةد  صةةال و أتقددم بجزيدل الشددكر والتقددير لعضدوي لجنددة المناقشدة الددكتور  
لدى تكدرمهم بمناقشدة هدذ  الرسدالة فجدزاهم هللا )مناقشاك خارجيداك( ع حسن األستاذ محمودالدكتور األستاذ و 

 عني خير الجزاء.

الدراسدة، لمددا ت ضدلوا بده مدن إبددداء مالحظداتهم القيمدة إلتمددام  ةا وأقددم شدكري إلدى أعضدداء لجندة تحكديم أد
خراجه إلى النور.  هذا العمل وا 

ووفدرت لددي  وال أنسدى أن أتقددم بخدالك مشداعر الحدا والتقددير والشددكر الخداك ألسدرتي التدي تحملتندي
 كل سبل الراحة فشكراك لهم جميعاك، وأخك بالذكر والدتي الحبيبة أسأل هللا أن يكرمها بالعافية.

وأخيددراك أتقدددم بالشددكر الجزيددل إلددى جميددق األهددل واألصدددقاء وزمددالء العمددل فددي مددديريتي التربيددة والتعلدديم 
لى من أسهم بمساعدتي بأي شكل كان، ومهما كان بسيطاك    ، وأدعو لهم جميعاك بالخير. بخان يونس، وا 

 الباحث/ إبراهيم رمضان رمضان
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 ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف نموذجي ويتلي وبدايبي فدي تنميدة مهدارات حدل المسدألة الكيميائيدة 

 لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة، وقد تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي 
مهارات حل المسألة الكيميائيةة لةدط طالبةات الصةف  ما أثر توظيف نموذجي ويتلي وبايبي في تنمية

 الحادي عشر بغزة ؟
 ويت رع من هذا السؤال الرئيس األسئلة ال رعية التالية  

 . ما مهارات حل المسألة الكيميائية التي يجا تنميتها لدى طالبات الصف الحادي عشر؟1
 التدي درسدت وفدق نمدوذج ويتلدي هل توجد فروق بين متوسطي درجدات طالبدات المجموعدة التجريبيدة. 2

الختبدار في التطبيدق البعددي  االعتياديةودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة 
 مهارات حل المسألة الكيميائية؟

 بددايبيالتددي درسددت وفددق نمددوذج  هددل توجددد فددروق بددين متوسددطي درجددات طالبددات المجموعددة التجريبيددة. 3
الختبدار فدي التطبيدق البعددي  االعتياديدةلضدابطة التدي درسدت وفدق الطريقدة ودرجات طالبات المجموعة ا

 مهارات حل المسألة الكيميائية؟
. هدل توجددد فددروق بدين متوسددطي درجددات طالبددات المجموعدة التجريبيددة التددي درسدت وفددق نمددوذج ويتلددي 4

ي الختبار مهارات ودرجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج بايبي في التطبيق البعد
 حل المسألة الكيميائية؟

جمدوعتين القائم علدى تصدميم مالمقارن، ولتحقيق أهداف هذ  الدراسة، استخدم الباحث المنهج التجريبي 
، علددى عينددة الدراسددة التددي تددم اختيارهددا بالطريقددة العشددوائية وتكونددت مددن تجددريبيتين ومجموعددة ضددابطة

ختيار ا، بحيث تم بخان يونسر في مدرسة عكا الثانوية ( طالبة من طالبات الصف الحادي عش112)
المجموعددددة التجريبيددددة األولددددى التددددي درسددددت وفقدددداك لنمددددوذج ويتلددددي  إحددددداهامثددددل تل عشددددوائياك  شددددعاثددددالث 

قدددداك لنمددددوذج بددددايبي المجموعددددة التجريبيددددة الثانيددددة ودرسدددت وف وشددددعبة أخددددرى تمثدددل( طالبددددة، 38وضدددمت)
بالطريقددة  ت( طالبددة ودرسدد36المجموعددة الضددابطة وضدمت) والشددعبة الثالثدة تمثددل، ( طالبددة38وضدمت)
نمددوذجي ويتلددي وبددايبي   تددم إخضدداع المتغيددرين المسددتقلين  توظيددف ، وبعددد ضددبط المتغيددرات االعتياديددة
علددى المتغيددر التددابق  مهددارات حددل المسددألة الكيميائيددة ، وتددم تن يددذ الدراسددة خددالل ال صددل  همدداوقيدداس أثر 

(، وتمثلددددت أداة الدراسددددة فددددي اختبددددار مهددددارات حددددل المسددددألة 2015-2014)الدراسددددي الثدددداني مددددن العددددام
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، وحسددداا معامدددل صددددق ا بعرضدددها علدددى مجموعدددة مدددن المحكمدددينالكيميائيدددة، وتدددم التحقدددق مدددن صددددقه
 . (20) كودر ريتشاردسونالداخلي، وتم التحقق من ثباتها باستخدام طريقة  االتساق

حصدائية التاليدة  المتوسدطات الحسدابية، واالنحرافدات إلا وتم جمق البيانات وتحليلهدا باسدتخدام األسداليا
  لحساا حجم التأثير؛ للتأكد من Dمعادلة مربق إيتا واختبار و   لعينتين مستقلتين، Tالمعيارية، واختبار 

 أن ال روق اإلحصائية بين التطبيق القبلي والبعدي حقيقية وجوهرية، وليست نتيجة الصدفة.
 ائج التالية:وتوصلت الدراسة إلى النت

درجدددددات طالبدددددات  ي( بدددددين متوسدددددطα 0.05=. توجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية عندددددد مسدددددتوى )1
درجدات طالبدات المجموعدة الضدابطة التدي درسدت و  المجموعة التجريبية التي درست وفدق نمدوذج ويتلدي

ك لصددال  وذلدد، فددي التطبيددق البعدددي الختبددار مهددارات حددل المسددألة الكيميائيددة االعتياديددةوفددق الطريقددة 
 طالبات المجموعة التجريبية.

درجدددددات طالبدددددات  ي( بددددين متوسدددددطα  =0.05. توجددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصددددائية عندددددد مسدددددتوى )2
المجموعة التجريبية التي درسدت وفدق نمدوذج بدايبي ودرجدات طالبدات المجموعدة الضدابطة التدي درسدت 

وذلددك لصددال  ، المسددألة الكيميائيددةفددي التطبيددق البعدددي الختبددار مهددارات حددل  االعتياديددةوفددق الطريقددة 
 طالبات المجموعة التجريبية.

درجددددات طالبددددات  ي( بددددين متوسددددط=α 0.05. ال توجددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية عنددددد مسددددتوى )3
درجدات طالبدات المجموعدة التجريبيدة التدي درسدت و المجموعة التجريبية التي درسدت وفدق نمدوذج ويتلدي 

 .ي الختبار مهارات حل المسألة الكيميائيةوفق نموذج بايبي في التطبيق البعد
 وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، أوصى الباحث بةة :

االهتمددام بتطددوير بددرامج إعددداد وتدددريا معلمددي الكيميدداء علددى اسددتخدام نمددوذجي ويتلددي وبددايبي مددن . 1
تنمية مهارات حدل المسدألة  يجابي فيإخالل دورات تدريبية للمعلمين أثناء فترة الخدمة، لما لها من أثر 

 الكيميائية لدى الطالبات. 
ضرورة طدر  المسدائل الكيميائيدة فدي المنداهج ال لسدطينية علدى هيئدة مواقدف حياتيدة مشدكلة، تسدتثير . 2

 دافعية الطلبة للت كيدر فدي طريقدة الحدل، واستشدعار أهميدة الحدل الرياضدي لتلدك المسدائل، وبالتدالي يدزداد
 .الكيمياء اتجا  الطلبة نحو تعلم

 .حل المسائل . التأكيد على المعلمين بضرورة استخدام مهارات حل المسألة الكيميائية عند3
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 الفصل األول
 لدراسةخلفية ا

 مقدمةةةةة
لمعاصدر نعيش اليوم في عصر التسارع المعرفي، والتطور العلمدي والتكنولدوجي، ويشدهد عالمندا ا

تطورات علمية هائلة، في كافة ميادين الحياة والسيما في مجاالت االتصاالت، وتكنولوجيدا المعلومدات، 
لددى جانددا تلددك الثددورات العلميددة، شددهد عالمنددا العربددي  وارتيدداد ال ضدداء، والهندسددة الكيميائيددة والوراثيددة، وا 

في البحث عن التغييدر، واسدتبدال  ثورات شعبية متوازية، جسدت رقي وسلمية الشعوا العربية، ورغبتها
 تلك األنظمة القديمة، التي ال تتوافق مق تطلعات وطموحات الشعوا.

وقدددد ألقدددت الثدددورات العلميدددة والشدددعبية بظاللهدددا علدددى مختلدددف جواندددا الحيددداة ال كريدددة واالقتصدددادية 
سددتقبل، فأصددب  واالجتماعيددة والتربويددة، وحيددث أن التربيددة هددي وسدديلة األمددم لمواكبددة الحاضددر وبندداء الم

تعمدل علدى تطدوير  لزاماك على القائمين علدى العمليدة التربويدة، البحدث عدن اسدتراتيجيات وطرائدق تددريس
العمليدددة التعليميدددة التعلميدددة، وتسددداعد علدددى مواكبدددة الثدددورة العلميدددة، وبنددداء األفدددراد علميددداك وفكريددداك؛ ليكوندددوا 

 قادرين على مواجهة تحديات الواقق ومستحدثات العصر.
ساهم في تقدم ورقي اإلنسان و  كونه من أهم العلوم الطبيعية التطبيقية،يعتبر علم الكيمياء ن ألو 

 علددم يعنددى بطبيعددة المددادة ومكوناتهددا وخواصددها والتحددوالت التددي تددتم عليهددا، حيددث تدددخل ورفاهيتدده، فهدد
هددا، يتسددق علددم اد وكثرتيصدداحبها الكثيددر مددن التغيددرات، وبتنددوع المددو و فددي العديددد مددن الت دداعالت،  المددادة

يت دددرع إلدددى الكثيدددر مدددن ال دددروع والمجددداالت ليشدددمل الكيميددداء العضدددوية والتحليليدددة وال يزيائيدددة الكيميددداء و 
والحيوية والنووية والصناعية، وتنبق أهمية الكيمياء في أنها وسيلة لت سير كل ما حولنا من ظواهر، وما 

لمصددلحة البشددر، كمددا أنهددا تعمددل علددى بددداخل أجسددامنا مددن ت دداعالت ممددا يسدداهم فددي فهمهددا وتسددخيرها 
 .ي انقاذ حياة االنسان بإذن هللاتطوير العقاقير و استخالصها من مصادر طبيعية تسهم بشكل كبير ف

ويشدددهد علدددم الكيميددداء فدددي وقتندددا الحدددالي تطدددورات كبيدددرة، تتعلدددق باألسدددلحة الكيميائيدددة، والكيميددداء 
والمخصبات الصناعية، وكيمياء  ،والعقاقير التخليقيةالحيوية المرتبطة بالهرمونات والبروتين الصناعي، 

ال يمتددو؛ حيددث يددتم متابعددة حركددة الددذرات فددي الجزيئددات بواسددطة أشددعة الليددزر، وفددي ضددوء تلددك الصددورة 
الحديثة للكيمياء، كدان البدد مدن إعدادة النظدر فدي طرائدق وأسداليا تدريسدها، مدق االهتمدام ببنداء الم داهيم 
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بالكيميداء لددى المتعلمدين، واسدتخدامها بصدورة وظي يدة؛ لزيدادة قددراتهم علدى  والمبادئ والقدوانين الخاصدة
 ت سير الظواهر الكيميائية المرتبطة بحياتهم الواقعية. 

وفددي ظددل التقدددم العلمددي والتكنولددوجي، اهتمددت كثيددر مددن الدددول بتطددوير مندداهج وطرائددق تدددريس 
مشدروع   برندامج تعلديم الكيميداء مدن أجدل الكيمياء، حيث قدمت عدة مشروعات لتدريس الكيمياء، منهدا 

  و Chemical Education For Public Understanding Program CEPUPال هدم العدام 
  ومشددروع   الجمعيددة األمريكيددة للكيميدداء Discover Chemistry DCمشددروع  اكتشددف الكيميدداء 

American Chemical Society ACSاء بطريقة فعالة، من    وجميعها تقدم معايير لتدريس الكيمي
خالل العمل المخبري وتقديم الخبرات العمليدة، واعطداء الطدالا ال درك الكافيدة للمالحظدة واالست سدار، 
للتوصددددل إلددددى الت سدددديرات، وتطددددوير مهددددارة االستقصدددداء العلمددددي، حيددددث أنهددددم يتعلمددددون مددددن خددددالل حددددل 

إلدددى الحقدددائق والمبدددادئ  المشدددكالت العلميدددة، واكسدددابهم بعدددض المهدددارات التدددي تسددداعدهم علدددى الوصدددول
 (. 66  2002الكيميائية، والربط بين الموضوعات الكيميائية واستخداماتها اليومية)جع ر،

نشددطة،  كعمليددة حيددث تنظددر للددتعلمالنظريددة البنائيددة فددي تكددوين المعرفددة بشددكل صددحي ،  تسدداهمو 
عرفيدة، وبدذلك يبدذل المدتعلم يمارس المتعلم فيها النشاط بن سه وذلك لمعالجة معلوماته، وتعديل بنيتده الم

جهداك عقلياك حتى يكتشف المعرفة بن سه، فعندما يواجه مشكلة معينة يقوم باتباع منهج علمدي فدي الحدل 
بدددءاك باإلحسدداس بالمشددكلة وتحديدددها، وجمددق البيانددات والمعلومددات ذات الصددلة بهددا، وفددرض ال ددروض، 

 (.      32   1992ووضق الحلول وتطبيق الحل واختبار  ) زيتون وزيتون، 
ويشتق من النظرية البنائية العديد من النماذج واالستراتيجيات التدريسية، التي أثبت فاعليتهدا فدي 
تدريس العلوم والمباحث العلمية، حيث تؤكد أهمية الدور النشط للمتعلم في بناء معارفده، وعلدى ضدرورة 

ينسددا و  البنددائي، ونمددوذج بددايبي البنددائي. مواجهددة المددتعلم بمواقددف مشددكلة حقيقيددة، ومنهددا نمددوذج ويتلددي
( والدذي يعدد مدن أكبدر  (Grayson Wheatlyنموذج ويتلي البنائي إلى العالم التربدوي جريسدون ويتلدي

مناصري النظرية البنائية الحديثة، ويطلق عليه أحياناك استراتيجية الدتعلم المتمركدز حدول المشدكلة، حيدث 
اهيمهم ومعدارفهم العلميدة، وذلدك مدن خدالل مشدكالت تقددم لهدم يعمل على مسداعدة التالميدذ فدي بنداء م د

في بيئة تعلم تساعد التالميذ على بنداء المعندى مدن خدالل مواقدف اجتماعيدة، ومثدل هدذ  البيئدات تعطدي 
. موعدددة عمدددل صدددغيرة، وداخدددل ال صدددل ككدددلوتتدددي  للتالميدددذ مشددداركة أفكدددارهم مدددق أقدددرانهم فدددي كدددل مج

 واالكتشددافة حقيقيددة وذات معنددى، وهددذا يدددفعهم للقيددام باالستقصدداء فالتالميددذ يعيشددون فددي مواقددف مشددكل
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المشداركة مدن فدرك يزيدد مدن دافعيدتهم ألداء المهدام و من خالل عمل التالميذ مق بعضدهم الدبعض ممدا 
 (. 10   2003المهارات لديهم )الجندي ، والحديث لنمو الت كير و 

(، والمجموعدددددددددددات Tasksمدددددددددددن ثدددددددددددالث مراحدددددددددددل هدددددددددددي  المهدددددددددددام) نمدددددددددددوذج ويتلددددددددددديويتكدددددددددددون 
(، والتدريس وفقداك لهدذا النمدوذج يبددأ بمهمدة  Sharing(، والمشاركة)Cooperative Group)ةالمتعاون

تتضمن موق اك مشدكالك يجعدل الطلبدة يستشدعرون وجدود مشدكلة مدا، ثدم يلدي ذلدك بحدث الطلبدة عدن حلدول 
كة المجموعدات بعضدها يختدتم الدتعلم بمشدار الل مجموعات صدغيرة كدل علدى حددة، و لهذ  المشكلة من خ

 (.196  2003البعض في مناقشة ما تم التوصل إليه )زيتون و زيتون ، 
فدي العلدوم و  وأشارت الدراسات السابقة إلى أن توظيف نموذج ويتلي يساعد في تنميدة التحصديل

وأكددددت دراسدددات أخدددري علدددى أثدددر  الكبيدددر فدددي  (2012و)العمدددودي، (2003)الجنددددي،الكيميددداء كدراسدددة 
( كمددددا 2013( و)الزعبددددي،2010نحددددو العلددددوم والرياضدددديات منهددددا دراسددددة )الشددددهراني، التجاهدددداتاتنميددددة 

وأوصددددت بعددددض الدراسددددات بضددددرورة توظيددددف نمددددوذج ويتلددددي فددددي تنميددددة مهددددارات الت كيددددر منهددددا دراسددددة 
( وأكدت دراسات أخري فاعليته في تنمية مهدارات 2012( و)محمد،2013( و)شقورة،2010)اليعقوبي،

 (.2013)مصل ،( و2005)حمادة، كدراسةالمعادالت الرياضية  حل المشكلة، وحل
، ويطلددق  (Roger Bybee)وينسددا نمددوذج بددايبي البنددائي إلددى العددالم التربددوي روجددر بددايبي   

(، الذي يقوم على أساس النظرية البنائية ويهدف 5E'sعليه أحياناك استراتيجية التعلم بالمراحل الخمس )
بن سدده مددن خددالل عمليددة االستقصدداء واالكتشدداف، ويؤكددد علددى أهميددة أن  إلددى أن يبنددي المددتعلم معرفتدده

يكددون الددتعلم ذا معنددى، ويددتم فددي هددذا الددتعلم مسدداعدة المددتعلم علددى بندداء م اهيميدده ومعارفدده وفددق خمددس 
مراحددل متتاليددة هددي مرحلددة التشددويق، ومرحلددة االستكشدداف، ومرحلددة الت سددير، ومرحلددة التوسددق، ومرحلددة 

 (.127  2005آخرون ،) النجدي و  التقويم
وأشارت الدراسات السابقة إلى أن توظيدف نمدوذج بدايبي يسداعد علدى اكتسداا الم داهيم العلميدة  

( و يسدداعد فددي 2013( و)طلبددة،2011والرياضددية، وتنميددة االتجددا  نحوهددا ومنهددا دراسددة)أبو مصددط ى،
دت بعدددض الدراسدددات (، كمدددا أكددد2009تعدددديل التصدددورات البديلدددة لمدددادة العلدددوم كمدددا فدددي دراسدددة)ال راك،
(، كمدا 2010( و)عبدد الدرازق،2011فاعلية نمدوذج بدايبي فدي زيدادة التحصديل ومنهدا دراسدة )العليمدات،
 .(2009( و)أباماركا وآخرون،2011،أنه يساعد في تنمية المهارات وعمليات العلم ومنها دراسة)اللولو
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ميدداء لطددالا المرحلددة الثانويددة، بددل عنصددراك رئيسددياك فددي تدددريس الكي تعتبددر المسددألة الكيميائيددة ألنو 
وأهددم أهددداف تعليمهددا، حيددث أنهددا تدددمج الم دداهيم العلميددة الكيميائيددة بالمهددارات الرياضددية،  وتددربط تعلدديم 
الكيمياء بالحياة العملية للطالا وتدريبهم على كي ية نقل المعرفة المكتسبة وتطبيقهدا فدي مواقدف جديددة 

لهدددا المهدددارات األساسدددية للتعامدددل معهدددا، ويتعلمدددون مدددن خاللهدددا ، فيكتسدددبون مدددن خاللدددديهم غيدددر مألوفدددة
الم دداهيم الجديددددة، والمهدددارات الحسدددابية المختل ددة، بمدددا يمكدددنهم مدددن االسددتخدام الصدددحي  لهدددذ  المهدددارات 

 المتنوعة في مواقف الحياة اليومية.
ن يكتسدا حتى يتمكن الطالدا فدي المرحلدة الثانويدة مدن حدل المسدألة الكيميائيدة مدن الضدروري أو 

مجموعة من المهارات الالزمة لذلك، والتي يطلق عليها مهارات حل المسألة الكيميائية، والتدي غالبداك مدا 
( أربق مهدارات  95   1957تبدأ بتحديد وفهم المشكلة وتنتهي بحلها بصورة صحيحة، وقد حدد بوليا) 

  يذ فكرة الحل، ومراجعة الحل. يمكن من خاللها حل المسألة هي   فهم المسألة، وابتكار الخطة، وتن
تتطلدا امدتالك كونهدا تمثل المسائل الكيميائية الل ظية مشكالت عاليدة الصدعوبة لددى الطدالا، و 

مهددارات ال هددم والتحليددل والتنظدديم ل همهددا والتعامددل معهددا، وتشددكل عبئدداك كبيددراك لدددى المعلمددين فددي طريقددة 
 ن.  للطالا وتحتاج إلى جهد ووقت كبيري تدريسهاشرحها و 

رئيسداك للجندة يداء فدي وزارة التربيدة والتعلديم و ومن خالل عمل الباحث كمشرف تربوي لمبحدث الكيم
تصددحي  مبحددث الكيميدداء فددي الثانويددة العامددة، فقددد الحددظ تدددني درجددات الطلبددة فددي المسددائل الكيميائيددة 

تدي يقدوم بهدا الباحدث الرياضية بخالف األسئلة الم اهيمية الموضوعية، ومن خالل الزيارات اإلشدرافية ال
للمعلمددين الحددظ أن األداء التدريسددي لمعلمددي الكيميدداء يعتمددد علددى الح ددظ والتلقددين والمناقشددة الروتينيددة 
لألمثلددة الددواردة فددي الكتدداا المدرسددي، وعدددم اسددتخدامهم السددتراتيجيات تقددوم علددى توظيددف مهددارات حددل 

لبة بح دظ حلدول األمثلدة كمدا شدرحت لهدم المسائل في مسائل أخرى من خارج الكتاا، وبالتالي يقوم الط
من المعلمدين، واذا مدا حددث تعدديل فدي المثدال فدإنهم يجددون صدعوبة وال ي كدرون فدي حلده، ومدن خدالل 
لقدداء الباحددث بمعلمددي الكيميدداء فددإنهم يؤكدددون بددأن لدددى الطلبددة ضددعف عددام فددي مهددارات فهددم المسددألة 

 التي يمتلكونها غير كافية لحل المسائل الكيميائية.      الل ظية، والمهارات الرياضية األساسية، والمهارات 
حاجدددة ملحدددة السدددتخدام اسدددتراتيجيات، ونمددداذج تددددريس حديثدددة تنمدددي مهدددارات حدددل  ظهدددرتذلك لددد

المسألة لددى الطلبدة، وذلدك بتقدديم المسدائل علدى صدورة مواقدف مشدكلة، بطريقدة تثيدر الدافعيدة وتسدتحث 
 درة على حل المسائل الكيميائية بدون مشاكل أو صعوبات. ، فيصب  لديهم القلدى الطلبة الت كير
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 مشكلة الدراسة:
 ، تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي في ضوء ما سبق

 ما أثر توظيف نموذجي ويتلي وبايبي في تنمية مهارات حل المسألة الكيميائية لدط طالبات 
 الصف الحادي عشر بغزة ؟ 

 الرئيس األسئلة ال رعية التالية   ويت رع من هذا السؤال 
 . ما مهارات حل المسألة الكيميائية التي يجا تنميتها لدى طالبات الصف الحادي عشر؟1
 التددي درسددت وفددق نمددوذج ويتلدديهةةل توجةةد فةةروق بةةين متوسةةطي درجةةات طالبةةات المجموعةةة التجريبيةةة . 2

الختبدار في التطبيدق البعددي  تياديةاالعودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة 
 مهارات حل المسألة الكيميائية؟

بددايبي التددي درسددت وفددق نمددوذج هةةل توجةةد فةةروق بةةين متوسةةطي درجةةات طالبةةات المجموعةةة التجريبيةةة . 3
الختبدار فدي التطبيدق البعددي  االعتياديدةودرجات طالبات المجموعة الضدابطة التدي درسدت وفدق الطريقدة 

 الكيميائية؟مهارات حل المسألة 
. هدل توجددد فددروق بدين متوسددطي درجددات طالبددات المجموعدة التجريبيددة التددي درسدت وفددق نمددوذج ويتلددي 4

ودرجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج بايبي في التطبيق البعدي الختبار مهارات 
 حل المسألة الكيميائية؟

 :فروض الدراسة
درجدددددات طالبدددددات  ي( بدددددين متوسدددددطα 0.05عندددددد مسدددددتوى ) توجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية .1

المجموعة التجريبية التي درست وفق نمدوذج ويتلدي ودرجدات طالبدات المجموعدة الضدابطة التدي درسدت 
 المجموعدة لصدال  في التطبيق البعدي الختبدار مهدارات حدل المسدألة الكيميائيدة االعتياديةوفق الطريقة 

 التجريبية.
درجدددددات طالبدددددات  ي( بدددددين متوسدددددطα 0.05ة إحصدددددائية عندددددد مسدددددتوى )توجدددددد فدددددروق ذات داللددددد. 2

درجدات طالبدات المجموعدة الضدابطة التدي درسدت و المجموعة التجريبية التي درسدت وفدق نمدوذج بدايبي 
لصدال  المجموعدة  في التطبيق البعدي الختبدار مهدارات حدل المسدألة الكيميائيدة االعتياديةوفق الطريقة 

 التجريبية.
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درجددددات طالبددددات  ي( بددددين متوسددددطα 0.05روق ذات داللددددة إحصددددائية عنددددد مسددددتوى )توجددددد فددددال  .3
درجدات طالبدات المجموعدة التجريبيدة التدي درسدت و  بية التي درست وفدق نمدوذج ويتلديالمجموعة التجري

 .وفق نموذج بايبي في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الكيميائية

 :أهداف الدراسة     
 سة إلى تحقيق األهداف التالية  تسعى الدرا

يتهددا لدددى طالبددات الصددف . تحديددد قائمددة بالمهددارات الالزمددة لحددل المسددائل الكيميائيددة التددي يجددا تنم1
 .الحادي عشر

ائيددة لدددى طالبددات الصددف . معرفددة أثددر توظيددف نمددوذج ويتلددي فددي تنميددة مهددارات حددل المسددألة الكيمي2
 .بالطريقة االعتياديةمقارنة  الحادي عشر

. معرفددة أثددر توظيددف نمددوذج بددايبي فددي تنميددة مهددارات حددل المسددألة الكيميائيددة لدددى طالبددات الصددف 3
 .بالطريقة االعتياديةمقارنة  شرالحادي ع

مهددارات حددل المسددألة الكيميائيددة لدددى . المقارنددة بددين أثددر توظيددف نمددوذجي ويتلددي وبددايبي فددي تنميددة 4
 طالبات الصف الحادي عشر.

  :أهمية الدراسة
 ل أهمية الدراسة في النقاط التالية تتمث
. تقدددم الدراسدددة معلومدددات واضدددحة ومتكاملدددة عدددن نمدددوذجي ويتلدددي وبدددايبي البندددائيين، قدددد ت يدددد مشدددرفي 1

الكيمياء، في تن يذ دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على توظيف استراتيجيات تدريس حديثة، قد تساهم 
 الحادي عشر.في تحسين طرق تدريس منهاج الكيمياء للصف 

. توفر الدراسة اختبار لقياس مهارات حل المسألة الكيميائية مما قد ي يد معلمدي مبحدث الكيميداء، فدي 2
 .ات العليا عند إعداد أدوات البحثتقويم طلبتهم، كذلك قد ي يد طلبة البحث العلمي والدراس

لتدددريس المسدائل الكيميائيددة وفقدداك . تدوفر الدراسددة قائمدة بمهددارات حددل المسدألة الكيميائيددة، ودليلدي معلددم 3
لنمددوذجي ويتلدددي وبدددايبي البنددائيين، قدددد ي يددددان مشددرفي ومعلمدددي مبحدددث الكيميدداء لتطدددوير طدددرق تددددريس 

 الكيمياء.
. توفر الدراسة مسائل كيميائية منتمية لمنهداج الكيميداء للصدف الحدادي عشدر، علدى صدورة مشدكالت 4

 طوير وتحسين مناهج الكيمياء.  علمية واقعية، قد ت يد واضعي المنهاج عند ت
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  حدود الدراسة
)القسددم العلمددي( فددي مدرسددة عكددا الثانويددة طالبددات الصددف الحددادي عشر اقتصددرت الدراسددة الحاليددة علددى

التعلدددديم )خددددان يددددونس(، فددددي ال صددددل الدراسددددي الثدددداني للعددددام الدراسددددي لبنددددات التابعددددة لمديريددددة التربيددددة و ل
          صددددددل الثدددددداني)تركيز المحاليددددددل(، وال صددددددل الثالددددددث م، كمددددددا اقتصددددددرت علددددددى تدددددددريس ال 2015 2014

ء للصدف الحدادي )الخواك الجامعة للمحاليل( مدن الوحددة الرابعدة )المحاليدل( المقدررة فدي كتداا الكيميدا
 ( باستخدام نموذجي ويتلي وبايبي البنائيين.عشر)القسم العلمي
 :مصطلحات الدراسة

 رف الباحث المصطلحات التالية إجرائياك طالع الباحث على األدا التربوي عابعد   
  :. نموذج ويتلي1

لمجموعدات المتعاوندة هدي المهدام وا يتضدمن ثدالث مراحدل منظمدة متتابعدة، لتدريس العلدوم نموذج بنائي
علددى صددورة مهمددات تعليميددة،  المتعلقددة بالمحاليددل تتمركددز حددول طددر  المسددائل الكيميائيددةوالمشدداركة، و 

يدة صدغيرة، والمشداركة فدي ا، من خالل ممارسة أنشدطة فدي مجموعدات تعاونوالت اوض االجتماعي لحله
 .انجازها

 :. نموذج بايبي2
، هي التشويق واالستكشاف يتضمن خمس مراحل منظمة متتابعة ومتكاملة لتدريس العلوم بنائي نموذج

ثدارة دافعيدة الطلبدة نحد والت سير والتوسق والتقويم،  و المسدألة الكيميائيدةحيث تبدأ بجذا المعلم لالنتبا  وا 
في اكتشاف خطوات الحل ثم ت سير الحلول ومناقشتها مدق  للطلبة، ثم إتاحة ال رصة المتعلقة بالمحاليل

 .طلبة ال صل
 . الطريقة االعتيادية:3

ندك يقدرأ المعلدم في حل المسائل الكيمياء، حيدث  تخدمها معظم معلمو الكيمياءالتدريس التي يسطريقة 
، ثددم يقددوم بتن يددذ العمليددات الحسددابية للوصددول الددى معطيددات المسددألة علددى السددبورة يلخددك، ثددم المسددألة

وتددم تحديددد تلددك الطريقددة مددن ، ن الطلبددة تدددوين الحددل فددي الكراسدداتثددم يطلددا المعلددم مدد، الحددل الصددحي 
 ، عند القيام بحل مسائل كيميائية.ال صول الدراسيةخالل مالحظة الباحث لبعض معلمي الكيمياء في 
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  :هارات حل المسألة الكيميائيةم .4
دراك مكوناتهدددا العلميدددة والعدديدددة، وايجددداد العالقدددات  قددددرة الطالبدددة علدددى فهدددم أبعددداد المسدددألة الكيميائيدددة، وا 

وتتضددمن  ،ها مدق التأكدد مدن دقدة الحدل وصدحتهالرياضدية التدي بينهدا لوضدق خطدة لحلهدا، ومدن ثددم تن يدذ
المطلدددوا ايجددداد  فدددي المسدددألة، ومهدددارة تحديدددد  تحديدددد مهدددارة تحديدددد المعطيدددات، ومهدددارة تلدددك المهدددارات؛

العالقة أو القانون المستخدم في الحل، ومهدارة تحديدد المعطيدات الناقصدة والالزمدة للحدل، ومهدارة اجدراء 
التحويالت وتوحيد الوحدات، ومهارة التطبيق الرياضي وتن يدذ عمليدات الحدل، ومهدارة تعمديم خطدة الحدل 

ار مهدارات حدل المسدألة وتقداس بالدرجدة التدي تحصدل عليهدا الطالبدة فدي اختبد في مسائل حياتية مماثلدة،
 .الكيميائية

 :. طالبات الصف الحادي عشر5
الطالبات اللواتي يدرسن في الصف الحادي عشدر مدن التعلديم الثدانوي فدي مددارس محافظدة خدان يدونس 

 .سنة( 17-16الحكومية وتتراو  أعمارهن بين )
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 الفصل الثاني
 طار النظرياإل

 النظرية البنائية:مفهوم     
ت الددتعلم، ولقددد حظيددت فددي السددنوات األخيددرة تحتدل النظريددة البنائيددة مكانددة متميددزة بددين نظريدا        

باالهتمام الكبير، إذ تقدم البنائية تصوراك واضحاك عن المعرفة وطريقة اكتسابها، فترى أن المعرفة يتم 
بناؤها في عقل المتعلم بواسدطة المدتعلم ذاتده، مدن خدالل مدرور  بدالخبرات المتنوعدة والمثيدرة، فيصدب  

 نى.التعلم  قائم على ال هم وذو مع
تهددف النظريددة البنائيدة إلددى االحت دداظ بأساسديات المعرفددة فدي الددذاكرة وفهمهددا بصدورة صددحيحة مددق و 

االسددتخدام النشددط لهددا ولمهاراتهددا فددي فهددم الظددواهر المحيطددة، وحددل المشددكالت المختل ددة وهددي تركددز 
ع مسدتمرة بددا إعلى دور المدتعلم فدي بنداء المعرفدة الشخصدية، وتعتبدر عمليدة اكتسداا المعرفدة عمليدة 

يعيدددد خاللهدددا المدددتعلم تنظددديم مددددا يمدددر بددده مدددن خبدددرات بحيددددث يسدددعى ل هدددم أوسدددق وأشدددمل )الخليلددددي 
 (. 50  1996وآخرون،

 مبادئ النظرية البنائية:
( أن النظرية البنائية استندت علدى عددد مدن المبدادئ والمرتكدزات وهدي 45-44  2007يرى زيتون)

 ما يلي 
وذلدك ألن المددتعلم يبنددي معرفتدده ور االرتكدداز فدي عمليددة الددتعلم، ي محدد. معرفدة المددتعلم السددابقة  وهد1

 في ضوء خبراته السابقة.
. المتعلم يبني معندى لمدا يتعلمده بن سده بنداءك ذاتيداك  حيدث يتشدكل المعندى داخدل بنيتده المعرفيدة مدن 2

خدددالل ت اعدددل حواسددده مدددق العدددالم الخدددارجي ومدددن خدددالل تزويدددد  بمعلومدددات وخبدددرات تمكنددده مدددن ربدددط 
 علومات الجديدة بما لديه وبشكل يت ق مق المعنى العلمي الصحي .الم
. ال يحددث تعلدم مددا لدم يحددث تغييددر فدي بنيدة ال ددرد المعرفيدة  حيدث يعدداد تنظديم األفكدار والخبددرات 3

 الموجودة داخل البنية المعرفية لل رد عند دخول معلومات جديدة.
 شكلة أو موق اك أو مهمة حقيقية واقعية.. التعلم يحدث على أفضل وجه عندما يواجه ال رد م4
 . ال يبني المتعلم معرفته بمعزل عن اآلخرين بل يبنيها من خالل الت اوض االجتماعي معهم.5
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 األسس التي قامت عليها النظرية البنائية:
ن سده ترتكز النظريدة البنائيدة علدى أن المدتعلم ال يسدتقبل المعرفدة بطريقدة تلقينيدة جامددة، إنمدا يبنيهدا ب
نشدددطة ألمددن خدددالل تمريددر  بمواقدددف مثيدددرة جديدددة، ومشدددكالت معقدددة أصددديلة، ويحددددث الددتعلم بتن يدددذ ا

 يجابي، لتحقيق األهداف المرجوة.ا  الت اعلية مق اآلخرين في جو تعاوني و 
 ( أن النظرية البنائية تقوم على األسس التالية  25  2004ويرى البنائيون كما ذكر عبد الصبور)

 التعلم وليس على التعليم. . تبنى على1
 . تشجق وتقبل استقاللية المتعلم.2
 . تجعل المتعلم كمبدع.3
 . تجعل التعلم كعملية.4
 . تشجق البحث واالستقصاء للمتعلم.5
 . تؤكد على الدور الناقد للخبرة في التعلم.6
 . تؤكد على حا االستطالع.7
 . تأخذ النموذج العقلي للمتعلم في الحسبان.8
 كد على األداء وال هم عند تقييم المتعلم.. تؤ 9

 . تقوم على مبادئ النظرية المعرفية.10
 بداع والتحليل.إل. تعمل على استخدام المصطلحات المعرفية مثل التنبؤ وا11
 كيف يتعلم الطالا. عتباراال. تأخذ في 12
 خرين.في المناقشة مق المعلم أو مق المتعلمين اآل شتراكالا. تشجق المتعلم على 13
 . تركز على التعلم التعاوني.14
 . تضق المتعلم في مواقف حقيقية.15
 . تؤكد على المحتوى الذي يحدث التعلم.16
 . تأخذ في االعتبار المعتقدات واالتجاهات للمتعلم.17
 . تزود المتعلم ب رصة لبناء المعرفة الجديدة وال هم من خالل الخبرات الواقعية.18
يجابية للطلبدة فدي الدتعلم، اإلنتيجة المشاركة  ،نظرية البنائية تغير في دور المعلمولقد أحدثت ال     

( أن المعلدددم يمكدددن أن يقدددوم بالعديدددد مدددن األدوار لتشدددجيق 1994  47) Martinوقدددد أوضددد  مدددارتن 
الطلبددة علددى بندداء المعرفددة والتحدددث عددن أفكددارهم وهددذ  األدوار تتمثددل فددي تقددديم وتوضددي  األنشددطة، 
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، وتقدديم أسدئلة مثيدرة للمشدكالت، وتنظديم لبيئدة الدتعلم، وتشدجيق الطلبدة علدى لعملية التعلمومالحظته 
 التعاون.

 نماذج تدريس العلوم القائمة على النظرية البنائية:
 

المباحددث نائيددة، والتددي يقددوم معلددم العلددوم و لقددد تعددددت النمدداذج التدريسددية التددي انبثقددت عددن النظريددة الب
اء وعلددوم حياتيددة( بتطبيقهددا أثندداء التدددريس، وجميعهددا يؤكددد علددى الدددور ال اعددل العلميددة )كيميدداء وفيزيدد

 البنائية ما يلي  النماذج من (151  2002)زيتون ذكرولقد  ،أثناء التعلم والنشط للمتعلم
 (.   .Posner M. نموذج التغير الم هومي ) بوسنر 1
 (. .Trwobridge and Bybee Mالتعلم البنائي ) تروبردج وبايبي  بايبي في . نموذج2
 ( ..Grayson Wheatly M. نموذج التعلم المتمركدز حدول المشكلددة ) جريسون وتيلي3
 ( . .Atkin and Karplus M) اتكن وكاربلس  بكل مراحلها . نموذج دورة التعلم4
 ( .  .Appleton M. نموذج التحليل البنائي ) ابلتون 5
 .  (.Osborn and Wittrock M). النموذج التوليدي 6
 . (.John A Zahoric M). نموذج جون زاهوريك البنائي 7
 .(.Woods M).نموذج وودز 8
 .. النموذج الواقعي ) الخليلي (9

الطالدددا مدددن القيدددام  تسددداعد فدددي تمكدددينويددرى الباحدددث أن جميدددق تلدددك النمددداذج البنائيدددة السددابقة،      
مجموعدات عمدل تعاونيدة للوصدول إلدى المعلومدات بالعديد من األنشطة العلمية االستقصائية، داخدل 

والم دداهيم الجديدددة، مددق ضددرورة مواجهددة الطددالا بمشددكالت حقيقيددة تسددتثير ت كيددرهم وتشددجعهم علددى 
 البحث. 

مددن حيددث التعريددف  وسددوف يقتصددر الباحددث فددي دراسددته بالحددديث عددن نمددوذجي ويتلددي وبددايبي،     
، ودور المعلدم والمدتعلم عندد تطبيدق ت التطبيدق الخصائك ومميدزات االسدتخدام ، وخطدواوالمراحل و 
 .من النموذجينكل نموذج 

 )استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة(البنائي : نموذج ويتليأوالً  
 :البنائي نموذج ويتلي تعريف

يعددددددددددود هددددددددددذا النمددددددددددوذج الددددددددددى كبيددددددددددر مناصددددددددددري النظريددددددددددة البنائيددددددددددة العددددددددددالم جريسددددددددددون ويتلددددددددددي 
(GraysonWheatleyحيدددث قدددا ،) وقدددام واألصدددوليينم بترجمدددة أفكدددار البندددائيين المحددددثين مدددنهم ،
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بصددددياغتها وتصددددميمها فددددي اسددددتراتيجية الددددتعلم المتمركددددز حددددول المشددددكلة فددددي مجددددال تدددددريس العلددددوم 
وهذ  األفكدار تقدوم علدى فكدرة أن فهدم المعندى يتطلدا مشداركة المدتعلم اإليجابيدة، ف يهدا  ،والرياضيات

ن سده، كمدا قددمت النظريدة البنائيدة تحلديالك للكي يدة التدي يبندي بهدا المدتعلم يقوم المدتعلم ببنداء المعرفدة ب
معرفتده، حيدث التركيددز علدى العوامددل الداخليدة التددي تدؤثر فددي الدتعلم، بدددالك مدن التركيددز علدى العوامددل 
الخارجيدددة، بمعندددى أن التركيدددز أصدددب  ينصدددا علدددى مدددا يجدددري داخدددل عقدددل المدددتعلم حينمدددا يتعدددرض 

 .  (302  2003)النجدي وآخرون، ليميةللمواقف التع
 بمراجعة األدا التربوي  فقد تعددت تعري ات نموذج ويتلي و        

( نموذجه بأنه أحد النماذج القائمة على ال لس ة البنائية ، ويتم فدي 1991  12) Wheatlyيعرف  
بيئددة تعلددم  وذلددك مددن خددالل ،معددارفهم العلميددةدة التالميددذ علددى بندداء م دداهيمهم و هددذا النمددوذج مسدداع

تساعد التالميذ على بناء المعنى من خالل مواقف اجتماعية مثل هذ  البيئات تعطي وتتي  للتالميذ 
مشدداركة أفكددارهم مددق أقددرانهم فددي كددل مجموعددة عمددل صددغيرة، وداخددل ال صددل ككددل، فددالمعنى يبنددى 

 اجتماعياك من خالل الت اوض بين األفراد.
اذج التددريس التدي تسداعد المتعلمدين فدي بنداء الم داهيم و ( بأنه أحد نمد10  2003تعرفه الجندي )و 

المعددارف العلميددة، مددن خددالل بيئددة تعلددم تسدداعدهم علددى بندداء المعنددى مددن خددالل مواقددف اجتماعيددة، 
حيددث يشددترك التالميددذ مددق بعضددهم الددبعض فددي كددل مجموعددة عمددل صددغيرة بأفكددارهم، وبددين تالميددذ 

لددذي يعدديش فيدده التالميددذ مشددكالت حقيقيددة وذات ال صددل ككددل، وهددذا مددا يمكددن تسددميته بالت دداوض، ا
لهددم،  الموكلددةمعنددى، ممددا يدددفعهم إلددى االستقصدداء واالكتشدداف، ممددا يزيددد مددن دافعيددتهم ألداء المهددام 

 ويزيد من فرك المشاركة، فتنمو المهارات واألفكار لديهم.
ائيددة، والتددي يواجدده ( بأندده أحددد اسددتراتيجيات النظريددة البن 219  2012)  تعرفدده العمددوديبينمددا      

المتعلم فيها بموقف حقيقي تتي  له صنق فهم ذي معنى من خالل ربط المعرفة السابقة ودمجها مدق 
ما تم تعلمه، من خالل مهام ومشكالت يتطلا إنجازها أو حلها في صورة مجموعات صدغيرة يعمدل 

فكدار واآلراء، وصدياغة أفرادها على التخطيط لحل المشكلة و تن يذ الحل، مما يشجق علدى تبدادل األ
 األسئلة البحثية المناسبة، ووضق االستراتيجيات المناسبة إليجاد الحلول.

سدماعيلو  صديق كما عرف ( اسدتراتيجية الدتعلم المتمركدز حدول المشدكلة بأنهدا موقدف 27  2010) ا 
 تعليمددي يواجدده فيدده الطالددا مشددكلة حقيقيددة واقعيددة، ويسددير فددي حلهددا وفددق مراحددل محددددة مسددتخدماك 

 والت كير المنطقي حتى يصل إلى حل المشكلة. واالستقصاءعمليات البحث 
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( أنها أحد استراتيجيات التدريس التي حدد خطواتها جريسون ويتلي عدام 9  2010) وتعرفها بلجون
م في ضوء مبادئ النظرية البنائية حيث يعتمد محور التدريس بهدذ  االسدتراتيجية علدى مهدارة 1991

 الم تو . اتباع الطرق العلمية في حلها بطريقة تعاونية تسم  بالبحث الحرو  ،تصميم المشكلة
( فيعرفهدددا أنهدددا طريقدددة مدددن طدددرق الدددتعلم ال عدددال ذات العالقدددة بأهدددداف الدددتعلم 36  2000أمدددا كدددوان)

التدي تقدوم علدى الدتعلم المتمركدز حدول المعلدم ويتضدمن الدتعلم ال عدال  االعتياديةمقابل طريقة التعليم 
لديناميكي بين المتعلمين وعملية التعليم حيث يكون التركيز في استراتيجية الدتعلم المتمركدز الت اعل ا

 وليس حل المشكلة كما في طريقة حل المشكالت. ،حول المشكالت على عملية حل المشكلة
 فيما يلي  تت قمن التعري ات السابقة أنها ويتض  

 .. التعلم يتم عن طريق طر  مشكالت ومهام تعليمية1
 . يتعاون المتعلمون مق بعضهم البعض في حل المهام التعليمية.2
 . يمارس المتعلمون األنشطة الت اعلية في بيئة غنية باألنشطة والخبرات. 3
يقددوم علددى مواجهدددة  بنددائي تدريسددي يعددرف الباحددث نمددوذج ويتلدددي بأندده نمددوذجوبندداءك علددى ذلددك     

في ت اعلية ايجاد حلول لها من خالل ممارسة أنشطة الطلبة بمشكلة تعليمية حقيقية، ويعملون على 
   .مجموعات تعاونية صغيرة، بمتابعة وتقويم المعلم

 مراحل نموذج ويتلي البنائي:
المشداركة.  –المجموعات المتعاوندة  –المهام  يتكون نموذج ويتلي البنائي من ثالث مراحل أساسية 

  (1-2)كما هو مبين في الشكل 
 مرحلة المهام                                                

Tasks                                                  
 
 

 مرحلة المشاركة                                 مرحلة المجموعات المتعاونة          
Cooperative Groups                                              Sharing 

 (196: 2003 مراحل نموذج ويتلي)زيتون وزيتون، (1-2شكل رقم)
والتدددريس وفقدداك لنمددوذج ويتلددي يبدددأ بمهمددة تتضددمن موق دداك مشددكالك يجعددل المتعلمددين يستشددعرون وجددود 
مشكلة ما، ثم يلدي ذلدك بحدث المتعلمدين عدن حلدول لهدذ  المشدكلة مدن خدالل مجموعدات صدغيرة كدل 
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المجموعددات بعضددها الددبعض فددي مناقشددة مددا تددم التوصددل إليدده. علددى حدددة، ويختددتم الددتعلم بمشدداركة 
 .(196  2003)زيتون وزيتون، 

 (461  2007)زيتون، بالت صيل نموذج ويتليوفيما يلي عرض لمراحل         
  Tasksأواًل: مرحلة المهام 

  تمثددل مهددام الددتعلم المحددور األساسددي للددتعلم المتمركددز حددول المشددكلة، حيددث يواجدده الطلبددة فددي هددذ
المرحلددة بمهددام أو مشددكالت حقيقيددة يتطلددا إنجازهددا أو حلهددا، كددأن يطددر  للطلبددة مسددألة أو مشددكلة 
معينة، وأن يطلا منهم كي ية حلها وفي هذا يسأل الطلبة بعض األسئلة األساسية مثل  ماذا أعدرف 

أسدتطيق عن هذ  المشكلة؟ وما الذي أحتاجه لكي أتعامل مق هذ  المشكلة؟ وما مصادر التعلم التي 
الرجددوع إليهددا لكددي أصددل إلددى الحددل أو الحلددول المناسددبة لهددذ  المشددكلة؟ وفددي هددذا يحتدداج الطلبددة إلددى 

وعلدى المعلدم فدي هدذا الصددد أن يسدتعين ب دروع  ،صياغة المشكلة في عبدارات واضدحة أكثدر تحديدداك 
 المعرفة المختل ة المتصلة بالمشكلة المقدمة إليهم.

ة، والتددي يعمددل التالميددذ بمددا لددديهم مددن عمليددنشددطة الاألى المشددكلة فددي وتكمددن قددوة الددتعلم المرتكددز علدد
وتتدددابين باسدددتخدام طرائدددق ومنددداحي  مسدددتوى معرفدددي علدددى حلهدددا، وقدددد تختلدددف أسددداليبهم فدددي الحدددل،

بينمددا يسددتخدم آخددرون طرقدداك وقددد تبدددو مددن وجهددة نظددر  ،فربمددا يلجئددون لطددرق معقدددة للحددل مختل ددة،
 سيصدددنق معنددى للمهمدددةمهمددة، و السدديعمل مدددن أجددل حدددل الكدددل  المعلددم غريبدددة وغيددر ناضدددجة، ولكددن

(Wheatly،1991  18.) 
بعددض الشددروط الواجددا توافرهددا  يقتددر  األدا التربددويولكددي تددؤدي المهمات)المشددكالت( غرضددها،  

 وهي  (493  2007) وزيتون ؛(198-197  2003) زيتون وزيتون ويحددهافيها 
       فددال تكددون م رطددة فددي التعقيددد، حتددى ال تددؤدي إلددى  . تكددون مناسددبة مددن حيددث المسددتوى لكددل طالددا1
 حباط الطلبة.ا
 . تتضمن موق اك مشكالك حقيقياك، ولها أكثر من طريقة للحل وأكثر من جواا.2
. تحدددث الطلبدددة علدددى التحدددري والبحدددث الحدددر، واسدددتخدام أسددداليبهم البحثيدددة، لتوظي هدددا فدددي معالجدددة 3

 المهمة )المشكلة(.
ثارة العقلية، بحيث تشجق الطلبة على طر  أسئلة مثل  ماذا أعرف عن هدذ  ستإل. تشمل عنصر ا4

سددتطيق الرجددوع إليهددا االمشددكلة؟ مددا الددذي أحتاجدده لكددي أتعامددل مددق هددذ  المشددكلة؟ مددا المصددادر التددي 
 لكي أصل إلى الحلول المناسبة أو االفتراضات المقترحة؟
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 عدد االجتهادات واألفكار واآلراء.المناقشة، وبالتالي ت. تشجق المتعلمين على الحوار و 5
 .لية من حيث كونها تؤدي إلى نتيجة. تكون عم6

ويدددرى الباحدددث أن المسدددائل الكيميائيدددة تمثدددل مشدددكالت علميدددة حقيقيدددة لددددى الطلبدددة، تسدددتثيرهم علدددى 
يجاد حلول صحيحة ودقيقة لها، ويمكن تقديمها على صورة مهام تعلم حقيقية، ال سديما إالت كير في 

 .ارتبطت بحياة وواقق الطلبةذا ما إ
 :Cooperative Groupsثانيًا: مرحلة المجموعات المتعاونة 

فيهدددا يقسدددم الطلبدددة إلدددى مجموعدددات صدددغيرة متجانسدددة والمجموعدددة الواحددددة غيدددر متجانسدددة، ويحددددث و 
التعاون بيدنهم بشدكل طبيعدي فدي أثنداء مناقشدات المجموعدة فيمدا بيدنهم، وعلدى المعلدم تشدجيق الطلبدة 

تعدداون وتوزيددق األدوار بالتوجيدده واإلرشدداد، إذ أن هددذا النمددوذج يتبنددى الددتعلم التعدداوني، والعمددل علددى ال
التعاوني ربما يكون أكثر المراحل أهمية في الوصول إلى التعلم إليجاد الحلول المناسبة للمشدكالت، 

للمشدكلة، كمدا  فالطلبة يساعد بعضهم بعضاك من خالل تبادل اآلراء واألفكار وتكوين فهم أكثر عمقداك 
ويسدددم  هدددذا التعددداون بتنميدددة الثقدددة، وحريدددة الت كيدددر، وتطدددر  األسدددئلة علدددى الصدددف دونمدددا تهديدددد أو 

 تسلطية، كما يقوم الطلبة آراء وأفكار بعضهم البعض.
 :Sharingثالثًا: مرحلة المشاركة 

ائي، حيدث تمثل هدذ  المرحلدة، المرحلدة األخيدرة مدن مراحدل التددريس وفقداك لنمدوذج ويتلدي البند 
األساليا التي تم استخدامها وصوالك لتلدك الحلدول، بة كل مجموعة حلولهم على الصف، و يعرض طل

تتباين الحلول المقدمة، ولهذا ال بد مختل ة، إذ أنه يتوقق أن تختلف و وتدور مناقشات حول الحلول ال
تعمددل هددذ  المناقشددات فيمدا بيددنهم، و  ت دداقالامدن إجددراء المناقشددات بددين المجموعدات وصددوالك لنددوع مددن 

على تعميق فهم الطلبدة لكدل مدن الحلدول واألسداليا المسدتخدمة فدي معالجدة المشدكلة وحلهدا، وكأنهدا 
استدالالتهم وحلولهم للمشكلة، وبالتالي يتطلا من معلم ي يتداولون من خالله ت سيراتهم و منتدى فكر 

ناقشددة والددتعلم مددن بعضددهم بعضدداك، العلددوم أن يددوفر الوقددت الكددافي للطلبددة، ويعطدديهم فرصددة كافيددة للم
والموجه لالتصال والتواصل بين الطلبة، كدذلك يسداعد علدى صدنق  ،والمسهل وأن يؤدي دور الميسر
 معنى لحلول الطلبة.

يجابيدة الطلبدة ومشداركتهم إمما سدبق، يتضد  أن نمدوذج ويتلدي البندائي بمراحلده الدثالث أكدد علدى    
، للوصددددول الددددى حلددددول مناسددددبة للمهددددام التعليميددددة والبحددددث خددددالل الت كيددددر واالستقصدددداء ال عالددددة مددددن

 . تعاوني المطروحة، في جو تعليمي
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وقد استخدم الباحث نموذج ويتلدي بمراحلده الدثالث فدي تددريس المسدائل الكيميائيدة المتعلقدة بموضدوع 
 على صورة مشكالت ومهمات تعليمية . الكيميائية المحاليل، وتم طر  جميق المسائل

 

 نموذج ويتلي البنائي: زاتوممي خصائص
  2000)نمددوذج ويتلدددي البنددائي بمجموعددة مدددن الخصددائك لخصددها الحدددذي ي يمكددن وصددف 
 ( بالتالي 145

. تحمددددل التالميدددددذ المسدددددؤولية أثندددداء التعلددددديم، كدددددونهم يضدددددعون حلددددوالك للمشدددددكالت التدددددي تدددددواجههم، 1
 ويستخدمون المصادر المتنوعة للمعلومات التي يتوقعون أن تساعدهم.

 مشددكلة، بطريقددة تسددم  بالبحددث الحددرمحددور التدددريس بهددذا النمددوذج يعتمددد علددى مهددارة تصددميم ال .2
 الم تو .و 
. يساعد هذا النموذج على تنمية م هوم التعلم الذاتي، كمدا تنمدي الكثيدر مدن المهدارات االجتماعيدة 3

 مثل االتصال مق اآلخرين، واحترام آرائهم، واالستماع لهم.
ويسداعد بعضدهم  ،ك ويتعلمدون سدويا اسي في هذا النموذج، كون التالميذ يتناقشون. التعاون مبدأ أس4

 تطبيق ما تم تعلمه من خالل هذا النموذج.و  ،ي الحصول على فهم لما يتعلمونهبعضاك ف
 . ال يشعر التلميذ بتقييد على أفكار  أو آرائه، بل يشعر بحرية في الت كير دون تسلط من المعلم.5
 معلم في هذا النموذج على التوجيه واإلرشاد لعملية التعلم.. يقتصر دور ال6
 . يتم تقويم التالميذ عن طريق قياس أدائهم عندما يواجهون مشكالت أخرى.7

  ج ويتلي يتميز بالمميزات التالية( أن نموذ231  2012ترى العمودي)و  
 . مساعدة الطالا على بناء معنى لما يتعلمونه.1
طدددالا فدددي قددددراتهم علدددى حدددل المشدددكالت، فهدددم يعتمددددون علدددى أن سدددهم وال . تنميدددة الثقدددة لددددى ال2

 .يخبرهم بحل المشكلة بصورة جاهزة ينتظرون أحداك لكي
 . شعور الطالا أن التعلم هو صناعة المعنى وليس مجرد ح ظ معلومات عقيمة.3

  ( أن نموذج ويتلي يتميز بدددد2000  5)Dempasey و أشار    
ربطهددا لددى اسدتردادها و مددن خاللده فددي مواقدف الحيدداة المختل دة، ممددا يسداعد ع. توظيدف المعلومدات 4

 .لتتوافق مق المعرفة الجديدة بالمعلومات السابقة، وينشط المعرفة السابقة ويعيد بناءها
  ( بعض المميزات461-460  2007تون)ويضيف زي   
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يدراك مدن المهدارات االجتماعيدة، . يساعد هذا النموذج على تنمية م هوم الدتعلم الدذاتي، كمدا ينمدي كث5
 مثل االتصال مق اآلخرين، واحترام آرائهم، واالستماع لهم.

. مددن شددأن هددذا النمددوذج أن يعدددل مددن االتجاهددات السددلبية للطددالا نحددو المددادة المتعلمددة، نتيجددة 6
 تعودهم على العمل بشوق وحماس، دون الشعور بالحرج، أو الخجل من الخطأ.

 بما يلي  نموذج ويتليسبق يمكن تحديد مميزات وبناءك على ما       
 . تنمية االتجاهات االيجابية لدى الطلبة نحو المادة العلمية المقدمة لهم.1
 . يزيد من توظيف المعرفة العلمية في مواقف حياتية وواقعية.2
 . تنمية قدرة الطلبة على التعامل مق المشكالت بطريقة صحيحة.3
 ، ودمجه بالخبرات السابقة للطلبة.م على ال همكد على التعلم القائ. يؤ 4
 . إثارة وتح يز مهارات الت كير، واتاحة ال رصة الكتشاف المعارف الجديدة.  5
 . تنمية المهارات االجتماعية وحا العمل التعاوني لدى الطلبة.6

 أدوار المعلم وفق نموذج ويتلي البنائي:
ة عددن النظريددة البنائيددة يتطلددا تغيددرات جوهريددة تطبيددق نمدداذج واسددتراتيجيات التدددريس المنبثقدد 

فددي سددلوك المعلددم، وهددذا يتطلددا مددن المعلددم البنددائي القيددام بددأدوار متعددددة عنددد تطبيددق نمددوذج ويتلددي 
 فيما يلي ( 54  2007)زيتونو  (85 -84  2012)الع ون ومكاونوضحها 

بيئدة الصد ية تت اعدل فدي بنداء توفير بيئة ص ية بنائيدة تشدمل علدى  الطلبدة، والمهدام، والمعلدم، وال. 1
يتقاضددددون مددددق بعضددددهم، موعددددات تعاونيددددة صددددغيرة، يتناقشددددون و المعرفددددة عددددن طريددددق العمددددل فددددي مج

وتتصف هذ  البيئة بأنها متمركزة حول الطالا، حيث أنه محدور العمليدة التعليميدة التعلميدة، والمعلدم 
 ميسر ومسهل وموجه لها.

م أو مشكالت حقيقية، تشجق الطلبدة علدى االنشدغال فدي . التركيز على أنشطة الطلبة، وتهيئة مها2
حلها على نحو ذاتي في إطار الت اعل االجتماعي بين أفراد المجموعة التعاونية، وعددم الخدوف مدن 

 ال شل في حل هذ  المهام. 
. تعددددرف خصددددائك الطلبددددة، وبندددداء أنشددددطة ومهمددددات تالئددددم خصائصددددهم، وقدددددراتهم وتعمددددل علددددى 3

 تطويرها.
رات الطلبة السابقة وربطها بالتعلم الجديد لبناء المعرفة المطلوبة التدي يمكدن دمجهدا . تشخيك خب4

 في البناء المعرفي للطالا.



 

  20 
 

 طائهم ال رصة في مناقشته.عوا . توفير الوقت الكافي للطلبة للت كير في الحل، 5
الل . تسددهيل عمليددة حددل المشددكلة لدددى الطلبددة عددن طريددق مسدداعدتهم علددى تنظدديم أفكددارهم مددن خدد6

 التساؤالت التالية 
 ماذا نعرف؟ ماذا نحتاج أن نعرف؟ ماذا تعتقد أن تكون االجابة؟ كيف يمكن الوصول إلى الحل؟

ويلعدددا المعلدددم فدددي هدددذ  المرحلدددة دور غيدددر تقليددددي  فهدددو مشدددارك اجتمددداعي، ألنددده عضدددو فدددي كدددل 
انداك إذا كدان هنداك مجموعة، فهم يمر على كل منها، ال يخطد  أي فكدرة، بدل يقدوم بددور التوجيده أحي

 .(24  2008ما يدعو لذلك)برغوت، 
أهميددة دور المعلددم فددي طددر  المهمددة التعليميددة علددى صددورة مشددكلة تسددتثير ت كيددر  ممددا سددبق تتضدد 

وقتدداك كافيدداك للتأمددل والت كيددر، وتشددجيق الطلبددة علددى الحددوار  وا عطددائهمالطلبددة وتمددس حيدداتهم وواقعهددم، 
 كسابهم مهارات حل المسألة.والمناقشة الجماعية مما يساهم في ا

 أدوار المتعلم وفق نموذج ويتلي البنائي:
يشجق نموذج ويتلي ذاتية الطالا ك رد وعضو فعال له شخصيته وأهدافه ضمن مجموعة اجتماعية 

-175  2003)زيتددون وزيتددون حددددهامتعاونددة، وتددم تحديددد ثالثددة أدوار للطالددا وفددق نمددوذج ويتلددى 
 فيما يلي  (176
  فالطالدا يكتسدا المعرفدة و ال هدم مدن خدالل نشداطه، والطالدا ينداقش و يحداور النشةطالطالب . 1

 ويسأل ويبحث ويالحظ ويستمق إلى وجهات نظر اآلخرين، وال يكون روتينياك في أداء المهام.
إلدددى ظهدددور هدددذا الددددور أثنددداء تطبيدددق نمدددوذج ويتلدددي بمراحلددده الدددثالث فدددي تددددريس  يشدددير الباحدددثو    

وذلدددك مدددن خدددالل التأمدددل فدددي  ،ظهدددر دور الطالدددا النشدددط فدددي مرحلدددة المهدددامييدددة، فالمسدددائل الكيميائ
المسدددألة، ومحاولدددة فهدددم عناصدددرها، وتحديدددد المطلدددوا لحلهدددا، وبدددرز هدددذا الددددور أيضددداك فدددي مرحلدددة 
المجموعددات المتعاونددة وفيهددا كددان يتبددادل األفكدددار مددق أفددراد مجموعتدده، ويناقشددهم ويحدداورهم، كدددذلك 

جموعددات ة حيددث أعطيددت لهددم ال رصددة فددي عددرض طريقددة الحددل علددى المظهددر فددي مرحلددة المشددارك
النقداش العلنددي الجمداعي، والددفاع عدن طريقددة الحدل التدي تبنتهدا المجموعددة جدراء الحدوار و وا  األخدرى، 
 المتعاونة.

  فالطالا يبني معرفته وفهمه عدن طريدق العمدل الجمداعي، وذلدك مدن خدالل الطالب االجتماعي. 2
 من مجموعات تعاونية مق أقرانه، وهذا ال يلغي فردية الطالا.المناقشة والحوار ض
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والتددي يددتم فيهددا الحددوار والمناقشددة بددين أفددراد  ،فددي مرحلددة المجموعددات المتعاونددة هددذا الدددور يتجلددىو 
 المجموعة الواحدة في خطوات حل المسألة الكيميائية المطروحة عليهم بشكل تعاوني.

ويتلي بجعدل الطلبدة نشديطين، بدل ال بدد مدن أن يأخدذ الطالدا فال يكت ي نموذج  الطالب المبدع:. 3
 دور  كمكتشف ومبدع لشيء جديد.

هددذا الدددور واضددحاك وجليدداك فددي مرحلددة المشدداركة، والتددي يددتم فيهددا مداولددة جماعيددة ومناقشددة  ويظهددر  
م توحددة لمجموعددة الحلددول المختل ددة لددن س المسددألة وبالتددالي فرصددة لظهددور طددرق حددل ابداعيددة جديدددة 

 طرحها ويتبناها الطلبة.   ي
 محددات التدريس باستخدام نموذج ويتلي البنائي:

 فيما يلي   (200  2003)زيتون وزيتون له عدة محددات وضحها التدريس باستخدام نموذج ويتلي
. قد يناسا هذا النموذج بعض مهام التعلم ذات العالقة بحل المشدكالت وهدي المشدكالت م توحدة 1

 ن حلها بأكثر من طريقة و يكون لها أكثر من حل.النهاية التي يمك
  في ضوء مجموعة من المتغيرات وهي . تتحد فاعلية هذا النموذج2

 .ليم وفق الشروط التي سبق توضيحهاأ. االختيار الصحي  لمهام التع
 ا. ت اعل المتعلمين مق مهام التعلم، ومق بعضهم البعض.

 لبنائي في التعلم.ج. ممارسة المعلم ألدوار  وفق النموذج ا
 د. توفر االدوات واالجهزة الالزمة لممارسة األنشطة المتضمنة في مهام التعلم.

هد. توافر الوقت الكافي لممارسة هذ  االنشطة، بحيث ال يكون الوقت عنصراك ضاغطاك علدى المدتعلم 
 أو المعلم.

مددن يسددتخدمه أن يكددون  . لددم يتضددمن هددذا النمددوذج مكوندداك خاصدداك بعمليددة التقددويم، لددذا يجددا علددى3
 نظاماك خاصاك بعملية التقويم.

. ال يصددل  هددذا النمددوذج لتدددريس حددل المشددكالت إذا كددان فددي يددد المددتعلم كتددا تقليديددة تقدددم حلددوالك 4
 جاهزة لهذ  المشكالت. 

أن فاعليددة هددذا النمددوذج فددي التدددريس، يتطلددا معلددم مدددرا علددى خطددوات  وممددا سددبق يتبددين 
وتدددوفير المدددواد واالدوات،  دوار المطلوبدددة منددده فدددي توجيددده الطلبدددة ،ألن يدددذ االنمدددوذج، بحيدددث يقدددوم بت

نحددو  ، تثيددر دافعيدة الطلبددةومثيددرة وتصدميم األنشددطة المختل دة، وطددر  المهددام التعليمدة بصددورة مشدوقة
 .التعلم
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 خطوات توظيف نموذج ويتلي البنائي في تدريس الكيمياء:
رسدها الطلبدة بددون أي تقدديم مسدبق لهدا، ويدتمكن الطلبدة يبدأ نمدوذج ويتلدي بتقدديم مشدكلة حقيقيدة يما

من التعرف على مناطق التعلم من خالل التحليل المبدئي للمشكلة، كما أن المعرفدة والمهدارات التدي 
يتم اكتسابها بهذ  الطريقة تطبق لحل المشكلة، مما يمكن للطلبة من تلخديك مدا تدم تعلمده و دمجده 

ومدن بدين المزايدا المزعومدة لهدذا الندوع مدن الدتعلم أنده يزيدد الدافعيدة،  مق المعرفة السدابقة لكدل طالدا،
ويتددا  مددن خاللدده دمددج المعرفددة فددي ال ددروع المختل ددة بالنسددبة للمندداهج األخددرى، والسددبا فددي ذلددك أن 
نظريات التعلم المتمركز حول المشدكلة تلبدي احتياجدات بدرامج المدتعلم، بددءاك باإلعدداد ال ندي ووصدوالك 

 (.141  2000لممارسة)الحذي ي،إلى خبرة ا
نمددوذج ويتلددي فددي تدددريس المسددائل الكيميائيددة  خطددوات توظيددفالباحددث بندداءك علددى مددا سددبق يوضدد  و 

 جرائية التالية إلباتباع الخطوات ا
يقوم المعلم بالتهيئة للمهمدة التعليميدة عدن طريدق مراجعدة المعلومدات الالزمدة لتن يدذ المهمدة،  .1

أو المعادلة الرياضية المطلوا تطبيقها في حدل المسدألة  ،رياضيومناقشة الطلبة بالقانون ال
 الكيميائية.

 التي تتضمن مشكلة معينة تثير ت كيرة التعلم )المسألة الكيميائية( و يقوم المعلم بعرض مهم .2
شريحة بوربوينت، ويطلا من الطلبة الت كيدر فدي حدل  وأالطلبة ، على صورة بوستر ورقي 

 هذ  المهمة.
 من فهم الطلبة للمهمة، يتم االنتقال إلى مرحلة المجموعات المتعاونة.بعد التأكد  .3
   تتكدددون مدددنوالمجموعدددة الواحددددة غيدددر متجانسدددة و يدددوزع الطلبدددة علدددى مجموعدددات متجانسدددة،  .4

 . ( طالا4-5)
، ويددتم توزيددق مهددارات حددل المسددألة علددى الطلبددة وزيددق ورقددة عمددل تتضددمن مهمددة الددتعلميددتم ت .5

 بعد كل مهمة.بين الطلبة رات بحيث يتم تبادل هذ  المها
والمدوندة فدي ورقدة العمدل  ،يطلا من طلبة كدل مجموعدة مناقشدة المهمدة التعليميدة المطلوبدة .6

 بشكل تعاوني.
الموجده و حيدث يقدوم بددور المرشدد و  ،لمتعاوندةمراقبدة عمدل المجموعدات ايقوم المعلم بت قدد و  .7

 .جابةإللى طريقة الحل أو اإالمساند دون التلمي  
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ن كددل مجموعدة تسددجيل طريقدة الحدل التددي اسدتخدمتها لحددل المسألة)المشدكلة( علددى يطلدا مد .8
 صورة بوستر ورقي.

تقدوم المجموعددات بعددرض طددرق الحددل، ومددن خدالل النقدداش الجمدداعي بددين الطلبددة والددذي يددتم  .9
لى النتيجة الدقيقةتحت اشراف المعلم يتوصل الطلبة إلى الت  . علم الصحي  وا 

أخدرى علدى صدورة ورقدة عمدل تقويميدة، ويطلدا مدن الطلبدة تن يدذ  يقدم المعلدم مهمدة تعليميدة .10
 المهمة بن س الطريقة السابقة.

 )استراتيجية دورة التعلم الخماسية( البنائي : نموذج بايبيثانياً 
حددد النمدداذج التدريسددية البنائيددة التددي انبثقددت عددن النظريددة البنائيددة، والتددي أيعتبددر نمددوذج بددايبي      

، والتددي تهدددف الددى تحقيددق الددتعلم ذي المعنددي، دريس العلددوم والمباحددث العلميددةي تدديمكددن توظي هددا فدد
وذلددددك بجعددددل المددددتعلم محددددور لعمليددددة الددددتعلم، واتاحددددة ال رصددددة لدددده بممارسددددة األنشددددطة االستقصددددائية 

 التعاونية، وممارسة عمليات واجراءات حل المسائل، والتي تؤدي إلحداث التعلم المطلوا.
ظهددددرت بعددددد أن ركددددز األمريكددددان جهددددودهم  الخماسددددية بددددأن دورة الددددتعلم Lawsanولقددددد أشددددار       

م، وسددددميت بدددددورة الددددتعلم 1957لتثقيددددف أبنددددائهم علميدددداك، وذلددددك بعددددد غددددزو السددددوفيت لل ضدددداء عددددام 
 مددن خمددس مراحدل، وكانددت األكثددر شددعبية والمراحدل الخمسددة هددي  يشددتغل،( لتكونهددا 5Esالخماسدية)

 .(Niederberger) ، 2009  26يقيم  يستكشف، يوض  ، يتوسق،
وفددي هددذا المحددور سددوف نتندداول م هددوم نمددوذج بددايبي، ومراحلدده، ودور المعلددم والطالددا فددي كددل      

مرحلة، وأهميته في عملية التدريس، ومعوقات توظي ه في التدريس، وآليدة التغلدا عليهدا، والخطدوات 
 اإلجرائية لتوظي ه في تدريس الكيمياء.

 :البنائينموذج بايبي  تعريف
 (BSCS( مددن مجموعددة دراسددة مددنهج علددوم البيولوجيددا)Roger Babee)و (Trowbridgeقددام) 
(Biological Science Curriculum Study سددنة )م بتطددوير نمددوذج تدريسددي بنددائي 1990

دا التربدوي والدراسدات ويشدير األ أو مدا يعدرف بنمدوذج بدايبي البندائي، ،سدمي بددورة الدتعلم الخماسدية
 ت لنموذج بايبي منها عدة تعري ا إلىالسابقة 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Niederberger+Susan%22
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يقوم أساسداك علدى  والرياضيات ( بأنه  نموذج لتدريس مادة العلوم330  2004عرفه بايبي وآخرون)
، ومرحلدددة اآلتيدددة  مرحلدددة االنشغال)التشدددويق(فكدددرة النظريدددة البنائيدددة، ويتكدددون النمدددوذج مدددن المراحدددل 

 االستكشاف، ومرحلة التوضي ، ومرحلة التوسق، ومرحلة التقويم.
( بأندده  نمددوذج وضددعه العددالم التربددوي المعاصددر بددايبي 218  2005مددا وعرفدده النجدددي وآخددرون)ك

لتدريس مادة العلوم و يقوم أساسداك علدى فكدرة النظريدة البنائيدة، ويتكدون النمدوذج مدن المراحدل اآلتيدة  
مرحلددددة االنشغال)التشددددويق(، ومرحلددددة االستكشدددداف، ومرحلددددة التوضددددي ، ومرحلددددة التوسددددق، ومرحلددددة 

 لتقويم.ا
( بأنه  طريقة أو نمدوذج تدريسدي يمكدن اسدتخدامه فدي تصدميم 99  2001بينما يعرفه عبد السالم )

مواد ومحتوى المنهج واسدتراتيجيات تعلديم العلدوم، ويؤكدد علدى الت اعدل بدين المعلدم والطالدا، ويعتمدد 
 على األنشطة الكش ية لتنمية أنماط االستدالل الحسي والشكلي لدى الطالا.

( دورة الدتعلم بأنهدا  اسدتراتيجية معرفيدة تدريسدية تسدتمد حقيقتهددا 13  2004ويعدرف أبدو عطايدا) كمدا
. للمدتعلم خدالل المواقدف التعليميدةمن النظريدة البنائيدة، وهدي فدي جوهرهدا تؤكدد علدى الت اعدل النشدط 

م دداهيم ( بأندده  نمددوذج يددتم فيدده مسدداعدة التالميددذ علددى بندداء معددرفتهم )ال306  2002عرفدده زيتددون )و 
والمبادئ، القوانين( عن موضوع الدرس الجديد من خالل وضعهم في موقدف ينضدوي علدى مشدكلة، 
ثم يوجهون إلدى اجدراء نشداط استكشدافي الختبدار صدحة أفكدارهم األوليدة، ثدم عدرض مدا توصدلوا إليده 

 في مواقف جديدة. الستخدامهامن نتائج وت سيرات وتلخيصها في صورة معلومات أساسية 
 فيما يلي  تت قمن التعري ات السابقة أنها ويتض  

 النموذج يعود للعالم التربوي بايبي لذلك عرف باسمه.. 1
 النموذج يقوم أساساك على النظرية البنائية للتعلم .. 2
يتكون النمدوذج مدن خمدس مراحدل هدي  االنشدغال، واالستكشداف، والت سدير، والتوسدق، . 3

 والتقويم.
يسدداعد المتعلمددين لتدددريس العلددوم  نمددوذج بنددائي نمددوذج بددايبي بأندده وفددي ضددوء ذلددك يعددرف الباحددث 

على بناء واكتشاف معارفهم الجديدة، مدن خدالل انغماسدهم فدي أنشدطة ت اعليدة، وربدط تلدك المعدارف 
يتضددمن خمددس مراحددل منظمددة متتابعددة ومتكاملددة  مرحلددة التشددويق، بالمشددكالت الحياتيددة الواقعيددة، و 
 الت سير، ومرحلة التوسق، ومرحلة التقويم.ومرحلة االستكشاف، ومرحلة 
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 مراحل نموذج بايبي البنائي:
خمددس مراحددل( ومنهددا  الا التربددوي المتعلددق بنمددوذج بددايبي)دورة الددتعلم ذي األدمددن خددالل مراجعددة ا

( والشددددطناوي والعبيدددددي 251-146  2009سددددعيدي والبلوشددددي)أمبو ( و 452-446  2007زيتددددون)
 و( 334-331  2004( وبدددددددددددايبي و آخدددددددددددرون)2008  64-66)Marekو ( 92-94  2006)

Genen,Kocakaya(2010  100-110و )Compbell (2000  33-36 ) 
 يمكن توضي  مراحل )الخطوات االجرائية( نموذج بايبي على النحو التالي 

 Excitement phaseأواًل: مرحلة التشويق )اإلثارة والتنشيط( 
ثدارة اهتمدامهم وفضدولهم تجدا   تهدف هذ  المرحلة إلى الكشف عن الخبدرات السدابقة لددى الطدالا، وا 

موضددوع الددتعلم الجديددد، وذلددك مددن خددالل األنشددطة التاليددة  اختبددار قصددير، طددر  تسدداؤالت، مهمددات 
 حقيقية، ورقة عمل جماعية، حدث متناقض، لعبة تعليمية، حل النشاط البيتي. 

 ويتمثل دور المعلم في تلك المرحلة فيما يلي 
ثارة التساؤالت، وتشجيق التنبؤ، وتنشيط الطالا.خلق اإل. 1  ثارة وال ائدة، وتوليد ال ضول، وا 
 . انتزاع استجابات الطالا التي تكشف عن الخبرات السابقة لديهم.2
 . اكتشاف آلية ت كير الطالا تجا  التعلم الجديد.3

 ويتمثل دور الطالا فيما يلي  
 لم الجديد، ومن هذ  التساؤالت يقوم الطالا بطر  تساؤال تجا  موضوع التع

 . لماذا يحث هذا؟ 1
 . ماذا أعرف عن هذا الموضوع؟2
 . ما الذي يمكنني من معرفة المزيد عن هذا الموضوع؟3
هم السددابقة، تاسددترجاع معددرفعلددى هميددة تلددك المرحلددة تكمددن فددي مسدداعدة الطلبددة أ ويددرى الباحددث أن  
لدى مهمدة الدتعلم الجديدد، ويجدا علدى إديددة، وتهيئدتهم يجاد عالقة ترابطية بينها وبين المعدارف الجوا  

المعلددم فددي تلددك المرحلددة أن يقددوم المعرفددة السددابقة لدددى الطلبددة، وأن يطددر  مشددكالت علددى الطلبددة، 
 ويسأل أسئلة ليثير حالة عدم التوازن لديهم.

  Exploration phaseثانيًا: مرحلة االستكشاف 
ا، وحدا اسدتطالعهم عدن طريدق تدوفير الخبدرات لهدم تهدف هذ  المرحلدة إلدى إرضداء فضدول الطدال

 .تعلمية، ويتعاون الطالا فيما بينهم، لبناء المعارف والمهارات  –من خالل اقترا  أنشطة تعليمية 
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 ويتمثل دور المعلم في تلك المرحلة فيما يلي:
 تشجيق الطالا وتوجيههم للعمل مق بعضهم البعض.. 1
 ا عطاء ال رصة لهم للمشاركة.. اإلشراف والتوجيه والتيسير، و 2
 . متابعة تسجيل مالحظات الطالا بدقة، واالستماع إليهم.3
 . طر  التساؤالت المحيرة؛ لتوجيههم تجا  استقصاء المعارف والمهارات.4
 . توفير وقتاك للطالا للعمل خالل المشاركة في مجموعات التعلم التعاونية.5

 ويتمثل دور الطالب فيما يلي: 
 ام االستقصاء والبحث؛ لتحقيق فضولهم و إرضائه .. استخد1
 . الت كير بحرية في حدود ما يتطلبه النشاط .2
 . صياغة ال رضيات والتوقعات والت سيرات الجديدة.3
 . تبادل المناقشات مق زمالئه في مجموعات التعلم التعاونية.4
نشاء الرسومات في ورقة النشاط.5  . تسجيل المالحظات وا 
 االحكام على األحداث والمشاهدات.. تعليق 6

هدي المرحلدة األهدم ف ،المرحلدة وبناءك على مدا سدبق يبدرز الددور ال اعدل والنشدط للطالدا فدي تلدك     
واألكثددددر ت اعليددددة، حيددددث يجمددددق الطالددددا البيانددددات، وي ددددرض ال رضدددديات، ويتنبددددأ باألحددددداث، حتددددى 

والمدواد المطلوبدة، واتاحدة ال رصدة  يستكشف المعدارف الجديددة، ومدن واجدا المعلدم أن يدوفر األدوات
لهم القيام بتجارا عملية ، وتقويم البدائل الممكنة، ويقدم االقتراحات االستقصائية الم توحدة، ويكدون 
 المعلم ميسراك ومالحظاك للطلبة أثناء ت اعلهم مق بعضهم البعض، ويشجعهم على العمل التعاوني.  

 : Explanation phaseثالثًا : مرحلة التفسير
تهدف هذ  المرحلة إلى شر  وتوضي  المعارف والمهارات المدراد تعلمهدا وتعري هدا اجرائيداك مدن خدالل 

 األنشطة المقدمة للطالا في مرحلة االستكشاف.
 ويتمثل دور المعلم في تلك المرحلة فيما يلي:

 تشجيق الطالا على توضي  المعارف والمهارات والمصطلحات، وت سير المالحظات.. 1
 طر  تساؤالت على الطالا؛ لتقديم الدليل، أو البرهان، أو المبررات. .2
 . تزويد الطالا بالتعري ات والت سيرات والعبارات التوضيحية وتسليط الضوء عليها.3
 المهارات الجديدة.ا كأساس لت سير وبناء المعارف و . توظيف الخبرات السابقة لدى الطال4
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 ويتمثل دور الطالا فيما يلي  
 الرجوع إلى مصادر المعرفة ومنها جلسات المناقشة. .1
 . الت اعل مق المعلم؛ للوصول إلى المعارف و المهارات.2
 . ت سير االستجابات والحلول الممكنة، أو االست ادة من ت سيرات اآلخرين و مناقشتها ونقدها.3
 م.. استماع الطالا لبعضهم البعض، وفهم الت سيرات المطروحة من قبل المعل4

أن الغدرض مدن هدذ  المرحلدة توجيده ت كيدر الطلبدة نحدو المعدارف والمهدارات  ومما سبق يتض       
المدددراد تعلمهدددا، بعدددد أن يقومدددوا باالستكشدددافات األوليدددة لهدددا فدددي مرحلدددة االستكشددداف، فيشدددجعهم علدددى 
توضدددي  المبدددررات الداعمدددة، والتوضددديحات التدددي تؤكدددد فهمهدددم، وتصدددويا األخطددداء التدددي قدددد تكوندددت 

ديهم، حيث يعطى المعلم فرصة لكل مجموعة أن تعرض مدا توصدلت إليده أو اكتشدافه، والت سديرات ل
 التي توصلوا اليها، ويتم مناقشتها من خالل المناقشة الجماعية والعلنية.  

 :Expansion phaseرابعًا: مرحلة التوسع 
تدم بناؤهددا وت سدديرها مددن  تهددف هددذ  المرحلددة إلدى اكتشدداف تطبيقددات جديدددة للمعدارف والمهددارات التددي

قبدددل الطدددالا، أي بمعندددى ربدددط المعدددارف والمهدددارات بالمشدددكالت الحقيقيدددة التدددي تواجددده الطدددالا فدددي 
حيدداتهم الواقعيددة، وهددذ  الغايددة التددي توفرهددا مرحلددة التوسددق للطلبددة، تددؤدي إلددى خددزن المعرفددة الجديدددة 

 لومات والم اهيم الجديدة.مهم لالحت اظ بالمع قبنجا  و استرجاعها فيما بعد، أي أن التوس
 ويتمثل دور المعلم في تلك المرحلة فيما يلي:

 تشجيق الطالا على تطبيق المعارف والمهارات وتوسيعها في مواقف حياتية. .1
مدددددن هدددددذ  ليل، أو البرهدددددان، أو المبدددددررات، و طدددددر  التسددددداؤالت علدددددى الطدددددالا؛ لتقدددددديم الدددددد .2

 التساؤالت 
 ماذا تعرفون؟ -
 لماذا فكرتم هكذا؟ -
 كيف تم توظيف المعارف و المهارات في مواقف جديدة؟ -
 لماذا تعتقد؟ -
 . تزويد الطالا بتغذية راجعة.3

 ويتمثل دور الطالب فيما يلي: 
 المهارات التي تم بناؤها.تطبيقات حياتية جديدة للمعارف و  اكتشاف. 1
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 هين.البرا  إلى األدلة أو الستنادبا. التوصل إلى استدالالت واقعية ومقبولة 2
 . اتخاذ القرارات وحل المشكالت، وتصميم التجارا.3
 . استخدام ما لديهم من معارف ومهارات؛ لتقديم التساؤالت تجا  مشكلة حياتية.4
 . التحقق من فهم زمالئهم اآلخرين.5

( علددى مجموعددة مددن العناصددر واالعتبددارات التددي ال بددد 252  2009سددعيدي والبلوشددي)أمبددو ويؤكددد 
 االعتبار في مرحلة التوسق وهي  من أخذها بعين

وهدددذا االعتبدددار خددداك بتدددأثير الظددداهرة أو المعدددارف  . العلةةةوم مةةةن منظةةةور شخصةةةي واجتمةةةاعي:1
 والمهارات التي تم بناؤها على كل من ال رد والمجتمق من حيث النواحي االيجابية والنواحي السلبية. 

طدددالا؛ إليجددداد التطبيقدددات التقنيدددة   حيدددث يدددتم ذكدددر أو طدددر  تسددداؤالت علدددى الالعلةةةوم والتقانةةةة. 2
التقاندة وتأثيرهمدا إيجاد العالقة بدين العلدوم و  ىالمرتبطة بالمعارف والمهارات التي تم بناؤها، أي بمعن

 على المجتمق.
  وفددي هددذا االعتبددار يددتم إعطدداء أمثلددة أخددرى تعتمددد علددى . العلةةوم بوصةةفها طريةةق لالستقصةةاء3

 هنا أيضاك يقوم الطالا بتطبيق خطوات االستقصاء.المعرف والمهارات التي تم بناؤها، و 
، وطبيعدة العلدم مدن حيدث عمليدات ندا يدتم التركيدز علدى تداريل العلدوموهتاريخ العلةوم وطبيعتهةا:  .4

 العلم وخصائك العلم وضوابطه ومراحله، والتعرف عبى جهود العلماء وطريق التوصل للمعارف.
مرحلددة التوسددق يددتم تزويددد الطلبددة بال رصددة لتحقيددق  الباحددث أندده فددي يؤكدددوفددي ضددوء مددا سددبق       

ي اكتسددبها فددي مواقددف م هددوم الددتعلم ذو المعنددي، حيددث يقددوم الطالددا بتطبيددق المعددارف والمهددارات التدد
، فيشعر بأهمية تلك المعارف والمهارات، حيدث تمكنده مدن انجداز مهمدات جديددة ذات مشابهة جديدة

عطداء وقدت كداف للطلبدة لتطبيدق مدا تعلمدو ، إ لدك المرحلدة صلة بما تعلمده سدابقاك، وعلدى المعلدم فدي ت
 ثراء الموقف الص ي باألمثلة األخرى المتنوعة، وتزويد الطلبة بخبرات اضافية جديدة.وا  

    Evaluation phase:خامسًا: مرحلة التقويم
 .هامهارات والعمليات التي تم بناؤ تهدف هذ  المرحلة إلى تقييم تعلم فهم الطالا للمعارف وال

 ويتمثل دور المعلم في تلك المرحلة فيما يلي:
 مالحظة الطالا في تطبيق المعارف والمهارات والعمليات.. 1
 . تقييم معارف الطالا ومهاراتهم. 2
 .طالا من تغيير أفكارهم أو سلوكهم. مدى تمكن ال3
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 تم بناؤها. . تقييم االستخدامات والتطبيقات الحقيقية المرتبطة بالمعارف والمهارات التي4
 . يطر  تساؤالت م توحة النهاية 5
 ماذا يحدث لو؟ -
 ماذا ت عل لو كنت مكان؟ -
 ؟ما رأيك في الدور -
 ؟كيف يمكنك أن ت سر ذلك -

 ويتمثل دور الطالب فيما يلي: 
 . االجابة على التساؤالت الم توحة النهاية.1
 العملية.في المعارف والمهارات العقلية و  . تقييم تقدمه2
 . استخدام المالحظات واألدلة والت سيرات السابقة.3
الباحث أن مرحلة التقويم يجا أن تكون عملية مستمرة، ومتزامنة مق كدل مرحلدة مدن مراحدل  يؤكدو  

النمددوذج، ولدديس فددي نهايتدده فقددط، وعلددى المعلددم توظيددف وسددائل تقددويم متنوعددة مددن اختبددارات مقننددة 
صددية، للتأكددد مددن مدددى االسددت ادة، ومددن الضددرورة تقيدديم قصدديرة، وبطاقددات المالحظددة، ومقددابالت شخ

 الطالا لمدى تعلمهم بأن سهم.
( والتددي 5Esيوضدد  الشددكل التددالي رسددم تخطيطددي لنمددوذج بددايبي البنددائي للددتعلم بالمراحددل الخمددس)و 

  (2-2كما في شكل) تتعاقا في تسلسل منطقي
 
 
 
   
    
   
   
 
 

 حل الخمس لنموذج بايبي البنائي( رسم تخطيطي يوضح التعلم بالمرا2-2شكل)

 التوسع االستكشاف

 

 التفسير

 

 التقويم

 االستكشاف

 التشويق
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 نموذج بايبي البنائي:  خصائص ومميزات
( و 246  2009سدعيدى، والبلوشدي)أمبدو ليها إكما أشار  ،يمتلك نموذج بايبي العديد من المميزات

 :( منها351-350  2009( واألغا، واللولو)220  2005النجدي، وآخرون )
لدددى التالميددذ كالمالحظددة والت سددير والتنبددؤ وضددبط . يسدداعد علددى تطددوير مهددارات عمليددات العلددم 1

 المتغيرات، ويعود ذلك إلى أن النموذج قائم على االستقصاء.
. يعطدددددي ال رصدددددة للتالميدددددذ للمدددددرور بخبدددددرات حقيقيدددددة، مدددددن واقدددددق معايشدددددتهم للحيددددداة فدددددي مرحلدددددة 2

 االستكشاف.
يدددات العلدددم كالقيددداس، . ينمدددي لددددى التالميدددذ الدددذكاء المنطقدددي الرياضدددي مدددن خدددالل اسدددتخدامه لعمل3

والتصدددنيف، والدددذكاء اللغدددوي، أثنددداء قدددراءة األنشدددطة والتحددددث عدددن النتدددائج، والدددذكاء االجتمددداعي مدددن 
ت اعددل التالميددذ مددق بعضددهم الددبعض، والددذكاء الطبيعددي فددي حالددة االستقصدداء فددي البيئددة المحيطددة، 

 وخاصة في مرحلة االستكشاف.
التعلمية المتضمنة في خطوات النمدوذج  -ة التعليمية. يتي  ال رصة للطالا للمشاركة في األنشط4

 االجرائية؛ ألنه يعتمد على الخبرات الذاتية للطالا، وبالتالي مراعاة ال روق ال ردية.
 .خطوات تعتمد على مهارات الت كير . يعتبر النموذج  شامالك، لعدة5
بعضددها الددبعض وبينهددا  . يقددوم النمددوذج علددى الشددر  والت سددير والمناقشددة، مددن خددالل المجموعددات6

 وبين المعلم.
. يعتمددد النمددوذج علددى الت كيددر الت صدديلي والتوسددعي، وبالتددالي يسددم  لهددم بددالت كير المددرن والت كيددر 7

 األكثر أصالة.
 . يزود النموذج التالميذ بوسائل التقويم المختل ة.8
فدي عمليدة تعلدم  . يح ز البحث واالستقصاء لدى الطدالا مدن خدالل اظهدار دورهدم ال عدال والنشدط9

 المعارف والمهارات.
. يتددي  الت اعددل مددق الددزمالء مددن خددالل الت دداوض االجتمدداعي الددذي يعمددل علددى تنميددة الم دداهيم و 10

 تعديلها مما يزيد التعاون و التواصل بينهم.
( أن نموذج دورة التعلم البنائي المعدل يعزز من المعرفدة العميقدة والميدول 403  2013يرى طلبة)و 

 ات واالتجاهات التي هي أساسية لتشكيل الخبرة بداخل عقل المتعلم، والتي تتطلا ما يلي والنزع
 واستخدامها في بناء الخبرة مستقبالك. ،. تشكيل البنية المعرفية للعلم بداخل البناء المعرفي للمتعلم1
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تدر األفكدار، . التعلم النشط حيث يصيغ الطالا األسئلة و المشكالت والمهدام م توحدة النهايدة ويخ2
 ويقيم الدليل عليها وي سرها.

. السعي للبحث والتقصي وال ضول)حا االستطالع(، والرغبة في تقيديم معرفتده، واالن تدا  العقلدي 3
على الظاهرة، والمغدامرة فدي الت كيدر، والميدل نحدو االكتشداف وال هدم، حتدى تصدب  طبيعدة ثابتدة لددى 

 ير.المتعلم ، وهذا ما يعبر عنه بالنزعة للت ك
 . القدرة التعبيرية)الل ظية( لصياغة االكتشاف والت سير.4
 . االتجا  نحو أن كل المعرفة قابلة للتجريا واالكتشاف والت سير والتوسق والتقويم. 5
اآلثار التعليميدة والنمائيدة لنمدوذج دورة الدتعلم البندائي والتدي تتضد  فدي  (3-2)يوض  الشكل التاليو 

 سلوك المتعلم.

 

   
        
 
 
 
 
 

 (404 :2013( يوضح اآلثار التعليمية والنمائية لنموذج دورة التعلم البنائي طلبة)3-2شكل)
 وبناءك على ما سبق يمكن تلخيك مميزات نموذج بايبي البنائي بما يلي 

 . ينمي مهارات الت كير وممارسة عمليات العلم. 1
 ماعية.. يتي  ال رصة للطلبة في التعلم من خالل المناقشات الج2
 . يزيد من توظيف المعارف بصورة وظي ية في الحياة اليومية.3
 . يزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم ، ويجعل من التعلم متعة .4
 . ينمي مهارات االتصال والتواصل بين الطلبة . 5
 . يؤكد على تراكم المعرفة ويربط بين المعارف الجديدة بالمعارف السابقة.6
 ل الجماعي، ويعزز قيمة التعاون.. ينمي حا العم7

 تشكيل البنية المعرفية للعلم

 المهارات العملية العلمية

 المعرفة قابلة للتجريب

 القدرة التعبيرية اللفظية

 التعلم النشط

 نزعات التفكير

نموذج دورة 
 التعلم البنائي



 

  32 
 

 معوقات توظيف نموذج بايبي البنائي وآلية التغلب عليها:
، ويوجدد عددة أنه وجهت إليه مجموعة االنتقدادات، اال أهمية توظيف نموذج بايبي البنائيبالرغم من 

 )األغددددددددا( و352  2005توظي دددددددده، ذكر)خطابيددددددددة،معوقددددددددات قددددددددد تسددددددددبا عددددددددزوف المعلددددددددم عددددددددن 
 ( منها  68  2001( و)البكري والكسواني،352-351  2009اللولو،و 
 .ا تتطلبه من مواد وأدوات تعليمية. مكلف لما يتضمنه من عمليات العلم، ولم1
 . يحتاج توظي ه وقت طويل، وفي ظل ازدحام المنهاج بالمادة الدراسية، مما قد يربك المعلم.2
 ات المراد تعليمها للطالا.. يحتاج إلى فهم عميق من جانا المعلم للم اهيم والمهار 3
 . يحتاج إلى خبرة ودراية من المعلم بحيث يكون مدرباك على أسس تطبيق دورة التعلم الخماسية.4
. الكثافة الصد ية فدي ال صدل ال تسدم  بإتمدام هدذ  الطريقدة بنجدا ، ممدا يجعدل المعلدم منشدغالك فدي 5

 الضبط الص ي.
عددددم تمكدددنهم مدددن إتمدددام العمدددل أو فدددي حالدددة تعدددرض . انخ ددداض دافعيدددة التالميدددذ للدددتعلم فدددي حالدددة 6

 الطالا إلى مشكالت أو أسئلة أكبر من مستوى ت كيرهم.
وتوظي ده ، االنتقادات التي وجهت إلى نموذج بايبي، إال أنه يمكن التغلدا عليده تلك على الرغم منو 

يميائيددة كمددا فددي تدددريس موضددوع المحاليددل لمعرفددة أثددر اسددتخدامه فددي تنميددة مهددارات حددل المسددألة الك
 يلي 
. بالنسددبة لمعددوق عامددل التكل دددة العاليددة يددتم التغلدددا عليدده باسددتخدام مدددواد بسدديطة لتن يددذ االنشدددطة 1

 (.LCD، بوسترات، دليل المعلم ، جهاز لوبة وقد حددها الباحث)أوراق عملالمط
ات االجرائيدة . بالنسبة لمعوق الوقت تم تقدير الوقدت لتن يدذ فعاليدات األنشدطة التعليميدة فدي الخطدو 2

( دقيقددددة للحصددددة الواحدددددة، وقددددد خصددددك الباحددددث مهمتين)مسددددألتين( 45لمراحددددل نمددددوذج بددددايبي بدددددد )
 تعليميتين للحصة الواحدة فقط، بحيث يتم انجازها بالشكل المطلوا.  

، فقد قام بتطبيق دراسة الباحث معلمة ذات خبرة راية المعلم بالم اهيم والمهارات. بالنسبة لمعوق د3
بمهدارات حلدول المسدائل في تدريس مبحث الكيميداء للصدف الحدادي عشدر، وعلدى درايدة كبيدرة  عالية

 .الكيميائية
. بالنسددبة لمعدددوق درايددة المعلدددم بأسددس تطبيدددق النمددوذج، فقدددد قددام الباحدددث بعقددد ثدددالث لقدداءات مدددق 4

ق النموذج، معلمة الكيمياء التي سوف تقوم بتطبيق الدراسة، وأطلعها على الخطوات االجرائية لتطبي
 وقام الباحث بإعداد دليل معلم متضمناك أوراق عمل خاصة بكل درس.
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، وهددذا العددددد ( طالبددة36د الطالبددات فدددي الشددعبة ). بالنسددبة لمعددوق الكثافددة الصدد ية، فقدددد بلددغ عددد5
مقبول كذلك تم االستعانة بمعلمة المدرسة ن سها في تطبيق الدراسة واالست ادة من خبرتها في ضبط 

 الصف.
خصدائك الطالبدات )عيندة الدراسددة( ، فقددد تدم دراسدة لمعدوق دافعيدة الطدالا نحدو الدتعلم .  بالنسدبة6
عددددداد وتصددددميم مهمددددات تعليميددددة تتناسددددا مددددق مسددددتويات ت كيددددرهن مددددق مراعدددداة ميددددول واهتمامددددات وا  

 واحتياجات الطالبات.
 خطوات توظيف نموذج بايبي البنائي في تدريس الكيمياء:

نمددوذج بددايبي فددي تدددريس المسددائل الكيميائيددة باتبدداع الخطددوات  توظيددفمكددن يددرى الباحددث أندده ي    
 االجرائية التالية 

يقددوم المعلدددم بالتهيئددة للمهمدددة التعليميددة عدددن طريددق قيددداس المتطلددا السدددابق، والتحقددق مدددن امدددتالك  .1
ا الطلبددة للمعددارف الالزمددة لتن يددذ المهمددة الجديدددة، ثددم يندداقش الطلبددة فددي القددانون الرياضددي المطلددو 

 تطبيقه في حل المسألة الكيميائية.

يقوم المعلم بإثارة فضول الطلبة نحو المهمة)المسألة الكيميائيدة( المطلوبدة، عدن طريدق بيدان أهميدة  .2
المركددا الكيميدددائي الدددوارد فيهدددا، أو عدددرض فيدددديو تعليمدددي عدددن مشدددكلة المسدددألة، أو احضدددار عيندددة 

 حقيقية من المحلول الوارد ذكر  في المسألة.  

تعليميددة تحتدداج الددى المعلددم بتوزيددق ورقددة عمددل تتضددمن المسددألة الكيميائيدة علددى صددورة مشددكلة  يقدوم .3
، ويطلدا مدن كدل طالدا قدراءة ندك المسدألة جيدداك، وتحديدد المعطيدات والمجهدول، حل على الطلبة

 ووضق تصور للحل بشكل فردي.

ذ خطددة الحددل علددى طددالا(، ويطلددا مدنهم تن يدد 3يقسدم المعلددم الطلبددة الددى مجموعدات عمددل ثالثيددة) .4
 وتقديم االرشادات والتوجيهات الالزمة. ،ورقة العمل، مق ت قد عمل المجموعات

حدوار ومناقشدة جماعيدة حدول مددى توافدق  بدإجراءيعرض المعلم االجابة الصحيحة للمسألة، ويقدوم  .5
 اختالف اجابات المجموعات، وسبا هذ  االختالفات. أو
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بيقيدة أخدرى علدى فكدرة المسدألة، أو اسدتخدامات للمحلدول يطلدا المعلدم مدن الطلبدة اعطداء أمثلدة تط .6
الددوارد فددي السددؤال، أو بيددان أهميددة الحسددابات الكيميائيددة، أو توضددي  األخطددار الناجمددة عددن زيددادة 

 تراكيز بعض المحاليل، مما يحقق م هوم التوسق في المعارف العلمية الواردة في المسألة.

تعليمية)مسدددألة كيميائيدددة( أخدددرى، ويطلدددا مدددن كدددل  يددوزع المعلدددم ورقدددة عمدددل جديددددة تتضدددمن مهمدددة .7
 طالا أن ين ذ خطوات الحل بن س الطريقة.

 : مهارات حل المسألة الكيميائيةثالثاً 
مددن محتددوى المباحددث العلميددة فددي المراحددل الثانويددة،  رئيسددياك تعتبددر المسددائل العلميددة الرياضددية جددزءاك 

ومتكاملة، مما جعلها عملية صعبة يشكو منها وحل المسائل يتطلا امتالك الطلبة لمهارات أساسية 
 عدد كبير من الطلبة، وانعكس ذلك سلباك على تحصيلهم الدراسي، واتجاهاتهم نحو العلوم.

ونظراك لتعدد فرك حل المسائل أو المشكالت الكمية في العلوم، بدأ التربويون بالبحث في صعوبات 
تباع الطرق واألساليا التي ت مكن المتعلمين من حل المسدائل. لدذا يضدق جانييده تعلم حل المسائل وا 

حل المشكلة في قمة التعلم الهرمي باعتبار  أعلى صدور الدتعلم و اكثرهدا تعقيدداك، ويعتمدد علدى تمكدن 
ال رد من المهارات المعرفية األدنى، ويت ق مق أوزوبل في النظر لحل المشكلة على أنه أعلى صور 

 (.185  2003لنجدي وآخرون،النشاط المعرفي وأكثرها تعقيداك)ا
( 2009( و )الصددم، 2009( و)أبددو عجددوة،2010كدراسددة)العربيد،ولقددد أكدددت العديددد مددن الدراسددات 

أهميدددة تعلدددم مهدددارات حدددل المسدددألة والمتمثلدددة فدددي تنميدددة القددددرة علدددى الت كيدددر، ( 2007و)الحياصدددات،
يم والمبدادئ، واالسدت ادة منهدا وتحسين القدرة على التحليدل واالسدتدالل، وتعميدق فهدم الحقدائق والم داه

في مواقف حياتية جديدة، وزيادة الدافعية نحدو الدتعلم، وتنميدة الثقدة بدالن س، واالعتمداد علدى القددرات 
 الذاتية في حل المشكالت، وتنمية الميول واالتجاهات العلمية. 

 :العلمية المسألة تعريف
 لة نذكر منها التالي يشير األدا التربوي إلى تعدد التعري ات الخاصة بالمسأ

( بأنها  كدل موقدف طدارئ يعتدرض حاجدة أو أكثدر مدن 185  2005ما ورد عن عري ج وسليمان)• 
 حاجات ال رد و يتطلا حالك .

( بأنهددا  موقددف جديددد يواجدده ال ددرد ويحتدداج إلددى حددل يسددتدعي درجددة 26  2007وعرفتهددا البشدديتي)• 
 عالية من الت كير وهذا الحل ينتج تعلماك جديداك.
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( يعرفها بأنها  موقف جديد ومميز يواجه ال رد وال يكون لهذا الموقف حالك 90  2007أما سالمة)• 
 جاهزاك عند هذا الطالا في حينه.

أمددا ال ريددد وجدداي يددرى بأنهددا  عبددارة عددن موقددف يجابدده ال ددرد ويتطلددا حددالك، ويمتدداز الطريددق الددذي • 
اسدددددتراتيجيات حدددددل المسدددددائل وتدريسدددددها، يدددددؤدي إلدددددى الحدددددل بأنددددده ال يمكدددددن معرفتددددده بصدددددورة مباشرة)

http://www.hazemsakeek.com .)منتدى ال يزيائي التعليمي  
( بأنهددا  موقددف جديددد يمددر بدده المددتعلم تتطلددا مندده الت كيددر فددي الحددل 44  2011وعرفتهددا ماضددي )

 والوصول إلى حل للموقف التعليمي.
 ما يلي ث أن التعري ات السابقة تت ق فيويرى الباح 

 . تمثل المسألة موقف جديد بالنسبة للمتعلم.1
 . حل المسألة يتطلا ت كير عميق.2
مشددكل ومثيددر يعتددرض المددتعلم، ويحتدداج الددى  علمددي وفددي ضددوء ذلددك يعرفهددا الباحددث بأنهددا  موقددف 

 .على المعارف السابقة عتمادالباالت كير العميق، للوصول إلى الحل، 
 مهارات حل المسألة:

أن حل المسألة يعتبر من اهم األنشطة التدي يتحقدق مدن خاللده أهدداف التددريس،  Bellيرى  
إذ يمكددن  لحددل المسددألة أن يسدداعد الطددالا فددي تحسددين قدددراتهم التحليليددة واسددتخدامه فددي أكثددر مددن 

لتعميمدات التدي تلدزم موقف غير مماثل ويمكن أن يساعدهم في تعلدم الحقدائق والمهدارات والم داهيم وا
 (.143  2007لحل المسألة)طلبة،

ويرى الباحث أن حل المسألة يتطلا امتالك المتعلم لمجموعة من المهارات العقلية ، والتي يتم فيها 
استخدام ما يمتلكه من حقائق وم اهيم ومبادئ وقوانين علمية، فدي صدياغة حلدول متوقعدة واختبارهدا 

 .حةلى الحلول الصحيإبغية الوصول 
مجموعددددة المهدددارات التدددي تسددددير فدددي خطددددوات  فدددي (237  1995ولقدددد حدددددها الحصددددين ) 

محددة ابتداءك من جمق البيانات ثم تحديد شكل المسألة وفرض ال روض لحلها والتحقدق مدن صدحتها 
 .من أجل الوصول إلى استنتاج الحل

مددن المسددألة العلميددة قدددرة المددتعلم علددى تحديددد المعطيددات والمطلددوا ب( 75  2000ع انددة) وحددددها
 واستخدام مهاراته الرياضية في الوصول إلى الحلول الممكنة.

http://www.hazemsakeek.com/
http://www.hazemsakeek.com/
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يمكدن مدن خاللهدا حدل أي  رئيسدة أربق مهاراتببوليا في كتابه البحث عن الحل  هاوقد حدد 
  ( وهي130-129  2007ع انة وآخرون)مسألة علمية كما أوردها 

 ألة حتى يتمكن من حلها.. فهم المسألة  حيث يتوجا على الطالا فهم المس1
. ابتكددار الخطددة  وهددو جددوهر حددل المسددألة وفهددم الطالددا للمسددألة يددؤدي بدده إلددى ابتكددار خطددة أو 2

 استراتيجية لحل هذ  المسألة.
 . تن يذ فكرة الحل  وهي الخطوة الثالثة بعد وضق خطة الحل.3
ومددن صددحة  ،صددحته التحقددق مددنة األخيددرة لحددل أي مسددألة للتأكددد و . مراجعددة الحددل  وهددي الخطددو 4

 الخطة التي وضعها لحل هذ  المسألة. 
   بالمهارات التالية( مهارات حل المسألة 305  2002كما حدد زيتون) 

 وتتضمن المهارات ال رعية التالية   تحديد متغيرات المسألة:. 1
 قراءة وفهم المسألة .• 
 تحديد المعطيات والمطلوا في صورة رمزية.• 
 مكن.أ إن رسم المسألة• 
   وتتضمن المهارات ال رعية التالية  التخطيط لحل المسألة. 2
 االستراتيجية المناسبة . اختيار• 
 تحديد القانون المستخدم.• 
   وتتضمن المهارات ال رعية التالية تنفيذ خطة الحل. 3
 اجراء التحويالت وتوحيد الوحدات.• 
 التعويض في القانون.• 
 تن يذ العمليات الحسابية.• 
   وتتضمن المهارات ال رعية التالية مراجعة وتفسير الحل. 4
 مراجعة خطوات الحل.• 
 ت سير الحل.• 
 تصميم الحل.• 
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أساسية وضرورة ومرتبة ترتيبداك منطقيداك، فدال يمكدن الوصدول الدى حدل  المهاراتويرى الباحث أن تلك 
خطدددة، والتحقدددق مدددن المشدددكلة دون فهدددم عميدددق لهدددا، ثدددم وضدددق خطدددة منظمدددة للحدددل وتجريدددا تلدددك ال

 الخطوات األساسية خطوات فرعية . صالحيتها في الوصول للحل، كذلك يمكن أن تنبثق عن تلك
 صعوبات تواجه الطلبة في حل المسألة:

( 2006مددن خددالل مراجعددة األدا التربددوي المتعلددق بمهددارات حددل المسددائل العلميددة كدراسددة) المسددند،
( يمكن تحديد العديد 2011( و)ماضي،1995ين،)الحص( و1996( و)األنصاري،2000و)المالك،

فددي عدددم قدددرة الطالددا مدن الصددعوبات التددي تواجدده الطلبددة فدي حددل المسددائل العلميددة لخصددها الباحدث 
 :على ما يلي

 .فهم وصياغة المسألة بأسلوا خاك. 1
 .بين الم اهيم المرتبطة بالمسألة . التمييز2
 .يد المعطيات والمطلوا في المسألةتحد .3
 حديد القوانين الالزمة لحل المسألة.. ت4
 .جمة المسألة إلى رسم تخطيطي مبسط. تر 5
 . توحيد وحدات القياس بالطريقة الصحيحة.6
 . التأكد من منطقية اإلجابة. 7
 . تقديم ت سير علمي لإلجابة وتحديد معناها وداللتها. 8
 .ريقة الحل في مواقف حياتية يوميةتطبيق ط .9

 في قدرة الطالب على حل المسألة: العوامل التي تؤثر
اهتمت الكثير من الدراسات بدراسة وتحديد  مسببات الصعوبات التي تواجه الطلبة في حل المسدائل 

( و )أبدددددو 2007( و)المسدددددند،2009( و)أبدددددو عجدددددوة،2010العلميدددددة الل ظيدددددة، منهدددددا دراسدددددة)العربيد،
 ها وتلخيصها كما يلي   لى تلك الدراسات قام الباحث بتصني إ(، وبالرجوع 1987زينة،

 :أواًل: عوامل تتعلق بالمسألة
المسدألة )مألوفدة  ودرجة صدعوبة أل داظ ،. بنية المسألة من حيث السياق والطول وأسلوا الصياغة1

 . أو غير مألوفة(
 . عدد متطلبات المسألة وطبيعتها)مادية ومجردة(، وعدد خطوات حل كل متطلا منها.2
 ة وموقعه فيها )بداية أو وسط أو نهاية المسألة(.. نوع المطلوا في المسأل3
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 . اشتمال المسألة على معلومات زائدة ال عالقة لها بالحل.4
 . عالقة البيانات الواردة في المسألة بترتيا خطوات استخدامها في الحل. 5

 ثانيًا: عوامل متعلقة بقدرات الطالب:
 لا اللغوية في الم ردات.. عدم التمكن من مهارة القراءة، وضعف حصيلة الطا1
      العالقدددات المتضدددمنة قددددرة علدددى تمييدددز الحقدددائق الكميدددة و خ ددداق فدددي اسدددتيعاا المسدددألة وعددددم ال. اإل2

 ت سيرها.في المسألة و 
 . الصعوبة في اختيار الخطوات التي ستتبق في حل المسألة.3
 .ادئ والقوانين والم اهيم العلمية. عدم التمكن من المب4
 التسلسل في خطوات الحل.درة على الت كير االستداللي و الق. ضعف 5
 . ضعف قدرة الطلبة على التخمين والتقدير من أجل الوصول على جواا سريق.6

 ثالثًا: عوامل متعلقة بأسلوب المعلم:
 .استراتيجيات التدريس المستخدمة.عدم التنويق في طرق و 1
 .اة ال روق ال ردية بين المتعلمين. عدم مراع2
 عدم ك اية تنظيم فهم المادة المعرفية المطلوبة.. 3
 . عدم مشاركة المتعلمين في استنتاج القوانين والعالقات.4
 . عدم استخدام استراتيجيات حل معينة أو مسارات ت كير محددة.5
 جابة النهائية.إل. عدم التأكيد على المعنى العلمي للناتج أو ا6

 :عدة عوامل منها ويضيف الباحث لما سبق
. اكت دددداء المعلددددم بطريقددددة اإللقدددداء بدددددون مشدددداركة الطددددالا، والتركيددددز علددددى حلددددول أكبددددر عدددددد مددددن 1

 المسائل، دون االهتمام بإكساا الطلبة مهارات الحل.
 . عدم طر  المعلمين للمسائل في صورة مشكالت حقيقية تثير دافعية الطلبة.2
 مسائل المثيرة للت كير.. اكت اء المعلمين بحل أمثلة الكتاا المدرسي، وتجنا ال3
 . عدم تضمن المسألة على رسوم توضيحية أو تخطيطية تساعد في الحل.4
 . االعتماد الطلبة للحل المباشر للمسألة، دون االلتزام بالخطوات المنظمة للحل.5
 .د والمتقن للقوانين الالزمة للحل. عدم الح ظ الجي6
 .واستخدام اآلالت الحاسبة العلمية. الضعف العام في اجراء العمليات الحسابية، 7
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 مهارات حل المسألة الكيميائية:
يعتبدددر علدددم الكيميددداء أساسددداك لكثيدددر مدددن العلدددوم األخدددرى، ويهددددف تددددريس الكيميددداء لتزويدددد المتعلمدددين 

يحسددددن التعامددددل مددددق و  ،يسدددداعدهم فددددي الددددتحكم فددددي الطبيعددددة بالمعددددارف و الم دددداهيم الكيميائيددددة، ممددددا
ي قدرة المتعلمين على الت كير العلمي، وحل المشكالت الحياتية التي تواجههم متغيراتها، كما انه ينم

 يجابية.إبطريقة 
يعد تعليم طالا المرحلة الثانوية مهارات حل المسألة الكيميائية أحد أهم أهداف تعلديم الكيميداء  فدي 

يكتسدددا تلدددك المرحلدددة، ذلدددك لمدددا تحتويددده مدددن مشدددكالت كيميائيدددة ذات طبيعدددة رياضدددية، تتطلدددا أن 
الطددالا القدددرة علددى التعامددل مددق هددذ  المشددكالت فددي ضددوء تمكددنهم مددن المهددارات األساسددية الالزمددة 

نحددو  تجاهدداتاالو لحلهددا واالفددادة مددن دراسددتها فددي اكتسدداا جوانددا تعلددم أخددرى كالتحصدديل الدراسددي 
كيميدداء دراسددة الكيميدداء ومهددارات بندداء وصددياغة المعددادالت الكيميائيددة، بهدددف إحددداث تعلدديم شددامل لل

 (.185  2007ي يد الطالا في حياتهم و يجعل تعلمها وظي ياك)شرف،
ونظراك ألهمية جانا تعلم مهارات حل المسألة فدي الكيميداء، وصدياغة المعدادالت الكيميائيدة، واجدراء 

  1992وآخدددرون) Gabelاقتدددر   العمليددات الحسدددابية ذات الطبيعدددة الكميددة المرتبطدددة بحدددل المسددألة،
ا الجانددا المسددتوى الثالددث فددي تعلدديم الكيميدداء لطددالا المرحلددة الثانويددة بمددا تحتويدده ( أن يمثددل هددذ76

 من العالقات و المعادالت والتطبيقات المتنوعة.
)المشكلة( الكيميائية من التطبيقات المهمة في تعلدم وتعلديم الكيميداء، فهدي  ويرى الباحث أن المسألة

بشددددكل منطقددددي متسلسددددل، وطبيعددددة الت دددداعالت تسدددداعد الطلبددددة علددددى الت كيددددر بشددددكل علمددددي سددددليم، و 
الكيميائيدددة بدددين المدددواد، يسدددتلزم التعبيدددر عدددن التغيدددر فدددي خصائصدددها كميددداك ورقميددداك، ثدددم معالجدددة هدددذ  
البيانات واالرقام للتوصل الى قواعدد وقدوانين كيميائيدة تمثدل تلدك العالقدات، وتكدون أساسداك للحسدابات 

 الكيميائية.
لة الكيميائيددة واحدددة مددن المسددائل العلميددة، فهددي تشددترك مددق المسددألة كمددا ويددرى الباحددث أن المسددأ   

الرياضية وال يزيائية والوراثية في الكثير من المهارات والخصائك واسدتراتيجيات الحدل، لكنهدا تتميدز 
 بعدة مميزات منها  

 لى مواد ومركبات.إ ذ ترمزإتتضمن رموز وصيغ كيميائية ذات داللة علمية،  .1
 .موجبة( ذات داللة علمية كيميائية)سالبة أو  . تتضمن اشارات2
 نسان.إل. ترتبط معطيات المسألة الكيميائية غالباك بمشكالت تمس حياة ا3
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وزن معادلددة الت اعددل بشددكل دقيددق وصددحي ، و . يعتمددد أحياندداك حددل المسددألة الكيميائيددة علددى كتابددة 4
 والذي يعتبر أساساك للحل.

 بمركبات وت اعالت لها أهمية اقتصادية.غالباك  . يرتبط مضمون المسألة الكيميائية5
 وليست مجردة. ،واقعيةمسألة الكيميائية بأمور محسوسة و . يرتبط مضمون ال6

 عن المسألة الكيميائية بشكل من صل. للحديثمن هنا يرى الباحث أن هناك ضرورة  
 المسألة الكيميائية: تعريف
ويدة، نجدد أن معظمهدا اعتبدر المسدألة الكيميائيدة، الدراسات الترببالرجوع الى األدا التربوي و  

 مسألة رياضية والبعض اآلخر، عرفها تعري اك خاصاك، ومن هذ  التعري ات  
( المسألة الكيميائية بأنها موقف كيميائي جديد يجابه الطالا يقبل فيه 59  2009عرف أبو عجوة)

و الم ددداهيم التدددي يمتلكهدددا وربطهدددا معددداك  ال دددرد للتحددددي محددداوالك اسدددتدعاء الخبدددرات الكيميائيدددة السدددابقة
 للوصول إلى الحل الصحي  وذلك يستدعي ت كيراك وبذلك يتحقق هدفاك وهو حل المسألة.

( بأنهددا موق دداك تعليميدداك يتضددمن معلومددات كيميائيددة معينددة، تكددون 191  2007كمددا وعرفهددا شددرف )
لموقددف، مصدداغة بصددورة مددا، بصدد ة شددائعة علددى هيئددة قدديم رقميددة وعدديددة لمتغيددرات يشددمل عليهددا ا

بحيددث يتوجدده الطالددا إليجدداد قيمددة أو أكثددر لهددذا المتغيددر أو لعدددد مددن المتغيددرات التددي تكددون غيددر 
 له في سياق الموقف المعطى له، والتي تسمى المسألة الكيميائية. معلومة بالنسبة

مشددكل وغيددر  وفددي ضددوء مددا سددبق يعددرف الباحددث المسددألة الكيميائيددة بأنهددا  موقددف تعليمددي        
مألوف، يتضمن معارف وصديغ كيميائيدة وصد ية، وقديم كميدة عدديدة، يثيدر ت كيدر المدتعلم فيسدتدعي 
خبراته السابقة من م اهيم و قوانين كيميائية ويعمل على ربطها مق بعضها البعض بصدورة رياضدية 

 لى الحل.إ للوصول
 أنواع المسائل الكيميائية:

  لى ثالث أنواعإيميائية ( المسائل الك22  1994يصنف مسلم)
 ، التي يوجد لها حل واحد صحي ، وطريقة واحدة للوصول اليها.مسألة كيميائية مغلقة. 1
 للوصول لإلجابة. طرق حل عدة لها ، التيمسألة كيميائية مفتوحة. 2
، وهددي التددي تقددق بددين التصددني ين السددابقين حيددث حددل واحددد صددحي  مسةةألة كيميائيةةة متوسةةطة. 3

 ن يوجد عدة طرق مختل ة لحلها.للمسألة ولك
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الدددذي ينمدددي قددددرات الطلبدددة علدددى الت كيدددر، ويتدددي   ئل الكيميائيدددة هدددوالندددوع الثالدددث مدددن المسددداويعتبدددر 
 .ال رصة لهم في ابتكار عدة حلول متوقعة لن س المسألة

 :يجيات حل المسألة الكيميائيةنماذج واسترات
لتدي شدغلت العداملين فدي مجدال تددريس هدم الموضدوعات اأ يعتبر حل المسألة الكيميائيدة مدن  

الكيميدداء والمهتمددين بهددا وبطرائددق تدريسددها منددذ فتددرة طويلددة وحتددى وقتنددا هددذا، ويواجدده الطلبددة عمومدداك 
صعوبة في حدل المسدائل الكيميائيدة، كدذلك يجدد معلمدو الكيميداء فدي الوقدت ن سده صدعوبة بالغدة فدي 

 إكساا طلبتهم مهارات حل المسائل الكيميائية.  
( أن حدل المسدألة الكيميائيدة مجموعدة مدن األنشدطة واإلجدراءات 192  2007ؤكد شدرف)وي 

التي يقوم بها الطالا من خالل استراتيجية تعليمية مناسبة لحلها، مستخدماك الم اهيم السدابق تعلمهدا 
أو المهددارات المكتسددبة لديدده بهدددف التعامددل مددق الموقددف المشددكل غيددر المددألوف لدده مددن قبددل، بحيددث 

، وذلددك مددن خددالل تركيددز كتسددبة، بطريقددة منظمددة وصددوالك للحددلمعارفدده السددابقة ومهاراتدده الميوظددف 
معلمددددددي الكيميدددددداء علددددددى اجددددددراءات وطريقددددددة تعامددددددل الطددددددالا مددددددق المسددددددألة الكيميائيددددددة، واختيددددددار 

 االستراتيجيات التي تت ق وقدرات طالبهم.
 ( وهي 58  1993رزق)ويوجد ثالثة أنماط لتدريس حل المسألة الكيميائية كما أوردتها  

التدريس من أجل حل المسألة، بحيث يركز فيه المعلم على اكتساا الطالا للم اهيم والمهارات . 1
 الضرورية الالزمة لحل المسألة.

. التدددريس مددن خددالل المسددألة، بحيددث يركددز فيدده المعلددم علددى تدددريا الطددالا علددى المهددارات التددي 2
 تساعد على حل المسألة.

طريددق المسددألة، ويهددتم فيدده المعلددم بعددرض وصددياغة المحتددوى الدراسددي فددي صددورة  . التدددريس عددن3
 مشكالت تقدم للطالا بحلها.

الباحدددث أنددده يجدددا أن ينظدددر الدددى حدددل المسدددألة الكيميائيدددة كمهدددارة، ويجدددا تعليمهدددا يؤكدددد و  
 للطالا وتدريبهم عليها، من خالل تمرير الطالا بمواقف و مشكالت كيميائية مثيرة ،وليس كهدف

 من أهداف تعليم مبحث الكيمياء.
 (  194  2007و من االستراتيجيات المستخدمة في حل المسألة الكيميائية، كما أوردها شرف)

 :( لحل المسألة الكيميائية1980تس). استراتيجية مي1
 وتتكون تلك االستراتيجية من أربق مراحل رئيسية بمثابة مهارات لحل المسألة هي      
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ة( تحليددل المسددألة  وتهدددف إلددى حصددول الطالددا علددى صددورة عددن الحقددائق المعلومددة . مرحلددة)مهار 1
 والمجهولة في المسألة الكيميائية، وتتكون من 

 أ. قراءة المسألة الكيميائية بعناية، وتحديد المصطلحات والم اهيم الم يدة في حل المسألة.
 المراد إيجاد (.ا. تقسيم المسألة إلى عدة أجزاء )تحديد المطلوا أو المجهول 

 ج. كتابة مدخالت ومخرجات الت اعل الكيميائي للمسألة الكيميائية.
. مرحلة)مهارة( تخطيط عمليات الحل  وتهدف إلى جعل المسألة قياسية عدن طريدق ربدط الحقدائق 2

  .حلالالمعلومة بالمجهول، وتشمل اختيار وتوحيد العالقات الكيميائية المهمة التي تستخدم في 
حلدددة)مهارة( أداء العمليدددات الروتينية)تن يدددذ الحدددل(  وهدددي األفعدددال التدددي تدددؤدى لحدددل المسدددألة . مر 3 

 الكيميائية، وتتضمن إجراء العمليات الحسابية الضرورية لحل المسألة الكيميائية.
الكيميائيددة  . مرحلددة)مهارة( التحقددق مددن الحددل وت سددير النتددائج  وتهدددف التأكددد مددن أن حددل المسددألة4

 تشتمل على وتاماك و  جاء صحيحاك 
 أ. مراجعة العمليات الحسابية لحل المسألة.

 ا. التحقق من صحة الوحدات القياسية المستخدمة.

 ج. التأكد من صحة العالقات الكيميائية المستخدمة.
 د. التأكد من أن االجابة تت ق مق المقبول من الحلول.

 يوض  مخطط الستراتيجية ميتس . (4-2)و الشكل التالي   
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 (195: 2007( مخطط استراتيجية ميتس)شرف4-2شكل )

 المسألةتحليل 

 تخطيط عمليات الحل

 أداء األعمال الروتينية

 تفسير النتائجالتحقق من الحل و 



 

  43 
 

 (  لحل المسألة الكيميائية :2000استراتيجية وودكوك). 2
وهي تستخدم  لحل المسألة الكيميائية بص ة خاصة، والعلوم بص ة عامة سواء كانت المسألة       

 هارات لحل المسألة الكيميائية وهي  عددية أو ربما غير عددية، وتتكون من خمس مراحل، تمثل م
. مرحلدددة)مهارة( تحليدددل المسدددألة  وهدددذ  تهددددف الدددى فهدددم المسدددألة وتلخددديك بياناتهدددا، وفهدددم طبيعدددة 1

 المسألة ثم  ةتتكون من قراءجابة حل المسألة و إالمجهول وتخمين 
 أ. كتابة تعريف المصطل  أو الم هوم العلمي في سياق المشكلة.

 المعطاة في المسألة.ا. تلخيك البيانات 
 ج. تخمين إجابة المسألة.

 .عل الكيميائي للمسألة الكيميائيةد. كتابة معادلة الت ا
. مرحلددة)مهارة( العصدددف الدددذهني للمسدددألة  وهددذ  تهددددف الدددى ايجددداد العالقددات التدددي تدددربط المعلدددوم 2

 بالمجهول، أو اكتشافها بربط المعلوم بالمجهول، وتشمل على 
 الكيميائية الالزمة لحل المسألة. أ. كتابة العالقات

 ا. استخدام العالقات الكيميائية في حل المسألة دون اجراء أي عمليات حسابية.
. مرحلدددة)مهارة( الحسددداا  وتهددددف إلدددى اسدددتخدام الحسددداا فدددي حدددل المسدددألة مدددن خدددالل العالقدددة 3

 الكيميائية المستخدمة، وتشمل على 
 داد المناسبة في العالقات الكيميائية.األعإنشاء حل المسألة بوضق األرقام و أ. 

 ا. حساا االجابة المطلوبة مق وضق وحدات القياس الصحيحة.
. مرحلة)مهارة( الدفاع عن االجابة وتبريرها  وتهدف الى التحقدق مدن أن الحدل مقبدول، ومقددم فدي 4

 صيغة منطقية ومعقولة وتتكون من 
 أ. التأكد من صحة العمليات الحسابية.

 وحدات القياس المستخدمة.ا. مراجعة 
 التي تم تخمينها. باإلجابة ج. مقارنة اجابة حل المسألة

 د. مراجعة منطقية الحل وقبوله.
. مرحلددة)مهارة( التقددويم  وتهدددف الددى التأكددد مددن االسددت ادة مددن موقددف حددل المشددكلة و المعلومددات 5

لبنية المعرفية بعد التعلم، وتشدمل المكتسبة في الذاكرة ومقدارها ومستوى ربطها بالم اهيم الموجودة با
 على سؤال المعلم الطالا عن 
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 أ. المعلومات الجديدة المكتسبة.
 ا. مدى ارتباط الم اهيم المكتسبة بالبنية المعرفية لهم.

 ج. مدى الزيادة في الم اهيم المتعلمة في الذاكرة لدى الطالا.
 د. مستوى التعلم ال علي من حل المسألة.

 يوض  مخطط الستراتيجية وودكوك (5-2)و الشكل التالي
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 (197: 2007مخطط استراتيجية وودكوك )شرف (5-2شكل)
أن خطددوات االسددتراتيجيتين السددابقتين تت ددق تمامدداك مددق مراحددل حددل المسددألة التددي  ويتضدد  ممددا سددبق

شددديء مدددن  ولكنهدددا تتضدددمن ،خطدددة، وتن يدددذ الحدددل، ومراجعدددة الحدددل(وضدددعها بوليدددا)ال هم، وابتكدددار ال
التخصددديك بمدددا يتناسدددا مدددق خصوصدددية مدددادة الكيميددداء، كمدددا ويمكدددن لمعلمدددي الكيميددداء الت صددديل و 

توظيدددف واسدددتخدام واسدددتراتيجيات تددددريس أخدددرى، فدددي تددددريس المسدددائل الكيميائيدددة، بخدددالف الطدددرق 
 .االعتيادية

 
  

 العصف الذهني للمسألة

 ابة و تبريرهاالدفاع عن اإلج

 التقويم

 الحساب

تحليل 
 سألةالم
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 مسببات صعوبة حل المسألة الكيميائية :
ي تمثددل عائقدداك وصددعوبة فددي حددل المسددألة الكيميائيددة، ومددن يوجددد العديددد مددن العوامددل والمسددببات التدد

 بالعوامل التالية ( 60  1993)رزقوضحها 
. أسلوا صياغة المسألة بما يتضمنه من وضدو  عناصدرها ومتغيراتهدا داخدل سدياق المسدألة، مدن 1

 حيث معطياتها والمطلوا منها و االجراءات المتطلبة لحلها.
المسألة، حيث أن عدم وجود عالقة بين فهم الم اهيم المتضمنة في . عدم فهم الم اهيم المتصلة ب2

 المسألة، وبين مهارات حلها يمثل صعوبة في حل المسألة.
. نمطية الحل وعدم استخدام عمليات التنقيا في حل المسدألة ممدا يدؤدي إلدى عجدز الطدالا عدن 3

 حل المسألة غير المباشرة بصورة صحيحة.
ن الطالددا يحدداول تطبيددق مجموعددة محددددة جددداك مددن القددوانين لديدده فددي . القصددور اإلدراكددي حيددث أ4

مجددال معددين، لكددن المسددألة التددي أمامدده، والقددوانين التددي يمتلكهددا تجعلدده غيددر قددادر علددى حددل المسددألة 
 الجديدة.

. مسددتوى قددراءة المسددألة، وطددول المسددألة، ودرجددة تعقيدددها، ومسددتوى االسددترجاع المطلددوا للحددل، 5
 لمسائل المشابهة.وخبرة المتعلم با

. عدم القدرة على التخطيط الجيد لحل المسألة، وتحليلها، وتن يذ عمليات الحل، ومراجعة االجابة، 6
 بل وتخمينها.

ويددرى الباحددث أندده يمكددن التغلددا علددى تلددك الصددعوبات عددن طريددق تدددريا الطلبددة علددى مهددارات حددل 
لكيمياء االستراتيجيات والنماذج التدريسية المسألة الكيميائية بالطرق المناسبة لهم، وتوظيف معلمي ا

 . المناسبة لتنمية مهارات حل المسألة لدى طلبتهم
 مهارات حل المسألة الكيميائية:

، مدددن الضدددروري أن يكتسدددا ثانويدددة مدددن حدددل المسدددألة الكيميائيدددةلكدددي يدددتمكن الطالدددا فدددي المرحلدددة ال
دمها للوصددددول لحددددل المسددددألة مجموعددددة مددددن المهددددارات الالزمددددة لددددذلك، وهددددي المهددددارات التددددي يسددددتخ

الكيميائيددة، وهددي غالبدداك مددا تبدددأ بمحاولددة فهددم المسددألة وتحديددد عناصددرها ومعطياتهددا، وتنتهددي بحلهددا 
 بصورة صحيحة. 
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  مجموعدددة المهدددارات الالزمدددة لحدددل المسدددألة الكيميائيدددة التدددي ا( بأنهددد190  2007ويعرفهدددا شدددرف )
بحيدددث تتضدددمن المهدددارات األساسدددية التاليدددة   يكتسددبها الطالدددا بهددددف التوصدددل إلدددى حلهدددا ودراسدددتها،

 تحليل المشكلة وفهمها، والتخطيط لحلها وتن يذ  والتحقق من صحته.
( بأنها  قدرة الطالا على الوصدول لحدل للمسدألة الكيميائيدة مدن خدالل 9  2009كما وعرفها عجوة)

يجداد البياندات قدرتده علدى إعدادة صدياغة المسدألة بأسدلوبه الخداك، وتحديدد المطلدوا والمعطيدات ، وا 
مكانية إجراء التحويالت وتوحيد الوحددات والتعد ويض فدي الناقصة وتحديد القانون المستخدم للحل، وا 

 القانون وتن يذ العمليات.
 وفي ضوء التعري ين السابقين يعرف الباحث مهارات حل المسألة الكيميائية بأنها  قدرة الطالا على

د راك مكوناتهدا العلميدة والعدديدة وايجداد العالقدات الرياضدية التدي بينهدا فهم أبعاد المسألة الكيميائية وا 
 لوضق خطة لحلها ومن ثم تن يذها مق التأكد من دقة الحل وصحته. 

يائيددة(  ( فددي دراسددته عشددر مهددارات لحددل المسددألة العلمية)ال يزيائيددة والكيم27  2010وحدددد العربيددد )
  تمثلت بالمهارات التالية

 أريد أن افعل. . الت كير فيما1
 . القراءة الصحيحة والجيدة للمسألة.2
 ن وجد.إ. تلخيك السؤال مق الرسم 3
 . كتابة المعطيات على شكل رموز.4
 . وضق المتغيرات المتشابهة مق بعضها البعض.5
 . تحديد المطلوا من المسألة.6
 . توحيد وحدات القياس.7
 . كتابة القانون المناسا.8
 ون.. التعويض في القان9

 . مراجعة خطوات الحل.10
( فدددي دراسدددته سدددت مهدددارات أساسدددية يجدددا أن يمتلكهدددا 48  2009كمدددا وحددددد أبدددو عجدددوة ) 

 الطالا لحل المسألة الكيميائية وهي 
 . صياغة المسألة بأسلوبه الخاك.1
 . تحديد المطلوا حله في المسألة.2
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 .. تحديد المعطيات في المسألة3
 التي تساعد في الوصول للحل.. تحديد البيانات الناقصة و 4
 . تحديد العالقة أو القانون المستخدم.5

يتطلددا امددتالك الطالددا للمعددارف والم دداهيم  الكيميائيددةن حددل المسددائل فددإ وفددي ضددوء مددا سددبق      
، إلددى جانددا امتالكدده لمهددارات حددل المسددألة األساسددية وال رعيددة، والتددي والقددوانين الكيميائيددةوالمبددادئ 

 مق بعضها للوصول إلى الحل الصحي .ترتبط وتتكامل 
وعقددد ورشدددة عمددل مددق مجموعددة مددن مشددرفي ومعلمددي مبحدددث  ومددن خددالل قددوائم المهددارات السددابقة،

توصددل الباحددث لقائمددة مددن المهددارات يجددا أن يمتلكهددا الطالددا لحددل المسددألة الكيميائيددة،  الكيميدداء،
 السدبعةمثلدت فدي المهدارات وت والتي تم عرضها على مجموعة من المحكمين والمختصين التربدويين،

 التالية 
لددى فهددم عميددق للمسددألة، إلددى ايصددال الطالددا إ  وتهدددف الةةواردة فةةي المسةةألة تحديةةد المعطيةةات. 1

لددى بيانددات ت يددد فددي الحددل، إتصددني ها واالسددت ادة مددن البيانددات الرقميددة والعلميددة الددواردة فددي المسددألة و 
 أخرى مطلوا ايجادها. و 
معرفة و تحديد الكميدة المجهولدة التدي تتمركدز وتهدف إلى  ه في المسألة:. تحديد المطلوب ايجاد2

 .المطلوا حسابها بمعلومية البيانات و الكميات المعطاة، و حولها المسألة
لدددى ربدددط البياندددات المعلومدددة مدددق إ  وتهددددف المسةةةتخدمة فةةةي الحةةةل العالقةةةةالقةةةانون أو  تحديةةةد .3

بط بينهمدددا، مدددن المخدددزون أو العالقدددة المناسدددبة التدددي تدددر البياندددات المجهولدددة، وذلدددك باختيدددار القدددانون 
 م المهارات الالزمة لحل المسألة.البنية المعرفية السابقة، وتعتبر تلك المهارة من أهالمعرفي و 

تحديدد البياندات الناقصدة،  إلدى   وتهددفللوصةول إلةى الحةل المعطيات الناقصةة والالزمةةتحديد . 4
العمدددل علدددى أن يحسدددبها و  لدددزم للحدددل، والتدددي يجدددا علدددى الطالددداوغيدددر الدددواردة فدددي المسدددألة والتدددي ت

 يصل إلى الحل.ايجادها، حتى 
لدددى التركيددز علدددى الكميدددات القياسدددية، إ  وتهددددف وتوحيةةةد الوحةةةدات إجةةةراء التحةةةويالت المناسةةةبة. 5

 ووحدة قياس كل منها، وتوحيد الوحدات، تمهيداك لتعويضها في القانون أو العالقة. 
لى تعويض البياندات الصدحيحة، فدي القدانون إ  وتهدف و تنفيذ عمليات الحلضي الريا التطبيق. 6

الذي تم اختيار ، واجراء العمليات الحسابية األساسية إليجاد الناتج ووحدة قياسه، والتأكد من منطقية 
 و معقولية الجواا النهائي.
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قددرة الطالدا علدى تطبيدق لدى زيدادة إ  وتهددف  تعميم خطة الحل في المسائل الحياتية المماثلةة. 7
، أصديلة وجديددة ولدم تمدر ت حدل المسدألة الكيميائيدة السدابقة، فدي مسدائل كيميائيدة أخدرىجميدق مهدارا

 على الطالا من قبل، وتعتبر تلك المهارة الهدف األساس من امتالك الطالا لتلك المهارات.
 :الكيميائية ونموذجي ويتلي وبايبيمهارات حل المسألة 

ألبحددداث والدراسدددات التربويدددة فعاليدددة نمدددوذج ويتلدددي فدددي تنميدددة مهدددارات حدددل أثبتدددت بعدددض ا 
(، وفعاليددة نمددوذج بددايبي فددي تنميددة مهددارات 2013المعددادالت والمتباينددات الرياضددية كدراسددة مصددل )

والبحددث الحددالي يسددتخدم نمددوذجي ويتلددي وبددايبي فددي  ،(2013لة ال يزيائيددة كدراسددة طلبددة)حددل المسددأ
لة الكيميائيدددة، وذلدددك ألن اسدددتخدام نمدددوذجي ويتلدددي وبدددايبي يتوقدددق منددده أن تنميدددة مهدددارات حدددل المسدددأ

يساعد الطلبة في بناء وتعميدق فهدم الطلبدة للم داهيم والمبدادئ والقدوانين الكيميائيدة، والتدي تسداهم فدي 
ئل تنميددة المهددارات األساسددية الالزمددة لحددل المسددألة الكيميائيددة، وتوظيددف تلددك المهددارات فددي حددل مسددا

 مواقف حياتية جديدة. متنوعة في
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 الفصل الثالث 

 لدراسات السابقةا
 

 الدراسات التي تناولت نموذج ويتلي.: المحور األول 

 الدراسات التي تناولت نموذج بايبي.: المحور الثاني 

 الدراسات التي تناولت مهارات حل المسألة العلمية. :لثالمحور الثا 

 السابقة عام على الدراساتال التعليق 
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 الفصل الثالث 
 الدراسات السابقة

تهدددف الدراسددة الحاليددة إلددى معرفددة أثددر توظيددف نمددوذجي ويتلددي وبددايبي فددي تنميددة مهددارات حددل        
المسألة الكيميائية، وسيقوم الباحث باستعراض مجموعدة مدن الدراسدات التربويدة العربيدة منهدا واألجنبيدة، 

ة وهدددي   نمدددوذج ويتلدددي، ونمدددوذج بدددايبي، ومهدددارات حدددل المسدددألة لتوضدددي  موق هدددا مدددن متغيدددرات الدراسددد
 الكيميائية، وتسهيالك لعرض نتائج هذ  الدراسات جرى تصني ها في ثالث محاور 

 الدراسات التي تناولت نموذج ويتلي )استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة(.المحور األول: 
 بايبي )استراتيجية دورة التعلم الخماسية(. الدراسات التي تناولت نموذجالمحور الثاني: 
 الدراسات التي تناولت مهارات حل المسألة العلمية.المحور الثالث: 

وتم اختيار الدراسات األكثر ارتباطاك بمتغيرات الدراسة واألحدث زمنياك، وترتيبها من األحدث إلى األقدم، 
 الدراسات السابقة. ثم التعقيا على دراسات كل محور، ثم التعليق على محاور

 المحور األول: الدراسات التي تناولت نموذج ويتلي )استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة(.●
 ( :2013دراسة الزعبي ). 1

فاعليددة اسددتخدام نمددوذج  ويتلددي  البنددائي فددي التحصدديل الدراسددي و  تقصدديإلددى  الدراسددة هددذ  هدددفت     
اسدددتخدم الباحدددث المدددنهج و ى تالميدددذ الصدددف الثدددامن األساسدددي، االتجاهدددات نحدددو مدددادة علدددم األحيددداء لدددد

 مدن عيندة الدراسدةتكوندت و بعددي،  -القائم علدى تصدميم المجموعدة الضدابطة مدق قيداس قبلدي التجريبي،
مجموعددة  ؛( تلميددذاك مددن مدرسددة  ابددن زيدددون  فددي محافظددة دمشددق قسددمت عشددوائياك إلددى مجمددوعتين70)

وات الدراسددة فددي اختبددار للتحصدديل، ومقيدداس اتجددا  نحددو مددادة ، وتحددددت أدتجريبيددة ومجموعددة ضددابطة 
وجددود فددرق ذو داللددة احصددائية بددين متوسددطي  األحيدداء، ومددن أهددم النتددائج التددي توصددلت الدراسددة إليهددا،

درجات تالميذ المجموعتين لصدال  تالميدذ المجموعدة التجريبيدة فدي االختبدار التحصديلي البعددي، كدذلك 
ائية بدين متوسدطي درجدات اتجاهدات تالميدذ المجمدوعتين لصدال  تالميدذ إلدى وجدود فدرق ذو داللدة احصد

المجموعة التجريبية  في مقيداس االتجدا ، ممدا يؤكدد فاعليدة اسدتخدام نمدوذج ويتلدي فدي تنميدة التحصديل 
 وتنمية االتجاهات نحو مادة علم األحياء .

 
 



 
 
 

  51 
 

 

 :(2013دراسة مصلح ). 2
اسددتراتيجية الددتعلم المتمركددز حددول المشددكلة فددي تنميددة  أثددر توظيددف معرفددة إلددى الدراسددةهددذ  هدددفت     

مهدارات حددل المعدادالت والمتباينددات الجبريدة واالتجددا  نحدو الرياضدديات لددى طالبددات الصدف التاسددق فددي 
القددددائم علددددى تصددددميم  اسددددتخدمت الباحثددددة المددددنهج شددددبه التجريبدددديو محافظددددة الوسددددطى مددددن قطدددداع غددددزة، 
عيندددة الدراسدددة مدددن مدرسدددة رودلدددف فلتدددر  وتدددم اختيدددار، بعددددي -المجموعدددة الضدددابطة مدددق قيددداس قبلدددي

م العيندة عشدوائياك إلدى مجمدوعتين، ياألساسية المشتركة في المحافظة الوسطى بطريقدة قصددية، وتدم تقسد
وتحددت أدوات  ( طالبة،26) ضمت( طالبة، واألخرى مجموعة ضابطة 29) ضمتمجموعة تجريبية 

اختبدددار مهدددارات حدددل المتبايندددات، ومقيددداس اتجدددا  نحدددو الدراسدددة فدددي اختبدددار مهدددارات حدددل المعدددادالت، و 
( بدددين متوسدددطي 0.01وأظهدددرت نتدددائج الدراسدددة وجدددود فدددرق دال احصدددائياك عندددد مسدددتوى ) الرياضددديات،

 التطبيق البعدي يدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة لصال  المجموعة التجريبية وذلك ف
حدل المتبايندات الجبريدة، ومقيداس االتجدا  مهدارات ، واختبدار اختبار مهدارات حدل المعدادالت الجبريدة في

 نحو الرياضيات .
 (:2013. دراسة شقورة )3

هدفت هذ  الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركدز حدول المشدكلة فدي تنميدة  
من بغزة، و في العلوم لدى طالبات الصف الثا TIMSSبعض مهارات الت كير المتضمنة في اختبارات 

 -اسددتخدمت الباحثددة المددنهج شددبه التجريبددي، القددائم علددى تصددميم المجموعددة الضددابطة مددق قيدداس قبلددي
( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي بمدرسة بنات الرمال 76بعدي، وتكونت عينة الدراسة من)

بدددة، ومجموعدددة ( طال38االعداديددة للبندددات بمحافظدددة غدددزة، وتدددم تقسددديمها إلددى مجموعدددة تجريبيدددة ضدددمت)
( طالبددددة، وتحددددددت أدوات الدراسددددة فددددي اختبددددار مهددددارات الت كيددددر المتضددددمنة فددددي 38ضددددابطة ضددددمت)

، ومن أهم النتائج التدي توصدلت الدراسدة إليهدا أن اسدتراتيجية الدتعلم المتمركدز حدول  TIMSSاختبارات 
 أعلى.% ف70بنسبة  TIMSSالمشكلة تحقق تنمية لمهارات الت كير المتضمنة في اختبارات 

 :(2012) محمددراسة . 4
فاعلية نموذجي ويتلى وتحليل المهمة لتدريس الهندسدة فدي تنميدة ى تقصي الدراسة إلهذ  هدفت        

 ،اسددتخدمت الباحثدددة المدددنهج التجريبددديو التحصدديل و الت كيدددر الهندسدددي لدددى تالميدددذ المرحلدددة االعداديدددة، 
 –تين، ومجموعددة ضددابطة مددق قيدداس قبلددي القددائم علددى تصددميم ثددالث مجموعددات   مجمددوعتين تجددريبي

( تلميذة من تلميذات الصدف األول االعددادي مدن مدرسدة عبداس 91) منعينة الدراسة  وتكونتبعدي، 



 
 
 

  52 
 

 

تدم  أولدى مجموعدة تجريبيدة؛ العقاد االعدادية بنات في مدينة السويس، تم تقسيمها إلى ثالث مجموعات
ية تم تدريسها وفدق نمدوذج تحليدل المهمدة ومجموعدة و مجموعة تجريبية ثان، تدريسها وفق نموذج ويتلي

وتحددددت أدوات الدراسددة فددي اختبددار تحصدديل، واختبددار  ،االعتياديددةثالثددة ضددابطة تددم تدريسددها بالطريقددة 
أن اسددتخدام نمددوذجي ويتلددي ومددن أهددم النتددائج التددي توصددلت الدراسددة إليهددا  مهددارات الت كيددر الهندسددي، 

 من ال اعلية في تنمية التحصيل وتنمية الت كير الهندسي. وتحليل المهمة يحقق مستوى مناسباك 
 (:2012. دراسة العمودي)5

هددددفت هدددذ  الدراسدددة إلدددى تقصدددي فاعليدددة نمدددوذج ويتلدددي فدددي تنميدددة التحصددديل ومهدددارات توليدددد  
المعلومات في الكيمياء والدافق لإلنجاز لدى طالبات الصف الثالث الثانوي، واستخدمت الباحثة المدنهج 

بعددددي، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة  -بدددي، القدددائم علدددى تصدددميم المجموعدددة الضدددابطة مدددق قيددداس قبلددديالتجري
( طالبدة مدن مدرسدة عائشدة بندت الحدارث لتمثيدل المجموعدة 33( طالبة، عبارة عن فصل ضم )62من)

( طالبدة مددن مدرسدة فاطمددة بندت اليمددان لتمثيدل المجموعددة الضدابطة، وقددد 29التجريبيدة ، وفصدل ضددم )
باحثدددة ال صدددلين بطريقدددة عشدددوائية، وتحدددددت أدوات الدراسدددة فدددي اختبدددار تحصددديلي واختبدددار اختدددارت ال

مهارات توليد المعلومات  الطالقة والمرونة ووضق ال رضيات والتنبؤ  من إعداد الباحثة، واختبار الدافق 
احصدائية  لإلنجاز من إعدداد  هيرمدانز ، ومدن أهدم النتدائج التدي توصدلت الدراسدة إليهدا وجدود فدروق دالدة

بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيدق البعددي لالختبدارات الثالثدة 
لصددال  المجموعددة التجريبيددة، ووجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة بددين التحصدديل ومهددارات توليددد المعلومددات 

 وبين التحصيل والدافق لإلنجاز. 
 (:2012. دراسة الشحات)6
لدراسددة إلددى تقصددي فاعليددة اسددتراتيجية الددتعلم المتمركددز حددول المشددكلة فددي تنميددة بعددض هدددفت هددذ  ا   

المهارات الحياتيدة فدي مدادة العلدوم لددى تالميدذ الصدف الخدامس االبتددائي ، واسدتخدمت الباحثدة المدنهج 
بعددددي، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة  -التجريبدددي، القدددائم علدددى تصدددميم المجموعدددة الضدددابطة مدددق قيددداس قبلدددي

( طالبدددة مددن مدرسدددة السدديدة عائشدددة االبتدائيددة، تدددم تقسدديمها بطريقدددة عشددوائية إلدددى مجمدددوعتين، 78مددن)
( طالبدددة درسدددت باسدددتخدام اسدددتراتيجية الدددتعلم المتمركدددز حدددول المشدددكلة، 42مجموعدددة تجريبيدددة ضدددمت)
، وتحددت أدوات الدراسة فدي االعتيادية( طالبة درست باستخدام الطريقة 36ومجموعة ضابطة ضمت)

ر مواقدددف المهدددارات الحياتيدددة، ومدددن أهدددم النتدددائج التدددي توصدددلت الدراسدددة إليهدددا وجدددود فدددروق دالدددة اختبدددا
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احصدائياك بددين متوسدطي درجددات طالبددات المجمدوعتين التجريبيددة والضددابطة لصدال  المجموعددة التجريبيددة 
 التي درست باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.

 (:2011. دراسة البيطار)7
اسدتراتيجية تدريسدية مقترحدة فدي ضدوء نمدوذج ويتلدي البندائي لتنميدة  هدفت هذ  الدراسدة معرفدة أثدر     

دارة االنتدداج لطددالا الصددف الثدداني الثددانوي  التحصدديل الدراسددي والت كيددر الرياضددي فددي مقددرر تخطدديط وا 
مددق قيدداس الصددناعي، واسددتخدم الباحددث المددنهج شددبه التجريبددي القددائم علددى تصددميم المجموعددة الضددابطة 

( طالباك تم توزيعها بالتساوي علدى مجمدوعتي الدراسدة، وهدم 68بعدي، وتكونت عينة الدراسة من) -قبلي
 من طالا الصف األول الثاني الثدانوي الصدناعي بمدرسدة أسديوط الثانويدة ميكانيكيدة بمصدر، وتحدددت

ئج التدي توصدلت الدراسدة ، ومدن أهدم النتداأدوات الدراسة في اختبار تحصيلي، واختبار الت كير الرياضي
إليها تنمية التحصيل والت كير الرياضي لدى الطالا باستخدام االستراتيجية المقترحدة فدي ضدوء نمدوذج 

 ويتلي البنائي.  
 (:2010. دراسة اليعقوبي )8

هدفت هذ  الدراسة إلى بناء ومعرفة أثر برندامج تقندي يوظدف اسدتراتيجية الدتعلم المتمركدز حدول  
ميددة مهددارات الت كيددر المنظددومي فددي العلددوم لدددى طالبددات الصددف التاسددق األساسددي بغددزة، المشددكلة فددي تن

بعدددي،  -واسددتخدم الباحددث المددنهج التجريبددي، القددائم علددى تصددميم المجموعددة الضددابطة مددق قيدداس قبلددي
( طالبة من مدرسة حسن سالمة األساسية للبنات، حيث تم اختيار العينة 77وتكونت عينة الدراسة من)

ة قصدددية، مكونددة مددن شددعبتين إحددداهما تمثددل المجموعددة التجريبيددة، واألخددرى مجموعددة ضددابطة، بطريقدد
وتحددت أدوات الدراسة في اختبار مهدارات الت كيدر المنظدومي، ومدن أهدم النتدائج التدي توصدلت الدراسدة 

الت كيدر إليها أن اسدتخدام اسدتراتيجية الدتعلم المتمركدز حدول المشدكلة لده أهميدة فدي تنميدة بعدض مهدارات 
المنظومي لدى الطالبات، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين 

 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الت كير المنظومي لصال  المجموعة التجريبية.
 :(2010. دراسة الشهراني )9

ذج ويتلدي فدي تددريس وحددة النسدبة والتناسدا علدى هدفت هذ  الدراسة إلى معرفة أثر اسدتخدام نمدو      
التحصديل و االتجدا  نحدو الرياضديات لددى طدالا الصدف السدادس االبتددائي، واسدتخدم الباحدث المدنهج 

وتكوندت عيندة الدراسدة مدن  ،بعددي -التجريبي، القائم علدى تصدميم المجموعدة الضدابطة مدق قيداس قبلدي
ي، بمدرسدددددة الجرجدددداني االبتدائيدددددة بمحافظددددة جددددددة ( طالبدددداك مددددن طدددددالا الصددددف السدددددادس االبتدددددائ60)
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بالسعودية، وتم توزيعهم علدى مجمدوعتي الدراسدة بطريقدة عشدوائية، وتحدددت أدوات الدراسدة فدي اختبدار 
تحصيل يشمل المستويين األولين)التذكر وال هم(، ومقياس اتجا  نحو الرياضيات، ومن أهم النتائج التي 

دالة احصائياك بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية توصلت الدراسة إليها وجود فروق 
 في كل من االختبار التحصيلي ومقياس االتجا  لصال  المجموعة التجريبية.

 (:2008. دراسة برغوت)10
هدددفت هددذ  الدراسددة إلددى معرفددة أثددر اسددتخدام اسددتراتيجية الددتعلم المتمركددز حددول المشددكلة علددى  

التكنولوجيا لطالا الصف السادس بغزة، واستخدم الباحث المدنهج التجريبدي،  تنمية بعض المهارات في
( طالبداك 80بعددي، وتكوندت عيندة الدراسدة مدن) -القائم على تصميم المجموعة الضابطة مق قياس قبلدي

مدددن مدرسدددة معدددين بسيسدددو األساسدددية الددددنيا للبندددين، بحيدددث اختدددار فصدددلين بطريقدددة قصددددية، وتوزيعهدددا 
مددوعتي الدراسددة، وتحددددت أدوات الدراسددة فددي اختبددار للمعددارف المرتبطددة بالمهددارات، بالتسدداوي علددى مج

وبطاقددة مالحظددة، ومددن أهددم النتددائج التددي توصددلت الدراسددة إليهددا تنميددة بعددض المهددارات فددي التكنولوجيددا 
 باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.

 Wesolowski (2008:) دراسة ويسو لويسكي. 11
حول المشكلة  ويتلدي  بمسداعدة  المتمركزفاعلية استراتيجية التعلم  هذ  الدراسة إلى تقصيهدفت       

االنترنت على تسهيل العمل المخبري في مادة علم األحياء وذلك في المناطق المتباعدة جغرافياك، وأثرها 
معدة )ديليدوبر( علدى طلبدة جافدي  جدرت الدراسدة و في التحصيل الدراسي وتنميدة مهدارات الت كيدر الناقدد، 

القدددائم علدددى تصدددميم  الجامعدددة فدددي كليدددة العلدددوم قسدددم علدددم األحيددداء، واسدددتخدم الباحدددث المدددنهج التجريبدددي
وتوصدلت الدراسدة إلدى فاعليدة اسدتراتيجية الدتعلم المتمركدز بعددي،  -المجموعة الضابطة مق قيداس قبلدي

 ى تنمية مهارات الت كير الناقد. ضافة إلإحول المشكلة على االنترنت في تحسين انجاز الطلبة 
 (:2006. دراسة الغنام)12

هدفت هذ  الدراسة إلى تقصي فاعلية تددريس العلدوم باسدتخدام اسدتراتيجية الدتعلم المتمركدز حدول        
ول االعددادي، األالمشكلة في التحصيل وتنميدة كدل مدن الت كيدر االسدتداللي والناقدد لددى تالميدذ الصدف 

 -لمدددنهج شدددبه التجريبدددي، القدددائم علدددى تصدددميم المجموعدددة الضدددابطة مدددق قيددداس قبلددديواسدددتخدم الباحدددث ا
( تلميذاك من تالميذ الصف األول اإلعددادي بمحافظدة الدقهليدة، 160بعدي، وتكونت عينة الدراسة من )

لمنصدددور اإلعداديددددة قسدددمت بالتسددداوي إلددددى مجموعدددة تجريبيدددة ضددددمت شدددعبتين دراسددديتين مددددن مدرسدددة ا
مجموعدددددة ضدددددابطة مكوندددددة مدددددن شدددددعبتين دراسددددديتين مدددددن مدرسدددددة ابدددددن لقمدددددان ، و ( تلميدددددذ80وضدددددمت)
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( تلميدذ، وتحدددت أدوات الدراسدة فدي اختبدار تحصديلي فدي وحددة   المدادة والطاقدة  واختبدار 80وضمت)
مهارات الت كير الناقد واختبار مهارات الت كير االستداللي، ومن أهم النتدائج التدي توصدلت الدراسدة إليهدا 

ة احصددائياك بددين متوسددطي درجددات تالميددذ المجموعددة التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق وجددود فددروق دالدد
البعددددي الختبدددارات التحصددديل ، ومهدددارات الت كيدددر الناقدددد واختبدددار مهدددارات الت كيدددر االسدددتداللي لصدددال  

 المجموعة التجريبية. 
 :(2005دراسة حمادة ). 13
سددتراتيجية  ويتلددي  البنائيددة فددي تنميددة مهددارة حددل فاعليددة اسددتخدام اهددذ  الدراسددة إلددى تقصددي هدددفت      

السددائدة، واسددتخدم  االعتياديددةالت كيددر االبددداعي لدددى طلبددة المرحلددة األساسددية مقارنددة بالطريقددة و المشددكلة 
وتكونت عينة بعدي،  -القائم على تصميم المجموعة الضابطة مق قياس قبلي الباحث المنهج التجريبي

المجموعددة التجريبيددة درسددت باسددتخدام نمددوذج  ؛تددوزيعهم علددى مجمددوعتين ( طالبدداك تددم123الدراسددة مددن )
وتحدددت أدوات الدراسدة فدي  ،االعتياديدةوالمجموعدة الضدابطة درسدت باسدتخدام الطريقدة  ،ويتلي البندائي

من أهم النتائج التي توصدلت الدراسدة و  اختبار مهارات حل المشكلة، واختبار مهارات الت كير االبداعي،
ق طددالا المجموعددة التجريبيددة الددذين درسددوا باسددتخدام نمددوذج ويتلددي علددى أقددرانهم الددذين درسددوا ت ددو إليهددا 

ختبدددار مهدددارات حدددل ال التطبيدددق البعددددي ( فدددي 0.01عندددد مسدددتوى داللدددة) االعتياديدددةباسدددتخدام الطريقدددة 
 .بداعياإلالمشكلة واختبار مهارات الت كير 

 (:2003. دراسة الجندي)14
معرفددة أثددر نمددوذج ويتلددي فددي تنميددة التحصدديل ومهددارات عمليددات العلددم  هدددفت هددذ  الدراسددة إلددى 

األساسية والت كير العلمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم، واستخدمت الباحث المنهج 
وتكوندت عيندة الدراسدة مدن  ،بعددي -التجريبي، القائم علدى تصدميم المجموعدة الضدابطة مدق قيداس قبلدي

رسدددة طابدددا االبتدائيدددة الحكوميدددة بمحافظدددة القددداهرة، تدددم تقسددديمها بطريقدددة عشدددوائية إلدددى ( تلميدددذ بمد87)
جموعددة الضددابطة ( تلميددذ، واآلخددر يمثددل الم42فصددلين، دأحدهما يمثددل المجموعددة التجريبيددة وضددمت)

تحددددت أدوات الدراسددة فددي اختبددار تحصدديلي، واختبددار عمليددات العلددم األساسددية، ( تلميددذ، و 45وضددمت)
ت كير العلمي، ومن أهم النتائج التدي توصدلت الدراسدة إليهدا وجدود فدروق ذات داللدة احصدائية واختبار ال

بددين متوسددطي درجددات تالميددذ المجموعددة التجريبيددة وتالميددذ المجموعددة الضددابطة فددي التطبيددق البعدددي 
 لالختبارات الثالث لصال  المجموعة التجريبية.
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 :Norton (1999) . دراسة نورتون15
هذ  الدراسة إلى معرفة مقدرة الطالا المعلمين على استخدام منهج قدائم علدى التكامدل بدين هدفت      

الدتعلم المتمركددز حددول المشددكلة، ووسددائل التكنولوجيددا الحديثدة، فددي تدددريس الرياضدديات لتالميددذ الصدد وف 
كتابدددة الرابدددق والخدددامس والسدددادس االبتددددائي، وفدددي تنميدددة مهدددارات حدددل المشدددكالت، والقددددرة علدددى قدددراءة و 

الرياضيات، والقدرة على التعلم الجماعي، ومن أهم النتدائج التدي توصدلت الدراسدة إليهدا فاعليدة اسدتخدام 
هددذا المددنهج التكدداملي فددي تنميددة القدددرات السددابق ذكرهددا لدددى طددالا المرحلددة االبتدائيددة، وكددذلك اكتسدداا 

ووسددائل  ،تمركددز حددول المشددكلةالطددالا المعلمددين خبددرات تدريسددية متنوعددة مرتبطددة باسددتخدام الددتعلم الم
 .ضيات لتالميذ المرحلة االبتدائيةالتكنولوجيا الحديثة أثناء تدريس الريا

 على الدراسات التي تناولت نموذج ويتلي البنائي: عقيبالت
 بعد عرض الدراسات التي تناولت التي تناولت نموذج ويتلي تبين ما يلي  

 . بالنسبة ألغراض الدراسة وأهدافها:1
عددت أهددداف الدراسددات السددابقة وأغراضددها فبعضددها كددان يهدددف إلددى تقصددي فاعليددة نمددوذج ويتلددي فددي تنو 

( 2011( و)البيطددار،2012( و)العمددودي،2012( و)محمددد،2013التحصدديل كمددا فددي دراسددة )الزعبددي،
(  ومنهددا مددا اسددتخدم نمددوذج ويتلددي 2003( و)الجندددي،2008( و)ويسددو لويسددكي،2010و)الشددهراني،

( 2013( و)مصددددددل ،2013  نحددددددو األحيدددددداء أو الرياضدددددديات كمددددددا فددددددي دراسددددددة)الزعبي،لتنميددددددة االتجددددددا
 (.2010و)الشهراني،

وهدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر توظيف نموذج ويتلي في تنميدة مهدارات الت كيدر كمدا فدي دراسدة 
 (. 2003( و)الجندي،2006( و)الغنام،2010( و)اليعقوبي،2012( و)محمد،2013)شقورة،

بعددددض الدراسددددات إلددددى معرفددددة أثددددر اسددددتخدام نمددددوذج ويتلددددي فددددي تنميددددة المهددددرات الحياتيددددة كمددددا هدددددفت 
(، وتنميددة مهددارات حددل 2008( وتنميددة المهددارات التكنولوجيددة كدراسددة)برغوت،2012كدراسة)الشددحات،

 (.   1999(، وتنمية مهارات حل المشكالت كدراسة)نورتون،2013المعادالت الجبرية كدراسة)مصل ،
سة الحالية مق الدراسات السابقة في توظي ها لنموذج ويتلي البنائي، وتختلف عنها من حيث تت ق الدراو 

هدف الدراسة حيث هدفت إلى معرفة أثر توظيف نموذج ويتلي البندائي فدي تنميدة مهدارات حدل المسدألة 
 الكيميائية.
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 . بالنسبة لمنهج الدراسة : 2
القددائم علددى تصددميم المجموعددة الضددابطة مددق قيدداس  اتبعددت معظددم الدراسددات السددابقة المددنهج التجريبددي

(، 2010( و)اليعقددددوبي،2012( و)العمدددودي،2012( و)محمدددد،2013كدراسدددة)الزعبي، ،بعددددي -قبلدددي
( 2013( و)شدددددددددقورة،2013وبعدددددددددض الدراسدددددددددات اتبعدددددددددت المدددددددددنهج شدددددددددبه التجريبدددددددددي كدراسة)مصدددددددددل ،

 (.2006و)الغنام،
تباعهدا المدنهج التجريبدي حيدث تدم تقسديم عيندة الدراسدة وتت ق الدراسة الحالية مق الدراسدات السدابقة فدي ا

 إلى ثالث مجموعات)مجموعتين تجريبيتين، ومجموعة ضابطة(.
 :. بالنسبة ألدوات الدراسة3

تنوعدددت أدوات الدراسدددات السدددابقة بتندددوع أهددددافها وأغراضدددها، فمنهدددا مدددن اسدددتخدمت االختبدددار والمقيددداس 
(، ومنهدا مدن اسدتخدمت اختبدار مهدارات 2010راني،( و)الشه2013( و)مصل ،2013كدراسة)الزعبي،

(، ومنها من استخدمت اختبار لمهارات الت كير كدراسة 2010أدائية وبطاقة المالحظة كدراسة)برغوت،
(، ومنهدا مدن اسدتخدمت اختبدار تحصديل 2008( و)ويسو لويسدكي،2010( و)اليعقوبي،2013)شقورة،

( 2011( و)البيطدددددددددددار،2012العمددددددددددودي،( و)2012واختبددددددددددار مهددددددددددارات ت كيددددددددددر كدراسددددددددددة )محمددددددددددد،
ومنهددا مددن (، 2012ات حياتيددة كدراسة)الشددحات،ومنهددا مددن اسددتخدمت اختبددار مهددار ، (2006و)الغنددام،

  (.2013استخدمت اختبار مهارات حل المعادالت كدراسة)مصل ،
 ولتحقيق أغراض الدراسة الحالية أعد الباحث اختبار لمهارات حل المسألة الكيميائية.

 بة لعينة الدراسة:. بالنس4
تنوعت عينات الدراسدة السدابقة بتندوع أهددافها ومثلدت مراحدل دراسدية مختل دة مدن الدذكور واإلنداث، حيدث 

( 2008( و)برغدددوت،2012اختدددارت بعدددض الدراسدددات عيندددة مدددن المرحلدددة االبتدائيدددة كدراسة)الشدددحات،
يندددة مدددن طلبدددة (، واختدددارت دراسدددات أخدددرى ع1999( و)نورتدددون،2003( و)الجنددددي،2005و)حمدددادة،

( 2012( و)محمددددد،2013( و)شدددقورة،2013( و)مصدددل ،2013المرحلدددة االعداديدددة كدراسدددة )الزعبددددي،
(، كمددا واختددارت بعددض الدراسددات عينددة مددن 2006( و)الغنددام،2010( و)الشددهراني،2010و)اليعقددوبي،

( واختدددددددارت دراسة)ويسدددددددو 2011( و)البيطدددددددار،2012طلبدددددددة المرحلدددددددة الثانويدددددددة كدراسدددددددة )العمدددددددودي،
 ( عينة الدراسة من طلبة الجامعة.2008سكي،لوي

( فدددي تناولهدددا لدددن س المسدددتوى)األول 2011وات قدددت عيندددة الدراسدددة الحاليدددة مدددق عيندددة دراسدددة )البيطدددار،
 الثانوي(.
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 . بالنسبة لنتائج الدراسة:5
ت أظهرت نتائج جميق الدراسات السابقة فاعلية نموذج ويتلي البنائي في تنمية التحصيل ، وتنمية مهارا

الت كيدددددر االسدددددتداللي، والت كيدددددر الهندسدددددي، والت كيدددددر الرياضدددددي، والت كيدددددر العلمدددددي، وتنميدددددة المهدددددارات 
التكنولوجيددددة، والمهددددارات الحياتيددددة، ومهددددارات حددددل المعددددادالت، وتنميددددة االتجددددا  نحددددو العلددددوم واالحيدددداء 

 والرياضيات.
 ما أفاد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 ظري للدراسة الحالية.االطار الن بناء. 1
 . بناء دليل للمعلم يوظف نموذج ويتلي في صياغة وتحضير الدروس.2
 طبيعة الدراسة ومتغيراتها وفروضها. بما يتناسا مق  . اختيار منهجية البحث3
 حقق المنهج التجريبي في الدراسة.. اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة، بما ي4
 العديد من الكتا والمجالت العلمية التي تخدم وتثري الدراسة.. التعرف على 5

عن تلك الدراسات حيث هدفت إلى معرفة أثر نموذج ويتلدي البندائي وقد اختل ت الدراسة الحالية        
 ، ومقارنته بنموذج بايبي، وبالطريقة التقليدية.في تنمية مهارات حل المسألة الكيميائية
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 لثاني: الدراسات التي تناولت نموذج بايبي )استراتيجية دورة التعلم الخماسية(المحور ا●
 (: 2013. دراسة طلبة)1

دورة الدددتعلم البندددائي المعددددل فدددي اكتسددداا فاعليدددة اسدددتخدام نمدددوذج  تقصددديإلدددى  الدراسدددة هدددذ  هددددفت    
ت كيدر لددى طدالا الصدف الم اهيم العلمية وحل أنماط مختل ة مدن المسدائل ال يزيائيدة، وتنميدة نزعدات ال

القددائم علددى تصددميم المجموعددة الضددابطة مددق قيدداس  اسددتخدم الباحددث المددنهج التجريبددي،و ، األول الثددانوي
طالبدداك مددن طددالا الصددف األول الثددانوي، قسددمت إلددى  (70) بعدددي وتكونددت عينددة الدراسددة مددن -قبلددي

مدن محافظدة  طالبداك ( 34( طالبداك، ومجموعدة ضدابطة ضدمت )36مجموعتين؛ مجموعة تجريبية ضدمت)
القليوبية، وتحدددت أدوات الدراسدة فدي اختبدار تحصديلي فدي وحددة)الحرارة( فدي خمدس مسدتويات معرفيدة 
)التدددذكر وال هدددم والتطبيدددق والتحليدددل والتركيدددا(، واختبدددار حدددل المسدددائل ال يزيائيدددة بدددثالث أنماط)الل ظيدددة 

ئج التددي توصدلت الدراسدة إليهددا وجدود فددرق والبيانيدة والجدوليدة(، ومقيدداس نزعدات الت كيدر، ومددن أهدم النتدا
دال احصدددائياك بدددين متوسدددطي درجدددات طدددالا المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي اختبدددار تحصددديل 
الم اهيم المعرفية واختبار حدل المسدائل ال يزيائيدة ومقيداس نزعدات الت كيدر لصدال  المجموعدة التجريبيدة، 

ات طددالا المجموعددة التجريبيددة فددي مقيدداس نزعددات كددذلك وجددود عالقددة موجبددة دالددة احصددائياك بددين درجدد
الت كيدددر ودرجددداتهم فدددي تحصددديل الم ددداهيم ال يزيائيدددة، وبدددين درجددداتهم فدددي مقيددداس نزعدددات الت كيدددر وحدددل 

 المسائل ال يزيائية.
  (:2012.دراسة األغا)2

البنائيددة فددي تنميددة المهددارات  7E'sهدددفت هددذ  الدراسددة إلددى تقصددي فاعليددة توظيددف اسددتراتيجية  
حياتية في مبحث العلوم ال لسدطيني لددى طدالا الصدف الخدامس األساسدي، واسدتخدم الباحدث المدنهج ال

بعدددي، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن  -التجريبددي القددائم علددى تصددميم المجموعددة الضددابطة مددق قيدداس قبلددي
( طالبدددداك مددددن مدرسددددة أحمددددد عبددددد العزيددددز األساسددددية)أ( بخددددان يددددونس، وتددددم توزيعهددددا عشددددوائياك علددددى 81)
( 41( طالبددداك، أمدددا المجموعدددة الضدددابطة ضدددمت)40جمدددوعتي الدراسدددة، المجموعدددة التجريبيدددة ضدددمت)م

طالباك، وتحددت أدوات الدراسة في بطاقة مالحظة للمهارات البيئية األدائيدة، واختبداراك لمهدارات االتصدال 
ة إليها وجدود فاعليدة والتواصل، ومقياساك لقياس مهارة اتخاذ القرار، ومن أهم النتائج التي توصلت الدراس

ي لدى طالا البنائية في تنمية المهارات الحياتية في مبحث العلوم ال لسطين 7E'sلتوظيف استراتيجية 
 الصف الخامس األساسي.
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 (:2011.دراسة اللولو)3
( فدي تنميدة 5E'sهدفت هذ  الدراسة إلدى معرفدة أثدر توظيدف نمدوذج الخطدوات الخمدس البندائي) 

تركيدا بدالعلوم لددى طالبدات الصدف التاسدق األساسدي ب لسدطين، واسدتخدمت الباحثدة مهارات التحليل وال
بعددي ، وتكوندت العيندة  -المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مدق قيداس قبلدي

( طالبة من مدرسة البدريج األساسدية، وتدم توزيعهدا بالتسداوي علدى مجمدوعتي الدراسدة، وتحدددت 80من)
دراسة في اختبار مهارات التحليل والتركيا، ومن أهم النتائج التي توصدلت الدراسدة إليهدا تنميدة أدوات ال

 ( . 5E'sمهارات التحليل والتركيا بالعلوم باستخدام نموذج الخطوات الخمس البنائي)
 (:  2011.دراسة العليمات)4

( بمقارنتهددا 5E'sعدلددة )هدددفت هددذ  الدراسددة إلددى معرفددة أثددر توظيددف اسددتراتيجية دورة الددتعلم الم 
باسددددتراتيجية حددددل المشددددكلة علددددى تحصدددديل طددددالا الصددددف العاشددددر األساسددددي بدددداألردن فددددي الكيميدددداء، 
واكتسددابهم لمهددارات عمليددات العلددم، واسددتخدم الباحددث المددنهج شددبه التجريبددي القددائم علددى تصددميم ثددالث 

وتكونت عينة الدراسة بعدي،  –مجموعات   مجموعتين تجريبيتين ، ومجموعة ضابطة مق قياس قبلي 
( طالباك مدن طدالا الصدف العاشدر األساسدي بمدرسدة الم درق األساسدية وتدم توزيعهدا بالتسداوي 120من)

على مجموعات الدراسة، وتحددت أدوات الدراسة في اختبار تحصديلي ومقيداس مهدارات عمليدات العلدم، 
عمليددددات العلددددم باسددددتخدام  ومددددن أهددددم النتددددائج التددددي توصددددلت الدراسددددة إليهددددا تنميددددة التحصدددديل ومهددددارات

 ( .  5E'sاستراتيجية دورة التعلم المعدلة )
 (:2011.دراسة أبو مصطفى)5

هدفت هذ  الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نمدوذج بدايبي فدي اكتسداا الم داهيم فدي الرياضديات  
بددي وميددولهم نحوهددا لدددى طددالا الصددف السددابق األساسددي بغددزة،، واسددتخدم الباحددث المددنهج شددبه التجري

( طالبداك، 65بعدي، وتكونت عينة الدراسدة مدن) -القائم على تصميم المجموعة الضابطة مق قياس قبلي
تدددم اختيدددارهم بصدددورة قصددددية مدددن مدرسدددة ذكدددور خزاعدددة اإلعداديدددة لالجئدددين، وقسدددمت إلدددى مجمدددوعتين، 

( 33( طالبدداك درسدت باسددتخدام نمدوذج بددايبي، ومجموعدة ضددابطة ضددمت )32مجموعدة تجريبيددة ضدمت)
، وتحددددددت أدوات الدراسددددة فددددي اختبددددار تحصدددديلي لقيدددداس الم دددداهيم االعتياديددددةالبدددداك درسددددت بالطريقددددة ط

الرياضددية، ومقيدداس ميددول نحددو الرياضدديات، ومددن أهددم النتددائج التددي توصددلت الدراسددة إليهددا وجددود فددروق 
 دالدددة احصدددائياك بدددين متوسدددطي درجدددات طدددالا المجموعدددة التجريبيدددة والمجموعدددة الضدددابطة فدددي التطبيدددق

 البعدي الختبار التحصيل ومقياس الميل نحو الرياضيات لصال  المجموعة التجريبية.
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 (: 2010.دراسة عبد الرازق)6
( فدي تحصديل األحيداء Bybee Modelهددفت هدذ  الدراسدة إلدى تقصدي فاعليدة نمدوذج بدايبي) 

ثانويدددة بمصدددر، وتنميدددة الدددوعي بالمشدددكالت البيئيدددة، والقددددرة علدددى اتخددداذ القدددرار لددددى طدددالا المرحلدددة ال
بعدددي ،  -واسددتخدم الباحددث المددنهج التجريبددي القددائم علددى تصددميم المجموعددة الضددابطة مددق قيدداس قبلددي

وتكونددددددددت عينددددددددة الدراسددددددددة مددددددددن طددددددددالا الصددددددددف األول الثددددددددانوي، وتددددددددم تقسدددددددديمها علددددددددى مجمددددددددوعتين 
متساويتين)ضددددددابطة وتجريبيددددددة(، وتحددددددددت أدوات الدراسددددددة فددددددي اختبددددددار تحصدددددديلي، ومقيدددددداس الددددددوعي 

كالت البيئية، ومقياس القدرة على اتخاذ القرار، ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليهدا تنميدة بالمش
 التحصيل والوعي بالمشكالت البيئية والقدرة على اتخاذ القرار باستخدام نموذج بايبي.

 (:2009.دراسة الفراص)7
ي تعدديل التصدورات البديلدة هدفت هذ  الدراسة إلدى معرفدة أثدر اسدتخدام نمدوذج بدايبي البندائي فد 

لمددادة العلددوم لدددى تلميددذات الصددف الثددامن األساسددي فددي وحدددات)الكهرباء السدداكنة والكهربدداء التياريددة(، 
بعددي ،  -واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي القدائم علدى تصدميم المجموعدة الضدابطة مدق قيداس قبلدي

لثدددامن األساسدددي بمدرسدددة السددديدة زيندددا ( تلميدددذة مدددن تلميدددذات الصدددف ا81وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن)
( تلميدددذة 44للبندددات فدددي أماندددة العاصدددمة بددداليمن، وزعدددت علدددى مجمدددوعتين؛ مجموعدددة ضدددابطة ضدددمت)

( تلميذة، درست باستخدام نموذج بايبي البنائي، 37درست بالطريقة السائدة، ومجموعة تجريبية ضمت)
( فقدددرة، ومدددن أهدددم النتدددائج التدددي 48ن)وتحدددددت أدوات الدراسدددة فدددي اختبدددار للتصدددورات البديلدددة مكدددون مددد

توصددلت الدراسددة إليهددا، وجددود فددرق دال إحصددائياك بددين متوسددطي درجددات  تلميددذات المجموعددة التجريبيددة 
 والمجموعة الضابطة لصال  المجموعة التجريبية في تعديل التصورات البديلة.

 Siribunnam, Sombat (2009:) . دراسة سيريبيونام، وسامبات8
فدي تنميدة  االعتياديدة( و KWLو ) (7E'sالدراسة إلى معرفدة أثدر التددريس باسدتخدام) هدفت هذ  

 الت كيددددر التحليلددددي والتحصدددديل العلمددددي واالتجاهددددات نحددددو تعلددددم الكيميدددداء لدددددى طددددالا الصددددف الخددددامس
المددددنهج التجريبددددي القددددائم علددددى تصددددميم ثددددالث مجموعددددات   مجمددددوعتين  بتايالنددددد، واسددددتخدم الباحثددددان

( طالبدداك، تددم 154بعدددي، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن) –جموعددة ضددابطة مددق قيدداس قبلددي تجدريبيتين ، وم
اختيارهددا بطريقددة عشددوائية عنقوديددة، وتوزيعهددا علددى مجموعددات الدراسددة،، وتحددددت أدوات الدراسددة فددي 
اختبار الت كير التحليلي، واختبار تحصيلي، ومقياس االتجا  نحو تعلم الكيميداء، ومدن أهدم النتدائج التدي 

 ( .7E'sتوصلت الدراسة إليها تنمية الت كير التحليلي والتحصيل باستخدام استراتيجية )
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 Appamaraka, and others (2009:) . دراسة أباماركا وآخرون9
( البنائيدة 5E'sهدفت هذ  الدراسة إلدى معرفدة أثدر البيئدة التعليميدة باسدتخدام نمدوذج دورة الدتعلم) 

التحصدديل العلمددي وعمليددات العلددم التكامليددة والت كيددر الناقددد لدددى طددالا ومهددارات مددا وراء المعرفددة علددى 
الصف التاسق، واستخدم الباحثون المنهج التجريبي  القائم علدى تصدميم المجموعدة الضدابطة مدق قيداس 

( طالبددداك مدددن طدددالا الصدددف التاسدددق بإحددددى المددددارس 82بعددددي، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن) -قبلدددي
ا بطريقدددة عشدددوائية طبقيدددة، وتدددم توزيعهدددا بالتسددداوي علدددى مجمدددوعتي الدراسدددة، الباكسدددتانية، تدددم اختيارهددد

وتحددت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي، واختبدار عمليدات العلدم التكامليدة، واختبدار للت كيدر الناقدد، 
ومدن أهدم النتدائج التدي توصدلت الدراسدة إليهدا تنميدة التحصديل العلمدي وعمليدات العلدم التكامليدة والت كيدر 

 ( البنائية ومهارات ما وراء المعرفة.5E'sالناقد باستخدام نموذج دورة التعلم)
 :Eren,C.Omer(2009) . دراسة أرن وعمر10

( فددي تيسدددير 5E'sهدددفت هددذ  الدراسددة إلددى معرفددة أثدددر اسددتخدام نمددوذج دورة الددتعلم الخماسددية) 
صدف العاشدر بالمددارس الثانويدة التغيير الم اهيمي للنصوك من م اهيم المدادة والدذوبان لددى طدالا ال

بددأنقرة بتركيددا، واسددتخدم الباحثددان المددنهج التجريبددي القددائم علددى تصددميم المجموعددة الضددابطة مددق قيدداس 
( طالبداك، وتدم توزيعهدا عشدوائياك علدى مجمدوعتي الدراسدة، 119بعدي ، وتكونت عينة الدراسة من) -قبلي

، ومددن أهددم النتددائج التددي توصددلت الدراسددة إليهددا وتحددددت أدوات الدراسددة  فددي اختبددار تحصدديلي للم دداهيم
 تنمية الم اهيم باستخدام دورة التعلم الخماسية.

  (:2007. دراسة خليل)11
( البندائي فدي تنميدة التحصديل، 5E'sهدفت هذ  الدراسدة إلدى معرفدة أثدر اسدتخدام نمدوذج بدايبي) 

طر البيئيدة، واالتجاهدات نحدو المخداطر والقدرة علدى اتخداذ القدرار فدي المواقدف الحياتيدة المرتبطدة بالمخدا
البيئية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في وحدة البيئة ومواردها بمصر، واستخدمت الباحثة المنهج 

بعددددي ، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة  -التجريبدددي القدددائم علدددى تصدددميم المجموعدددة الضدددابطة مدددق قيددداس قبلدددي
عتي الدراسددة، وتكونددت أدوات الدراسددة مددن اختبددار ( تلميددذة، وتددم توزيعهددا بالتسدداوي علددى مجمددو 84مددن)

تحصيلي، واختبدار القددرة علدى اتخداذ القدرار فدي المواقدف الحياتيدة المرتبطدة بالمخداطر البيئيدة، ومقيداس 
االتجا  نحو المخاطر البيئية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تنمية التحصيل، والقدرة على 

 ( البنائي.5E'sقف الحياتية المرتبطة بالمخاطر البيئية باستخدام نموذج بايبي )اتخاذ القرار في الموا
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 (:2007. دراسة الخوالدة)12
( وخريطدددة 5E'sهددددفت هدددذ  الدراسدددة الدددى استقصددداء فاعليدددة اسدددتراتيجيتي دورة الدددتعلم المعدلدددة) 

ت العلدددم مقارندددة الم ددداهيم فدددي تحصددديل طلبدددة الصدددف األول الثدددانوي العلمدددي واكتسدددابهم لمهدددارات عمليدددا
فددي تدددريس األحيدداء بدداألردن، واسددتخدم الباحددث المددنهج شددبه التجريبددي القددائم علددى  االعتياديددةبالطريقددة 

بعدي ، وتكونت  –تصميم ثالث مجموعات  مجموعتين تجريبيتين ، ومجموعة ضابطة مق قياس قبلي 
( شدعا مدن شدعا مدرسدة 3)( شعا، منها 6( طالباك وطالبة، تم توزيعها على )280عينة الدراسة من)

الصف األول الثانوي العلمي في مدرسة الم رق الثانوية للبنين، وقد وزعت هذ  الشعا عشوائياك لتشكيل 
( طالبداك، وتتلقدى المعالجدة بددورة الدتعلم 38مجموعات الدراسة، بحيدث تمثدل المجموعدة التجريبيدة األولدى)

طالباك و تتلقى المعالجة بخريطة الم اهيم، والمجموعة ( 39(، والمجموعة التجريبية الثانية)5E'sالمعدلة)
( شدددعا مدددن 3، كمدددا ضدددمت عيندددة الدراسدددة)االعتياديدددة( طالبددداك وتتلقدددى الددددروس بالطريقدددة 38الضدددابطة)

مدرسة األميرة رانية بنت الحسين للبنات، وقدد وزعدت هدذ  الشدعا عشدوائياك لتشدكيل مجموعدات الدراسدة، 
(، 5E's( طالبدددة، وتتلقدددى المعالجدددة بددددورة الدددتعلم المعدلدددة)55األولدددى)بحيدددث تمثدددل المجموعدددة التجريبيدددة 

( 54( طالبة و تتلقى المعالجة بخريطة الم اهيم، والمجموعة الضدابطة)56والمجموعة التجريبية الثانية)
، وتحدد أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي، ومقياس مهارات االعتياديةطالبة وتتلقى الدروس بالطريقة 

العلددم، ومددن أهددم النتددائج التددي توصددلت إليهددا الدراسددة تنميددة التحصدديل ومهددارات عمليددات العلددم عمليددات 
 (.5E'sباستخدام دورة التعلم المعدلة)

 Sibel, and others (2006:) . دراسة سابيل وآخرون13
( والتغيددر الم دداهيمي علددى فهددم 5E'sهدددفت هددذ  الدراسددة إلددى معرفددة أثددر اسددتخدام دورة الددتعلم ) 

المدددنهج  ا الصدددف الثدددامن األساسدددي للتمثيدددل الضدددوئي والتدددن س فدددي النباتدددات، واسدددتخدم البددداحثونطدددال
التجريبدي القدائم علدى تصدميم ثدالث مجموعدات   مجمدوعتين تجدريبيتين ، ومجموعدة ضدابطة مدق قيدداس 

ت ( طالباك، تم اختيارها بطريقدة عشدوائية ليمثلدوا مجموعدا100بعدي، وتكونت عينة الدراسة من) –قبلي 
( 34( طالبددداك، والمجموعدددة التجريبيدددة الثانيدددة مدددن)33الدراسدددة وتكوندددت المجموعدددة التجريبيدددة األولدددى مدددن)

( طالبددداك، وتحدددددت أدوات الدراسدددة فدددي اختبدددار الم ددداهيم العلميدددة 33طالبددداك ، والمجموعدددة الضدددابطة مدددن)
ا تنمية الم اهيم العلمية للتمثيل الضوئي والتن س في النبات، ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليه

 ( . 5E'sباستخدام دورة التعلم)
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 :(2003. دراسة الخوالدة )14
همددددا  دورة الددددتعلم،  ،نمددددوذجين فددددي الددددتعلم البنددددائيأإلددددى استقصدددداء فاعليددددة  هددددذ  الدراسددددة هدددددفت       

لطلبدة واستراتيجية ويتلدي فدي تحصديل طلبدة الصدف األول الثدانوي العلمدي فدي مدادة األحيداء واتجاهدات ا
واسددتخدم الباحددث المددنهج شددبه التجريبددي القددائم ، فددي تدددريس األحيدداء االعتياديددةنحوهددا مقارنددة بالطريقددة 

 ، بعدددي –علددى تصددميم ثددالث مجموعددات  مجمددوعتين تجددريبيتين ، ومجموعددة ضددابطة مددق قيدداس قبلددي 
ثددانوي ( طالبددا وطالبددة، مددوزعين فددي سددت شددعا مددن الصددف األول ال232وتكونددت عينددة الدراسددة مددن )

العلمدددي فدددي ثدددالث مددددارس مدددن المددددارس الحكوميدددة فدددي مديندددة الم دددرق، وشدددكلت شدددعبتان )شدددعبة ذكدددور 
وشددعبة إندداث( المجموعددة التجريبيددة األولددى درسددت باسددتخدام دورة الددتعلم، وشددكلت شددعبتان )شددعبة ذكددور 

بتان )شددعبة وشددعبة إندداث( المجموعددة التجريبيددة الثانيددة درسددت باسددتخدام اسددتراتيجية ويتلددي، وشددكلت شددع
 وتحدددددت أدوات الدراسدددة فدددي. االعتياديدددةذكدددور وشدددعبة إنددداث( المجموعدددة الضدددابطة درسدددت بالطريقدددة 

وقدد  ،مقياس لونجيو للنمو العقلي، ومقياس لالتجاهات نحو األحياء، واختبار تحصيل في مادة األحياء
ول الثدانوي العلمدي أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبة الصف األ

(، االعتياديددةفددي مددادة األحيدداء تعددزى السددتراتيجية التدددريس )دورة الددتعلم، واسددتراتيجية ويتلددي، والطريقددة 
وكدددان الت دددوق فدددي التحصددديل لصدددال  الطلبدددة الدددذين درسدددوا باسدددتراتيجية دورة الدددتعلم، واسدددتراتيجية ويتلدددي 

. كمدا وأظهدرت النتدائج وجدود فدروق ذات داللدة اديدةاالعتيمقارنة بنظرائهم الطلبدة الدذين درسدوا بالطريقدة 
إحصائية في اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي العلمي نحو مادة األحياء تعزى الستراتيجية التدريس 

(، وكددددان الت ددددوق لصددددال  الطلبددددة الددددذين درسددددوا االعتياديددددة)دورة الددددتعلم، واسددددتراتيجية ويتلددددي، والطريقددددة 
 .االعتياديةستراتيجية ويتلي مقارنة بنظرائهم الطلبة الذين درسوا بالطريقة باستراتيجية دورة التعلم، وا

 :(2001. دراسة الكيالني )15
فددي التحصدديل فددي مسددتويات بلددوم  5Eثددر دورة الددتعلم المعدلددة أ معرفددة إلددى هددذ  الدراسددة هدددفت       

التابعدددة لمديريدددة التربيدددة العليدددا والددددنيا لطالبدددات الصدددف األول الثدددانوي العلمدددي فدددي المددددارس الحكوميدددة 
 ، واستخدم الباحث المدنهج التجريبدي،االعتياديةربد في مادة األحياء مقارنة بالطريقة إوالتعليم في مدينة 

  وتكونت عينة الدراسدة مدن مجمدوعتين بعدي، -القائم على تصميم المجموعة الضابطة مق قياس قبلي
 ضدمت، ومجموعدة تجريبيدة االعتياديةطريقة درست موضوع ال قاريات بال ة،( طالب37) ضمتضابطة 

وتحدددددت أدوات الدراسدددة . 5Eدرسدددت موضدددوع ال قاريدددات باسدددتخدام دورة الدددتعلم المعدلدددة  ،( طالبدددة39)
وقدد أظهدرت نتدائج الدراسدة عددم ، ( فقدرة مدن ندوع اختيدار مدن متعددد40) باختبار تحصيلي اشدتمل علدى



 
 
 

  65 
 

 

مدن مسدتويات بلدوم )المعرفدة(، بينمدا وجددت فدروق  وجود فروق ذات داللة إحصائية في المسدتوى األول
ذات داللدددة إحصدددائية فدددي المسدددتويات الخمسدددة األخدددرى )االسدددتيعاا، والتطبيدددق، والتحليدددل، والتركيدددا، 
 ،والتقددويم(؛ وكددذلك وجدددت فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي التحصدديل العددام لصددال  المجموعددة التجريبيددة

إحصددددائية بددددين تحصدددديل طالبددددات المجموعددددة التجريبيددددة  كمددددا أظهددددرت النتددددائج وجددددود فددددروق ذات داللددددة
والضابطة في األحياء لمسدتويات بلدوم العليدا وبدين التحصديل المقابدل لمسدتويات األهدداف الددنيا لصدال  

 المجموعة التجريبية.
 :(2000. دراسة الخطايبة ونوافلة )16

يل طلبدة الصدف األول الثدانوي أثدر اسدتخدام دورة الدتعلم فدي تحصد معرفدةإلدى  هذ  الدراسة هدفت       
القدائم علدى تصدميم المجموعدة الضدابطة مدق ، واستخدم الباحث المدنهج التجريبدي الصناعي في الكيمياء

وتكونت عيندة الدراسدة مدن شدعبتين مدن شدعا األول الثدانوي الصدناعي فدي مدرسدة  ،بعدي -قياس قبلي
شددكلوا  ،( طالبدداك 30اسددتعمال( وعددددهم )ربددد وهددم )كهربدداء و إوصدد ي التددل الثانويددة الصددناعية فددي مدينددة 

( 30)راديددو وتل زيددون( وعددددهم ) وكددذلك تخصددك ،مجموعددة تجريبيددة تددم تدريسددها بطريقددة دورة الددتعلم
اختبددار  وتحددددت أدوات الدراسددة فددي. االعتياديددةشددكلوا مجموعددة ضددابطة تددم تدريسددها بالطريقددة  ،طالبدداك 

، ومدن أهدم النتدائج التدي تطبيدق( -فهدم –)تدذكر ( فقدرة علدى المجداالت المعرفيدة20مدن ) مكونتحصيل 
التجريبيدة  المجمدوعتين  متوسدطي درجدات طدالا بين  وجود فروق دالة إحصائياك  توصلت الدراسة إليها

 التي تم تدريسها بطريقة دورة التعلم.لصال  المجموعة التجريبية والضابطة 
 على الدراسات التي تناولت نموذج بايبي البنائي:قيب التع

 بعد عرض الدراسات التي تناولت التي تناولت نموذج بايبي تبين ما يلي   
 . بالنسبة ألغراض الدراسة وأهدافها:1

تنوعددت أهددداف الدراسددات السددابقة وأغراضددها فبعضددها كددان يهدددف إلددى تقصددي فاعليددة نمددوذج بددايبي فددي 
 (2007( و)خليدددددددددددل،2010( و)عبدددددددددددد الدددددددددددرازق،2011التحصددددددددددديل كمدددددددددددا فدددددددددددي دراسدددددددددددة )العليمدددددددددددات،

(  ومنهدددا مدددا 2000( و)الخطايبدددة ونوافلدددة،2003( و)الخوالددددة،2001( و)الكيالندددي،2007و)الخوالددددة،
( 2011( و)أبدددو مصدددط ى،2013اسدددتخدم نمدددوذج ويتلدددي فدددي اكتسددداا الم ددداهيم كمدددا فدددي دراسدددة)طلبة،

 (.2006و)سابيل وآخرون،
م البديلدة كمدا فدي دراسدة وهدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر توظيف نموذج بايبي في تعدديل الم داهي

 (.2009( و)أرن وعمر،2009)ال راك،
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كما هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر اسدتخدام نمدوذج بدايبي فدي تنميدة المهدارات الحياتيدة الحياتيدة 
(، وتنميدددة مهدددارات 2011( وتنميدددة مهدددارات التحليدددل والتركيدددا كدراسدددة)اللولو،2012كدراسة)الشدددحات،

(، وتنميددددددة مهددددددارات الت كيددددددر التحليلددددددي كدراسة)سدددددديريبيونام، 2011ليمات،عمليددددددات العلددددددم كدراسددددددة)الع
 (.   2013(، وتنمية مهارات حل المسائل ال يزيائية كدراسة)طلبة،2009وسامبات،

( والمتمثل في تنمية مهارات حل المسألة ، 2013و يت ق هدف الدراسة الحالية مق هدف دراسة )طلبة،
توظيدددف نمدددوذج بدددايبي البندددائي فدددي تنميدددة مهدددارات حدددل المسدددألة  حيدددث هددددفت الحاليدددة إلدددى معرفدددة أثدددر

 الكيميائية.
 : . بالنسبة لمنهج الدراسة2

اتبعددت معظددم الدراسددات السددابقة المددنهج التجريبددي القددائم علددى تصددميم المجموعددة الضددابطة مددق قيدداس 
( 2010( و)عبددددددددددددددددددددد الددددددددددددددددددددرازق،2012( و)األغددددددددددددددددددددا،2013كدراسددددددددددددددددددددة)طلبة، ،بعدددددددددددددددددددددي -قبلددددددددددددددددددددي

( 2001( و)الكيالني،2009(، و)أباماركا وآخرون،2009،و)سيريبيونام، وسامبات،(2009و)ال راك،
بددو ( و)أ2011( و)العليمددات،2011،  وبعددض الدراسددات اتبعددت المددنهج شددبه التجريبددي كدراسددة)اللولو،

 .(2007( و)الخوالدة،2011مصط ى،
حيدث تدم تقسديم عيندة الدراسدة وتت ق الدراسة الحالية مق الدراسدات السدابقة فدي اتباعهدا المدنهج التجريبدي 

 إلى ثالث مجموعات)مجموعتين تجريبيتين، ومجموعة ضابطة(.
 . بالنسبة ألدوات الدراسة :3

تنوعت أدوات الدراسات السابقة بتنوع أهدافها وأغراضها، فمنها مدن اسدتخدمت اختبدار تحصديل واختبدار 
ر مهددددددددددددارات (، ومنهددددددددددددا مددددددددددددن اسددددددددددددتخدمت اختبددددددددددددا2013مهدددددددددددارات حددددددددددددل مسددددددددددددائل  كدراسددددددددددددة)طلبة،

( و)الخطايبددة 2001(  ومنهددا مددن اسددتخدمت اختبددار تحصدديل كدراسددة )الكيالنددي،2011كدراسددة)اللولو،
(، ومنهدا 2003(  ومنها من استخدمت اختبار تحصيل ومقياس اتجا  كدراسة )الخوالدة،2000ونوافلة،

نهدددا مدددن (، وم2012مددن اسدددتخدمت اختبددار مهدددارات اتصدددال وتواصددل وبطاقدددة مالحظدددة كدراسددة)األغا،
(، ومنهدددا مدددن 2006( و)سدددابيل وآخدددرون،2011اسدددتخدمت اختبدددار للم ددداهيم كدراسدددة )أبدددو مصدددط ى،

(، 2007اسدددتخدمت اختبدددار تحصددديل ،واختبدددار قددددرة علدددى اتخددداذ القدددرار، ومقيددداس اتجدددا  كدراسدددة)خليل،
م، ومنهددا مددن اسددتخدمت اختبددار تحصدديلي، واختبددار مهددارات ت كيددر ، ومقيدداس اتجددا  كدراسددة )سدديريبيونا

 (. 2009وسامبات،
 ولتحقيق أغراض الدراسة الحالية أعد الباحث اختبار لمهارات حل المسألة الكيميائية.
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 . بالنسبة لعينة الدراسة:4

تنوعت عينات الدراسدة السدابقة بتندوع أهددافها ومثلدت مراحدل دراسدية مختل دة مدن الدذكور واإلنداث، حيدث 
( و)سددددددديريبيونام، 2012تدائيدددددددة كدراسدددددددة)األغا،اختدددددددارت بعدددددددض الدراسدددددددات عيندددددددة مدددددددن المرحلدددددددة االب

(، واختددارت دراسددات أخددرى 1999( و)نورتددون،2003( و)الجندددي،2005( و)حمددادة،2009وسددامبات،
( 2009( و)ال دراك،2011( و)أبو مصدط ى،2011عينة من طلبة المرحلة االعدادية كدراسة )اللولو،

( ، كمدددددا واختدددددارت بعدددددض 2006( و)سدددددابيل وآخدددددرون،2007( و)خليدددددل،2009و)أباماركدددددا وآخدددددرون،
( و)عبدددددد 2011( و)العليمدددددات،2013الدراسدددددات عيندددددة مدددددن طلبدددددة المرحلدددددة الثانويدددددة كدراسدددددة )طلبدددددة،

( 2003( و)الخوالددددددة،2001( و)الكيالندددددي،2007( و)الخوالددددددة،2009( و)أرن وعمدددددر،2010الدددددرازق،
 (. 2000و)الخطايبة ونوافلة،

األول الثددددددانوي وهددددددذا مددددددا يت ددددددق مددددددق دراسددددددة  والدراسدددددة الحاليددددددة اختددددددارت عينددددددة مددددددن طالبددددددات الصددددددف
 (.2003( ودراسة)الخوالدة،2001( ودراسة)الكيالني،2013)طلبة،

 . بالنسبة لنتائج الدراسة:5
أظهرت نتدائج بعدض الدراسدات السدابقة فاعليدة نمدوذج بدايبي البندائي فدي اكتسداا الم داهيم كدراسدة )أبدو 

سدات أخدرى فاعليدة نمدوذج بدايبي فدي تنميدة (، وأظهدرت درا2006( و)سابيل وآخدرون،2011مصط ى،
( ، وأظهرت دراسات أخرى فاعلية النموذج فدي تنميدة 2012( و )األغا،2011المهارات كدراسة)اللولو،

(  بينما أظهدرت دراسدات أخدرى فاعليدة 2000( و)الخطايبة ونوافلة،2001التحصيل كدراسة )الكيالني،
( 2009( و)أباماركدا وآخدرون،2009ريبيونام، وسدامبات،النموذج في تنمية مهارات الت كير كدراسة )سي

 ( فاعلية نموذج بايبي في تنمية مهارات حل المسألة ال يزيائية. 2013، وأظهرت دراسة)طلبة،
 

 ما أفاد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 طار النظري للدراسة الحالية.إلا بناء. 1
 ي صياغة وتحضير الدروس.ف بايبي. بناء دليل للمعلم يوظف نموذج 2
 الئم مق طبيعة ومتغيرات الدراسة.تتيار منهجية البحث وعينة الدراسة، بما ي. اخ3
 حصائية المناسبة للدراسة.إل. اختيار األساليا ا4
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 المحور الثالث: الدراسات التي تناولت مهارات حل المسألة العلمية ●
 (:2015. دراسة جمعة)1

لددى بندداء وتقصددي فاعليددة برنددامج تعليمددي محوسددا بددالتمثيالت الرياضددية فددي هدددفت هددذ  الدراسددة إ      
واسددتخدمت الباحثددة تنميددة مهددارة حددل المسددألة الرياضددية لدددى طالبددات الصددف الخددامس األساسددي بغددزة، 

، حيدث اختدارت عيندة بعددي -القائم علدى تصدميم المجموعدة الضدابطة مدق قيداس قبلديالمنهج التجريبي 
( طالبة من طالبات الصف الخامس األساسدي فدي مدرسدة رفد  89وتكونت من) بطريقة قصدية الدراسة

( طالبة ليمثل المجموعدة التجريبيدة 43االبتدائية المشتركة)ا( ، وتم اختيار عشوائياك فصالك دراسياك ضم)
( طالبة ليمثل المجموعة الضابطة، وتحددت أدوات الدراسة في اختبدار مهدارات 46، وفصالك آخراك ضم)

مسددألة الرياضددية ، ومددن أهددم النتددائج التددي توصددلت الدراسددة إليهددا وجددود فددروق دالددة احصددائياك بددين حددل ال
متوسددطي المجموعددة الضددابطة والتجريبيددة فددي التطبيددق البعدددي الختبددار مهددارات حددل المسددألة الرياضددية 

 لصال  المجموعة التجريبية.
 (:2014. دراسة العكة )2

عليددة التدددريس بدددورة الددتعلم الخماسددية والقبعددات السددت فددي تنميددة هدددفت هددذ  الدراسددة إلددى تقصددي فا     
مهارات حل المسائل الهندسية لدى طالا الصف الثامن بغزة، واستخدم الباحث المنهج التجريبي القائم 

، بعدددي –علدى تصدميم ثددالث مجموعدات   مجمدوعتين تجددريبيتين ، ومجموعدة ضدابطة مددق قيداس قبلدي 
( طالباك من مدرسة معاذ بن جبل بمدينة غزة، تم توزيعهم عشوائياك علدى 108وتكونت عينة الدراسة من)

( طالبداك، ومجموعدة 36ثالث مجموعات دراسية، مجموعة تجريبية تدرس باستخدام دورة الدتعلم وضدمت)
( طالبداك، ومجموعدة ضدابطة تددرس بالطريقدة 36تجريبية تدرس باستخدام قبعات الت كير السدت وضدمت)

، وتحددددت أدوات الدراسددة فددي اختبددار مهددارات حددل المسددائل الهندسددية، ( طالبدداك 36االعتياديددة وضددمت)
ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها ت وق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة في 
المهارات  تحديد المعطيات، تحديد المطلوا، وضق خطة الحل، تن يدذ خطدة الحدل، التحقدق مدن صدحة 

ي حين لم تظهر النتائج وجود فروق دالة احصائياك بين متوسدطات درجدات المجموعدات الدثالث الحل، ف
 في مهارة رسم المسألة الهندسية.

 :(2013البارقي ). دراسة 3
هددددفت هدددذ  الدراسدددة إلدددى تقصدددي فعاليدددة تددددريس الكيميددداء باسدددتخدام األنشدددطة االستقصدددائية فدددي        

الكيميائيددة لدددى طددالا الصددف األول الثددانوي، وقددد اتبددق الباحددث  التحصدديل وتنميددة مهددارات حددل المسددألة
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، حيددث اختددار عينددة بعدددي -القددائم علددى تصددميم المجموعددة الضددابطة مددق قيدداس قبلدديالمددنهج التجريبددي 
،  ( طالبددداك 56الدراسدددة مدددن طدددالا مدرسدددة صدددقر قدددريش  فدددي منطقدددة عسدددير بالسدددعودية و بلدددغ عدددددها )

( طالبددداك ومجموعدددة ضدددابطة ضدددمت 27وعدددة تجريبيدددة ضدددمت )، مجموقسدددمت عشدددوائياك إلدددى مجمدددوعتين
( طالبدداك، وتحددددت أدوات الدراسددة فددي اختبددار للتحصدديل، واختبددار مهددارات حددل المسددألة الكيميائيددة، 29)

( بدددين  0.05) ىعندددد مسدددتو وجدددود فدددرق دال احصدددائياك  ومدددن أهدددم النتدددائج التدددي توصدددلت الدراسدددة إليهدددا
لكددددل مددددن االختبددددار البعدددددي  التطبيددددقيددددة والضددددابطة فددددي متوسددددطي درجددددات طددددالا المجموعددددة التجريب

 .لصال  المجموعة التجريبيةالتحصيلي، واختبار مهارات حل المسائل الكيميائية 
 (:2012. دراسة العالول)4

هدددفت هددذ  الدراسددة إلددى معرفددة أثددر توظيددف بعددض اسددتراتيجيات الددتعلم النشددط  مسددرحة المددنهج،      
لتعاوني  في تنمية مهارات حل المسألة الرياضدية لددى طالبدات الصدف الرابدق األلعاا التعليمية، التعلم ا

األساسدددي بمحافظدددة غدددزة، واسدددتخدمت الباحثدددة المدددنهج شدددبه التجريبدددي القدددائم علدددى تصدددميم المجموعدددة 
( طالبدة 78بطريقدة قصددية وتكوندت مدن) ، حيث اختارت عينة الدراسةبعدي -الضابطة مق قياس قبلي
( 39بق بمدرسة غدزة االبتدائيدة  أ  وقسدمت العيندة إلدى مجموعدة تجريبيدة ضدمت)من طالبات الصف الرا

( طالبدددة درسددددت 39طالبدددة درسدددت باسدددتخدام اسدددتراتيجيات الدددتعلم النشددددط، ومجموعدددة ضدددابطة ضدددمت)
، وتحددت أدوات الدراسة باختبار مهارات حل المسألة الرياضية في وحدتي الضرا االعتياديةبالطريقة 

النتائج التي توصلت الدراسة إليها وجدود فدروق دالدة احصدائياك بدين متوسدطي درجدات  والقسمة، ومن أهم
طالبددات المجموعددة التجريبيددة وطالبددات المجموعددة الضددابطة فددي االختبددار البعدددي الختبددار مهددارات حددل 

 المسألة الرياضية لصال  المجموعة التجريبية.
 (: 2010دراسة العربيد ). 5

أثددر برنددامج بالوسددائط المتعددددة فددي تنميددة الم دداهيم ومهددارات حددل معرفددة ى الدراسددة إلدد هددذ  هدددفت     
اسدتخدم الباحدث المدنهج شدبه التجريبدي القدائم  المسألة ال يزيائية لددى طدالا الصدف الحدادي عشدر، وقدد

طالبداك مدن  (35، وتكوندت عيندة الدراسدة مدن )بعددي -على تصميم المجموعة الضدابطة مدق قيداس قبلدي
تدم تقسديمها إلدى مجمدوعتين تجريبيدة و  ،تم اختيدارهم بصدورة قصدديةم النموذجية للبنين، مدرسة دار األرق
ومددن أهددم وتحددددت أدوات الدراسددة فددي اختبددار للم دداهيم واختبددار مهددارات حددل المسددألة، وأخددرى ضددابطة، 

وجدددود فدددروق ذات داللدددة احصدددائية بدددين متوسدددطي درجدددات طلبدددة  النتدددائج التدددي توصدددلت الدراسدددة إليهدددا
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يعدزى  ة التجريبية ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار مهارات حل المسألة ال يزيائيدةالمجموع
 .الستخدام البرنامج المقتر 

 (: 2010. دراسة الشافعي)6
هدفت هذ  الدراسة إلى بنداء وتقصدي فاعليدة برندامج مقتدر  قدائم علدى المتشدابهات لتنميدة مهدارات       

القائم على وقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبي بات الصف التاسق بغزة، حل المسألة الرياضية لدى طال
( طالبدة ، موزعدة 60مدن ) ، وتكوندت عيندة الدراسدةبعددي -تصميم المجموعة الضابطة مدق قيداس قبلدي

بالتساوي وبطريق عشوائية الى مجموعتين ، مجموعة تجريبية درست باسدتخدام اسدتراتيجية المتشدابهات 
( طالبة، وتحددت 30، ضمت كل منهما )االعتياديةدرست باستخدام الطريقة ابطة وأخرى مجموعة ض

( أسددئلة موزعددة علددى 5أدوات الدراسددة فددي اختبددار مهددارات حددل المسددألة الرياضددية، والددذي احتددوى علددى )
أربددق مهددارات علددى الترتيا)مهددارة تحديددد المعطيددات، ومهددارة تحديددد المطلددوا، ومهددارة اختيددار القددانون، 

إجددراء المسددألة وتنظدديم الحددل(، ومددن أهددم النتددائج التددي توصددلت الدراسددة إليهددا وجددود فددروق دالددة  ومهددارة
احصائياك بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعدة الضدابطة فدي التطبيدق 

سدة إلدى البعدي الختبار مهدارات حدل المسدألة الرياضدية لصدال  المجموعدة التجريبيدة، كمدا توصدلت الدرا
 وجود فروق دالة إحصائياك لصال  الطالبات منخ ضات التحصيل في المجموعة التجريبية.

 :(2009دراسة أبو عجوة ). 7
أثددر توظيددف اسددتراتيجية التسدداؤل الددذاتي علددى تنميددة مهددارات حددل  هددذ  الدراسددة إلددى معرفددةهدددفت      

القددائم علددى  احددث المددنهج التجريبدديلدددى طددالا الصددف الحددادي عشددر، وقددد اتبددق البالكيميائيددة المسددائل 
، حيدث تدم اختيدار عيندة الدراسدة مدن طدالا مدرسدة بعددي -تصميم المجموعة الضابطة مق قياس قبلدي

( طالا و تم تقسيمهم إلى مجموعتين عشوائياك، مجموعدة تجريبيدة 62) تكونت منعرفات للموهوبين و 
ات الدراسددددة فددددي اختبددددار وتحددددددت أدو  ( طالدددا،31) ضددددمت( طالددددا ومجموعددددة ضددددابطة 31) ضدددمت

وجدود فدرق دال احصددائياك  مهدارات حدل المسدألة الكيميائيدة، ومددن أهدم النتدائج التدي توصدلت الدراسددة إليهدا
( بين متوسطي درجات طالا المجموعة التجريبية والضابطة فدي االختبدار البعددي 0.05) ىعند مستو 

التددي درسددت باسددتخدام اسددتراتيجية  بيددةقيدداس مهددارات حددل المسددألة الكيميائيددة لصددال  المجموعددة التجريل
 التساؤل الذاتي.
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 (:2009. دراسة فراج و مختار)8
هدفت هذ  الدراسة إلدى بنداء و تقصدى فاعليدة برندامج قدائم علدى المسدتحدثات الكيميائيدة علدى حدل      

الباحثدان دم المشكالت الكيميائية واالتجا  نحو تطبيقاتها المجتمعية لدى طالا المرحلة الثانوية، واستخ
وتكونت عينة الدراسدة  ،بعدي -القائم على تصميم المجموعة الضابطة مق قياس قبليالمنهج التجريبي 

( 40( طالبدددة مددن الصدددف األول الثددانوي، قسدددمت إلددى مجمدددوعتين، مجموعددة تجريبيدددة ضدددمت )75مددن)
ضددددابطة ، ومجموعددددة ة للبنددددات درسددددت باسددددتخدام البرنددددامجطالبددددة مددددن مدرسددددة مصددددر الجديدددددة الثانويدددد

، وتحددددت االعتياديددة( طالبددة مددن مدرسددة يوسددف السددباعي الثانويددة للبنددات درسددت بالطريقددة 35ضددمت)
أدوات الدراسدددة فدددي اختبدددار القددددرة علدددى حدددل المشدددكالت الكيميائيدددة، ومقيددداس االتجدددا  نحدددو التطبيقدددات 

د فدددروق دالدددة المجتمعيدددة للمسدددتحدثات الكيميائيدددة، ومدددن أهدددم النتدددائج التدددي توصدددلت الدراسدددة إليهدددا وجدددو 
احصائياك بين متوسطي درجات طالبدات المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدي التطبيدق البعددي الختبدار 
القدددرة علددى حددل المشددكالت الكيميائيددة، ومقيدداس االتجددا  نحددو التطبيقددات المجتمعيددة لصددال  المجموعددة 

 .ائيةلكيميالتجريبية التي درست باستخدام البرنامج القائم على المستحدثات ا
 (:2009. دراسة الصم)9

هدددفت هددذ  الدراسددة إلددى معرفددة أثددر اسددتخدام المحاكدداة الحاسددوبية فددي تنميددة مهددارة حددل المسددائل       
ال يزيائية لدى طلبة الصف الثداني الثدانوي علمدي فدي محافظدة صدنعاء، واتجاهداتهم نحدو مدادة ال يزيداء، 

اة حاسدوبي لتددريس وحددتي الكهربداء والمغناطيسدية، واستخدم الباحث المنهج البنائي لبناء برندامج محاكد
، حيدث تدم بعددي -القائم على تصميم المجموعة الضابطة مق قياس قبلديكما استخدم المنهج التجريبي 
، وتم تقسيمها ( طالباك 77بطريقة عشوائية وضمت) الثاني الثانوي علمي اختيار عينة الدراسة من طالا
( طالبددداك، وتحددددددت أدوات 36بدددداك، ومجموعدددة ضدددابطة ضدددمت)( طال41إلدددى مجموعدددة تجريبيدددة ضدددمت)

الدراسة في اختبار مهارة حدل المسدائل ال يزيائيدة، ومقيداس االتجدا  نحدو مدادة ال يزيداء، ومدن أهدم النتدائج 
التي توصلت الدراسة إليهدا فعاليدة اسدتخدام المحاكداة الحاسدوبية فدي تنميدة مهدارة حدل المسدائل ال يزيائيدة 

 نحو مادة ال يزياء.نمية االتجا  وت
 Ozsoy & Ataman (2009:) أتامان. دراسة أوزسوي و 10
هدفت هذ  الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة في التدريا على إنجاز حل     

المشددكلة الرياضددية، واسدددتخدم الباحثددان المدددنهج التجريبددي القددائم علدددى تصددميم المجموعدددة الضددابطة مدددق 
( طالبدداك، قسددمت إلددى 47بطريقدة عشددوائية وتكونددت مدن) ، حيدث اختددار عينددة الدراسددةبعدددي -لدديقيداس قب



 
 
 

  72 
 

 

( طالبدداك، وتلقددى طددالا المجموعددة 23( طالبدداك، ومجموعددة ضددابطة ضددمت)24مجموعددة تجريبيددة ضددمت)
التجريبيددددة أنشددددطة إضدددددافية لتحسددددين مهددددداراتهم باسددددتخدام اسدددددتراتيجية مددددا وراء المعرفدددددة، بينمددددا درسدددددت 

، وتحدددددت أدوات الدراسدددة باختبدددار مهدددارات حدددل المشدددكالت االعتياديدددةالضدددابطة بالطريقدددة المجموعدددة 
الرياضية، واختبار مهارات ما وراء المعرفة ومن أهم النتائج التي توصدلت الدراسدة إليهدا تحسدن مهدارات 
 حدل المشدكالت الرياضدية ومهدارات مدا وراء المعرفدة لددى طدالا المجموعدة التجريبيدة بشدكل أفضدل مدن

 طالا المجموعة الضابطة.
 (:2007. دراسة شرف)11
( لحدل االعتياديدة -ميدتس -هدفت هذ  الدراسة إلى معرفة أثر ثالث استراتيجيات تعليميدة)وودكوك     

المشددكلة الكيميائيددة فددي تنميددة مهددارات حددل المشددكلة الكيميائيددة، وصددياغة المعادلددة الكيميائيددة، وخ ددض 
، وقدد اتبدق الباحدث المدنهج شدبه اتج عدن اداء وممارسدة عمليدات حلهداالندمستوى قلق المشكلة الكيميائيدة 

القددائم علددى تصددميم ثددالث مجموعددات   مجمددوعتين تجددريبيتين، ومجموعددة ضددابطة مددق قيدداس التجريبددي 
( طالا تم اختيارها بصورة قصدية مدن طدالا الصدف 100وتكونت عينة الدراسة من ) بعدي، –قبلي 

، تددم تقسدديمها الددى تددابعين لمنطقددة المنوفيددة األزهريددةوأبددو رقبددة الثددانويين الاألول الثددانوي بمعاهددد قددورك 
وتحددددت أدوات الدراسددة فددي ثددالث أدوات، مقيدداس حددل المشددكلة الكيميائيددة، واختبددار ، ثددالث مجموعددات

هدم النتدائج التدي أ ، ومدن مقياس قلدق حدل المشدكلة الكيميائيدةمهارات بناء وصياغة المعادلة الكيميائية، و 
ليهددا وجددود فددورق دالددة احصددائية بددين متوسددطات المجمددوعتين التجددريبيتين والمجموعددة إت الدراسددة توصددل

 الضابطة في التطبيق البعدي لصال  المجموعتين التجريبيتين.
 (:2007. دراسة الحياصات )12
هدددفت هددذ  الدراسددة إلددى معرفددة دور األنشددطة العلميددة والمنظمددات المتقدمددة فددي تنميددة مهددارات حددل     

المسددائل وفهددم الم دداهيم ال يزيائيددة لدددى طلبددة المرحلددة الجامعيددة المتوسددطة، و قددد اتبددق الباحددث المددنهج 
، ومجموعددة ضددابطة مددق قيدداس ث مجموعددات   مجمددوعتين تجددريبيتينالتجريبددي القددائم علددى تصددميم ثددال

، ( طالددا وطالبددة تدم اختيددارهم مددن تخصددك التمددريض119، وتكونددت عينددة الدراسدة مددن)بعدددي –قبلدي 
والددذين يدرسددون مسدداق ال يزيدداء، وتددم تقسدديمها عشددوائياك إلددى ثددالث مجموعددات دراسددية، مجموعددة تجريبيددة 

، ومجموعة تجريبية درسدت ( طالبا وطالبة40الستقصائية ضمت)درست وفقاك لطريقة األنشطة العلمية ا
طريقدددددة ( طالدددددا وطالبدددددة ، ومجموعدددددة درسدددددت وفقددددداك لل40وفقددددداك لطريقدددددة المنظمدددددات المتقدمدددددة وضدددددمت)

( طالدددا وطالبدددة، وتحدددددت أدوات الدراسدددة فدددي اختبدددار مهدددارات حدددل المسدددائل 39وضدددمت) االعتياديدددة
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، ومددن أهددم النتددائج التددي توصددلت الدراسددة إليهددا وجددود فددروق دالددة يددة، واختبددار للم دداهيم ال يزيائيددةال يزيائ
ن لصدددددال  ياحصددددائية بددددين متوسددددطات الددددددرجات للمجموعددددات الددددثالث فددددي التطبيدددددق البعدددددي لالختبددددار 

 المجموعتين التجريبيتين.

 (:2006. دراسة المسند )13
هددددفت هدددذ  الدراسدددة إلدددى حصدددر أبدددرز صدددعوبات حدددل المسدددائل الكيميائيدددة والمرتبطدددة بالمهدددارات       

الرياضددية وكتابددة الصدديغ الكيميائيددة وكتابددة ووزن المعددادالت الكيميائيددة، ودراسددة مدددى وجددود ارتبدداط دال 
، م الباحدددث المددددنهج التحليلدددي الوصدددد يحدددل المسددددائل الكيميائيدددة، وقدددد اسددددتخد إحصدددائياك بدددين صددددعوبات

وتحددت أدوات الدراسة في بطاقة مس  وتحليل لصعوبات حل المسائل الكيميائية فدي اجابدات الختبدار 
( ورقة اجابة لطدالا الصدف الثداني الثدانوي، وقدد 327نصف ال صل الدراسي على عينة البحث وهي )

( 9( صدددعوبة فدددي حدددل المسدددائل الكيميائيدددة توزعدددت كمدددا يلدددي  )31اسدددة عدددن وجدددود )أظهدددرت نتدددائج الدر 
أن محددور  وتوصددلت الدراسددة ( صددعوبة وجدددت بنسددبة متوسددطة،22و) صددعوبات وجدددت بنسددبة كبيددرة،

كتابدددة ووزن المعدددادالت الكيميائيدددة شدددكل أكثدددر المحددداور صدددعوبة لددددى الطدددالا ويليددده محدددور المهدددارات 
 ر صعوبة هو محور كتابة الصيغ الكيميائية .الرياضية ، ثم أقل المحاو 

 Naiz (1995:) . دراسة نياز14
هددددفت هدددذ  الدراسدددة إلدددى معرفدددة أثدددر اسدددتراتيجية التنددداقض المعرفدددي فدددي القددددرة علدددى حدددل المسدددائل     

 -القائم على تصدميم المجموعدة الضدابطة مدق قيداس قبلديالباحث المنهج التجريبي الكيميائية، واستخدم 
اختار عينة الدراسة من الطالا المسدجلين لمدادة الكيميداء فدي جامعدة أويندت ب ندزويال، تدم  ، حيثبعدي

( طالبداك درسددت موضددوع االتحداد العنصددري وفقدداك 33تقسديمها إلددى مجمددوعتين، مجموعدة تجريبيددة ضددمت)
( طالبداك درسدت ن دس الموضدوع بالطريقددة 39السدتراتيجية التنداقض المعرفدي، ومجموعدة ضدابطة ضددمت)

وتحدددددت أدوات الدراسدددة فدددي اختبدددار مهدددارات المسدددائل الكيميائيدددة، ومدددن أهدددم النتدددائج التدددي  ياديدددة،االعت
توصددلت الدراسددة إليهددا فعاليددة اسددتراتيجية التندداقض المعرفددي فددي تحسددين قدددرة الطلبددة علددى حددل المسددائل 

 الكيميائية.
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 على الدراسات التي تناولت مهارات حل المسألة العلمية: عقيبالت
  حل المسألة العلمية تبين ما يلي عرض الدراسات التي تناولت مهارات بعد 

 . بالنسبة ألغراض الدراسة وأهدافها:1
( 2015هدددددددفت بعدددددددض الدراسدددددددات إلدددددددى تنميدددددددة مهدددددددارات حدددددددل المسدددددددألة الرياضدددددددية كدراسدددددددة )جمعدددددددة،

(، كمددددا وهدددددفت 2009( و)أوزسددددوي وأتامدددان،2010( و)الشدددافعي،2012( و)العددددالول،2014و)العكدددة،
( 2009( و)الصدددم،2010عددض الدراسددات إلدددى تنميددة مهدددارات حددل المسددألة ال يزيائيدددة كدراسددة)العربيد،ب

(، وهددددددددفت بعدددددددض الدراسدددددددات إلدددددددى تنميدددددددة مهدددددددارات حدددددددل المسدددددددألة الكيميائيدددددددة 2007و)الحياصدددددددات،
( 2007( و)شدددددددددددرف،2009( و)فدددددددددددراج ومختدددددددددددار،2009( و)أبدددددددددددو عجدددددددددددوة،2013كدراسدددددددددددة)البارقي،

 ز صعوبات حل المسائل الكيميائية ( فهدفت الى حصر أبر 2006لمسند،( أما دراسة )ا1995و)نياز،
( 2009و)فددددراج ومختددددار، (2009و)أبددددو عجددددوة، (2013وتت ددددق الدراسددددة الحاليددددة مددددق دراسددددة)البارقي،

 ( وتهدف إلى تنمية مهارات حل المسألة الكيميائية.1995( و)نياز،2007و)شرف،
يددة مهددارات حددل المسددائل العلميددة سددواء كانددت رياضددية أو االسددتراتيجيات المتبعددة لتنموتنوعددت النمدداذج و 

فيزيائيددددددة أو كيميائيددددددة ، حيددددددث اسددددددتخدمت بعددددددض الدراسددددددات برنددددددامج بالوسددددددائط المتعددددددددة كدراسددددددة) 
( والمحاكددددددداة الحاسدددددددوبية 2009( واسدددددددتراتيجية التسددددددداؤل الدددددددذاتي كدراسدددددددة)أبو عجدددددددوة،2010العربيدددددددد،

( واسدددددددتراتيجيتي دورة الدددددددتعلم 2015جمعة،( وبرندددددددامج محوسدددددددا كدراسدددددددة)2007كدراسة)الحياصدددددددات،
( واسدتراتيجيات 2013( واألنشدطة االستقصدائية كدراسدة )البدارقي،2014والقبعات السدت كدراسدة)العكة،
( وبرنددامج قددائم 2010( واسددتراتيجية المتشددابهات كدراسة)الشددافعي،2012الددتعلم النشددط كدراسددة)العالول،

( واسدددددتراتيجية مدددددا وراء المعرفدددددة كدراسدددددة 2009ختدددددار،علدددددى المسدددددتحدثات الكيميائيدددددة كدراسدددددة)فراج وم
(، أمددددددددددا 1995( و اسددددددددددتراتيجية التندددددددددداقض المعرفددددددددددي كدراسددددددددددة )نيدددددددددداز،2009)أوزسددددددددددوي وأتامددددددددددان،

 . (االعتيادية -ميتس -يجيات )وودكوك( استخدمت ثالث استرات2007دراسة)شرف،
ويتلي ونمدوذج بدايبي البندائيين وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها استخدمت نموذج 

 .ية مهارات حل المسألة الكيميائيةلتنم
 . بالنسبة لمنهج الدراسة : 2

اتبعددت معظددم الدراسددات السددابقة المددنهج التجريبددي القددائم علددى تصددميم المجموعددة الضددابطة مددق قيدداس 
و)أبددو (،2010( و)الشددافعي،2013( و)البددارقي،2014( و)العكددة،2015كدراسددة)جمعة، ،بعدددي -قبلددي

( 2007( و)الحياصدددددددددات،2009( و)أوزسدددددددددوي وأتامدددددددددان،2009(، و)فدددددددددراج ومختدددددددددار،2009عجدددددددددوة،
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( 2012(،  وبعددددددددض الدراسددددددددات اتبعددددددددت المددددددددنهج شددددددددبه التجريبددددددددي كدراسددددددددة)العالول،1999و)نيدددددددداز،
 ( فقد اتبعت المنهج التحليلي الوص ي.2006( ، أما دراسة)المسند،2007( و)شرف،2010و)العربيد،

ث القددائم علددى تصددميم ثددالالحاليددة مددق أغلددا الدراسددات السددابقة باتبدداع المددنهج التجريبددي وات قددت الدراسددة 
 .بعدي –، ومجموعة ضابطة مق قياس قبلي مجموعات   مجموعتين تجريبيتين

 :. بالنسبة ألدوات الدراسة3
تنوعددت أدوات الدراسددات السددابقة نتيجددة الخددتالف أغراضددها، حيددث اسددتخدمت بعددض الدراسددات اختبددار 

( 2012( و)العدددالول،2014( و)العكدددة،2015ارات مهدددارات حدددل المسدددألة الرياضدددية كدراسدددة)جمعة،مهددد
(، وبعضدددددها اسدددددتخدم اختبدددددار مهدددددارات حدددددل المسدددددألة 2009( و)أوزسدددددوي وأتامدددددان،2010و)الشدددددافعي،

( 2013(،أما دراسة )البارقي،2007( و)الحياصات،2009( و)الصم،2010ال يزيائية كدراسة )العربيد،
( فقد استخدمت اختبدار 1995( و)نياز،2007( و)شرف،2009( و)فراج ومختار،2009ة،و)أبو عجو 

( فقدددد اسدددتخدمت بطاقدددة مسددد  لرصدددد أهدددم 2006مهدددارات حدددل المسدددألة الكيميائيدددة، أمدددا دراسدددة )المسدددند،
 صعوبات حل المسائل الكيميائية.

ت دق مدن حيدث األداة مدق دراسدة والدراسة الحالية أعدت اختباراك لمهارات حدل المسدألة الكيميائيدة، وبدذلك ت
( و)أبدددددددو 2013(،أمدددددددا دراسدددددددة )البدددددددارقي،2007( و)الحياصدددددددات،2009( و)الصدددددددم،2010)العربيدددددددد،

 (.1995( و)نياز،2007( و)شرف،2009( و)فراج ومختار،2009عجوة،
 . بالنسبة لعينة الدراسة:4

الدذكور واإلنداث، حيدث  تنوعت عينات الدراسدة السدابقة بتندوع أهددافها ومثلدت مراحدل دراسدية مختل دة مدن
( 2012( و)العدددددالول،2015اختددددارت بعددددض الدراسدددددات عينددددة مددددن المرحلدددددة االبتدائيددددة كدراسددددة)جمعة،

(، واختددددارت دراسددددات أخددددرى عينددددة مددددن طلبددددة المرحلددددة االعداديددددة كدراسددددة 2009و)أوزسددددوي وأتامددددان،
رحلددة الثانويددة ( ، كمددا واختددارت بعددض الدراسددات عينددة مددن طلبددة الم2010( و)الشددافعي،2014)العكددة،

( 2009( و)فددددددددراج ومختددددددددار،2009( و)أبددددددددو عجددددددددوة،2011( و)العربيددددددددد،2013كدراسددددددددة )البددددددددارقي،
( و 2007( ، واختددددددارت دراسددددددة )الحياصددددددات،2001( و)المسددددددند،2009( و)الصددددددم،2007و)شددددددرف،

 ( العينة من طلبة الجامعات.1999)نياز،
( 2013مددا يت ددق مددق دراسددة )البددارقي، والدراسددة الحاليددة اختددارت عينددة مددن الصددف األول الثددانوي وهددذا 

( ، بينمددددا تللددددك 2007( و)شددددرف،2009( و)فددددراج ومختددددار،2009( و)أبددددو عجددددوة،2010و)العربيددددد،
 ن الدراسة الحالية اختارت العينة من اإلناث.إالدراسات اختارت عينة من الذكور، ف
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 . بالنسبة لنتائج الدراسة:5
ات التدي يعانيهدا الطدالا فدي حدل المسدائل الكيميائيدة كش ت نتائج بعض الدراسات السابقة عن الصعوب

(، وأظهدددرت نتدددائج  دراسدددات أخدددرى فاعليدددة البدددرامج المقترحدددة واالسدددتراتيجيات 2006كدراسدددة )المسدددند،
( 2012( و)العدالول،2014( و)العكدة،2015المتبعة في تنمية مهارات حل المسدائل الرياضدية )جمعدة،

(، كمدا وأظهدرت نتدائج دراسدات اخدرى فعاليدة اسدتراتيجية 2009( و)أوزسوي وأتامدان،2010و)الشافعي،
( 2009( و)الصددددددم،2010تدريسددددددية فددددددي تنميددددددة مهددددددارات حددددددل المسددددددألة ال يزيائيددددددة كدراسددددددة )العربيددددددد،

(، بينمدددا أظهدددرت نتدددائج بعدددض الدراسدددات فعاليدددة اسدددتراتيجيات تدريسدددية فدددي تنميدددة 2007و)الحياصدددات،
( 2009( و)فراج ومختار،2009( و)أبو عجوة،2013لبارقي،مهارات حل المسألة الكيميائية كدراسة )ا

 (.1995( و)نياز،2007و)شرف،
 ما أفاد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 طار النظري للدراسة الحالية.إلا بناء. 1
 . بناء قائمة مهارات حل المسألة الكيميائية.2
 . اختيار منهجية البحث وعينة الدراسة.3
 حصائية المناسبة للدراسة.إلاليا ا. اختيار األس4
 . التعرف على العديد من الكتا والمجالت العلمية التي تخدم وتثري الدراسة.5
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 العام على الدراسات السابقة: قيبالتع
 بعد استعراض الدراسات السابقة يتبين ما يلي 

تزايددد االهتمدام باسددتخدام النمدداذج  . أجريدت الدراسددات السدابقة فددي فتدرات زمنيددة متباينددة ممدا يدددلل علدى1
 . كر البنائي في العملية التربويةالتدريسية المنبثقة عن ال

. أجريت العديد من الدراسات السابقة لدراسة فاعلية العديدد مدن االسدتراتيجيات فدي تنميدة مهدارات حدل 2
 علمية.المسألة العلمية، لما لهذا الهدف من أولوية كبيرة في عملية تدريس المباحث ال

. أثبتت الدراسات السابقة فاعلية النماذج واالستراتيجيات القائمة على أفكار النظرية البنائية في تنمية 3
الم دداهيم والتحصدديل ومهددارات الت كيددر ومهددارات حددل المسددائل العلميددة، وهددو سددبا السددتمرار البحددث فددي 

 هذا المجال.
بنيهددددا لنمددددوذجين بنددددائيين همددددا نمددددوذج ويتلددددي . ات قددددت الدراسددددة الحاليددددة مددددق الدراسددددات السددددابقة فددددي ت4

(، ونمددددوذج بددددايبي 2005(و)حمددددادة،2011( و)الشددددهراني،2012( و)العمددددودي،2013كدراسدددة)الزعبي،
 (.2009( و)ال راك،2010( و)عبد الرازق،2011( و)أبو مصط ى،2013كدراسة )طلبة،

و تنمية مهدارات حدل المسدألة . ات قت الدراسة الحالية مق معظم الدراسات السابقة من حيث الهدف وه5
( 2007( و)شدددرف،2009( و)فدددراج ومحتدددار،2009( و)أبدددو عجدددوة،2013الكيميائيدددة كدراسدددة)البارقي،

 (، ولكنها اختل ت معها من حيث النموذج واالستراتيجية المستخدمة.1999و)نياز،
سدددتخدمة والطريقدددة . اتبعددت معظدددم الدراسدددات السدددابقة المدددنهج التجريبددي للمقارندددة بدددين االسدددتراتيجية الم6

ث وهدددذا مدددا يت دددق معددده الباحدددث حيدددث اسدددتخدم المدددنهج التجريبدددي القدددائم علدددى تصدددميم ثدددال ،االعتياديدددة
بعدي، للمقارنة بين المجموعة  –، ومجموعة ضابطة مق قياس قبلي مجموعات   مجموعتين تجريبيتين

، االعتياديددةبالطريقددة  التجريبيددة التددي درسددت باسددتخدام نمددوذج ويتلددي والمجموعددة الضددابطة التددي درسددت
طة التي درسدت والمقارنة بين المجموعة التجريبية التي درست باستخدام نموذج بايبي والمجموعة الضاب

 .االعتياديةبالطريقة 
. اسددتخدمت معظددم الدراسددات السددابقة االختبددارات كددأداة للدراسددة، وهددذا مددا يت ددق معدده الدراسددة الحاليددة، 7

 رات حل المسألة الكيميائية.حيث أعد الباحث اختباراك لمها
. ات قددت الدراسددة الحاليددة مددق بعددض الدراسددات السددابقة مددن حيددث ال ئددة المسددتهدفة والمتمثلددة فددي طلبددة 8

( و)فدددددراج 2009( و)أبدددددو عجدددددوة،2010( و)العربيدددددد،2013)البدددددارقي،الصدددددف األول الثدددددانوي كدراسدددددة 
 الصف الحادي عشر، حيث اختار الباحث عينة من طالبات (2007( و)شرف،2009ومختار،
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 ) األول الثانوي( في محافظة خان يونس.
. صددددممت غالبيددددة الدراسددددات السددددابقة دلدددديالك للمعلددددم لتوضددددي  خطددددوات التدددددريس وفددددق االسددددتراتيجيات 8

والنماذج التدريسية المتبعة، والدراسة الحالية صممت دليلين للمعلم من إعداد الباحث يوضحان خطوات 
تددددريس وحددددة المحاليدددل مدددن كتددداا الكيميددداء للصدددف الحدددادي عشدددر وفدددق  تعينددده علدددى ،توجيهيدددة للمعلدددم

 نموذجي ويتلي وبايبي. 
الدراسدات التدي تناولدت  لقلدةسدبق، يدرى الباحدث أن الحاجدة ملحدة للدراسدة الحاليدة  بناءك على مدا 

 .ية مهارات حل المسألة الكيميائيةتنم
 مدط استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 اد الباحث من الدراسات السابقة ما يلي است 
 . بناء قائمة مهارات حل المسألة الكيميائية.1
 . بناء وتنظيم اإلطار النظري للدراسة.2
 الدراسة)اختبار مهارات حل المسألة الكيميائية(. اة. بناء أد3
 . بناء دليلين للمعلم.4
 . اختيار منهجية البحث وعينة الدراسة. 5
 حصائية المناسبة للدراسة.إلليا ا. اختيار األسا6
 . مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة مق نتائج الدراسات السابقة.7
 . التعرف على العديد من الكتا والمجالت العلمية التي تخدم وتثري الدراسة.8

 ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 
 ات السابقة فيما يلي تميزت الدراسة الحالية عن الدراس

 . استخدمت نموذجي ويتلي وبايبي البنائيين في تنمية مهارات حل المسألة الكيميائية.1
. تناولت وحدة المحاليل من كتاا الكيمياء للصف الحادي عشر علمدي وطبقدت فدي ال صدل الدراسدي 2

 م .2015-2014الثاني للعام الدراسي 
طينية وهددددي طالبددددات الصددددف الحددددادي عشددددر فددددي المدددددارس . شددددملت الدراسددددة عينددددة مددددن البيئددددة ال لسدددد3

 الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظة خان يونس. 
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 الفصل الرابع
 لطريقة واإلجراءاتا

، والمتغيددرات، راسددة المتبعددة، والتصددميم المسددتخدميتندداول الباحددث فددي هددذا ال صددل منهجيددة الد      
حصددائية التددي اسددتخدمت فددي إلومجتمددق الدراسددة وعينددة الدراسددة، واألدوات المسددتخدمة، واألسدداليا ا

 تحليل البيانات وفيما يلي ت صيل بذلك 
 منهج الدراسة :أواًل : 
متغيدرات وفدروض  مدقالمقدارن، والدذي يت دق  استخدم الباحث فدي هدذ  الدراسدة المدنهج التجريبدي     

عبدارة عدن   المدنهج الدذي يددرس ظداهرة حاليدة مدق ادخدال تغيدرات فدي أحدد العوامدل أو  الدراسة، وهو
 ريبديلذلك تم اختيار المنهج التج( و  83   2009)األغا واألستاذ ، أكثر ورصد نتائج هذا التغير . 

، للتعرف على أثر توظيف نموذجي ويتلي وبدايبي فدي تنميدة مهدارات حدل المسدألة الكيميائيدة المقارن
بعدددي لددثالث  –حيددث تددم اسددتخدام التصددميم التجريبددي )قبلددي  ،لدددى طالبددات الصددف الحددادي عشددر

وعة ، وتدرس المجمريبية األولى وفقاك لنموذج ويتليمجموعات متكافئة(، حيث تدرس المجموعة التج
، ويعبددر عندده االعتياديددة، وتدددرس المجموعددة الضددابطة بالطريقددة يددة وفقدداك لنمددوذج بددايبيالتجريبيددة الثان

 (.1-4بالصورة االجرائية التالية كما في الجدول )
 (1-4جدول )

 التصميم التجريبي المستخدم في الدراسة 
االختيار 
 العشوائي

 مجموعات
 الدراسة

القياس 
 القبلي

 المعالجة
القياس 
 البعدي

 

 المجموعة التجريبية
 األولى

اختبار 
مهارات 
حل 

المسألة 
 الكيميائية

التدريس وفق نموذج 
 ويتلي 

اختبار 
مهارات 
حل 

المسألة 
 الكيميائية

 المجموعة التجريبية
 الثانية

التدريس وفق نموذج 
 بايبي 

 المجموعة الضابطة
وفق الطريقة  التدريس

 االعتيادية
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 ات الدراسة:ثانيًا: متغير 
  ويعددرف بأندده  العامددل أو المتغيددر الددذي يسددبا الظدداهرة أو يددؤثر فيهددا  المتغيةةر المسةةتقل  

ويتلدي   ( ويتمثل في الدراسة الحالية بمتغيرين مستقلين همدا  توظيدف نمدوذج 2005 35)أبو ناهية،
 .و   توظيف نموذج بايبي  

  ويتددأثر الددذي يتبددق المتغيددر المسددتقل متغيددر  ويعددرف بأندده   العامددل أو التةةابعالمتغيةةر ال ،
(، ويتمثل في الدراسة الحاليدة فدي مهدارات حدل 2005 35)أبو ناهية، بوجود ، أو يحدث نتيجة له .

 باالختبار الذي تم اعداد  لذلك. المسألة الكيميائية، والتي يتم قياسها
 :ثالثًا : مجتمع الدراسة

لحددادي عشددر )القسددم العلمددي( بالمدددارس يتكددون مجتمددق الدراسددة مددن جميددق طالبددات الصددف ا 
( والبددالغ عددددهن شددرق خددان يددونسالتعلدديم بمددديرتي )خددان يددونس و ة و الحكوميددة التابعددة لددوزارة التربيدد

( شعبة وفقاك لما أورد  قسما التخطيط بمديرتي 23( مدارس بواقق )10( طالبة موزعات على )733)
 .(2-4جدول التالي)التربية والتعليم بخان يونس وشرق خان يونس حسا ال

 توزيع مجتمع الدراسة على مدارس محافظة خان يونس( 2-4جدول )
 عدد الطالبات عدد الشعا المدرسة المديرية

 
 خان يونس

 

 202 5 خان يونس الثانوية بنات
 146 4 عكا الثانوية بنات

 41 2 عبد الرحمن األغا الثانوية بنات
 60 2 طبريا الثانوية بنات

 يونسشرق خان 

 134 4 الخنساء الثانوية بنات
 40 2 عيلبون الثانوية بنات

 25 1 أم سلمة ث بنات
 31 1 احسان األغا الثانوية بنات

 28 1 شهداء بني سهيال الثانوية بنات
 26 1 شهداء خزاعة الثانوية بنات

 733 23 المجموع
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 عينة الدراسة :رابعًا: 
البدات مدرسدة عكددا قدام الباحدث باختيدار عينددة الدراسدة ) طية البسدديطة باسدتخدام العيندة العشدوائ      

( مدن أصدل 1،3،4، وقام الباحث باختيار ثالث شعا عشوائياك )من مجتمق الدراسة( الثانوية للبنات
باستخدام  ، وتم تحديد المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة عشوائياك أربق شعا في المدرسة

 (.3-4في الجدول التالي ) ذلك ، ويتض البسيطة العينة العشوائية
 (3-4جدول )

 مجموعات الدراسة
 عدد الطالبات التدريسطريقة  الصف   الشعبة الدراسة اتمجموع
 38 نموذج ويتلي 3علمي    11 التجريبية األولىالمجموعة 
 38 نموذج بايبي 4علمي    11 التجريبية الثانيةالمجموعة 
 36 االعتياديةالطريقة  1علمي    11 الضابطةالمجموعة 

 112 المجموع
 الدراسة: اةأدعداد إخامسًا: 
فددي اختبددار مهددارات حددل المسددألة الكيميائيددة وتمثلددت ، أدوات الدراسددة فددي أداة واحدددة تمثلددت 
  حث بإعدادها وفق الخطوات التاليةقام الباحيث 

 :الهدف من االختبار 
بدايبي توظيدف نمدوذجي ويتلدي و  يميائيدة إلدى قيداس مددى تدأثيريهدف اختبار مهارات حل المسألة الك

فددي تنميددة مهددارات حددل المسددألة الكيميائيددة لدددى طالبددات الصددف الحددادي عشددر حيددث تددم تحديددد سددبق 
 مهارات لحل المسألة الكيميائية وهي 

  .ديد المعطيات الواردة في المسألة. تح1
 .في المسألة ايجاد . تحديد المطلوا 2
 .القانون المستخدم في حل المسألة عالقة أو. تحديد ال3
 .الالزمة للوصول إلى الحل. تحديد المعطيات الناقصة و 4
 .توحيد الوحدات. اجراء التحويالت و 5
 .تن يذ عمليات الحل. التطبيق الرياضي و 6
 .ماثلة. تعميم خطة الحل في المسائل الحياتية الم7
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ميائية مدن خدالل الرجدوع إلدى قائمدة مهدارات جدورج بوليدا قد تم اعداد قائمة مهارات حل المسألة الكيو 
في مركز ، وتم عقد ورشة عمل ن أيضاك لحل المسألة الكيميائيةلحل المسألة الرياضية ومهارات زيتو 

، مشددرفي مبحددث الكيميدداءمشددرفين مددن  3 ضددمت ،تدددريا خددان يددونس التددابق لددوزارة التربيددة والتعلدديم
حيث جرت مناقشة  (6ملحق) لكيمياء في المدارس الحكومية،عشر معلماك من معلمي مبحث اني واث

موضوعية حول الصعوبات التي تواجه الطلبة في حل المسائل الكيميائية وأهم المهدارات التدي يجدا 
، وتدددم االت ددداق علدددى قائمدددة مدددن سدددبق مهدددارات لحدددل المسدددألة يمتلكهدددا الطلبدددة لحدددل تلدددك المسدددائل أن

، وتدددم عرضدددها علدددى مجموعدددة مدددن المحكمدددين مدددن لكدددل مهدددارة حديدددد األهميدددة النسدددبيةتالكيميائيدددة، و 
قبدددل جميددددق  وقددددد تدددم اقرارهدددا مددددن (1ملحدددق) ،والرياضددددياتتخصدددك منددداهج وطددددرق تددددريس العلدددوم 

 .(4-4)المحكمين، كما في جدول
 (4-4جدول)

 األهمية النسبية لكل مهارةمهارات حل المسألة الكيميائية و 

 :تحديد محتوط االختبار 

محتدددددددوى االختبدددددددار فدددددددي ال صدددددددلين الثددددددداني والثالدددددددث مدددددددن الوحددددددددة  باختيدددددددارقدددددددام الباحدددددددث  
 يتضدددمن نهددداألن كدددل م، الجدددزء الثددداني )المحاليل( مدددن كتددداا الكيميددداء للصدددف الحدددادي عشدددرالرابعدددة

، مددن الوحدددة )الذائبيددة(ال صددل األولتددم اسددتبعاد بينمددا  وعالقددات رياضددية،  قددوانينو  مسدائل كيميائيددة،
( يوضدددد  5-4دول)وجدددد ،المحاليددددل والذائبيددددة بموضددددوع، مرتبطددددة يتضددددمن م دددداهيم علميددددة فقددددط ألنددده

 الثقل النسبي لكل موضوع.موضوعات المحتوى و 

 األهمية النسبية المهارة الرقم
 % 10 المعطيات الواردة في المسألة تحديد 1
 % 10 تحديد المطلوا ايجاد  في المسألة 2
 % 20 تحديد العالقة أو القانون المستخدم في حل المسألة 3
 % 10 الالزمة للوصول إلى الحلتحديد المعطيات الناقصة و  4
 % 10 توحيد الوحداتاجراء التحويالت و  5
 % 20 ت الحلتن يذ عملياالتطبيق الرياضي و  6
 % 20 تعميم خطة الحل في المسائل الحياتية المماثلة 7

 %100 المجموع
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 (5-4جدول )
 الثالث من وحدة المحاليلاني و لنسبي لموضوعات الفصلين الثالثقل ا

 ( حصك أسبوعياك.4دراسية فعلية، بواقق) ويستغرق تدريس ال صلين)الثاني والثالث( ثالث أسابيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموضوع الفصل الوحدة
 عدد
 حصص

 الوزن
 النسبي

عدد 
 الفقرات

 أرقام
 الفقرات

 الرابعة:
 المحاليل

 

 الثاني:
تركيةةةةةةةةةةةز 
 المحاليل

 1،13 2 % 8.33 1 النسبة المئوية للمذاا 
 5،10،19 3 % 16.66 2 الموالرية
 12،20 2 % 8.33 1 المواللية

 7،16 2 % 8.33 1 يالكسر المول
 2،14 2 % 8.33 1 حسابات التخ يف

 الثالث:
الخةةواص 
الجامعةةةةة 
 للمحاليل

 3،9،18 3 % 16.66 2 انخ اض الضغط البخاري 
 8،15 2 % 8.33 1 ارت اع درجة غليان المحلول
 17 1 % 8.33 1 انخ اض درجة تجمد المحلول
 6،11 2 % 8.33 1 الضغط األسموزي للمحلول
 4 1 % 8.33 1 خواك المحاليل األيونية

 20 20 % 100 12 المجموع
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 (6-4جدول )
 الكيميائية حل المسألة مواصفات اختبار مهاراتجدول 

 
  :شكل فقرات االختبار 

شدددمل تدددم تحديدددد شدددكل البندددود االختباريدددة بحيدددث تكدددون مدددن ندددوع االختيدددار مدددن متعددددد حيدددث  
، ل مهدددارةة حسدددا األهميدددة النسدددبية لكددد، موزعدددة علدددى المهدددارات السدددبع( فقدددرة اختباريدددة20االختبدددار )

 ة واحدة مقابل كل فقرة اختبارية.بحيث يتم رصد درج
 

 م

 
 المهارة
 

تحديد 
 المعطيات

تحديد 
 مطلوبال

تحديد 
القانون 
 والعالقة

تحديد 
المعطيات 
 الناقصة

التحويالت 
و توحيد 
 الوحدات

التطبيق 
 الرياضي

تعميم 
خطة 
موع الحل

مج
ال

 

 %100 %20 %20 %10 %10 %20 %10 %10 الموضوع

1 
 النسبة المئوية للمذاب

(8.3)% 1     1  2 

 الموَلرية 2

(16.6)%   1 1   1 3 

 المواللية 3
(8.3)% 

    1  1 2 

 الكسر المولي 4
(8.3)% 

  1   1  2 

التخفيف  حسابات  5
(8.3)% 

1     1  2 

  البخارن انخفاض الضغط 6

(16.6)%  1  1   1 3 

 الغليانارتفاع درجة  7

(8.3)%   1   1  2 

 التجمد انخفاض درجة 8
(8.3)% 

      1 1 

 الضغط األسموزن 9

 2   1  1   %(8.3) للمحلول

  األيونية خواص المحاليل 10

(8.3)%  1      1 

 فقرة 20 4 4 2 2 4 2 2 %(100)مجموع ال
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 صياغة فقرات االختبار 
ي لمبحث الكيميداء فدي وزارة خبرة الباحث كمشرف تربو ر باالعتماد على االختبا فقراتتمت صياغة 

مددن خددالل المقابلددة الشخصددية مددق خمددس معلمددين يدرسددون مبحددث سددنوات، و  6التربيددة والتعلدديم منددذ 
ومناقشدددددة فقدددددرات االختبدددددار، واالطدددددالع علدددددى الدراسدددددات السدددددابقة اء للصدددددف الحدددددادي عشدددددر الكيميددددد

وقددد تددم مراعدداة النقدداط التاليددة عنددد صددياغة فقددرات  (،2007( ودراسة)المسددند2009كدراسددة)أبو عجددوة
 االختبار 

 أن تكون ال قرات على نمط أسئلة االختيار من متعدد.. 1
  اختبارية.( لكل فقرة 4. أن يكون عدد البدائل)2
 في صورة مشكالت حياتية ترتبط بواقق الطالبات. تصاغ ال قراتأن . 3
 سؤال است هامي.بتنتهي  تتضمن أو علي صورة خبريةال قرة  . أن تكون4
 :تعليمات االختبار 

  سهلة وواضحة واشتملت على ما يلي قام الباحث بصياغة تعليمات االختبار بلغة 
 .وهي  االسم والصف والتاريلت . بيانات خاصة بالطالبا1
 . قرات وعدد البدائل وعدد الص حات. تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي  عدد ال2
المناسدددا  . تعليمدددات خاصدددة باإلجابدددة عدددن جميدددق األسدددئلة ووضدددق البدددديل الصدددحي  فدددي المكدددان3

 .واستخدام اآللة الحاسبة
  :كتابة الصورة األولية لالختبار 

وليدددة ألعدددداد اختبدددار مهدددارات حدددل المسدددألة الكيميائيدددة فدددي صدددورته افدددي ضدددوء مدددا سدددبق تدددم ا  
 (1ملحدق) ن،، وبعدد كتابدة االختبدار تدم عرضده علدى مجموعدة مدن المحكمدي( فقدرة20واشتمل على )

  وذلك الستطالع آرائهم حول مدى
 .لموضوعات المحتوى المراد قياسها . تمثيل فقرات االختبار1
 .االختبار لغوياك  . صحة فقرات2
 علمياك. . صحة فقرات االختبار 3
 .. دقة صياغة البدائل لكل فقرة4
 .ر لمستوى طالبات الصف الحادي عشر. مناسبة فقرات االختبا5
 .ة الواردة في المسائل الكيميائية. واقعية المشكالت الحياتي6
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يددة، االختبار  ال قددرات ل صددياغة بعددضحددو  ،المحكمددين بعددض المالحظددات واآلراءقددد أبدددى و         
وقدددام  ،اسدددتبدال فقدددرتين ب قدددرتين جدددديتين وتدددم اقتدددرا ، وصددديغة السدددؤال االسدددت هامي الدددذي يلدددي ال قدددرة

، ومدددن ثدددم اجدددراء التعدددديالت مدددق المشدددرف حولهدددا التشددداورو  الباحدددث بدراسدددة جميدددق تلدددك المالحظدددات
 ( فقرة.20)وبقي عدد فقرات االختبار بعد التحكيم والالزمة، المناسبة

 :تجريب االختبار 
علدى عيندة قام الباحث بتطبيدق االختبدار اجراء التعديالت على صورة االختبار األولية،  بعد 

مددن خددارج  ( طالبددة44) مكونددة مددنباسددتخدام العينددة العشددوائية البسدديطة، و ، تددم اختيارهددا اسددتطالعية
سة ممن أنهين درا ( في مدرسة خان يونس الثانوية بنات،2علمي   11شعبة )يمثلن  عينة الدراسة،

  بهدف )المحاليل(دروس الوحدة الرابعة
 . تحديد الزمن الذي تستغرقه اجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث.1
 .والتمييز ل قرات االختبار الصعوبة. حساا معامالت 2
 صدق االختبار.التأكد من . 3
 .ثبات االختبار التأكد من. 4
 االختبار: تحديد زمن 

 ،ر من خدالل رصدد زمدن االنتهداء مدن االختبدار ألول خمدس طالبداتتم حساا زمن االختبا 
ينتهين من االستجابة على فقرات االختبار، وآخر خمس طالبات ينتهين مدن االسدتجابة علدى فقدرات 

  وذلك بتطبيق المعادلة التالية (،10) االختبار مقسوماك على عددهن
  10(  بة آخر خمس طالبات زمن اجابة أول خمس طالبات + زمن اجا ) زمن االختبار= 

 دقيقة 50=   10(   54+60+61+63+64( + )  37+39+39+41+42) =               
                               ( دقيقة لالستجابة على فقرات االختبار.50وقد تم تخصيك )

 االختبار: تصحيح 
االختبددددار، قددددام الباحددددث  باالسددددتجابة ل قددددراتبعددددد أن قامددددت طالبددددات العينددددة االسددددتطالعية  

عددددن ال قددددرة اسددددتجابة صددددحيحة لكددددل  فقددددط، درجددددة واحدددددة احتسددددااحيددددث تددددم  ،بتصددددحي  االختبددددار
 ( درجة.20 – 0، وبذلك تكون الدرجة التي حصلت عليها الطالبة محصورة بين )االختبارية
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 :صدق االختبار 
لغدرض الدذي وضدق ويقصد بصدق االختبار أن يقيس االختبار ما وضق لقياسه، أو يحقق ا 

 من أجله، وقد تحقق الباحث من صدق االختبار بطريقتين، هما 
 أواًل: صدق المحكمين:

 ولية على مجموعدةألوقد تحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق عرضه في صورته ا 
الكيميددداء مشدددرفي مدددن أسددداتذة جدددامعيين فدددي المنددداهج وطدددرق التددددريس ومتخصصدددين فدددي الكيميددداء و 

مالحظددداتهم حدددول حيدددث قددداموا بإبدددداء آرائهدددم و  (1(، ملحدددق)18عدددددهم) المعلمدددين بعدددضم و والعلدددو 
ء فدي ضدو ماء ال قرات إلى موضدوعات المحتدوى، و مدى انتفقراته ووضو  صياغتها اللغوية و  مناسبة

وبقددي االختبدار مكوندداك مددن  ،عددادة صددياغة بعدض ال قددراتا  و دال اسدتبو  ،ذلدك تددم األخدذ بددلراء المحكمددين
 ( يبين االختبار في صورته النهائية.2لحق )، والمفقرة (20)

  :صدق االتساق الداخليثانيًا: 
ارتباط بيرسون بدين درجدة كدل فقدرة  ملبحساا معاتم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار، 

وذلدك باسدتخدام البرندامج االحصدائي ، الذي تنتمدي إليده والدرجة الكلية لالختبارمن فقرات االختبار، 
((SPSS (7-4ويتض  ذلك في الجدول التالي). 

 معامالت ارتباط فقرات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار (7-4جدول)
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 
٭٭

0.415 11 
٭٭

0.634 

2 
٭

0.343 12 
٭

0.381 

3 
٭

0.378 13 
٭

0.357 

4 
٭٭

0.501 14 
٭٭

0.515 

5 
٭٭

0.491 15 
٭٭

0.442 

6 
٭٭

0.399 16 
٭٭

0.506 

7 
٭

0.347 17 
٭٭

0.395 

8 
٭٭

0.439 18 
٭٭

0.470 

9 
٭

0.377 19 
٭

0.375 

10 
٭٭

0.410 20 
٭٭

0.451 

   0.3044( = 0.05( وعند مستوى داللة )42ر الجدولية عند درجة حرية) ٭             
 0.3932( = 0.01( وعند مستوى داللة )42ر الجدولية عند درجة حرية)  ٭٭               
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حققددددت ارتباطددددات دالددددة  االختبددددارفقددددرات ( فقددددرة مددددن 13)( أن 7-4)يتضدددد  مددددن الجدددددول                    
( فقرات مدن فقدرات االختبدار 7وأن ) ،(0.01لالختبار عند مستوى داللة) احصائياك مق الدرجة الكلية

تراوحددت ، و (0.05داللددة)حققددت ارتباطددات دالددة احصددائياك مددق الدرجددة الكليددة لالختبددار عنددد مسددتوى 
(، وهددذا يدددل علددى أن االختبددار يتمتددق بدرجددة مناسددبة 0.634-0.343معددامالت االرتبدداط مددا بددين )

 .عتبر صادقاك لقياس ما أعد لقياسهمن الصدق، وي
 :معامل الصعوبة 
 يقصد بها نسبة الطالبات اللواتي أجبن اجابة صحيحة عن ال قرة أو النسبة المئوية للراسبات فيو 

قددد قددام الباحددث بحسدداا معامددل صددعوبة كددل فقددرة مددن فقددرات االختبددار باسددتخدام ل قددرة أو االختبددار و ا
 لة التالية المعاد

 معامل الصعوبة = عدد اللواتي أجبن اجابة خاطئة            
 عدد اللواتي حاولن االجابة                                  

 لكل فقرة من فقرات االختبار.الصعوبة  الت( يوض  معام8-4والجدول )
 لفقرات االختبار معامالت الصعوبة (8-4جدول )

رقةةةةةةةةةم 
 الفقرة

معامةةةةةةةةةةةةل 
 الصعوبة

رقةةةةةةةةةةةةم 
 الفقرة

معامةةةةةةةةةةةةةةةل 
 الصعوبة

1 0.43 11 0.30 

2 0.41 12 0.29 

3 0.61 13 0.43 

4 0.43 14 0.70 

5 0.43 15 0.66 

6 0.43 16 0.43 

7 0.41 17 0.61 

8 0.68 18 0.64 

9 0.55 19 0.52 

10 0.38 20 0.47 

 0.51 معامل الصعوبة العام

أن تكدددون معدددامالت الصدددعوبة لجميدددق ال قدددرات  بعدددض المختصدددون فدددي القيددداس والتقدددويم فضدددل وقدددد
% ، 80 -% 50وضق مدى لمعامالت الصعوبة يتراو  مدا بدين ، والبعض اآلخر %  50مساوية 

أن فقرات آخر فريق نواع ال قرات، ويرى معامل صعوبة خاك بكل نوع من أفي حين اقتر  آخرون 
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% ، 90 -% 10صددعوبتها، وتتددراو  قيمددة صددعوبتها مددا بددين ون متدرجددة فددي كدداالختبددار يجددا أن ت
 .(339  1982)أبو لبدة،% 50بحيث يكون معدل صعوبة االختبار ككل في حدود 

( 8-4ل )% ، ويتضد  مدن الجددو 80 -% 20و  مدا بدين وقد حدد الباحث معامالت الصعوبة تترا
وهدذا  %، 51( بمتوسدط 0.70 –0.29بدين )ما أن معامالت الصعوبة ل قرات االختبار قد تراوحت 

 .ويقق في الحد المقبول، يعني أن معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار مناسا
 :معامل التمييز 

  ئة العليا ونسبةويقصد به ال رق بين نسبة الطالبات الالتي أجبن عن ال قرة بشكل صحي  من ال

 الطالبات الالتي أجبن عن ال قرة بشكل صحي  من ال ئة الدنيا وتم حساا معامل التمييز حسا 

 المعادلة التالية 
 عدد المجيبات بشكل صحيح من الفئة الدنيا  –عدد المجيبات بشكل صحيح من الفئة العليا معامل التمييز = 

 حدط المجموعتين عدد أفراد ا                           

و  ،في اختبار مهارات حل المسألة الكيميائية هنقد تم ترتيا درجات الطالبات تنازلياك حسا درجاتو 
( 11)وكددددذلك ،كمجموعدددة عليددددا ةطالبدددد 11( = 44 ×% 25%( مددددن عددددد الطالبددددات أي )25أخدددذ)
 ختبار.فقرات االلكل فقرة من معامالت التمييز ( يوض  9-4والجدول ) كمجموعة دنيا، بةطال

 (9-4جدول )

 لفقرات االختبار معامالت التمييز
رقم  

 الفقرة

معامل 
 التمييز

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

1 0.73 11 0.73 

2 0.45 12 0.72 

3 0.45 13 0.55 

4 0.73 14 0.55 

5 0.82 15 0.73 

6 0.73 16 0.64 

7 0.73 17 0.64 

8 0.55 18 0.55 

9 0.55 19 0.64 

10 0.72 20 0.81 

 0.65 معامل التمييز العام
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في % ، 85 -% 25أن معامل التمييز الجيد يتراو  ما بين ( 419  2001عبد الهادي )وقد رأى 
% ، وأنددده كلمدددا 25أن ال يقدددل معامدددل التمييدددز عدددن علدددى  (172  1998الزيدددود وعليدددان) أكددددحدددين 

 .ارت عت قيمة معامل التمييز عن ذلك كلما كان أفضل
( أن  9-4ويتض  من الجددول ) لباحث هذ  القيمة كمعيار لقبول معامل تمييز ال قرات،وقد اعتمد ا

، وهددذا % 63( بمتوسددط قدددر  0.81 – 0.45معددامالت التمييددز ل قددرات االختبددار قددد تراوحددت بددين )
 مقبول.يعني أن معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار 

 :ثبات االختبار 
فدي كدل مدرة يطبدق فيهدا علدى المجموعدة بار النتدائج ن سدها تقريبداك يقصد به أن يعطي االختو  

حصائياك بأنه معامدل ارتبداط بدين عالمدات األفدراد بدين مدرات اجدراء إويعبر عنه  ،ن سها من الطالا 
 (. 261   1982، أبو لبدة) االختبار المختل ة

طبقدداك  ثبددات االختبددار، ( إليجدداد معامددل20)معادلددة كددودر ريتشاردسددون باسددتخدام باحددث لقددد قددام الو 
   للمعادلة التالية

 

 (ف 2مج ع – ك2ع)   X (      ن)     معامل الثبات = 
  ك2ع                1 –ن                      

 .  عدد ال قرات  ن        حيث أن
 .تباين االختبار الكلي   ك2ع             
 تبار.مجموع تباينات فقرات االخ   ف 2مج ع        

مدن  عاليدة بدرجدة يتمتدق االختبار أن سبق مما ويتض ( 0.798فكانت قيمة معامل الثبات تساوي )
االختبدار  صدالحية وتظهدر ،عليهدا الحصدول سديتم التدي البياندات لصدحة الباحدث تطمدئن، الثبدات
 .للدراسة ال علية العينة أفراد على للتطبيق

 (.2بار، أصب  في صورته النهائية، ملحق رقم)صدق وثبات وتمييز االختوبعد تأكد الباحث من 
 :ضبط تكافؤ مجموعات الدراسة قبل بدء التجريب 

التدددي يتوجدددا ، وتجنبددداك آلثدددار العوامدددل الدخيلدددة قددداك مدددن الحدددرك علدددى سدددالمة النتدددائجانطال 
يقة ، تبنى الباحث طر التعميمو  لالستعمالى نتائج صالحة قابلة الحد من آثارها للوصول إلو  ،ضبطها

اعتمددد علددى تكددافؤ المجموعددات مددن خددالل االعتمدداد علددى و  (ضددابطةالددثالث مجموعددات )تجددريبيتين و 
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م الباحث ، لذا قاتغيرات، ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعض الماالختيار العشوائي ألفراد العينة
  بضبط المتغيرات التالية

 :الكيمياء مبحث ضبط متغير التحصيل في .1
راسددي لبددات فددي مبحددث الكيميدداء لل صددل الدراسددي األول مددن العددام الدتددم رصددد درجددات الطا 
في مبحدث التحصيل  في المجموعات صحة تكافؤ من للتحقق، و ، قبل بدء التجريا2014-2015
فدي متوسدطات التحصديل  بدين لمقارنةلعينتين مستقلتين ل (T)باستخدام اختبار  الباحث قام ،الكيمياء
 .ذلك يبين التالي ولوالجد للمجموعات الكيمياء مبحث

الضابطة والمجموعة  للمجموعة واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (10-4جدول )
 الكيمياء  مبحثفي  التجريبية األولى

  1.664 ( تساوي05.0وعند مستوط داللة ) 72( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )             
  2.374( تساوي 01.0وعند مستوط داللة ) 72حرية ( الجدولية عند درجة Tقيمة )             

 

( الجدوليددددة التددددي تسدددداوي T( المحسددددوبة أقددددل مددددن قيمددددة )T( أن قيمددددة )10-4يتبددددين مددددن الجدددددول )
  (، ممدا يددلل علدى عددم وجدود فدروق ذات05.0ومسدتوى داللدة ) 72عندد درجدة حريدة  1.664
فددي التحصدديل فددي مبحددث ولددى متوسددطي المجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة األإحصددائية بددين داللددة 

تين فددددي التحصدددديل فددددي مبحددددث الكيميددداء قبددددل التجريددددا، ممددددا يطمددددئن الباحددددث مددددن تكددددافؤ المجمددددوع
 .الكيمياء

للمجموعة الضابطة والمجموعة  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (11-4جدول )
 الكيمياء مبحثفي  التجريبية الثانية

 الدرجة المتغير

 الضابطةالمجموعة 
n=36 

 المجموعة التجريبية الثانية
n=38 (قيمةT) 

 المحسوبة

القيمة 
المتوسط  االحتمالية

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.578 0.559 14.783 91.31 9.603 92.92 100 تحصيل الكيمياء

  1.664 ( تساوي05.0وعند مستوى داللة ) 72( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )             
  2.374( تساوي 01.0وعند مستوى داللة ) 72( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )             

 

 المتغير
 

 الدرجة

 الضابطةالمجموعة 
n=36 

 المجموعة التجريبية األولى
n=38 (قيمةT) 

 المحسوبة

القيمة 
المتوسط  االحتمالية

 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.603 0.522 7.246 93.97 9.603 92.92 100 تحصيل الكيمياء
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الجدوليددددة التددددي تسدددداوي ( T( المحسددددوبة أقددددل مددددن قيمددددة )T( أن قيمددددة )11-4يتبددددين مددددن الجدددددول )
 (، ممدا يددلل علدى عددم وجدود فدروق ذات05.0ومسدتوى داللدة ) 72عندد درجدة حريدة  1.664
يل فددي مبحددث فددي التحصددتين الضددابطة والتجريبيددة الثانيددة إحصددائية بددين متوسددطي المجمددوعداللددة 

التحصدددديل فددددي مبحددددث  تين فددددي، ممددددا يطمددددئن الباحددددث مددددن تكددددافؤ المجمددددوعالكيميددداء قبددددل التجريددددا
 .الكيمياء

 (12-4جدول )
والمجموعة التجريبية  التجريبية األولىللمجموعة  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية 

 الكيمياء مبحثفي  الثانية

 الدرجة المتغير

 المجموعة التجريبية األولى
n=38 

 المجموعة التجريبية الثانية
n=38 (قيمةT) 

 المحسوبة

القيمة 
المتوسط  حتماليةاال

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.323 0.995 14.783 91.31 7.246 93.97 100 تحصيل الكيمياء

  1.664 ( تساوي05.0وعند مستوط داللة ) 74( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )           
  2.374( تساوي 01.0وعند مستوط داللة ) 74( الجدولية عند درجة حرية T)قيمة            

( الجدوليددددة التددددي تسدددداوي T( المحسددددوبة أقددددل مددددن قيمددددة )T( أن قيمددددة )12-4يتبددددين مددددن الجدددددول )
 ات(، مما يدلل على عدم وجدود فدروق ذ05.0ومستوى داللة ) 74عند درجة حرية  -1.664
يل فددي التجريبيددة الثانيددة فددي التحصددي المجمددوعتين التجريبيددة األولددى و إحصددائية بددين متوسددطداللددة 

 .ئن الباحث من تكافؤ المجموعتين، مما يطممبحث الكيمياء قبل التجريا
 :حل المسألة الكيميائية ختبار مهاراتال التطبيق القبلينتائج ضبط  .2

 ، قبددل بدددء التجريددا والدراسددةلقبلددي المعددد لهددذ  تددم رصددد درجددات الطالبددات فددي االختبددار ا 
 قام التطبيق القبلي الختبار مهارات حل المسألة الكيميائية، في المجموعات صحة تكافؤ من للتحقق
الطالبدددات فدددي  درجدددات متوسدددطاتن بدددية ارندددلمقلعينتدددين مسدددتقلتين ل (T)باسدددتخدام اختبدددار  الباحدددث

 :ذلك بينت ةالتالي لو اوالجد ، قبل التجريا،ة الكيميائيةالتطبيق القبلي الختبار مهارات حل المسأل
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  (13-4جدول)
في  للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية األولى واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية 

 التطبيق القبلي الختبار مهارات حل المسألة الكيميائية

 الدرجة المتغير

 الضابطةالمجموعة 
n=36 

التجريبية المجموعة 
 األولى
n=38 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
المتوسةةةةةةط  االحتمالية

 الحسابي

االنحةةةةةراف 
 المعياري

المتوسةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

االنحةةةةةراف 
 المعياري

القبلأ  التطبيق

 ختبار المهارا َل
20 5.88 2.067 6.23 2.045 0.728 0.469 

  1.664 ( تساوي05.0توى داللة )وعند مس 72( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )             
  2.374( تساوي 01.0وعند مستوى داللة ) 72( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )             

 

( الجدوليددددة التددددي تسدددداوي T( المحسددددوبة أقددددل مددددن قيمددددة )T( أن قيمددددة )13-4يتبددددين مددددن الجدددددول )
 (، ممدا يددلل علدى عددم وجدود فدروق ذات05.0مسدتوى داللدة )و  72عندد درجدة حريدة  1.664
ختبدار ال عتين الضدابطة والتجريبيدة األولدى فدي التطبيدق القبلديإحصائية بين متوسدطي المجمدو داللة 

 ، مما يطمئن الباحث من تكافؤ المجموعتين.المسألة الكيميائية مهارات حل
 (14-4جدول)

في  للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية الثانية االنحرافات المعياريةو المتوسطات الحسابية 
 التطبيق القبلي الختبار مهارات حل المسألة الكيميائية

 الدرجة المتغير

 الضابطةالمجموعة 
n=36 

المجموعة التجريبية 
 الثانية
n=38 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
المتوسةةةةةةط  االحتمالية

 الحسابي

االنحةةةةةراف 
 عياريالم

المتوسةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

االنحةةةةةراف 
 المعياري

التطبيق القبلأ 

 َلختبار المهارا 
20 5.88 2.067 5.52 1.656 0.835 0.407 

  1.664 ( تساوي05.0وعند مستوط داللة ) 72( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )             
  2.374( تساوي 01.0وعند مستوط داللة ) 72حرية ( الجدولية عند درجة Tقيمة )             

 

( الجدوليددددة التددددي تسدددداوي T( المحسددددوبة أقددددل مددددن قيمددددة )T( أن قيمددددة )14-4يتبددددين مددددن الجدددددول )
 (، ممدا يددلل علدى عددم وجدود فدروق ذات05.0ومسدتوى داللدة ) 72عندد درجدة حريدة  1.664
فددي التطبيددق القبلددي  المجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة الثانيددةدرجددات توسددطي إحصددائية بددين م داللددة

 ، مما يطمئن الباحث من تكافؤ المجموعتين.الختبار مهارات حل المسألة الكيميائية
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 (15-4جدول)

للمجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية 
 طبيق القبلي الختبار مهارات حل المسألة الكيميائيةالتفي  الثانية

 المتغير

 

 الدرجة

المجموعة التجريبية 
 األولى
n=38 

المجموعة التجريبية 
 الثانية
n=38 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
المتوسةةةةةةط  االحتمالية

 الحسابي

االنحةةةةةراف 
 المعياري

المتوسةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

االنحةةةةةراف 
 المعياري

التطبيق القبلأ 

 بار المهارا َلخت
20 6.23 2.045 5.52 1.656 1.064 0.10 

  1.664 ( تساوي05.0وعند مستوط داللة ) 74( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )
  2.374( تساوي 01.0وعند مستوط داللة ) 74( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )

( الجدوليددددة التددددي تسدددداوي T( المحسددددوبة أقددددل مددددن قيمددددة )Tقيمددددة )( أن 15-4يتبددددين مددددن الجدددددول )
 (، ممدا يددلل علدى عددم وجدود فدروق ذات05.0ومسدتوى داللدة ) 74عندد درجدة حريدة  1.664
فدي التطبيددق والتجريبيدة الثانيددة ة األولددى المجمددوعتين التجريبيددرجدات إحصددائية بدين متوسددطي داللدة 

، ممددددا يطمددددئن الباحددددث مددددن تكددددافؤ ت حددددل المسددددألة الكيميائيددددة قبددددل التجريدددداالقبلددددي الختبددددار مهددددارا
 المجموعتين.

 :سادسًا : إعداد دليل المعلم
يعتبددر دليددل المعلددم المرشددد الددذي يسددتعين بدده المعلددم فددي تدددريس مادتدده وفددق اسددتراتيجيات أو 

الالزمدددة لتن يدددذ  ألدواتنمددداذج تدريسدددية معيندددة ، فيسددداعد  فدددي تحديدددد األهدددداف التعليميدددة و تجهيدددز ا
 يجعله على بصيرة أثناء سير  في تن يذ الدروس.األنشطة و 

قد قام الباحث بإعداد  دليلين للمعلم دليل وفقاك لنمدوذج ويتلدي و دليدل وفقداك لنمدوذج بدايبي ، حتدى و   
وتضددمن الدددليالن الجوانددا يتسدنى تدددريس الوحدددة المختددارة وفقدداك لنمددوذج ويتلددي ووفقدداك لنمددوذج بددايبي، 

  لتاليةا
 .مقدمة الدليل .1
 .أهداف دليل المعلم .2
 .المتبق التدريسنبذة مختصرة عن نموذج  .3
التددي تددم إعددادة و الثالددث مددن وحدددة )المحاليددل( ي و توجيهددات عامددة تتعلددق بتدددريس ال صددلين الثددان .4

 .خطوات كل نموذجو دروسها وفقاك لمراحل  صياغة
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 .س الوحدةاألهداف العامة المرتبطة بتدري .5
 .حة لتدريس الدروس المراد تدريسهاالمقتر  الخطة الزمنية .6
حيدث تضدمنت  النموذج البنائي المدراد توظي ده فدي التددريستخطيط وتن يذ الدروس وفقاك لمراحل  .7

   خطة كل درس على ما يلي
 .األهداف التعليمية. 1
 .الوسائل التعليميةر و المصاد. 2
 .التهيئة للمهمة. 3
 .أو خطوات كل نموذجاحل األنشطة التعليمية التعلمية وفق مر . 4
 .التقويم الختامي. 5
 .غلق الدرس. 6
 .النشاط البيتي. 7
 .أوراق العمل المطلوبة لكل درس. 8

 رويددة طدبش(، نافدذ األغدا)بالل أبدو طيدر، ثم تم عرض الددليلين علدى عددد مدن معلمدي الكيميداء    
وخرجددا فددي صددورتهما  ،ديالت، ثددم قددام الباحددث بددإجراء بعددض التعددوابددداء آرائهددم ومالحظدداتهم حولهمددا

 (.4) ملحق(، و 3النهائية كما في ملحق )
علدى كي يدة تن يدذ الددروس وفقداك لنمدوذجي ويتلدي وبدايبي،  لمدة الكيميداء )صد اء شدبير(مع االت داقوتم 

 .عدة مراتأثناء تن يذ الدروس  وحضور حصك ص ية وتم متابعتها وزيارتها
 سابعًا : خطوات الدراسة :  

  احث اإلجراءات التالية للحصول على نتائج الدراسة الحاليةلقد اتبق الب
االطدددالع علددددى األدا التربدددوي والدراسددددات السددددابقة المتعلقدددة بنمددددوذجي ويتلدددي وبددددايبي ومهددددارات  .1

  المسألة الكيميائية.
لتحديدددد مهدددارات حدددل (، 2015 2 4) مدددق معلمدددي ومشدددرفي الكيميددداء بتددداريل عقدددد ورشدددة عمدددل. 2

 .ةالمسألة الكيميائي
االطالع على محتوى منهاج الكيمياء للصف الحادي عشر الجزء الثاني، واعادة صياغة مسائل . 3

 الوحدة الرابعة)ال صل الثاني والثالث( على صورة مشكالت حياتية.
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، واعدداد )المحاليدل(مدن الوحددة الرابعدة  )ال صدل الثداني والثالدث(لموضوعاتتحديد الوزن النسدبي . 4
 بار مهارات حل المسألة الكيميائية.الختجدول مواص ات 

، والتحقددق مددن صدددقه بعرضدده علددى مجموعددة مددن اعددداد اختبددار مهددارات حددل المسددألة الكيميائيددة. 5
 المحكمين.

 التمييز ل قرات االختبار.االختبار، وحساا معامل الصعوبة و ثبات . التأكد من 6
كيمه واجراء التعديالت فدي ضدوء اعداد دليلي المعلم وعرضهما على مجموعة من المحكمين لتح. 7

 آرائهم ومالحظاتهم.
لتطبيددددق الدراسددددة فددددي ( 2015 3 9بتدددداريل ) التعلدددديمل علددددى موافقددددة مددددن وزارة التربيددددة و الحصددددو . 8

 في مديرية التربية والتعليم بخان يونس. مدارسها
يدونس  مدن طالبدات مدرسدة خدان( طالبدة، 44قوامهدا )عينة استطالعية على  تطبيق أداة الدراسة. 9

 (.2015 3 11، بتاريل )بنات الثانوية
، تطبيددددددددددق أداة الدراسدددددددددددة قبليددددددددددداك علدددددددددددى المجمددددددددددوعتين التجدددددددددددريبيتين والمجموعدددددددددددة الضدددددددددددابطة. 10

 (.2015 3 15بتاريل)
التحصدديل العددام فددي ضددبط بعددض المتغيددرات مثددل  مددن خددالل  العمددل علددى تكددافؤ المجموعددات. 11

فددي التطبيددق  مقارنددة متوسددطات الدددرجاتميدداء، و الكي مبحددثدراسددي األول، والتحصدديل فددي ال صددل ال
 القبلي الختبار مهارات حل المسألة الكيميائية.

البددء بتددريس وحددة المحاليدل وفقداك لنمدوذجي ويتلدي وبدايبي للمجمدوعتين التجدريبيتين وبالطريقددة . 12
دقيقددة  45)حصدة دراسدية 12، مدا يعدادل ، وذلدك لمددة ثدالث أسدابيق االعتياديدة للمجموعدة الضدابطة

يدددددددوم االثندددددددين للحصدددددددة الواحددددددددة( لكدددددددل مدددددددن المجموعدددددددات الدددددددثالث، حيدددددددث بددددددددأ تطبيدددددددق الدراسدددددددة 
 (.2015 4 12( وانتهى يوم السبت بتاريل)2015 3 16بتاريل)

. تطبيددددددددددق أداة الدراسددددددددددة بعدددددددددددياك علددددددددددى المجمددددددددددوعتين التجددددددددددريبيتين والمجموعددددددددددة الضددددددددددابطة، 13
 (.2015 4 14بتاريل)

 SPSS))حصائياك بواسطة برندامجإنتائج االختبار البعدي وتحليلها تجميق و . تصحي  االختبار، 14
، ووضددق التوصدديات والمقترحددات فددي ضددوء النتددائج التددي حصددل عليهددا ، وت سددير النتددائج ومناقشددتها

 الباحث.
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 ثامنًا : األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة :
الجددة وتحليددل البيانددات التددي تددم األسدداليا اإلحصددائية لمعالباحددث عدددداك مددن الطددرق و اسدتخدم  

 جمعها، ومن األساليا المستخدمة 
ات متوسددددطات درجددددات طالبددددات المجموعددددلدراسددددة ال ددددروق بددددين ( لعينتددددين مسددددتقلتين T. اختبددددار )1
فدي التطبيدق البعددي الختبدار مهدارات  والمجموعدة الضدابطة( التجريبية األولى والمجموعة التجريبية)

 حل المسألة الكيميائية. 
  لدراسة حجم أثر توظيف نموذجي ويتلي وبايبي.( لعينتين مرتبطتين Tاختبار ) .2
 .تأثير توظيف نموذجي ويتلي وبايبي. معامل مربق إيتا للكشف عن حجم 3
 .تأثير توظيف نموذجي ويتلي وبايبي( إليجاد حجم D. اختبار)4

 . SPSS))تمت المعالجة االحصائية باستخدام برنامج و     
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 الخامسالفصل 
 

 نتائج الدراسة وتفسيرها
 

 نتائج الدراسة 

 توصيات الدراسة 

 مقترحات الدراسة 

 

 

 

 

 بالسؤال األول. المتعلقة النتائج 

 بالسؤال الثاني. المتعلقة النتائج 

 بالسؤال الثالث. المتعلقة النتائج 

 بالسؤال الرابع. المتعلقة النتائج 
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 الفصل الخامس
 وتفسيرهاتائج الدراسة ن

فدي تنميدة مهدارات حدل  بدايبيو  ويتلدي يأثدر توظيدف نمدوذجهدفت هذ  الدراسة إلى التعدرف علدى       
مهارات حدل المسدألة الكيميائيدة ، بهدف تنمية دى طالبات الصف الحادي عشر بغزةالمسألة الكيميائية ل

 .لدى طالبات الصف الحادي عشر
وقدد تدم تطبيدق اختبدار المهدارات  ،المسألة الكيميائية رات حلاختبار لقياس مها ببناءقام الباحث و       
تلدي( والتجريبيدة الثانيدة   الضدابطة والمجموعدة التجريبيدة األولى)ويمجموعات الدراسة وهيٍل من على ك
 .)بايبي(
( (SPSSولقد قام الباحث بجمق البيانات وتحليلها تحليالك إحصائياك، باستخدام البرنامج اإلحصائي       

 لحصول على النتائج بحسا أسئلة الدراسة كما يلي  ل
 :المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرهاالنتائج 
  سؤال األول والذي ينك علىعن ال لإلجابة

 ما مهارات حل المسألة الكيميائية التي يجب تنميتها لدط طالبات الصف الحادي عشر؟
دى طالبددات الصددف الحددادي عشددر مددن خددالل قددام الباحددث بتحديددد قائمددة بالمهددارات التددي يجددا تنميتهددا لدد

بعد ذلك تم عقدد ورشدة ، و قائمة زيتون لحل المسألة الكيميائيةرج بوليا لحل المسألة الرياضية و قائمة جو 
عمل  في مركز تدريا خان يونس التابق لوزارة التربية والتعليم ضمت معلمي ومشرفي مبحدث الكيميداء 

التددي تواجدده الطلبددة فددي حددل المسددائل الكيميائيددة وأهددم حيددث تمددت مناقشددة موضددوعية حددول الصددعوبات 
االت اق على ، وتم سائل واألهمية النسبية لكل مهارةالمهارات التي يجا أن يمتلكها الطلبة لحل تلك الم

، وتددم عرضددها علددى مجموعددة مددن المحكمددين مددن تخصددك مندداهج (6ملحددق) قائمددة مددن سددبق مهددارات
االضدافة والتعدديل مدن رة النهائية للقائمدة بعدد الحدذف و بالصو ( وتم الخروج 1تدريس ملحق رقم)الوطرق 

 ( 1-5ي الواردة في الجدول التالي )قبل المحكمين وه
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 (1-5جدول )
 قائمة بمهارات حل المسألة الكيميائية

 

ة أنهدا ضدرورية لطالبدات الصدف الحدادي عشدر يتض  من قائمة مهارات حل المسألة الكيميائيدة السدابقو 
 يجددا تنميتهددا لدددى الطالبددات، وبعددض هددذ  المهددارات كانددتتمكن مددن حددل المسددألة الكيميائيددة و حتددى يدد

الدبعض اآلخدر تدم بدايبي و س وفقاك لنموذجي ويتلي و مقبول قبل التدريموجودة لدى الطالبات بشكل جيد و 
مهددارات  وات قددت هددذ  المهددارات مددق ،وذجي ويتلددي وبددايبيتنميتهددا لدددى الطالبددات بعددد التدددريس وفقدداك لنمدد

 .ل في المسائل الحياتية المماثلةتميزت عنها في مهارة تعميم خطة الح( و 2012دراسة أبو عجوة )
 :لمتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرهاالنتائج ا

  الثاني والذي ينك على ؤاللإلجابة عن الس
 التةي درسةت وفةق نمةوذج ويتلةيالمجموعة التجريبية  "هل توجد فروق بين متوسطي درجات طالبات

فةةي التطبيةةق البعةةدي  االعتياديةةةودرجةةات طالبةةات المجموعةةة الضةةابطة التةةي درسةةت وفةةق الطريقةةة 
 "الختبار مهارات حل المسألة الكيميائية؟

 :ةالتالي يةقام الباحث بصياغة الفرض
 ةدرجدات طالبدات المجموعد يمتوسدطبدين  (α 0.05) ذات داللة إحصائية عند مسدتوى  توجد فروق 

التدددي درسدددت وفدددق  الضدددابطة التدددي درسدددت وفدددق نمدددوذج ويتلدددي ودرجدددات طالبدددات المجموعدددة التجريبيدددة
لصدددال  المجموعدددة  فدددي التطبيدددق البعددددي الختبدددار مهدددارات حدددل المسدددألة الكيميائيدددة االعتياديدددةالطريقدددة 
  ةيالتجريب

 المهارة م
 تحديد المعطيات الواردة في المسألة 1
 في المسألة ايجاد تحديد المطلوا  2
 و القانون المستخدم في حل المسألةتحديد العالقة أ 3
  لناقصة والالزمة للوصول إلى الحلتحديد المعطيات ا 4
 توحيد الوحداتاجراء التحويالت و  5
 تن يذ عمليات الحلي و التطبيق الرياض 6
 تعميم خطة الحل في المسائل الحياتية المماثلة 7
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 يللمقارنددة بددين متوسددط مسددتقلتينلعينتددين  (T) صددحة هددذ  ال رضددية تددم اسددتخدام اختبددارللتحقددق مددن و 
المجموعددة التجريبيددة األولددى فكانددت النتددائج كمددا  طالبدداتدرجددات و ة المجموعددة الضددابط طالبدداتدرجددات 

 (.2-5يوضحها الجدول )
 (2-5جدول )

 األولىدرجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية  يللمقارنة بين متوسط( Tنتائج اختبار )
 ق البعدي لالختبارفي التطبي

 الدرجة المهارات

 المجموعة الضابطة
36  =n 

 المجموعة 
 التجريبية األولى

38   =n 
 (Tقيمة)

 المحسوبة
القيمة 
 االحتمالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.860 0.177 0.601 1.55 0.608 1.52 2 تحديد المعطيات
 0.646 0.461 0.704 1.13 0.714 1.05 2 ديد المطلوب ايجادهتح

 0.000 4.143 0.789 3.39 1.055 2.50 4 اختيار القانون المناسب
 0.036 2.135 0.551 1.57 0.659 1.27 2 تحديد الناقص للحل
 0.002 3.251 0.594 1.60 0.639 1.13 2 توحيد الوحدات
 0.000 3.855 0.851 2.63 1.161 1.72 4 التطبيق الرياضي

 0.003 3.040 0.851 2.63 1.155 1.91 4 تطبيق القانون في مواقف حياتية
 0.000 4.719 2.511 14.52 3.594 11.1 20 الدرجة الكلية

  1.664 ( تساوي05.0وعند مستوط داللة ) 72( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )
  2.374( تساوي 01.0وعند مستوط داللة ) 72حرية ( الجدولية عند درجة Tقيمة )

 

 1.664( الجدوليددة التددي تسدداوي Tمددن قيمددة ) أكبددر( المحسددوبة T( أن قيمددة )2-5يتبددين مددن الجدددول )
لمهدارات حدل المسدألة الكيميائيدة، فدي الدرجدة الكليدة (، 05.0ومسدتوى داللدة ) 72عند درجدة حريدة 

المجموعتين الضابطة والتجريبية درجات داللة إحصائية بين متوسطي  ا يدلل على وجود فروق ذاتمم
 لصال  المجموعة التجريبية األولى. لالختبار البعدي التطبيقاألولى في 

وتحديدد المطلدوا  ،تحديدد المعطيدات رتيوللتعرف على ال روق في المهدارات فقدد تبدين أنده بالنسدبة لمهدا
 72عندد درجدة حريدة  1.664( الجدولية التدي تسداوي Tمن قيمة ) أقل( المحسوبة Tيمة )أن ق ،ايجاد 

إحصدددائية بدددين متوسدددطي  (، ممدددا يددددلل علدددى عددددم وجدددود فدددروق ذات داللدددة05.0ومسدددتوى داللدددة )
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لددى ، وقددد يعددزى ذلددك إالتطبيددق البعدددي لالختبددارفددي عتين الضددابطة والتجريبيددة األولددى المجمددو درجددات 
 تين، والتي يمكن تنميتها باستخدام الطريقة االعتيادية التي يستخدمها المعلم.تلك المهار سهولة وبساطة 

 درجدات سدطيداللدة إحصدائية بدين متو  أما بالنسبة لباقي المهارات فقدد تبدين أنده يوجدد فدروق ذات      
 .بية األولىلصال  المجموعة التجريالمجموعتين الضابطة والتجريبية األولى طالبات 

، قدددام الباحدددث هدددارات حدددل المسدددألة الكيميائيدددةللتعدددرف علدددى أثدددر توظيدددف نمدددوذج ويتلدددي فدددي تنميدددة مو 
درجددات طالبدددات المجموعدددة التجريبيدددة  يلعينتدددين مددرتبطين للمقارندددة بدددين متوسدددط (T)باسددتخدام اختبدددار 

 ( 3-5)لجدولفكانت النتائج كما في ا لالختبار عديالب والتطبيقالقبلي  التطبيقاألولى في 
طالبات المجموعة التجريبية األولى  ( للمقارنة بين متوسطي درجاتTنتائج اختبار )( 3-5جدول)

 في التطبيق القبلي والبعدي الختبار مهارات حل المسألة الكيميائية

 الدرجة المهارات

 القبليالتطبيق 
38  =n 

 البعدي التطبيق
38   =n (قيمةT) 

 المحسوبة

القيمة 
المتوسط  االحتمالية

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.000 3.452 0.601 1.55 0.566 1.05 2 تحديد المعطيات

 0.000 5.052 0.704 1.13 0.551 0.42 2 تحديد المطلوب ايجاده

 0.000 14.630 0.789 3.39 1.000 1.15 4 اختيار القانون المناسب

 0.000 7.306 0.551 1.57 0.679 0.60 2 قص للحلتحديد النا

 0.000 7.473 0.594 1.60 0.645 0.55 2 توحيد الوحدات

 0.000 10.356 0.851 2.63 0.741 1.13 4 التطبيق الرياضي

 0.000 7.594 0.851 2.63 0.739 1.31 4 تطبيق القانون في مواقف حياتية

 0.000 44.950 2.511 14.52 2.045 6.23 20 الدرجة الكلية

  1.664 ( تساوي05.0وعند مستوط داللة ) 74( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )
  2.374( تساوي 01.0وعند مستوط داللة ) 74( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )

لمسدألة الكيميائيدة لددى طالبدات توظيدف نمدوذج ويتلدي فدي تنميدة مهدارات حدل اوفيما يتعلق بحجم تدأثير 
مدددن ( d( وقيمدددة )2فدددي االختبدددار البعددددي ، قددام الباحدددث بحسددداا مربدددق إيتدددا ) الصددف الحدددادي عشدددر
   خالل القوانين التالية
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 (d)( وقيمة2)ات حجم التأثير وفقاك لمربق إيتاوالجدول التالي يوض  مستوي
 (283:2011)عبد المجيد،

 (4-5جدول)
 بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم األثر مستويات حجم التأثير جدول مرجعي لتحديد

 كبير جداً  كبير متوسط صغير التأثير المقياس / حجم

 0.01 0.06 0.14 0.20 (2مربع إيتا )

 0.2 0.5 0.8 1 (dقيمة )

 .ية مهارات حل المسألة الكيميائيةوالجدول التالي يوض  حجم تأثير توظيف نموذج ويتلي في تنم
 (5-5جدول )

 الكيميائية ( على تنمية مهارات حل المسألةنموذج ويتليحجم تأثير المتغير المستقل)

 المهارات
 (Tقيمة)

 المحسوبة

 قيمة
2

 

 قيمة
(d) 

حجم 
 التأثير

 جداً  كبير 1.14 0.24 3.452 تحديد المعطيات

 جداً  كبير 1.66 0.41 5.052 تحديد المطلوب ايجاده

 جداً  كبير 4.81 0.85 14.630 اختيار القانون المناسب

 جداً  كبير 2.40 0.59 7.306 تحديد الناقص للحل

 جداً  كبير 2.46 0.60 7.473 توحيد الوحدات

 جداً  كبير 3.41 0.74 10.356 التطبيق الرياضي

 جداً  كبير 2.50 0.61 7.594 تطبيق القانون في مواقف حياتية

 جداً  كبير 14.79 0.98 44.950 الدرجة الكلية
 

يمددددة هددددي أكبددددر مددددن الق( و  0.98يمددددة مربددددق إيتددددا تسدددداوي )  ( أن ق5-5يتضدددد  مددددن خددددالل الجدددددول )و 
هي أكبر من القيمة المعيارية التي تساوي ( و 14.79تساوي )  (d)قيمة(، و 0.2المعيارية التي تساوي )

 .ير نموذج ويتلي كبير جداك بالتالي يستدل على أن مقدار حجم تأث( و 1.0)
لبددات نمددوذج ويتلددي فددي تنميددة مهددارات حددل المسددألة الكيميائيددة لدددى طا وقددد يعددزى أثددر توظيددف 

  الصف الحادي عشر إلى ما يلي
البدات ، سداعد فدي شدعور الطئيدة فدي صدورة مهدام تعليميدة حقيقيدة. طر  المسدائل الحسدابية الكيميا1

 .بة شديدة في وضق حلول مناسبة لها، فأصب  لديهن رغبوجود مشكالت حياتية فعالك 
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فدي مرحلدة المجموعدات المتعاوندة ال عدال لددى جميدق طالبدات المجموعدات ر العمل النشدط و . ظهو 2
اكتسداا سدهن فدي تحليدل المشدكلة المطروحدة و ساهم في اعتماد الطالبات على أن  من النموذج، مما

 ، حيث أكدت النظرية البنائية على أن التعلم عملية نشطة.مهارات المطلوبة لحل تلك المشكلةال
اوض االجتمداعي وتبدادل الت دة للطالبات للتعاون فيما بيدنهن و ة نموذج ويتلي البنائي ال رص. اتاح3

 يددة ممددا أدى إلددى تنم ، وظهددر ذلددك واضددحاك فددي مرحلددة المشدداركة مددن النمددوذج،المقترحدداتاألفكددار و 
 التطبيق الرياضي، وتطبيق القانون في مواقف حياتية مماثلة.مهارتي مهارات حل المسألة، السيما 

ت ، أتاحدددلمتعاوندددة  للمهدددام المطروحدددة علددديهنمناقشدددة  حلدددول المجموعدددات ا. المشددداركة العلنيدددة و 4
ال رصدددة للطالبدددات للحدددوار والمناقشدددة والتعدددرف علدددى األخطددداء وتصدددويبها أول بدددأول، كدددذلك تددددعيم 

 .ية مهارات حل المسألة الكيميائية، مما ساهم في تنمخطوات الحل الصحيحة
المجموعددات المتعاونددة والمشدداركة( أدى نمددوذج ويتلددي البنددائي )المهددام و  ل. وضددو  وتسلسددل مراحدد5

 .اا مهارات حل المسألة الكيميائيةإلى تسلسل تعلم الطالبات مما ساهم في فعالية اكتس
(، ودراسددددة 2012العمددددودي) وتت ددددق النتيجددددة السددددابقة مددددق مددددا توصددددلت إليدددده كددددل مددددن دراسددددة      

 (.2006، ودراسة الغنام)(2011اليعقوبي)
 :لمتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرهاالنتائج ا
  عن السؤال الثالث والذي ينك على لإلجابة

بةايبي التةي درسةت وفةق نمةوذج  هل توجد فروق بين متوسطي درجات طالبةات المجموعةة التجريبيةة" 
تبةار الخفي التطبيق البعةدي  االعتياديةودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة 

 "مهارات حل المسألة الكيميائية؟
 :ةالتالي يةقام الباحث بصياغة الفرض

 ةدرجدات طالبدات المجموعد يمتوسدطبدين  (α 0.05)ذات داللة إحصائية عند مسدتوى   توجد فروق 
التدددي درسدددت وفدددق  الضدددابطة درجدددات طالبدددات المجموعدددةالتدددي درسدددت وفدددق نمدددوذج بدددايبي و  التجريبيدددة
لصدددال  المجموعدددة  التطبيدددق البعددددي الختبدددار مهدددارات حدددل المسدددألة الكيميائيدددة فدددي االعتياديدددةالطريقدددة 
  .التجريبية

 يللمقارندددة بدددين متوسدددط مسدددتقلتينلعينتدددين  (T)صدددحة هدددذ  ال رضدددية تدددم اسدددتخدام اختبدددارللتحقدددق مدددن و 
المجموعددة التجريبيددة الثانيددة فكانددت النتددائج كمددا  طالبدداتدرجددات و  المجموعددة الضددابطة طالبدداتدرجددات 

 (.6-5ضحها الجدول )يو 
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 ( 6-5جدول )
المجموعتين الضابطة والتجريبية درجات طالبات  ي( للمقارنة بين متوسطTنتائج اختبار )

 في التطبيق البعدي لالختبار الثانية

 الدرجة المهارات

 المجموعة الضابطة
36  =n 

المجموعة التجريبية 
 الثانية

38   =n 

 (Tقيمة)
المحسو 
 بة

القيمة 
 االحتمالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.992 0.010 0.603 1.53 0.608 1.52 2 تحديد المعطيات
 0.458 0.746 0.766 1.18 0.714 1.05 2 تحديد المطلوب ايجاده
 0.000 4.523 0.724 3.44 1.055 2.50 4 اختيار القانون المناسب

 0.023 2.330 0.547 1.60 0.659 1.27 2 للحل تحديد الناقص
 0.000 4.434 0.459 1.71 0.639 1.13 2 توحيد الوحدات
 0.000 5.834 0.818 3.07 1.161 1.72 4 التطبيق الرياضي

 0.011 2.625 0.921 2.55 1.155 1.91 4 تطبيق القانون في مواقف حياتية
 0.000 5.462 2.597 15.10 3.594 11.1 20 الدرجة الكلية

  1.664 ( تساوي05.0وعند مستوط داللة ) 72( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )
  2.374( تساوي 01.0وعند مستوط داللة ) 72( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )

ليدددددة التدددددي تسدددددداوي ( الجدو Tمدددددن قيمدددددة ) كبددددددر( المحسدددددوبة أT( أن قيمدددددة )6-5يتبدددددين مدددددن الجددددددول )
فدددي الدرجدددة الكليدددة لمهدددارات حدددل المسدددألة (، 05.0ومسدددتوى داللدددة ) 72عندددد درجدددة حريدددة 1.664

المجمددددوعتين  ي درجدددداتداللددددة إحصددددائية بددددين متوسددددط ممددددا يدددددلل علددددى وجددددود فددددروق ذاتالكيميائيددددة، 
 .التطبيق البعدي لالختبارالضابطة والتجريبية الثانية في 

، وتحديدددد تحديدددد المعطيددداتتي عدددرف علدددى ال دددروق فدددي المهدددارات فقدددد تبدددين أنددده بالنسدددبة لمهدددار وللت    
عنددد درجددة  1.664( الجدوليددة التددي تسدداوي Tمددن قيمددة ) قددل( المحسددوبة أTأن قيمددة ) المطلددوا ايجدداد 

ة بدددين داللدددة إحصدددائي (، ممدددا يددددلل علدددى عددددم وجدددود فدددروق ذات05.0ومسدددتوى داللدددة ) 72حريدددة 
فددي االختبددار البعدددي، ويرجددق ذلددك لسددهولة بيددة الثانيددة المجمددوعتين الضددابطة والتجريدرجددات ي متوسددط

 وبساطة تلك المهارتين.
 ي درجداتإحصدائية بدين متوسدط داللدة أما بالنسبة لباقي المهارات فقدد تبدين أنده يوجدد فدروق ذات      

 وعة التجريبية الثانية.لصال  المجم عتين الضابطة والتجريبية الثانيةالمجمو 
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، قام الباحث باستخدام ية مهارات حل المسألة الكيميائيةللتعرف على أثر توظيف نموذج بايبي في تنمو 
يددة الثانيددة فددي درجددات طالبددات المجموعددة التجريب يلعينتددين مددرتبطين للمقارنددة بددين متوسددط( Tاختبددار )

 ( 7-5في الجدول )فكانت النتائج كما  التطبيق القبلي والبعدي لالختبار
 (7-5جدول)

بية الثانية في التطبيق طالبات المجموعة التجري ( للمقارنة بين متوسطي درجاتTنتائج اختبار )
 البعدي الختبار مهارات حل المسألة الكيميائيةالقبلي و 

 الدرجة المهارات

 القبلي التطبيق
38  =n 

 البعدي التطبيق
38   =n (قيمةT) 

 المحسوبة

القيمة 
المتوسط  تماليةاالح

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.000 7.086 0.603 1.53 0.646 0.52 2 تحديد المعطيات

 0.000 5.376 0.766 1.18 0.547 0.39 2 تحديد المطلوب ايجاده

 0.000 15.076 0.724 3.44 0.800 0.81 4 اختيار القانون المناسب

 0.000 5.771 0.547 1.60 0.651 0.81 2 د الناقص للحلتحدي

 0.000 11.191 0.459 1.71 0.601 0.55 2 توحيد الوحدات 

 0.000 8.269 0.818 3.07 1.006 1.50 4 التطبيق الرياضي

 0.000 9.347 0.921 2.55 0.850 0.92 4 تطبيق القانون في مواقف حياتية

 0.000 30.883 2.597 15.10 1.656 5.52 20 الدرجة الكلية

  1.664 ( تساوي05.0وعند مستوط داللة ) 74( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )
  2.374( تساوي 01.0وعند مستوط داللة ) 74( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )
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 (8-5جدول )
 ( على تنمية مهارات حل المسألة الكيميائيةج بايبينموذ) حجم تأثير المتغير المستقل

 المهارات
 (Tقيمة)

 المحسوبة

 قيمة
2

 

 قيمة
(d) 

حجم 
 التأثير

 جداً  كبير 2.33 0.58 7.086 تحديد المعطيات

 جداً  كبير 1.77 0.44 5.376 تحديد المطلوب ايجاده

 جداً  كبير 4.96 0.86 15.076 المناسب اختيار القانون

 جداً  كبير 1.90 0.47 5.771 تحديد الناقص للحل

 جداً  كبير 3.68 0.77 11.191 توحيد الوحدات

 جداً  كبير 2.72 0.65 8.269 التطبيق الرياضي

 جداً  كبير 3.07 0.70 9.347 تطبيق القانون في مواقف حياتية

 جداً  كبير 10.16 0.96 30.883 الدرجة الكلية

هددددي أكبددددر مددددن القيمددددة ( و  0.96يمددددة مربددددق إيتددددا تسدددداوي )  ( أن ق8-5يتضدددد  مددددن خددددالل الجدددددول )و 
مة المعيارية التي تساوي هي أكبر من القي( و 10.16تساوي )  (d)قيمة(، و 0.2لمعيارية التي تساوي )ا
 .ايبي كبير جداك حجم تأثير نموذج ببالتالي يستدل على أن مقدار ( و 1.0)

طالبددات  قددد يعددزى أثددر توظيددف نمددوذج بددايبي فددي تنميددة مهددارات حددل المسددألة الكيميائيددة لدددىو  
  الصف الحادي عشر لما يلي

في ها في صورة مشكلة تعليمية، بطرح ،نحو تعلم حل المسألة الكيميائية. اثارة فضول الطالبات 1
بة شديدة ، فأصب  لديهن رغكالت حياتية فعالك البات بوجود مشساعد في شعور الطمرحلة االستكشاف 

 .تحديد المطلوا، وتحديد المطلوا ايجاد  تيمهار اكتساا في وضق حلول مناسبة لها، و 
، سداهم فدي . اتاحة نموذج بايبي البنائي للطالبات فرصة اكتشاف خطوات حل تلك المشدكلة بأن سدهن2

 .كيميائية لديهنمهارات حل المسألة التنمية فاعلية عملية التعلم وبناء المعارف الجديدة و 
ال رصددة للطالبددات سدداهم فددي اعطدداء  ، فددي مرحلددة التوسددق،. طددر  التسدداؤالت التوسددعية علددى الطالبددات3

، كددذلك تقددديم تغذيددة راجعددة تصددحيحية يددة لطريقددة حددل المسددألة الكيميائيددةالمبددررات المنطقلتقددديم األدلددة و 
 .للقانون رة التطبيق الرياضيمهالمجموعات الطالبات مما ساهم في تنمية 

ات بواقدددق الطالبدددات يدددؤدي إلدددى اكتشددداف تطبيقدددبمواقدددف حياتيدددة و . ربدددط المسدددائل الكيميائيدددة الحسدددابية 4
، ممددا سدداهم فددي تنميددة مهددارة تطبيددق القددانون فددي حياتيددة لمددا تتعلمدده الطالبددات وحدددوث تعلددم ذو معنددى

 .مشكالت حياتية مماثلة
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تصدويا أخطداء ، سداهم فدي مليدة التقدويم قبدل وأثنداء وبعدد عمليدة الدتعلم. االسدتمرارية والشدمولية فدي ع5
لددى  مهارات حل المسألة الكيميائية جميق تدعيمو  ،قديم التغذية الراجعة المناسبةتو  ،الطالبات أول بأول

 الطالبات.
(، 2012األغا) (، ودراسة2013وتت ق النتيجة السابقة مق ما توصلت إليه كل من دراسة طلبة)       

 (.2010ودراسة عبد الرازق)(، 2011ودراسة العليمات)
 :لمتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرهاالنتائج ا
  عن السؤال الرابق والذي ينك على لإلجابة

التةي درسةت وفةق نمةوذج ويتلةي  التجريبية ةدرجات طالبات المجموع يبين متوسطهل توجد فروق "
فةي التطبيةق البعةدي الختبةار  رسةت وفةق نمةوذج بةايبيالتجريبيةة التةي د ودرجات طالبات المجموعةة

  " ؟مهارات حل المسألة الكيميائية
 :قام الباحث بصياغة ال رضية التالية

درجدددددات طالبدددددات  يمتوسدددددطبدددددين  (α 0.05) ذات داللدددددة إحصدددددائية عندددددد مسدددددتوىتوجدددددد فدددددروق ال   
التجريبيدة التدي درسدت  عدةالتي درست وفدق نمدوذج ويتلدي ودرجدات طالبدات المجمو  التجريبية ةالمجموع

   .في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الكيميائية وفق نموذج بايبي
 يللمقارنددة بددين متوسددط مسددتقلتينلعينتددين  (T) صددحة هددذ  ال رضددية تددم اسددتخدام اختبددار وللتحقددق مددن

لثانيدة فكاندت النتدائج المجموعة التجريبيدة ا طالباتدرجات و ى المجموعة التجريبية األول طالباتدرجات 
 (.9-5كما يوضحها الجدول )
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 (9-5جدول )
ولى أل التجريبية ا تينالمجموع طالبات ( للمقارنة بين متوسطي درجاتTنتائج اختبار )

 في التطبيق البعدي لالختبار التجريبية الثانيةو 

 الدرجة المهارات

المجموعة التجريبية 
 األولى

38  =n 

 ةالمجموعة التجريبي
 الثانية

38   =n 
 (Tقيمة)

 المحسوبة
القيمة 
 االحتمالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.850 0.190 0.603 1.53 0.601 1.55 2 تحديد المعطيات

 0.756 0.312 0.766 1.18 0.704 1.13 2 تحديد المطلوب ايجاده

 0.763 0.303 0.724 3.44 0.789 3.39 4 اسباختيار القانون المن

 0.835 0.209 0.547 1.60 0.551 1.57 2 تحديد الناقص للحل

 0.391 0.863 0.459 1.71 0.594 1.60 2 توحيد الوحدات

 0.022 2.335 0.818 3.07 0.851 2.63 4 التطبيق الرياضي

 0.699 0.388 0.921 2.55 0.851 2.63 4 تطبيق القانون في مواقف حياتية

 0.327 0.988 2.597 15.10 2.511 14.52 20 الدرجة الكلية
 1.664 ( تساوي05.0وعند مستوط داللة ) 74( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )
  2.374( تساوي 01.0وعند مستوط داللة ) 74( الجدولية عند درجة حرية Tقيمة )

 1.664( الجدوليددة التددي تسدداوي Tمددن قيمددة ) أقددل( المحسددوبة T( أن قيمددة )9-5دول )يتبددين مددن الجدد
فدي الدرجدة الكليدة لمهدارات حدل المسدألة الكيميائيدة، (، 05.0ومسدتوى داللدة ) 74عند درجدة حريدة 

بيددة المجمددوعتين التجري طي درجدداتإحصددائية بددين متوسددداللددة  ممددا يدددلل علددى عدددم وجددود فددروق ذات
 .لالختبار البعدي التطبيق األولى والتجريبية الثانية في

 طيإحصائية بين متوس وللتعرف على ال روق في المهارات فقد تبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة     
مهددارة التطبيددق ، باسددتثناء التطبيددق البعدددي لالختبددارالمجمددوعتين التجريبيددة األولددى والثانيددة فددي درجددات 
عند درجة  1.664تساوي ( الجدولية التي Tمن قيمة ) أكبر( المحسوبة Tقيمة ) بين أنفقد ت الرياضي
ي إحصدائية بدين متوسدط (، مما يدلل على وجود فروق ذات داللدة05.0ومستوى داللة ) 74حرية 
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جموعة التجريبية ولصال  الم التطبيق البعدي لالختبارالمجموعتين التجريبية األولى والثانية في  درجات
 التي درست وفقاك لنموذج بايبي. الثانية

 وأثر توظيف نموذج بايبي فدي تنميدة ، وقد يعزى عدم وجود فروق بين أثر توظيف نموذج بايبي       
  طالبات الصف الحادي عشر لما يلي مهارات حل المسألة الكيميائية لدىمعظم 

التدي تؤكدد علدى أن الدتعلم مدن النظريدة البنائيدة ن سدها و يبي . انبثاق كل من  نموذج ويتلدي ونمدوذج بدا1
 .تتم في جو من الت اوض االجتماعي عملية نشطة

اتاحدة ال رصدة ، و لى صدورة مشدكلة حياتيدة. اعتماد كل من النموذجين على تقديم المسألة الكيميائية ع2
 .طالبات في التعرف على طريقة حلهالل
تبادل األفكار والحلول الطالبات إلى مجموعات عمل تعاونية و . اعتماد كل من النموذجين على تقسم 3

 .المقترحة
المجمددوعتين فدي مهددارة التطبيددق الرياضددي لصددال   متوسددطي درجددات قدد يعددزى وجددود فددرق بدينو         

فدددي المهمدددة  حيدددث كدددان التقدددويمالمجموعدددة التجريبيدددة الثانيدددة، لوجدددود مرحلدددة التقدددويم فدددي نمدددوذج بدددايبي 
بالتددالي جمددق نمددوذج بددايبي بددين المشدداركة الجماعيددة التعاونيددة  فددي يددتم بشددكل فددردي و  ةالتعليميددة الثانيدد

بالتدالي زادت مهدارة التطبيدق الرياضدي حول المدتعلم فدي النشداط التقدويمي، و  التعلم وبين التعلم المتمركز
 .ل أكبرحل المسائل الكيميائية بشكللقانون في 

 :توصيات الدراسة
  ية التاليةنتائجها تم صياغة التوصيات االجرائاسة و استناداك إلى مشكلة الدر 

بايبي من خالل مياء على استخدام نموذجي ويتلي و تدريا معلمي الكي. ضرورة تطوير برامج اعداد و 1
ل المسدألة ، حتى يتمكنوا من استخدامهما في تنمية مهدارات حديبية للمعلمين أثناء فترة الخدمةدورات تدر 

 .الكيميائية لدى الطلبة
. االهتمام بإعداد أدلة لمعلمي الكيمياء  اعداد دليل للمعلم توضد  كي يدة تن يدذ خطدوات نمدوذج ويتلدي 2

 .في تنمية حل المسألة الكيميائية وتن يذ خطوات نموذج بايبي
لة دعوة القائمين على تخطيط محتوى كتا الكيمياء ال لسطينية بضرورة تضمين خطوات حل المسدأ. 3

، واعدددداد كراسدددات أنشدددطة تقويميدددة مرافقدددة للمنهددداج تتضدددمن أوراق عمدددل هج الكيميددداءالكيميائيدددة فدددي مندددا
 جماعية لتنمية مهارات حل المسألة الكيميائية.
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ية الطلبة للت كيدر فدي ، تستثير دافعئية على هيئة مواقف حياتية مشكلة. ضرورة طر  المسائل الكيميا4
اتجددا  الطلبددة نحددو تعلددم  بالتددالي يددزدادمسددائل، و أهميددة الحددل الرياضددي لتلددك ال، واستشددعار طريقددة الحددل

 .الكيمياء
. التأكيد على أهمية التعلم ال ردي والجماعي بشكل متكامل أثناء عملية تعلم الكيمياء ممدا يسداهم فدي 5

 زيادة فاعلية التعلم وتنمية مهارات حل المسألة الكيميائية لدى الطلبة.
 مقترحات الدراسة:
 ة وتوصياتها يمكن سرد المقترحات التالية امتداداك لنتائج الدراس

ئية لدى طالبدات المرحلدة . دراسة أثر توظيف نموذج ويتلي في تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميا1
 .األساسية

بهدا لددى . دراسة أثر توظيف نموذج بايبي في تنمية المهارات المخبرية األدائية و الم داهيم المرتبطدة 2
 .ساسيةطالبات المرحلة األ

فدي تنميدة مهدارات حدل المسدألة الوراثيدة فدي مبحدث  ونمدوذج بدايبي . دراسة أثر توظيدف نمدوذج ويتلدي3
 .ياء لدى طالبات المرحلة الثانويةاالح
فدي تنميدة مهدارات حدل المسدألة ال يزيائيدة فدي مبحدث  نمدوذج بدايبي دراسة أثر توظيف نموذج ويتلدي .4

 .  ةياء لدى طالبات المرحلة الثانويال يز 
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 لمصادر والمراجعا
 القرآن الكريم .

 أواًل: المراجع العربية:

 . القاهرة  مكتبة النهضة. 3. طالرياضيات مناهجها وأصول تدريسها(.1987أبو زينة، فريد ) .1
اسةةتراتيجية التسةةاؤل الةةذاتي فةةي تنميةةة مهةةارات حةةل المسةةائل أثةةر (.2009أبددو عجددوة، حسددام ) .2

، الجامعددة لتربيددة. رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة ، كليددة االكيميائيةةة لةةدط طةةالب الصةةف الحةةادي عشةةر
 .االسالمية، غزة

برنامج مقتر  قائم علةى النظريةة البنائيةة لتنميةة الجوانةب المعرفيةة (  2004أبو عطايا، أشرف) .3
. رسددالة دكتددوراة غيددر منشددورة، جامعددة عددين ط طةةالب الصةةف الثةةامن األساسةةي بغةةزةفةةي الرياضةةيات لةةد

 شمس.
 النشر األردن، دار، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية .(2010أبو عالم، رجاء ) .4

 .للجامعات

 .عمان  الجامعة األردنية.3. طمبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي(. 1982لبدة، سبق)أبو  .5

أثةةر اسةةتخدام نمةةوذج بةةايبي فةةي اكتسةةاب المفةةاهيم فةةي الرياضةةيات (.2011مصددط ي، أيمددن) أبدو .6
. رسددالة ماجسددتير، كليددة التربيددة، الجامعددة وميةةولهم نحوهةةا لةةدط طةةالب الصةةف السةةابع األساسةةي بغةةزة

 االسالمية، غزة. 

 نجلومكتبة األ  القاهرة .1ط.  التربويوالتقويم  القياس(.  2005)  الدين صال  ناهية، أبو .7
 .المصرية

غدزة  مكتبدة . 2ط. التربةويمقدمةة فةي تصةميم البحةث (. 2009األغا، إحسان واألسدتاذ، محمدود) .8
 بجامعة األقصى. ومطبعة الطالا الجامعي

 . غزة   مكتبة آفاق.2. طتدريس العلوم في التعليم العام(. 2009) األغا، إحسان واللولو، فتحية .9
البنائيةةة فةي تنميةة المهةارات الحياتيةةة  7E'sسةتراتيجية فاعليةة توظيةف ا(. 2012األغدا، حمددان) .10

رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة، كليدة في مبحةث العلةوم الفلسةطيني لةدط طةالب الصةف الخةامس األساسةي. 
 التربية، جامعة األزهر، غزة.
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طرائةةةق تةةةدريس العلةةةوم مفةةةاهيم وتطبيقةةةات (. 2009أمبددو سدددعيدي، عبددددهللا والبلوشدددي، سددليمان) .11
 مان   دار المسيرة.. ع1ط .عملية
الصعوبات التي تواجه تالميذ الصف األول الثانوي في حل المسائل (.1996األنصاري، حسدن) .12

. اللفظية بمقةرر الفيزيةاء وطةر  العةالج المقترحةة مةن وجهةة نظةر المعلمةين والتالميةذ بمكةة المكرمةة
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى، الرياض.

فعالية تدريس الكيمياء باستخدام األنشطة االستقصائية في التحصيل (.2013، محمد جابر)ارقيالب .13
ر غيدر منشدورة، رسدالة ماجسدتي وتنمية مهةارات حةل المسةألة الكيميائيةة لةدط طةالب الصةف األول الثةانوي.

  .، كلية التربيةجامعة الملك خالد
ارس الثانويةةة اسةةتراتيجيات تطةةوير تةةدريس العلةةوم فةةي المةةد(. 2004بددايبي، رودجيددر وآخددرون) .14

 . ترجمة محمد جمال الدين عبد الحميد وآخرون. االمارات  دار الكتاا الجامعي.الثقافة العلمية
أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على تنميةة (.  2008، محمود )برغوت .15

  رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة  بغةزةبعض المهارات في التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي 
 ، كلية التربية ، الجامعة االسالمية، غزة .

نظةةومي لتنميةةة المفةةاهيم أثةةر برنةةامج محوسةةب باسةةتخدام المةةدخل الم(. 2007البشدديتي، هنددد) .16
. رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربيدة االحتفاظ بها لدط طلبة الصف العاشر األساسيالعلمية و 

 سالمية، غزة .، الجامعة اال
. عمدان  دار 1. طأسةاليب تعلةيم العلةوم والرياضةيات(. 2001البكري، محمد والكسواني،ع اف) .17

 ال كر للنشر والتوزيق.
اسةةتراتيجية تدريسةةية مقترحةةة فةةي ضةةوء نمةةوذج ويتلةةي البنةةائي لتنميةةة (. 2011البيطددار، حمدددي) .18

دارة اال  نتةةاج لطةةالب الصةةف الثةةاني الثةةانوي التحصةةيل الدراسةةي والتفكيةةر الرياضةةي فةةي مقةةرر تخطةةيط وا 
 . 157-67. مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس،الصناعي

 .. عمان  جهينة للنشر والتوزيق طرق تدريس الكيمياء( . 2002جع ر، عبد الرازق) .19
فاعلية برنامج تعليمي محوسب بةالتمثيالت الرياضةية فةي تنميةة مهةارة (. 2015جمعة، عبيدر) .20

. رسددالة ماجسدتير، كليدة التربيددة، ية لةةدط طالبةات الصةةف الخةامس األساسةةي بغةزةحةل المسةةألة الرياضة
 الجامعة االسالمية، غزة. 
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أثةةر اسةةتخدام نمةةوذج ويتلةةي فةةي تنميةةة التحصةةيل و مهةةارات (.   2003، أمينددة السدديد )الجندددي .21
  مجلدة معمليات العلم األساسية و التفكير العلمةي لتالميةذ الصةف الخةامس االبتةدائي فةي مةادة العلةو 

 .36-1ك (، مارس، 1)ع(،6العملية . م) التربية
فاعلية استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية  (. 2000الحذي ي، خالد بن مهند ) .22

المدؤتمر العلمددي  التحصةيل الدراسةي  و االتجةةاه نحةو مةادة العلةةوم لةدط تلميةذات المرحلةةة المتوسةطة "
 ، ديسمبر.(91) عناهج و طرق التدريس، الخامس عشر للجمعية المصرية للم

اسةتراتيجية مقترحةة لمعالجةة صةعوبات حةل المسةائل فةي الكيميةاء (. 1995الحصين، عبد هللا) .23
 (، أبريل.36دراسة نظرية . مجلة التربية المعاصرة .ع) -لدط تالميذ المرحلة الثانوية

في تنمية مهارات حل  أثر األنشطة العلمية والمنظمات المتقدمة(. 2007الحياصات، محمدد) .24
ميددة، . مجلددة التربيددة العلالمسةةائل وفهةةم المفةةاهيم الفيزيائيةةة لةةدط طلبةةة المرحلةةة الجامعيةةة المتوسةةطة

 .32-1، ك (2ع)، (10م)

فعاليةةة اسةةتخدام نمةةوذج ويتلةةي البنةةائي المعةةدل فةةي تنميةةة مهةةارة حةةل (. 2005حمددادة، فددايز) .25
. مجلدة كليدة التربيدة، جامعدة لبة المرحلة اإلبتدائيةةالمشكلة و التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدط ط

 .55- 35ك  ( ،44)عأسيوط ، 
 . عمان  دار المسيرة للنشر والتوزيق.1ط تعليم العلوم للجميع.(. 2005خطابية، عبدهللا) .26
أثةةر اسةةتخدام دورة الةةتعلم فةةي تحصةةيل طةةالب األول (.2000الخطايبددة، عبدددهللا ونوافلددة، وليددد) .27

  .31- 11ك (،7)ع، (15) م. مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، اءالثانوي في الكيمي
( البنةائي فةي تنميةة الةوعي بالمخةاطر 5E'sأثر استخدام نموذج بةايبي)(. 2007خليل، ندوال) .28

 (،3)ع (،10م) مجلددة التربيددة العلميددة،البيئيةةة لةةدط تالميةةذ الصةةف األول االعةةدادي فةةي مةةادة العلةةوم. 
 .214-163ك
 . دار القلم  دبي تدريس العلوم في مراحل التعليم العام(. 1996)الخليلي، خليل وآخرون .29
أنمةةةوذجين فةةةي الةةةتعلم البنةةةائي)دورة الةةةتعلم (. فاعليةةةة 2003الخوالةةةدة، سةةةالم عبةةةد العزيةةةز) .30

فةةي تحصةةيل طلبةةة الصةةف األول الثةةانوي العلمةةي فةةي مةةادة األحيةةاء واتجاهةةات  واسةةتراتيجية ويتلةةي(
 األردن. منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا،رسالة دكتوراة غير الطلبة نحوها. 
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( وخريطةةة المفةةاهيم 5E'sفاعليةةة اسةةتراتيجيتي دورة الةةتعلم المعدلةةة)(. 2007الخوالدددة، سددالم) .31
 ممجلدة جامعدة أ في تحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمةي و اكتسةابهم لمهةارات عمليةات العلةم.

 .392- 329ك (،1)( ع19م)واالنسانية، القرى للعلوم التربوية واالجتماعية 
أثر كل من بعض استراتيجيات التدريس والمتغيرات العقلية على حةل (. 1993رزق، فاطمدة ) .32

. رسددالة دكتددوراة غيددر منشددورة، كليددة التربيددة، المشةةكالت الكيميائيةةة لةةدط طةةالب الصةةف األول الثةةانوي
 جامعة طنطا.

نمةةةوذج ويتلةةةي البنةةةائي فةةةي التحصةةةيل الدراسةةةي فاعليةةةة اسةةةتخدام (. 2013الزعبدددي، عبدددد الدددرازق) .33
،  (59ع). مجلدة ديدالى التربويدة. واالتجاهات نحو مادة علم األحياء لةدط تالميةذ الصةف الثةامن األساسةي

 .44-1ك
فاعلية استخدام استراتيجية مقترحة في تنمية بعض القدرات العقلية (. 1995الزيات، فتحدي) .34

زال القلةق النةاتج عنهةا وعالقةة ذلةك بالسةعة العقليةة لةدط طةالب الالزمة لحل المسائل الفيزيائية واختة
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 المصرية. 
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تطبيقةةات باسةةتخدام برنةةامج  حصةةاء النفسةةي والتربةةوياإل(. 2011عبددد المجيددد، حسددن عددزت) .56
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 دار ص اء للنشر والتوزيق. 
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 الجامعة االسالمية.
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جامعددة  -ة التربويددة. المجلددمهةةارات التحليةةل و التركيةةب بةةالعلوم لةةدط طالبةةات الصةةف التاسةةع األساسةةي
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َراَسة  مالحق الد ِّ
 

 

  لالختبار ودليلي المعلم.قائمة بأسماء السادة المحكمين 

 الصورة النهائية لختبار مهارات حل المسألة الكيميائية. 

 .دليل المعلم للتدريس وفق نموذج ويتلي 

 .دليل المعلم للتدريس وفق نموذج بايبي 

 .نموذج تسهيل مهمة باحث 

 .محضر عقد ورشة عمل مع مشرفي ومعلمي الكيمياء 

 .افادة تطبيق الدراسة 
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 (1ملحق )

 قائمة بأسماء السادة المحكمين 

 التخصص االسم م
الدرجة 
 اختبار مكان العمل العلمية

 المهارات
دليل م 
 ويتلي

 دليل م
 بايبي

 د. ابراهيم األسطلأ.  1
مناهج وطرق تدريس 

 أستاذ الرياضيات
الجامعة 
 االسالمية

× × × 

مناهج وطرق تدريس  د. عطا درويشأ.  2
 أستاذ العلوم

 جامعة
 هراألز 

× × × 

 أساليا تدريس أ. د. محمد أبو شقير 3
 أستاذ تكنولوجيا التعليم

الجامعة 
 االسالمية

× × × 

 د. صال  الناقة 4
مناهج وطرق تدريس 

 أستاذ مشارك العلوم
 الجامعة
   × االسالمية

مناهج وطرق تدريس  د. خالد السر 5
   × جامعة األقصى أستاذ مشارك الرياضيات

 أستاذ مشارك كيمياء عضوية ضاهرد. بسام أبو  6
الجامعة 
 االسالمية

×   

 أستاذ مساعد كيمياء تحليلية د. أيمن اليازوري 7
وزارة التربية 
   × والتعليم

 د.جواد الشيخ خليل 8
مناهج وطرق تدريس 

رئيس قسم  أستاذ مساعد علوم
 اشراف

× × × 

   × مشرف تربوي ماجستير أصول تربية أ. اياد النبيه 9

 ماجستير مناهج وطرق تدريس أ. فضيلة يوسف 10
رئيس قسم 
 اشراف

×   

   × مشرف تربوي ماجستير مناهج وطرق تدريس أ. مي أبو عصبة 11
   × مشرف تربوي ماجستير مناهج وطرق تدريس أ. محمد عبد الهادي 12
 × × × مشرف تربوي بكالوريوس كيمياء أ. محمود المصري 13
 × × × مشرف تربوي بكالوريوس كيمياء انأ. أحمد أبو جريب 14
 × × × معلم أحياء ماجستير مناهج وطرق تدريس أ. حمدان األغا 15
 × × × معلم كيمياء ماجستير مناهج وطرق تدريس أ. بالل أبو طير 16
 × × × معلم رياضيات ماجستير مناهج وطرق تدريس أ. هاني األغا 17
 × × × مشرف تربوي ماجستير يةلغة عرب أ. أمين طه عبد الغفور 18
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 ( الصورة النهائية الختبار مهارات حل المسألة الكيميائية2ملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 لة الكيميائيةمهارات حل المسأ اختبار قياس

 الطالبة : عزيزتي

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

امتالك الطالبة لمهارات حل المسألة الكيميائية في وحدة  مدى قياس إلى يديك بين الذي االختبار يهدف

 )المحاليل( في مادة الكيمياء .

 باأن هاذا ختباار  علماا  ودقاة واإلجاباة علاى فقارات اال عناياة بكال االختباار تعليماات قراءة نرجو منك

العلماي فقاط  شااكرين لاك حسان  البحاث لغار  وإنماا المدرساية  بالادرجات عالقاة لاه ليس االختبار

  تعاونك .

 :االختبار تعليمات

 متعدد من اختيار نوع من فقرة ( 20 ) من االختبار يتكون. 

 عنها اإلجابة قبل وعناية بدقة عبارة كل اقرئي. 

 حاول رماز االجاباة  دائرة تضعي أن  عليك صحيحة فقط واحدة إجابة هابين بدائل أربعة فقرة لكل

 الصحيحة.

 الجابة المرفق في نهاية االختبارانقلي رموز االجابات الصحيحة في مفتاح ا. 

 لحاسبة إلجراء العمليات الحسابيةيمكنك استخدام اآللة ا. 

  ابية التي تلزم لبع  األسئلةالحسيمكنك استخدام الورقة االخيرة من االختبار إلجراء العمليات. 

 ( صف6عدد صفحات االختبار )حات. 

  االختبار فقراتالمثال التالي يوضح كيفية االجابة على. 

 وحدة قياس الموالرية هي :  

 مول / كغم  . د          3غم / سم . ج          مول / لتر          .  غم / لترأ  

 بةباإلجا ابدئيباهلل ثم  ينيواآلن استع

 مع أطيب األماني بالتوفيق

 غـزة -الجامعة اإلسالمية 

 عمــادة الدراسـات العليـــا

  كلـيـــــــــــة التــربـــيـــــة

  قسم مناهج وطرق تدريس

 

 .   ب 
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 اختبار مهارات حل المسألة الكيميائية

 NaOHغم من محلول هيدروكسيد الصوديوم  200. طلبت المعلمة من هدط تحضير 1
الستخدامه في تجربة صناعة الصابون ، فإن  NaOH% من كتلته 19.7يحتوي على 

 الالزم لتحضير المحلول هي :المعطيات التي يمكن االستفادة منها في تحديد كتلة الماء 
 أ. النسبة المئوية الحجمية للمحلول ، كتلة المذاا .         
 ا. النسبة المئوية الحجمية للمذاا ، كتلة المحلول .    
 ج. النسبة المئوية الكتلية للمذاا ، كتلة المذيا .          
      د. النسبة المئوية الكتلية للمذاا ، كتلة المحلول .        
من  3سم 400، أضيف اليه  KOHمن محلول هيدروكسيد البوتاسيوم  3سم 100. لديك 2

مول / لتر، فإن المعطيات التي يمكن االستفادة منها في  0.25الماء المقطر فأصبح تركيزه 
 حساب تركيز المحلول األصلي هي :  

 محلول بعد التخ يف .أ. حجم الماء المضاف ، حجم المحلول قبل التخ يف ، تركيز ال    
 ا. حجم المحلول قبل التخ يف ، تركيز المحلول قبل التخ يف ، تركيز المحلول بعد التخ يف.      
 ج. حجم الماء المضاف ، تركيز المحلول قبل التخ يف ، تركيز المحلول بعد التخ يف.      
 ول قبل التخ يف .د. حجم الماء المضاف ، حجم المحلول قبل التخ يف ، تركيز المحل    
غم ماء ، فأصبح الضغط البخاري  90غم من مادة مجهولة غير متطايرة في  5.4. أذيب 3

ملم زئبق ، فإذا علمت أن الضغط البخاري للماء النقي عند نفس درجة  23.32للمحلول 
 ملم زئبق . يمكن التعرف على المادة المجهولة من خالل حساب :  23.76الحرارة 
 ط البخاري للمذيا .              أ. الضغ    
 ا. الضغط البخاري للمحلول .     
 ج. الكتلة المولية للمذاا .                   
 د. الكسر المولي للمذيا .      
الضغط األسموزي ، فإذا كانت النسبة بين قيمة ة أيونية في كمية من الماء النقي. أذيبت ماد4

ومن خالل ذلك يمكن ، (5األسموزي المحسوبة نظريًا تساوي) قيمة الضغطالمقاسة عمليًا و 
 :حساب 

 درجة التأين.                         ا. معامل فانت هوف .    . أ  
  ج. عدد األيونات في المحلول  .          د. ) ا + ج ( معاك .   
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  C3H8O3لجلسرين من ا 3سم 15. يمكن حساب التركيز الموالري للمحلول الناتج عن اذابة 5
 محلول من خالل استخدام احدط العالقات التالية :   3سم 200في  3غم / سم 1.26كثافته 

 أ.  الموالرية  = )كتلة المذاا  كثافة المذاا (   حجم المحلول باللتر    
 ا. الموالرية = ) كتلة المذيا   الكتلة المولية للمذيا (   حجم المحلول باللتر   
 رية  = عدد موالت المذاا   حجم المذيا باللتر ج. الموال  
 للمذاا (   حجم المحلول باللتر  د. الموالرية  = )كتلة المذاا   الكتلة المولية   
. يراعى في تراكيز المحاليل الطبية التي تعطى عن طريق الوريد أن يكون ضغطها االسموزي 6

ول مائي في مختبر أحد المستشفيات مساويًا للضغط األسموزي للدم، فإذا تم تحضير محل
غم / مول مذابًا في  342( كتلته المولية C12H22O11غم من السكروز) 1.75يحتوي على 

ي من خالل احدط س، يمكن حساب الضغط االسموز ° 17من المحلول عند  3سم 150
 :  العالقات التالية

 ×مـ  ×=  ر IIأ.       
°

                           ك 
 ×م  ×=  ر II ا.    

°
                    ك 

            مذيبض   ×  مذيب X=    محلولض    ج.   
 × مذيبض   ×  مذيب X=    محلولض د.       

°
         ك 

،  NH3غم من غاز  17و  N2غم من غاز  28و  H2غم من غاز  4. خليط مكون من 7
 لعالقة :من ا N2يمكن حساب الكسر المولي لغاز النيتروجين 

 N2  +H2 + NH3  مجموع كتل غازات   N2= كتلة  N2أ. الكسر المولي لغاز    
 H2 + NH3  مجموع عدد موالت غازي   N2= عدد موالت  N2ا. الكسر المولي لغاز  
 N2  + H2 + NH3  مجموع عدد موالت غازات   N2= عدد موالت  N2ج. الكسر المولي لغاز  

    N2  عدد موالت  N2  + H2 + NH3مجموع عدد موالت غازات  N2 = د. الكسر المولي لغاز   
غم من الكافور، و  35غم / مول في  125غم من مركب كتلته المولية =  1.5. تم إذابة 8

المحلول يمكن س . كغم / مول ، فإن درجة غليان ° 5.9(  للكافور يساوي غ ثابت الغليان) ك 
 :ايجادها من القانون

 (  غ ثابت الغليان ) ك ×ليان المحلول = التركيز الموالري للمحلول)م( أ. درجة غ   
 (غ ثابت الغليان ) ك ×ا. االرت اع في درجة غليان المحلول = التركيز الموالري للمحلول)م(   
 (غ ثابت الغليان ) ك ×ج. درجة غليان المحلول = التركيز المواللي للمحلول)مد(   
  (غ ثابت الغليان ) ك ×ليان المحلول = التركيز المواللي للمحلول)مد( د. االرت اع في درجة غ   
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ملم زئبق ،  وكان لدينا  25.21س يساوي °26. اذا كان الضغط البخاري للماء النقي عند 9
للغلوكوز =  مغم ماء ) ك 70( مذابة في C6H12O6محلول يحتوط على  كمية من الغلوكوز )

 ، و لكن ينقصنا معرفة :ار الضغط البخاري للمحلولساب مقديمكن ح،  غم/مول( 180
 .                الكتلة المولية للمذااأ. كتلة المذيا و     
 .الكتلة المولية للمذياا. كتلة المذاا  و    
 .كتلة المذيا ج. الضغط البخاري للمحلول و    
 الكتلة المولية للمذاا .د. كتلة المذاا و     
الالزم اذابتها في الماء النقي  لتحضير  Na2CO3كربونات الصوديوم . يمكن حساب كتلة 10

 مول/ لتر، لكن ينقصنا معرفة :  0.5من محلول تركيزه يساوي  3سم 400
 أ. كثافة المحلول .                           
 ا. كتلة الماء بالكيلوغرام .      
 ج. الكتلة المولية لكربونات الصوديوم .          
 د. الكتلة المولية للماء.    
كغم  من  0.05س لمحلول مائي يحتوي على °27. عند حساب الضغط االسموزي عند 11

غم / مول(  مذابًا في لتر واحد من الماء ، يلزمنا  C3H8O3  =92جلسرين  مالجليسرين )ك
 احدط التحويالت التالية :

 .درجة الحرارة إلى تدريج كل ن فقطأ.    
 . 3لحرارة إلى تدريج كل ن ، وحجم المحلول إلى سما. درجة ا  
 .3ج. كتلة المذاا إلى غرام ، وحجم المحلول إلى سم  
 .يج كل ن ، وكتلة المذاا إلى غرامد. درجة الحراة إلى تدر    
س تساوي ° 20غم / مول ( عند 58.5. اذا كانت ذائبية كلوريد الصوديوم )كتلته المولية 12

رام ماء، لحساب أقصى مواللية لهذا المحلول، يلزمنا اجراء احدط غ 100كغم لكل  0.36
 التحويالت التالية :

 .ا إلى غرام وكتلة المذيا إلى كغمأ. كتلة المذا   
 .ا. كتلة المذاا إلى غرام فقط  
 .ج. كتلة المذيا إلى كغم فقط  
 .تدريج كل نإلى غرام وكتلة المذيا إلى كغم ودرجة الحرارة إلى د. كتلة المذاا    
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. احسب النسبة كغم  من الماء المقطر 0.2نقي في ال HClغم من حمض  60. أذيب 13
 في المحلول ؟   HClالمئوية الكتلية لحمض 

 %(      32د. )            %(   23ج. )  %(      30ا. )    %(      77أ. )     
مل ،  400أخذت كمية منه حجمها  مول / لتر ، 2. محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 14
 ؟ احسب حجم الماء المضافمول / لتر  0.5حتى أصبح تركيزها  أضيف اليها كمية من الماءو 

 مل ( 1200مل (         د. )  1600مل (      ج. )  600مل (      ا. ) 1400أ. )    
غم  200ابة في غم من مادة غير متطايرة و غير متأينة مذ 25. محلول يتكون من إذابة 15

 س. ° 100.26ماء، احسب الكتلة المولية للمذاب اذا علمت أن هذا المحلول يغلي على درجة 
 س. كغم/ مول(° 0.521للماء =  غ) ك
 غم   مول (     250غم   مول(                 ا. ) 25أ. )   
 غم   مول(  52.1غم   مول (               د. ) 521ج. )  
. احسب الكسر  NaCl% من كتلته كلوريد الصوديوم  35ئي  يحتوي على. محلول ما16

 غم / مول(. H2O  =18لةة  مغم / مول، ك NaCl  =58.5لة  مالمولي لكلوريد الصوديوم) ك
           ( 0.59د. )       (        0.86ج. )    (      0.41ا. )       (       0.14أ. )    
( في مبردات antifreeze( مادة مانعة لتجمد الماء )C2H6O2كول). يستخدم االيثلين جلي17

غم من االيثلين  80السيارات في المناطق الباردة ، قام سائق سيارة بتحضير محلول بإذابة 
 غم ماء . 200جليكول في 

 أي المدن التالية ال يتجمد الماء في مبرد السيارة فيها  و تستمر السيارة في العمل  ؟ 
 س . كغم / مول(° 1.86لةلماء =  تغم / مول ، ك C2H6O2  =62لةة  من : ك)علمًا بأ

 س(      ° 14 -ا. )النمسا     س(             °15 -أ. )موسكو     
 د. الماء يتجمد في المبرد في جميق المدن.     س(            °10 -ج. )النرويج   

ري للمحلول السكري )القطر( تركيزه . كيف يمكنك مساعدة شيماء في حساب الضغط البخا18
( عند درجة حرارة الغرفة، و الذي قامت بتحضيره C12H22O11% بالكتلة من سكر المائدة )46

و استخدامه في صناعة الحلويات؟ )علمًا بأن الضغط البخاري للماء عند نفس درجة الحرارة 
غم /  H2O  =18ةة ل مغم / مول ، ك C12H22O11 =342 لة  مملم زئبق ، و ك 26يساوي 
 مول ( 

 ملم زئبق(     24.88ا.)            ملم زئبق(      25.12أ. )  
 ملم زئبق(  25.88د. )            ملم زئبق(      18.41ج. ) 
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. أرادت ربة بيت حفظ كمية من الجبنة من التعفن فقامت بإعداد محلول ملحي ، أضافت 19
أكواب ماء في  10غم / مول( يقابله  58.5=  مك ) NaClفيه كوب مملوء بملح الطعام 

 وعاء ، فما التركيز الموالري للمحلول ؟
 مل ماء( 200غم و يتسع الكوب إلى  292.5)علمًا بأن كتلة الملح الالزمة لملء الكوب هي 

 مول   لتر(      2.5مول   لتر(             ا. ) 0.025أ. )   
 مول   لتر( 25د. )     مول   لتر(           0.125ج. )  
غم من الماء ، فكان تركيز  500غم من مادة صلبة مجهولة في  4. قامت سعاد بإذابة 20

مول/ كغم ، هل يمكنك مساعدة سعاد في التعرف على تلك المادة و  0.2المحلول الناتج  
 تحديد اسم المادة ؟ 

   مول ( غم 342) C12H22O11غم   مول (       ا.  84)  NaHCO3أ.    
 غم   مولNaOH  (40  )غم   مول(           د .  58.5)  NaClج.   
 

 انتهت األسئلة
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 عزيزتي الطالبة : يمكنك استخدام هذه الصفحة إلجراء العمليات الحسابية :

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

.................................................................................................. 
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 االجابة صفحة

 رمز االجابة رقم الفقرة
 د ج ا أ 1
 د ج ا أ 2
 د ج ا أ 3
 د ج ا أ 4
 د ج ا أ 5
 د ج ا أ 6
 د ج ا أ 7
 د ج ا أ 8
 د ج ا أ 9
 د ج ا أ 10
 د ج ا أ 11
 د ج ا أ 12
 د ج ا أ 13
 د ج ا أ 14
 د ج ا أ 15
 د ج ا أ 16
 د ج ا أ 17
 د ج ا أ 18
 د ج ا أ 19
 د ج ا أ 20
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 االجابة مفتا  

 رمز االجابة رقم الفقرة
 ×د ج ا أ 1
 د ج ا ×أ 2
 د ×ج ا أ 3
 د ج ×ب أ 4
 ×د ج ا أ 5
 د ج ×ب أ 6
 د ×ج ا أ 7
 ×د ج ا أ 8
 د ج ×ب أ 9
 د ×ج ا أ 10
 ×د ج ا أ 11
 د ج ا ×أ 12
 د ×ج ا أ 13
 ×د ج ا أ 14
 د ج ×ب أ 15
 د ج ا ×أ 16
 د ×ج ا أ 17
 د ج ×ب أ 18
 د ج ×ب أ 19
 ×د ج ا أ 20
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 (3ملحق )

 

 

 اعداد الباحث 

  إبراهيم رمضان رمضان

 

 م 2015-2014العام الدراسي 

 

 غـزة -الجامعة اإلسالمية 

 عمــادة الدراسـات العليـــا

 تــربـــيـــــة كلـيـــــــــــة ال

 قسم مناهج وطرق تدريس     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل معمل الكميياء يف تدريس

 ) احملاليل ( الرابعة( من الوحدة الثاين والثالثالفصلني )

 من كتاب الكميياء اجلزء الثاين للصف احلادي عرش علمي 

 وفـقًا لمنوذج ويتيل البنايئ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المقدمة :

 الحمد ر را العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد   
 ختي المعلمة : السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته ......../ أ أخي المعلم

المرتبطددة بنمددوذج قددد تددم اعددداد  مددن خددالل دراسددة األدبيددات التربويددة نضددق بددين يددديك هددذا الدددليل و  
قدددد خصدددك لدددك الددتعلم المتمركدددز حدددول المشدددكلة، و الدددذي يسدددمى أحيانددداك باسدددتراتيجية ويتلددي البندددائي و 

)المحاليدل( مدن كتداا الكيميداء  الرابعدةالثالدث مدن الوحددة ين الثداني و اد به في تدريس ال صدللالسترش
قددد تددم اعددادة صددياغة الدددروس وفقدداك لمراحددل نمددوذج عشددر علمددي، و )الجددزء الثدداني( للصددف الحددادي 

  ويتلي البنائي ويتضمن الدليل ما يلي
 .مقدمة الدليل. 1
  .أهداف دليل المعلم. 2
 .ائية مختصرة عن نموذج ويتلي البننبذ. 3
المعاد صدياغة ة تتعلق بتدريس ال صلين الثاني والثالث من وحدة )المحاليل( و توجيهات عام. 4

 .فقاك لمراحل نموذج ويتلي البنائيدروسها و 
 .ف العامة المرتبطة بتدريس الوحدةاألهدا. 5
 .حة لتدريس الدروس المراد تدريسهاالخطة الزمنية المقتر . 6
لمراحددل نمددوذج ويتلددي حيددث تضددمنت خطددة كددل درس علددى مددا  تخطدديط وتن يددذ الدددروس وفقدداك . 7

 يلي  
 األهداف التعليمية. 
  الوسائل التعليميةالمصادر و. 
 التهيئة للمهمة. 
 التعلمية وفق مراحل نموذج ويتلي األنشطة التعليمية. 
 التقويم الختامي. 
 غلق الدرس. 
 النشاط البيتي. 
 أوراق العمل المطلوبة لكل درس. 
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رشادات ويترك لكوالباحث إذ يضق  المجال إلظهار  هذا الدليل بين يديك، فإنه يقدم اجتهادات وا 
بددددداعاتك فددددي وضددددق البدددددائل أو األنشددددطة المتنوعددددة أو إضددددافة الجديددددد إلددددى قدددددراتك وخبراتددددك و  ا 

 المحتوى.
 : أهداف دليل المعلم

 يمكن أن يسهم هذا الدليل في إفادة المعلم من حيث           
 عليمية المأمول تحقيقها وصياغتها بصورة سلوكية سليمة.تحديد األهداف الت 
 .تحديد المادة العلمية المراد تعليمها للطالا 
 عليمية المناسبة للمحتوى الدراسيتحديد األنشطة الت. 
 .تحديد المواد واألدوات واألجهزة الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة 
  التحقق من المردود التعليمي للطالا.اختيار أساليا التقويم المناسبة بغية 
 ل نموذج ويتلي البنائيتدريس موضوعات الوحدة الدراسية وفقاك لمراح. 
 .وضق جدول زمني يعين على تحقيق األهداف التعليمية في الوقت المناسا 

 : تعةريف بنموذج ويتلي البنائي
هدام التعليميدة و الت داوض نموذج بنائي يتضمن ثالث مراحل منظمة متتابعة  تتمركز حدول طدر  الم

االجتماعي لحلها ثم المشاركة في انجازهدا  حيدث تبددأ بطدر  المعلدم للموضدوعات المتعلقدة بالمسدائل 
تبدددأ الطالبددات بددالت كير فيهددا و ليددل علددى صددورة مواقددف مشددكلة حقيقيددة، و الكيميائيددة المتعلقددة بالمحا

ق كددل ، ثددم مناقشددتها مددة صددغيرةأنشددطة فددي مجموعددات تعاونيدد ايجدداد حلددول لهددا مددن خددالل ممارسددة
يتكدددددون النمدددددوذج مدددددن ثدددددالث مراحدددددل   المهدددددام ، المجموعدددددات األخدددددرى بمتابعدددددة وتقدددددويم المعلدددددم، و 

 ، المشاركة. تعاونيةالمجموعات ال
 :نبذة عن نموذج ويتلي البنائي

التدي و ذج البنائية التدي تنطلدق مدن فكدر وفلسد ة النظريدة البنائيدة، يعتبر نموذج ويتلي أحد النما      
لتواصددل تؤكددد الدددور النشددط للمددتعلم حيددث يقددوم ببندداء معرفدده بن سدده مددن خددالل الت اعددل مددق بيئتدده وا

)طدر  مهدام  Tasks  المهدام هديون هدذا النمدوذج مدن ثالثدة مراحدل و يتكد، و االجتماعي مق اآلخرين
 . Sharingالمشاركة و  Cooperative Groupsالمجموعات المتعاونة ، و التعلم (
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 :Tasksمرحلة المهام )طر  مهام أو مشكالت التعلم ( أواًل : 
تمثل مهام الدتعلم المحدور األساسدي للدتعلم وفدق نمدوذج ويتلدي )الدتعلم المتمركدز حدول المشدكلة( ،    

، حيددث ت حقيقيددة يتطلددا انجازهددا أو حلهدداحيددث تواجدده الطالبددات فددي هددذ  المرحلددة بمهددام أو مشددكال
ي المشدكلة يطلا من الطالبات التمعن فمشكلة من واقق الحياة و على هيئة تطر  المسألة الكيميائية 
 مناسبة لحلها .والت كير في وضق خطة حل منظمة و تحليل عناصرها ومحاولة فهمها جيداك و 

 :Cooperative Groupsثانيًا : مرحلة المجموعات المتعاونة 
تعدداون بددين الطالبددات يحدددث الت إلددى مجموعددات صددغيرة غيددر متجانسددة، و فيهددا تقسددم الطالبدداو      

عاون و على المعلمة تشجيق الطالبات على الت،  و ناقشات المجموعة فيما بينهمبشكل طبيعي أثناء م
ل أساسددي فددي ، حيددث يقددوم هددذا النمددوذج علددى الددتعلم التعدداوني بشددكتوزيددق األدوار بالتوجيدده واالرشدداد

التعددداون بتنميدددة الثقدددة  هدددذا ، حيدددث يسدددم الوصدددول إلدددى الدددتعلم وايجددداد الحلدددول االبداعيدددة للمشدددكالت
   .حرية الت كيربالن س و 

 : Sharingثالثًا : مرحلة المشاركة 
تمثدددل هدددذا المكدددون  المرحلدددة األخيدددرة مدددن مراحدددل التددددريس وفدددق هدددذا النمدددوذج ، و فيهدددا تعدددرض     

تدم اسدتخدامها فدي الوصدول إلدى الحدل، الخطدوات التدي وعدة حلدولهن علدى الصدف و طالبات كدل مجم
اقشات ومداوالت حول الحلول المختل ة، والتي قد تتباين وتختلف من مجموعدة إلدى أخدرى، وتدور من

التدي مدن خاللهدا يمكدن حدل المسدألة،  المهداراتاقشات علدى تعميدق ال هدم للخطدوات و تعمل هذ  المنو 
وتنظدددديم  ،مددددة فددددي هددددذ  المرحلددددة دور الميسددددرة والموجهددددة للتواصددددل بددددين الطالبدددداتيكددددون دور المعلو 

 .ايجابيفي جو ت اعلي و  المناقشة
 :التدريس وفق نموذج ويتلي البنائيتوجيهات عامة تتعلق ب

( 6-4، المجموعدة الواحددة غيدر متجانسدة )زيق الطالبات في مجموعات متجانسدة. التأكيد على تو 1
 .تغيير األدوار من حصة ألخرىطالبات و توزيق االدوار عليهن و 

متابعددة الطالبددات والتجددول بددين المجموعددات أثندداء تن يددذ و  ،زيددق أوراق العمددل علددى المجموعددات. تو 2
 األنشطة.

 .مجموعات التعلم التعاونية المشاركة فيالمعلمة لطالباتها على التعاون و . تشجيق 3
، و طر  بعدض التسداؤالتة التمهيدية و من خالل بعض األنشطللمهمة التعليمية  . تهيئة الطالبات4

 .إلثارة فضولهم نحو التعلم الجديدذلك و  ،ائيةلعالقات والقوانين الكيمياشتقاق ا
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 ركة بالمناقشة الجماعية ب اعليةالمشات لإلدالء بلرائهن ومقترحاتهن و . اعطاء فرصة كاملة للطالبا5
واقددددق ى صدددورة مشددددكالت واقعيدددة تمدددس حيددداة و . طدددر  المهدددام التعليميدددة )المسددددائل الكيميائيدددة( علددد6

 .من المشكلةق توزيق أوراق عمل تتضالطالبات عن طري
، مرحلدددددة هددددام. التخطدددديط لألنشددددطة التعليميدددددة وفددددق نمدددددوذج ويتلددددي بمراحلددددده الددددثالث   مرحلدددددة الم7

 .، مرحلة المشاركةالمجموعات المتعاونة
التأكيدددد علدددى خطدددوات حدددل المسدددألة رس وتلخددديك النقددداط الرئيسدددة فيددده و . التأكيدددد علدددى غلدددق الدددد8
 .كيميائية من قبل الطالبات أن سهنال

 لعامة لتدريس الوحدة:األهداف ا
 . توضي  المقصود بتركيز المحلول.1
 . تحديد الطرق المختل ة للتعبير عن تركيز المحلول.2
 . توضي  أثر اختالف كمية المذيا على التركيز عند ثبوت العوامل األخرى.3
 . حل مسائل حسابية تتعلق بطرق التعبير عن التركيز.4
 التخ يف.. حل مسائل حسابية تتعلق بحسابات 5
 . توضي  الخواك الجامعة للمحاليل. 6
 . التعرف على أثر التركيز على انخ اض الضغط البخاري.7
 . التعرف على أثر التركيز على ارت اع درجة غليان المحلول.8
 . تحديد أثر التركيز على انخ اض درجة تجمد المحلول حسابياك.9

 حلول.. توضي  أثر التركيز على الضغط االسموزي للم10
 . حل مسائل حسابية متنوعة متعلقة بالخواك الجامعة للمحاليل.11
 . توضي  أهمية ظاهرة الضغط االسموزي في الحياة.12
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 الثالث من الوحدة األولى )المحاليل(لزمني لموضوعات الفصلين الثاني و التوزيع ا
 عدد الحصص الموضوع الفصل الوحدة

ليل
محا

: ال
عة 
لراب
ا

 

الثاني  
ركيز ت

 المحاليل

 1 النسبة المئوية للمذاا
 2 الموالرية
 1 المواللية

 1 الكسر المولي
 1 حسابات التخ يف

الثالث  
الخواك 
الجامعة 
 للمحاليل

 2 انخ اض الضغط البخاري
 1 ارت اع درجة غليان المحلول

 1 انخ اض درجة تجمد المحلول
 1 الضغط االسموزي للمحلول

 1 واك المحاليل األيونيةخ
 12   المجموع
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 الدرس األول

 النسبة المئوية للمذاا الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 . .  توض  المقصود بتركيز المحلول1
 .لمئوية الكتلية والحجمية للمذاا. تقارن بين النسبة ا2
 .ضية لحساا النسبة المئوية للمذاا. تحدد العالقة الريا3
 . اا. تحل مسائل حسابية تتعلق بالنسبة المئوية للمذ4

 

  التهيئة للمهمة   
  لبات حل النشاط التمهيدي التاليا. تطلا المعلمة من الط1

 أ. يتكون المحلول من .................  و  ..................
 ا . كمية المذاا في كمية معينة من المذيا يسمى ....................

   على ماذا يعتمد مذاق المحلول السكري ؟. تطر  المعلمة التساؤل التالي2
 .  م هوم النسبة المئوية للمذاا وأنواعهاتوض. تناقش المعلمة االجابات، و 3
 .ياضية لقانون النسبة المئوية. من خالل المناقشة تتوصل الطالبات إلى الصيغة الر 4

 

 

 

 

 

 المصادر و الوسائل التعليمية   
 . LCDالسبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز 
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 الخطوات االجرائية لمراحل نموذج ويتلي :
 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة المهمةرقم 

1 

تقديم 
 المهمة

( على الطالبات 1يمية )ورقة عملتعرض المعلمة المهمة التعل -
 .  LCDباستخدام برنامج البوربوينت و جهاز 

 تطلا المعلمة من الطالبات التمعن في المهمة التعليمية . -
 .علمة للطالبات المطلوا من المهمةتوض  الم -

المجموعات 
 المتعاونة

توزيق الطالبات في مجموعات متجانسة ، و المجموعة الواحدة  -
 ( طالبات  في بداية الحصة .5 – 4انسة تتكون من )غير متج

كل مجموعة ، وتحديد ممثلة عن توزيق االدوار على طالبات  -
 .المجموعة

التعليمية على مجموعات  توزيق ورقة عمل تتضمن المهمة -
 .الطالبات

  تشاركي. يطلا من كل مجموعة مناقشة المهمة في جو تعاوني و  -
 .الحل على بوستر ورقيموعة بتن يذ تقوم كل مج -
 .اء المجموعات و تشجيعهم وارشادهممتابعة أد -

 المشاركة
تقوم ممثلة عن كل مجموعة بعرض  بوستر االجابة على  -

 ال صل.
 تقوم المعلمة بإدارة النقاش. -

2 

تقديم 
 المهمة

( على 2تقوم المعلمة بعرض المهمة التعليمية )ورقة عمل -
 . LCDجهاز مج البوربوينت و ، باستخدام برنا الطالبات

ل المعلمة إلى المرحلة ، تنتقد التأكد من فهم الطالبات للمهمةبع -
 .الثانية

المجموعات 
 المتعاونة

 .جموعة في مناقشة المهمة المطلوبةتتعاون أفراد كل م -
، و المجموعات التعرف على مشكلة غسانتطلا المعلمة من  -

 .حمض الالزم للتحضيرحساا كتلة ال تطبيق ما تعلمو  في
 .اتمتابعة عمل المجموعتقوم المعلمة بمراقبة و  -
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 .ت و تقديم بعض التوجيهات البسيطةتشجيق المجموعا -

 المشاركة
ا يطلا من ممثلة كل مجموعة بعرض النتائج التي توصلت اليه -

 .المجموعة، على هيئة بوستر ورقي
 .ابة النهائيةراء نقاش جماعي حول خطوات الحل ودقة االجاج -

 
  : ي تم تطلا المعلمة من احدى الطالبات كتابة الصيغة الرياضية للقانون الذغلق الدرس

تطلا من طالبة أخرى تذكير الطالبات بخطوات حل المسألة ، و استخدامه في حل المسائل
 .الكيميائية

 
  : كتلته  % من18غم من محلول يحتوي على  200تريد شيماء تحضير النشاط البيتي

NaOH  تحديد كتلة ، ساعدي شيماء بالصابونفي مختبر المدرسة ، الستخدامه في تجربة صناعة
 .هيدروكسيد الصوديوم وكتلة الماء الالزمين للتحضير
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 المهمة
 التعليمية

الستخدامه في صناعة   NaOHقام أحد العمال بتحضير محلول هيدروكسيد الصوديوم 
غم ماء . ما النسبة المئوية الكتلية  150في  NaOHغم من  15ذابة الصابون بإ

 لهيدروكسيد الصوديوم ؟

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 

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

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 

 ( 1) ورقة عمل

 

قومي ، و بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة المشكلة جيداك عزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 النسبة المئوية للمذااالموضوع :  د   5الزمن : 
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 المهمة
 التعليمية

نقي ، طلا المعلم من غسان  HClيتوفر في المختبر قارورة حمض هيدروكلوريك 
كثافته بالكتلة ، و  %37تركيز  ، و  3سم 50تحضير محلول مائي من الحمض حجمه 

 التي تلزم غسان ؟  HCl% . ما كتلة حمض  1.19

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 

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

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

  

 

 

 

 ( 2) ورقة عمل

 

قومي ، و بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة المشكلة جيداك عزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 النسبة المئوية للمذااالموضوع :  د   5الزمن : 
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 الثانيالدرس 
 الموالرية الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 .توض  المقصود بموالرية المحلول.  1
 .تشتق قانون حساا موالرية المحلول. 2
 . وحدة قياس الموالرية من القانون تحدد. 3
 توظف قانون الموالرية في حل مسائل حسابية.. 4

 

  التهيئة للمهمة   
 . تطر  المعلمة التساؤل التالي   كيف عبرنا عن تركيز المحلول في الدرس السابق؟1

وجد طرق أخرى؟ تحدد المعلمة عنوان الدرس من أفوا  الطالبات ) الموالرية(  و تكتبه على هل ي
 السبورة.

، وتطلا من الطالبات تحويل التعريف الل ظي لمة الطالبات في م هوم الموالرية. تناقش المع2
 إلى قانون.

بات في تناقش الطال، و وحدة قياس الموالرية من القانون . تطلا المعلمة من الطالبات اشتقاق3
 ( إلى لتر.3كي ية تحويل  الحجم من )سموحدات قياس حجم المحلول و 

 

 

 

 

 

 المصادر و الوسائل التعليمية   
 . LCD، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز السبورة ، الكتاا المدرسي
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 الخطوات االجرائية لمراحل نموذج ويتلي :
 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة المهمةرقم 

1 

تقديم 
 المهمة

( على الطالبات 1تعرض المعلمة المهمة التعليمية )ورقة عمل -
 .  LCDمج البوربوينت و جهاز باستخدام برنا

 تطلا المعلمة من الطالبات التمعن في المهمة التعليمية . -
)تطبيق قانون توض  المعلمة للطالبات المطلوا من المهمة -

 الموالرية(

المجموعات 
 المتعاونة

توزيق الطالبات في مجموعات متجانسة ، و المجموعة الواحدة  -
 طالبات  في بداية الحصة . (5 – 4غير متجانسة تتكون من )

تحديد ممثلة عن دوار على طالبات كل مجموعة ، و توزيق األ -
 المجموعة .

توزيق ورقة عمل تتضمن المهمة التعليمية على مجموعات  -
 الطالبات .

  تشاركي. يطلا من كل مجموعة مناقشة المهمة في جو تعاوني و  -
 . تقوم كل مجموعة بتن يذ الحل على بوستر ورقي -
 متابعة أداء المجموعات و تشجيعهم وارشادهم . -

 المشاركة
 تقوم ممثلة عن كل مجموعة بعرض  بوستر االجابة على ال صل. -
 تقوم المعلمة بإدارة النقاش. -
 رصد االجابات غير الصحيحة واكتشاف مصادر األخطاء . -

2 

تقديم 
 المهمة

( على الطالبات 2عملتقوم المعلمة بعرض المهمة التعليمية )ورقة  -
 .  LCD، باستخدام برنامج البوربوينت و جهاز 

بعد التأكد من فهم الطالبات للمهمة ، تنتقل المعلمة إلى المرحلة  -
 الثانية .

المجموعات 
 المتعاونة

 تتعاون أفراد كل مجموعة في مناقشة المهمة المطلوبة . -
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة عمل المجموعات. -
تطلا المعلمة من الطالبات اإللتزام بخطوات حل المسألة  -



 
 

  149 

 

 

 . الكيميائية
 تشجيق المجموعات و تقديم بعض التوجيهات البسيطة . -

 المشاركة
يطلا من ممثلة كل مجموعة بعرض النتائج التي توصلت اليها  -

 المجموعة، على هيئة بوستر ورقي .
 االجابة النهائية . اجراء نقاش جماعي حول خطوات الحل و دقة -

 
  : احدى الطالبات القيام بدور المعلم البديل و تلخيك ما تعلمته تطلا المعلمة من غلق الدرس

 . الكيميائيةالطالبات بخطوات حل المسألة  تذكير، و تطلا من طالبة أخرى  في الدرس
 
  : ما كتلة كبريتات األمونيوم النشاط البيتي(NH4)2SO4  400ارع  لتحضير التي تلزم مز 
 مول  لتر الستخدامه سماد لمزرعته ؟  0.25من محلول تركيز  يساوي 3سم

 .  مولغم 2SO4 =132(NH4)لددد م علماك بأن ك
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 المهمة
 التعليمية

يعتبر الميثانول )كحول الخشا ( من المواد شديدة السمية والتي تسبا العمى أو الوفاة 
من الماء . ما  3سم 200في  CH3OHغم ميثانول  16بإذابة  ، قام فني المختبر

 غم   مول . CH3OH  =32لدد  مالتركيز الموالري للمحلول الناتج ؟ علماك بأن ك

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 

.......................................................... 
 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 

 ( 1) ورقة عمل

 

قومي ، و بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة المشكلة جيداك عزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 الموالريةالموضوع :  د   5الزمن : 
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 المهمة
 التعليمية

من المواد الخطرة شديدة السمية قام أحد عمال المصانق بإذابة  KCNسيانيد البوتاسيوم 
في كمية من الماء المقطر ، فأصب  تركيز  KCNتاسيوم غم من سيانيد البو  6.5

      مول لتر . ما حجم المحلول الذي قام بتحضير  عامل المصنق ؟  0.3المحلول 
 غم مول KCN  =65لد  معلماك بأن ك

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 

.......................................................... 
 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 ( 2) ورقة عمل

 

قومي ، و بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة المشكلة جيداك عزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 الموالريةالموضوع :  د   5الزمن : 
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 الثالثالدرس 
 المواللية الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 ميةاألهداف التعلي   
 توض  المقصود بمواللية المحلول.. 1
 تشتق قانون حساا المواللية .. 2
 .وحدة قياس المواللية من القانون تحدد. 3
 .ز المواللي على التركيز الموالريت سر سبا م اضلة استخدام التركي. 4
 . توظف قانون الموالرية في حل مسائل حسابية.5

 

  التهيئة للمهمة   
. تقدم المعلمة منظم متقدم )مخطط( يوض  طرق التعبير عن التركيز ، و تطلا من 1

 الطالبات تحديد عنوان الدرس الجديد ، و تكتبه على السبورة )المواللية( .
، وتطلا من الطالبات تحويل التعريف الل ظي لطالبات في م هوم الموالليةلمة ا. تناقش المع2

 إلى قانون.
تناقش الطالبات في وحدة قياس الموالرية من القانون، و  . تطلا المعلمة من الطالبات اشتقاق3

 سبا تقضيل استخدام المواللية على الموالرية .

 

 

 

 

 

 المصادر و الوسائل التعليمية   
 . LCDلسبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز ا
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 الخطوات االجرائية لمراحل نموذج ويتلي :
 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة المهمة رقم

1 

 تقديم المهمة
 ( على الطالبات.1عليمية )ورقة عملتعرض المعلمة المهمة الت -
 محاولة فهم المشكلة المعروضة. تطلا المعلمة من الطالبات  -
 تحديد خطوات الحل. المطلوا من الطالبات المعلمة تطلا -

المجموعات 
 المتعاونة

الطالبات في مجموعات متجانسة ، و المجموعة الواحدة  توزيق -
 ( طالبات  في بداية الحصة .5 – 4غير متجانسة تتكون من )

تحديد ممثلة عن دوار على طالبات كل مجموعة ، و توزيق األ -
 المجموعة .

توزيق ورقة عمل تتضمن المهمة التعليمية على مجموعات  -
 الطالبات .

  تشاركي. قشة المهمة في جو تعاوني و يطلا من كل مجموعة منا -
 متابعة أداء المجموعات و تشجيعهم وارشادهم . -

 المشاركة

 تقوم ممثلة عن كل مجموعة بعرض  بوستر االجابة على ال صل. -
 تقوم المعلمة بإدارة النقاش. -
مناقشة طرق الحل المختل ة ، والكشف عن مصادر أخطاء  -

 الطالبات.

2 

( على الطالبات 2تقوم المعلمة بعرض المهمة التعليمية )ورقة عمل - تقديم المهمة
 .  LCD، باستخدام برنامج البوربوينت و جهاز 

بعد التأكد من فهم الطالبات للمهمة ، تنتقل المعلمة إلى المرحلة  -
 الثانية .

المجموعات 
 المتعاونة

 تتعاون أفراد كل مجموعة في مناقشة المهمة المطلوبة . -
 قوم المعلمة بمراقبة ومتابعة عمل المجموعات.ت -
تطلا المعلمة من الطالبات االلتزام بخطوات حل المسألة  -

 . الكيميائية
 تشجيق المجموعات و تقديم بعض التوجيهات البسيطة . -
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 المشاركة
يطلا من ممثلة كل مجموعة بعرض النتائج التي توصلت اليها  -

 . المجموعة، على هيئة بوستر ورقي
 اجراء نقاش جماعي حول خطوات الحل و دقة االجابة النهائية . -

 
  : بتلخيك ما تعلمته في الدرس ، و تطلا من تطلا المعلمة من احدى الطالبات غلق الدرس

 . البات بخطوات حل المسألة الكيميائيةتذكير الططالبة أخرى 
 
  : النشاط البيتي 
 ( من الكتاا المدرسي20حل المسألة الواردة في ص حة ) -
 قارني في جدول بين   الموالرية و المواللية من حيث    -
 الرمز ، القانون ، وحدة القياس ، التغير بدرجة الحرارة . 
غم من الماء المقطر ، فكان تركيز  500غم من مادة صلبة مجهولة في  8قامت أريج بإذابة  -

دة أريج في تحديد المادة المجهولة ومعرفة كتلتها مول   كغم . هل يمكن مساع 0.4المحلول الناتج 
 المولية.
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 المهمة
 التعليمية

حمض الكبريتيك حمض قوي و له تأثير كاو على الجلد ، يستخدم في المختبرات  
كغم من حمض  0.784بتراكيز مختل ة كمادة نازعة للماء ، قامت غدير بإذابة 

ن الماء. ما التركيز المواللي )مد( للمحلول الذي حضرته لتر م 4في  H2SO4الكبريتيك 
 غم مول   H2SO4  =98 لدد مغدير؟ ك

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 

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

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 ( 1) ورقة عمل

 

قومي ، و بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة المشكلة جيداك لطالبة : عزيزتي ا
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 الموالليةالموضوع :  د   5الزمن : 
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 المهمة
 التعليمية

( يذوا في الماء و تزداد ذائبيته برفق درجة NaClمل  الطعام )كلوريد الصوديوم 
غم لكل  36س تساوي °20الحرارة ، اذا علمت أن أقصى ذائبية لكلوريد الصوديوم عند 

       غم ماء، ما هي أقصى مواللية لهذا المحلول  عند ن س درجة الحرارة ؟ 100
 غم  مول NaCl  =58.5لدد  معلماك بأن ك

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 

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

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 ( 2) ورقة عمل

 

قومي ، و عاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة المشكلة جيداك بالتعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 الموالليةالموضوع :  د   5الزمن : 
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 الرابعالدرس 
 الكسر المولي الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 .وليتوض  المقصود بالكسر الم.  1
 .تكتا قانون الكسر المولي. 2
 .قياس للكسر الموليت سر عدم وجود وحدة . 3
 .تحسا الكسر المولي لمكونات محلول. 4

 

  التهيئة للمهمة   
 .طرق التعبير عن التركيز السابقة الطالبات في تناقش المعلمة . 1
 .ولي ، و أهميته في معرفة التركيز. تناقش المعلمة الطالبات في تعريف الكسر الم2
 .ر عن قانون الكسر المولي رياضياك تطلا المعلمة من الطالبات التعبي. 2
 ا ؟تطر  المعلمة التساؤل التالي  هل للكسر المولي وحدة قياس ؟ ما السب. 3

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر و الوسائل التعليمية   
 . LCDالسبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز 
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 الخطوات االجرائية لمراحل نموذج ويتلي :
 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة المهمةرقم 

1 

تقديم 
 المهمة

 ( على الطالبات.1عليمية )ورقة عملتعرض المعلمة المهمة الت -
 محاولة فهم المشكلة المعروضة. تطلا المعلمة من الطالبات  -
 تحديد خطوات الحل. لمطلواا من الطالبات المعلمة تطلا -

المجموعات 
 المتعاونة

المجموعة الواحدة غير متجانسة ، و  توزيق الطالبات في مجموعات -
 ( طالبات  في بداية الحصة .5 – 4متجانسة تتكون من )

تحديد ممثلة عن دوار على طالبات كل مجموعة ، و توزيق األ -
 المجموعة .

عليمية على مجموعات توزيق ورقة عمل تتضمن المهمة الت -
 الطالبات .

  تشاركي. يطلا من كل مجموعة مناقشة المهمة في جو تعاوني و  -
 متابعة أداء المجموعات و تشجيعهم وارشادهم . -

 المشاركة

 تقوم ممثلة عن كل مجموعة بعرض  بوستر االجابة على ال صل. -
 تقوم المعلمة بإدارة النقاش. -
ة ، والكشف عن مصادر أخطاء مناقشة طرق الحل المختل  -

 الطالبات.

2 

تقديم 
 المهمة

 ( على الطالبات2تقوم المعلمة بعرض المهمة التعليمية )ورقة عمل -
 . LCDجهاز ، باستخدام برنامج البوربوينت و 

قل المعلمة إلى المرحلة تنت ،التأكد من فهم الطالبات للمهمةبعد  -
 الثانية.

المجموعات 
 المتعاونة

 ن أفراد كل مجموعة في مناقشة المهمة المطلوبة .تتعاو  -
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة عمل المجموعات. -
تطلا المعلمة من الطالبات االلتزام بخطوات حل المسألة  -

 .الكيميائية
 .تشجيق المجموعات وتقديم بعض التوجيهات البسيطة -
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التي توصلت اليها يطلا من ممثلة كل مجموعة بعرض النتائج  - المشاركة
 المجموعة، على هيئة بوستر ورقي .

 اجراء نقاش جماعي حول خطوات الحل و دقة االجابة النهائية . -
 
  : بتلخيك ما تعلمته في الدرس ، و تطلا من تطلا المعلمة من احدى الطالبات غلق الدرس

 . البات بخطوات حل المسألة الكيميائيةتذكير الططالبة أخرى 
 
 شاط البيتي : الن 

 4مول غاز ميثان ،   2غاز الطهي عبارة عن خليط من الغازات،  فاذا كانت اسطوانة تحتوي ) 
 مول غاز بيوتان ( . ما الكسر المولي لغاز البروبان في الخليط . 10مول  غاز بروبان ، و
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 المهمة
 التعليمية

ه في ترطيا الجلد ، عن طريق خلط قام أحمد بتحضير محلول جلسرين الستخدام
كغم من الجلسرين . ساعدي أحمد في ايجاد الكسر  0.46كغم من الماء مق  0.36

                                            المولي لكل مكون من مكونات المحلول ؟ 
 غم   مول ( 18= غم   مول  18ك م للماء = غم مول ،  92=   للجلسرين مك)

 د المعطياتتحدي 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
انون التعويض في الق

 ايجاد الحل و 

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

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

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

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

 

 

 

 ( 1) ورقة عمل

 

قومي ، و راد مجموعتك ، قومي بقراءة المشكلة جيداك بالتعاون مق أفعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 الكسر الموليالموضوع :  د   5الزمن : 
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 المهمة
 التعليمية

( مكتوا  MgSO4يتوفر في مختبر المدرسة محلول مائي من كبريتات المغنيسيوم ) 
% كتلة   كتلة ( ، أرادت معلمة الكيمياء أن تحسا الكسر المولي لكل  20عليه  )

مكون من مكونات المحلول ، هل يمكنك مساعدة المعلمة في حساا ذلك؟              
 غم   مول ( H2O   =18لد  مغم   مول ، ك MgSO4  =120لد  م) ك

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 

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

5 
ي القانون التعويض ف

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 

 ( 2) ورقة عمل

 

قومي ، و ك ، قومي بقراءة المشكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 الكسر الموليالموضوع :  د   5الزمن : 
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 الخامسالدرس 
 حسابات التخ يف الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 توض  م هوم تخ يف المحاليل..  1
 .توض  أهمية مبدأ التخ يف. 2
 . يفحسابية متنوعة على قانون التختحل مسائل . 3

 

  التهيئة للمهمة   
 تطر  المعلمة التساؤل التالي على الطالبات  كيف يمكن التخ يف ملوحة حساء تم اعداد ؟  . 1
 تم تحضير مشروا الخروا في شهر رمضان؟. تطر   المعلمة تساؤل اضافي   كيف ي2
 تناقش المعلمة الطالبات في تعريف التخ يف.. 3
 . تقوم المعلمة باالستعانة بالرسم السبوري توضي  التغيرات المصاحبة لعملية التخ يف.    4
 تقوم المعلمة بتوضي  م ردات قانون التخ يف .. 5
 

 

 

 

 

 

 

 المصادر و الوسائل التعليمية   
 . LCDالسبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز 
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 : الخطوات االجرائية لمراحل نموذج ويتلي
 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة المهمةرقم 

1 

 تقديم المهمة
 ( على الطالبات.1عليمية )ورقة عملتعرض المعلمة المهمة الت -
 محاولة فهم المشكلة المعروضة. تطلا المعلمة من الطالبات  -
 تحديد خطوات الحل. المطلوا من الطالبات المعلمة تطلا -

المجموعات 
 المتعاونة

المجموعة الواحدة غير متجانسة ، و  توزيق الطالبات في مجموعات -
 ( طالبات  في بداية الحصة .5 – 4متجانسة تتكون من )

تحديد ممثلة عن دوار على طالبات كل مجموعة ، و توزيق األ -
 المجموعة .

توزيق ورقة عمل تتضمن المهمة التعليمية على مجموعات  -
 الطالبات .

  تشاركي. ة مناقشة المهمة في جو تعاوني و يطلا من كل مجموع -
 متابعة أداء المجموعات و تشجيعهم وارشادهم . -

 المشاركة

 تقوم ممثلة عن كل مجموعة بعرض  بوستر االجابة على ال صل. -
 تقوم المعلمة بإدارة النقاش. -
مناقشة طرق الحل المختل ة ، والكشف عن مصادر أخطاء  -

 الطالبات.

2 

 همةتقديم الم

( على الطالبات 2تقوم المعلمة بعرض المهمة التعليمية )ورقة عمل -
 .  LCD، باستخدام برنامج البوربوينت و جهاز 

قل المعلمة إلى المرحلة تنتالتأكد من فهم الطالبات للمهمة ،بعد  -
 الثانية 

المجموعات 
 المتعاونة

 تتعاون أفراد كل مجموعة في مناقشة المهمة المطلوبة . -
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة عمل المجموعات. -
تطلا المعلمة من الطالبات االلتزام بخطوات حل المسألة  -

 . الكيميائية
 تشجيق المجموعات و تقديم بعض التوجيهات البسيطة . -
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 المشاركة
يطلا من ممثلة كل مجموعة بعرض النتائج التي توصلت اليها  -

 رقي .المجموعة، على هيئة بوستر و 
 اجراء نقاش جماعي حول خطوات الحل و دقة االجابة النهائية . -

 
  : بتلخيك ما تعلمته في الدرس ، و تطلا من تطلا المعلمة من احدى الطالبات غلق الدرس

 طالبة أخرى توضي  أهمية التخ يف مق اعطاء أمثلة حياتية.
 
  : النشاط البيتي 

مول   لتر ، وأضافت اليها كمية من  4تركيز    NaOH من محلول 3سم 500قامت شيماء بأخذ 
 مول   لتر . ما حجم الماء الذي أضافته شيماء ؟ 1الماء حتى أصب  تركيزها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  165 

 

 

 

 

 

 

 المهمة
 التعليمية

، قام أحد العمال  مول   لتر  15تركيز   HClيتوفر في مختبر أحد المصانق  حمض 
مول   لتر . ما حجم  1.5  تركيز المحلول الناتج منه ، فأصب 3سم 800بتخ يف 
 الذي قام بتحضير  العامل ؟ HClمحلول 

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 

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

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 

 ( 1) ورقة عمل

 

قومي ، و بقراءة المشكلة جيداك  بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قوميعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 حسابات التخ يفالموضوع :  د   5الزمن : 
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 المهمة
 التعليمية

مل  200يستخدم محلول ال ورمالين في ح ظ العينات التشريحية، قام فني المختبر بأخذ 
 . لتر 1.8لماء حتى وصل الحجم  إلى مول   لتر، وأكملها با 2.4من محلول تركيز  

 ما تركيز المحلول الناتج ؟   

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 

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

5 
لقانون التعويض في ا

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 

 ( 2) ورقة عمل

 

قومي ، و المشكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة عزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 حسابات التخ يفالموضوع :  د   5الزمن : 
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 السادسالدرس 
 انخ اض الضغط البخاري الموضوع كيمياء المبحث
 2 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 توض  المقصود بالخواك الجامعة للمحاليل..  1
 توض  المقصود بالضغط البخاري للمحلول .. 2
 ض الضغط البخاري للمحلول .ت سر سبا انخ ا. 3
 . تذكر نك قانون راؤول.4
 . تحدد العوامل المؤثرة في الضغط البخاري للمحلول.5
 . تحل مسائل حسابية متنوعة على انخ اض الضغط البخاري.6

 

  التهيئة للمهمة   
 تناقش المعلمة الطالبات في م هوم الخواك ال يزيائية للمواد السائلة مق تقديم أمثلة عليها.  . 1
 . تطر   المعلمة التساؤل التالي   ماذا تسمى الخاصية التي تعتمد على تركيز المحلول؟2
 يل.تناقش المعلمة الطالبات في تعريف الخواك الجامعة للمحال. 3
 . تقوم المعلمة برسم مخطط سبوري يوض  الخواك الجامعة للمحاليل.  4
 . عن طريق الحوار و المناقشة تتوصل الطالبات الى م هوم الضغط البخاري .  5
تطلا المعلمة من مجموعات الطالبات تقديم ت سير لسبا انخ اض الضغط البخاري . 6

 للمحلول عنه للمذيا النقي .
 ة الطالبات في قانون راؤول والعوامل المؤثرة في الضغط البخاري للمحلول.. تناقش المعلم7
 

 

 

 المصادر و الوسائل التعليمية   
 . LCDالسبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز 
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 الخطوات االجرائية لمراحل نموذج ويتلي :
 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة المهمةرقم 

1 

 تقديم المهمة
 ( على الطالبات.1عليمية )ورقة عملتعرض المعلمة المهمة الت -
 محاولة فهم المشكلة المعروضة. ات تطلا المعلمة من الطالب -
 تحديد خطوات الحل. المطلوا من الطالبات المعلمة تطلا -

المجموعات 
 المتعاونة

المجموعة الواحدة غير متجانسة ، و  توزيق الطالبات في مجموعات -
 ( طالبات  في بداية الحصة .5 – 4متجانسة تتكون من )

تحديد ممثلة عن و ، دوار على طالبات كل مجموعةتوزيق األ -
 .المجموعة

التعليمية على مجموعات  توزيق ورقة عمل تتضمن المهمة -
 .الطالبات

  تشاركي. يطلا من كل مجموعة مناقشة المهمة في جو تعاوني و  -
 .اء المجموعات و تشجيعهم وارشادهممتابعة أد -

 المشاركة

 .تقوم ممثلة عن كل مجموعة بعرض  بوستر االجابة على ال صل -
 تقوم المعلمة بإدارة النقاش. -
مناقشة طرق الحل المختل ة والكشف عن مصادر أخطاء  -

 الطالبات.

2 

 تقديم المهمة

( على الطالبات 2تقوم المعلمة بعرض المهمة التعليمية )ورقة عمل -
 .  LCD، باستخدام برنامج البوربوينت و جهاز 

المعلمة إلى المرحلة قل تنت، التأكد من فهم الطالبات للمهمة بعد  -
  .الثانية

المجموعات 
 المتعاونة

 تتعاون أفراد كل مجموعة في مناقشة المهمة المطلوبة . -
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة عمل المجموعات. -
تطلا المعلمة من الطالبات االلتزام بخطوات حل المسألة  -

 .الكيميائية
 البسيطة . تشجيق المجموعات و تقديم بعض التوجيهات -
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 المشاركة
يطلا من ممثلة كل مجموعة بعرض النتائج التي توصلت اليها  -

 .بوستر ورقي المجموعة، على هيئة
 .راء نقاش جماعي حول خطوات الحل ودقة االجابة النهائيةاج -

 
  : احدى الطالبات القيام بدور المعلم البديل و تلخيك ما تعلمته تطلا المعلمة من غلق الدرس

 . الكيميائيةالطالبات بخطوات حل المسألة  تذكيرتطلا من طالبة أخرى ، و في الدرس
 
  : النشاط البيتي 

مام زئبق ، و كان الضغط  23.76س يساوي ° 25اذا كان الضغط البخاري للماء النقي عند 
 23.32غم ماء يساوي  90غم من مادة غير متطايرة مذابة في  5.4البخاري لمحلول يحتوي على 

 غم   مول ( 18ملم زئبق ، احسا الكتلة المولية للمادة المذابة . ) ك م للماء = 
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 المهمة
 التعليمية

الن ثالين هيدروكربون صلا أبيض اللون ، يستخدم مبيد حشري للقضاء على الحشرات 
ا غم بنزين . احس 78غم من الن ثالين في  6.4التي تضر المنسوجات ، أذيا 
، اذا علمت أن الضغط البخاري للبنزين عند س° 25الضغط البخاري للمحلول عند 

.                                                 جوي 0.125يساوين س درجة الحرارة 
 غم   مول ( 78غم   مول ، ك م للبنزين =  128) ك م للن ثالين = 

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 

.......................................................... 
 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

 

 

 

 ( 1) ورقة عمل

 

قومي ، و مشكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة العزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 انخ اض الضغط البخاريالموضوع :  د   5الزمن : 
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 المهمة
 التعليمية

% )بالكتلة( من السكروز . 40خدم في صناعة الحلويات يتكون من محلول سكري يست
س أذا علمت أن الضغط البخاري للماء عند ° 25احسا الضغط البخاري للمحلول عند 

ملم زئبق .                                               26ن س درجة الحرارة يساوي 
   (غم   مول  18للماء =  مغم   مول ، ك 342للسكروز =  م) ك

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 

 ة المستخدمةالعالق
......................................................... 
......................................................... 

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 

 ( 2) ورقة عمل

 

قومي ، و شكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة المعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 انخ اض الضغط البخاري الموضوع :  د   5الزمن : 
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 السابعالدرس 
 ارت اع درجة غليان المحلول الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 توض  المقصود بدرجة غليان السائل..  1
 ت سر سبا ارت اع درجة غليان المحلول .. 2
 مية التركيز المواللي للمحلول .تحسا االرت اع في درجة غليان محلول بمعلو . 3

 

  التهيئة للمهمة   
 تطر  المعلمة التساؤل التالي على الطالبات  متي يبدأ الماء النقي بالغليان؟  . 1
 لطالبات في تعريف درجة غليان السائل.. تناقش المعلمة ا2
تطر  المعلمة التساؤل التالي على الطالبات  كم تبلغ درجة غليان الماء النقي؟ هل درجة  .3

 غليان الماء تبقى ثابتة بعد اضافة كمية من المل  إليها ؟              
 محلول .    . تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات في ت سير سبا ارت اع درجة غليان ال4
 تقوم المعلمة بتوضي  القانون المستخدم في حساا االرت اع في درجة غليان المحلول.. 5
 

 

 

 

 

 

 المصادر و الوسائل التعليمية   
 . LCDالسبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز 
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 الخطوات االجرائية لمراحل نموذج ويتلي :
 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة المهمةرقم 

1 

 تقديم المهمة
 .( على الطالبات1عليمية )ورقة عملتعرض المعلمة المهمة الت -
 محاولة فهم المشكلة المعروضة. تطلا المعلمة من الطالبات  -
 تحديد خطوات الحل. المطلوا من الطالبات المعلمة تطلا -

المجموعات 
 المتعاونة

المجموعة الواحدة غير متجانسة ، و  توزيق الطالبات في مجموعات -
 ( طالبات  في بداية الحصة .5 – 4متجانسة تتكون من )

تحديد ممثلة عن وار على طالبات كل مجموعة ، و دتوزيق األ -
 المجموعة .

توزيق ورقة عمل تتضمن المهمة التعليمية على مجموعات  -
 الطالبات .

  تشاركي. يطلا من كل مجموعة مناقشة المهمة في جو تعاوني و  -
 متابعة أداء المجموعات و تشجيعهم وارشادهم . -

 المشاركة

 بعرض  بوستر االجابة على ال صل. تقوم ممثلة عن كل مجموعة -
 تقوم المعلمة بإدارة النقاش. -
مناقشة طرق الحل المختل ة ، والكشف عن مصادر أخطاء  -

 الطالبات.

2 

 تقديم المهمة

( على الطالبات 2تقوم المعلمة بعرض المهمة التعليمية )ورقة عمل -
 .  LCD، باستخدام برنامج البوربوينت و جهاز 

قل المعلمة إلى المرحلة تنت ،من فهم الطالبات للمهمة التأكدبعد  -
  .الثانية

المجموعات 
 المتعاونة

 تتعاون أفراد كل مجموعة في مناقشة المهمة المطلوبة . -
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة عمل المجموعات. -
تطلا المعلمة من الطالبات االلتزام بخطوات حل المسألة  -

 .الكيميائية
 المجموعات و تقديم بعض التوجيهات البسيطة .تشجيق  -
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 المشاركة
يطلا من ممثلة كل مجموعة بعرض النتائج التي توصلت اليها  -

 المجموعة، على هيئة بوستر ورقي .
 اجراء نقاش جماعي حول خطوات الحل و دقة االجابة النهائية . -

 
  : تطلا من ، و ة غليان المحلولبتعريف درجتطلا المعلمة من احدى الطالبات غلق الدرس

 طالبة أخرى ت سير سبا ارت اع درجة غليان المحلول.
 
  : النشاط البيتي 

غم ماء ، فاذا  200غم من مادة غير متطايرة و غير متأينة مذابة في  25محلول يتكون من اذابة 
 ذابة .س احسا الكتلة المولية للمادة الم° 100.26علمت أن هذا المحلول يغلي على درجة 

 س . كغم   مول (° 0.512للماء =  غ) ك
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 المهمة
 التعليمية

يعتبر الماء مذيا قطبي عالمي له القدرة على اذابة العديد من المركبات ، فاذا أذيا 
غم ماء .  600غم  مول( في  58غم من مركا عضوي )كتلته المولية تساوي  24

، هل تستطيق حل هذا الخالف اذا ليان المحلولمق خالد على درجة غ اختلف أحمد
س ؟          ° 99.725علمت أن درجة غليان الماء النقي عند ن س الظروف تساوي 

 س . كغم   مول ( ° 0.512للماء =  غ) ك

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 

.......................................................... 
 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 ( 1) ورقة عمل

 

قومي ، و المشكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة عزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 ارت اع درجة غليان المحلولالموضوع :  د   5الزمن : 
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 المهمة
 التعليمية

غم  95غم من مركا عضوي نقي في  3.75قامت فاطمة بتحضير محلول  بإذابة 
) مذيا عضوي ( ، وقاست درجة غليان ذلك المحلول فوجدتها تساوي  من األسيتون

، فهل يمكنك مساعدة م عن الكتلة المولية لذلك المركاسألت زميلتها تسني، و س° 56.5
لألسيتون يساوي  غكس، و ° 55.95تسنيم علماك بأن درجة غليان األسيتون النقي يساوي 

 .س . كغم   مول° 1.71

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 

.......................................................... 
 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
التعويض في القانون 

 حل ايجاد الو 

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

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

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

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

 

 

 ( 2) ورقة عمل

 

قومي ، و ءة المشكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 ارت اع درجة غليان المحلولالموضوع :  د   5الزمن : 
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 الثامنالدرس 
 انخ اض درجة تجمد المحلول الموضوع كيمياء ثالمبح
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 توض  المقصود بدرجة تجمد السائل..  1
 .سر سبا انخ اض درجة تجمد المحلولت . 2
 . تعطي أمثلة تطبيقية على انخ اض درجة تجمد المحلول.3
 محلول بمعلومية التركيز المواللي للمحلول .تحسا االنخ اض في درجة تجمد . 3

 

  التهيئة للمهمة   
 تطر  المعلمة التساؤل التالي على الطالبات  متي يبدأ الماء النقي بالغليان؟  . 1
 ش المعلمة الطالبات في تعريف درجة غليان السائل.. تناق2
تطر  المعلمة التساؤل التالي على الطالبات  كم تبلغ درجة غليان الماء النقي؟ هل درجة  .3

 غليان الماء تبقى ثابتة بعد اضافة كمية من المل  إليها ؟              
 .    جة غليان المحلولر سبا ارت اع در . تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات في ت سي4
 تقوم المعلمة بتوضي  القانون المستخدم في حساا االرت اع في درجة غليان المحلول.. 5
 

 

 

 

 

 

 المصادر و الوسائل التعليمية   
 . LCDالسبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز 
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 الخطوات االجرائية لمراحل نموذج ويتلي :
 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة المهمةرقم 

1 

 تقديم المهمة
 ى الطالبات.( عل1عليمية )ورقة عملتعرض المعلمة المهمة الت -
 محاولة فهم المشكلة المعروضة. تطلا المعلمة من الطالبات  -
 تحديد خطوات الحل. المطلوا من الطالبات المعلمة تطلا -

المجموعات 
 المتعاونة

المجموعة الواحدة غير متجانسة ، و  توزيق الطالبات في مجموعات -
 ( طالبات  في بداية الحصة .5 – 4متجانسة تتكون من )

تحديد ممثلة عن ، و دوار على طالبات كل مجموعةتوزيق األ -
 .المجموعة

التعليمية على مجموعات  توزيق ورقة عمل تتضمن المهمة -
 .الطالبات

  تشاركي. يطلا من كل مجموعة مناقشة المهمة في جو تعاوني و  -
 .اء المجموعات و تشجيعهم وارشادهممتابعة أد -

 المشاركة

 مجموعة بعرض  بوستر االجابة على ال صل.تقوم ممثلة عن كل  -
 تقوم المعلمة بإدارة النقاش. -
، والكشف عن مصادر أخطاء الحل المختل ةمناقشة طرق  -

 الطالبات.

2 

 تقديم المهمة

( على الطالبات 2تقوم المعلمة بعرض المهمة التعليمية )ورقة عمل -
 .  LCD، باستخدام برنامج البوربوينت و جهاز 

قل المعلمة إلى المرحلة تنت ،لتأكد من فهم الطالبات للمهمةابعد  -
  .الثانية

المجموعات 
 المتعاونة

 .جموعة في مناقشة المهمة المطلوبةتتعاون أفراد كل م -
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة عمل المجموعات. -
تطلا المعلمة من الطالبات االلتزام بخطوات حل المسألة  -

 .الكيميائية
 .ت و تقديم بعض التوجيهات البسيطةجيق المجموعاتش -
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 المشاركة
ا يطلا من ممثلة كل مجموعة بعرض النتائج التي توصلت اليه -

 .المجموعة، على هيئة بوستر ورقي
 .راء نقاش جماعي حول خطوات الحل ودقة االجابة النهائيةاج -

 
  : تطلا من لمحلول، و ة غليان ابتعريف درجتطلا المعلمة من احدى الطالبات غلق الدرس

 طالبة أخرى ت سير سبا ارت اع درجة غليان المحلول.
 
  : النشاط البيتي 

غم ماء ، فاذا  200غم من مادة غير متطايرة و غير متأينة مذابة في  25محلول يتكون من اذابة 
 ذابة .س احسا الكتلة المولية للمادة الم° 100.26علمت أن هذا المحلول يغلي على درجة 

 س . كغم   مول (° 0.512للماء =  غ) ك
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 المهمة
 التعليمية

يعتبر الماء مذيا قطبي عالمي له القدرة على اذابة العديد من المركبات ، فاذا أذيا 
غم ماء .  600غم  مول( في  58غم من مركا عضوي )كتلته المولية تساوي  24

ليان المحلول ، هل تستطيق حل هذا الخالف اذا اختلف أحمد مق خالد على درجة غ
س ؟          ° 99.725علمت أن درجة غليان الماء النقي عند ن س الظروف تساوي 

 س . كغم   مول ( ° 0.512للماء =  غ) ك

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 

.......................................................... 
 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 ( 1) ورقة عمل

 

قومي ، و قراءة المشكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 ارت اع درجة غليان المحلولالموضوع :  د   5الزمن : 
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 المهمة
 التعليمية

غم  95غم من مركا عضوي نقي في  3.75قامت فاطمة بتحضير محلول  بإذابة 
ن ) مذيا عضوي ( ، وقاست درجة غليان ذلك المحلول فوجدتها تساوي من األسيتو 

س و سألت زميلتها تسنيم عن الكتلة المولية لذلك المركا ، فهل يمكنك ° 56.5
 غس ، و ك° 55.95مساعدة تسنيم علماك بأن درجة غليان األسيتون النقي يساوي 

 س . كغم   مول° 1.71لألسيتون يساوي 

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
التعويض في القانون 

 الحل  ايجادو 

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

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

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

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

 

 

 ( 2) ورقة عمل

 

قومي ، و ي بقراءة المشكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 ارت اع درجة غليان المحلولالموضوع :  د   5الزمن : 
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 الثامنالدرس 
 انخ اض درجة التجمد الموضوع كيمياء مبحثال

 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف
 

 األهداف التعليمية   
 توض  المقصود بدرجة تجمد السائل..  1
 .سر سبا انخ اض درجة تجمد المحلولت . 2
 . تعطي أمثلة تطبيقية على انخ اض درجة تجمد المحلول.3
 .علومية التركيز المواللي للمحلولول بمتحسا االنخ اض في درجة تجمد محل. 3

 

  التهيئة للمهمة   
 تطر  المعلمة التساؤل التالي على الطالبات  كم تبلغ درجة تجمد الماء؟  . 1
 الطالبات في تعريف درجة تجمد السائل.. تناقش المعلمة 2
تطر  المعلمة التساؤل التالي على الطالبات  ماذا يحدث لدرجة تجمد الماء اذا أضيف إليه  .3

 كمية من مل  الطعام ؟              
 . تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات في ت سير سبا انخ اض درجة تجمد المحلول .    4
 القانون المستخدم في حساا االنخ اض في درجة تجمد المحلول. تقوم المعلمة بتوضي . 5
 

 

 

 

 

 

 المصادر و الوسائل التعليمية   
 . LCDالسبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز 
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 الخطوات االجرائية لمراحل نموذج ويتلي :
 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة رقم المهمة

1 

 تقديم المهمة
 ( على الطالبات.1عليمية )ورقة عملتعرض المعلمة المهمة الت -
 ة فهم المشكلة المعروضة. محاولتطلا المعلمة من الطالبات  -
 تحديد خطوات الحل. المطلوا من الطالبات المعلمة تطلا -

المجموعات 
 المتعاونة

المجموعة الواحدة غير متجانسة ، و  توزيق الطالبات في مجموعات -
 ( طالبات  في بداية الحصة .5 – 4متجانسة تتكون من )

ممثلة عن تحديد دوار على طالبات كل مجموعة ، و توزيق األ -
 المجموعة .

توزيق ورقة عمل تتضمن المهمة التعليمية على مجموعات  -
 .باتالطال
  تشاركي. يطلا من كل مجموعة مناقشة المهمة في جو تعاوني و  -
 .متابعة أداء المجموعات وتشجيعهم وارشادهم -

 المشاركة

 تقوم ممثلة عن كل مجموعة بعرض  بوستر االجابة على ال صل. -
 م المعلمة بإدارة النقاش.تقو  -
، والكشف عن مصادر أخطاء مناقشة طرق الحل المختل ة -

 الطالبات.

2 

 تقديم المهمة

( على الطالبات 2تقوم المعلمة بعرض المهمة التعليمية )ورقة عمل -
 . LCD، باستخدام برنامج البوربوينت و جهاز 

إلى المرحلة قل المعلمة تنت ،التأكد من فهم الطالبات للمهمةبعد  -
  .الثانية

المجموعات 
 المتعاونة

 تتعاون أفراد كل مجموعة في مناقشة المهمة المطلوبة . -
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة عمل المجموعات. -
تطلا المعلمة من الطالبات االلتزام بخطوات حل المسألة  -
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 .الكيميائية
 . تشجيق المجموعات و تقديم بعض التوجيهات البسيطة -

 المشاركة
يطلا من ممثلة كل مجموعة بعرض النتائج التي توصلت اليها  -
 .مجموعة، على هيئة بوستر ورقيال
 .وات الحل و دقة االجابة النهائيةاجراء نقاش جماعي حول خط -

 
  : تلخيك أهم ما ورد القيام بدور المعلم البديل و تطلا المعلمة من احدى الطالبات غلق الدرس
تذكير الطالبات بصيغة القانون المستخدم في حساا مقدار االنخ اض في درجة س، و الدر  في

 .التجمد
 
  : النشاط البيتي 

غم ماء ، فاذا تجمد  125غم من مادة مجهولة غير متطايرة مذابة في  4.5يحتوي محلول على 
 .ا الكتلة المولية للمادة المذابة، احسس دون الص ر° 0.373المحلول عند درجة 

 س . كغم   مول(° 1.86لدلماء =  ت) ك
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 المهمة
 التعليمية

( في مبردات antifreeze( مادة مانعة لتجمد الماء )C2H6O2يستخدم االيثلين جليكول)
غم من  6.5السيارات في المناطق الباردة ، قام سائق سيارة بتحضير محلول بإذابة 

اعد السائق في تحديد درجة تجمد المحلول )علماك غم ماء . س 200االيثلين جليكول في 
 س . كغم   مول( ° 1.86لدلماء =  تغم   مول ، ك C2H6O2  =62لدد  مبأن   ك

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... ديد المطلوب حلهتح 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 

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

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 ( 1) ورقة عمل

 

قومي ، و ومي بقراءة المشكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 انخ اض درجة تجمد المحلولالموضوع :  د   5الزمن : 



 
 

  186 

 

 

 

 

 

 

 المهمة
 التعليمية

غم ماء ، فاذا تجمد  500كغم من مادة عضوية مذابة في  0.045محلول يحتوي على 
س . ° 1.86(  للماء يساوي تكس تحت الص ر و علمت أن )° 0.93المحلول على 

=  مغم مول  ، أم جلوكوز ك 342=  مكغم   مول هل المادة المذابة ) سكروز ك
 غم مول  ( ؟ 180

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... د المطلوب حلهتحدي 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 

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

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 ( 2) ورقة عمل

 

قومي ، و قومي بقراءة المشكلة جيداك  بالتعاون مق أفراد مجموعتك ،عزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 انخ اض درجة تجمد المحلولالموضوع :  د   5الزمن : 
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 التاسعالدرس 
 الضغط االسموزي الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 األغشية غير المن ذة.تقارن بين األغشية المن ذة و .  1
 .تعرف الظاهرة االسموزية. 2
 . تحدد العوامل المؤثرة في الضغط االسموزي.3
 . تحسا الضغط االسموزي للمحلول.4
 توض  تطبيقات ظاهرة الضغط االسموزي في الحياة اليومية.. 5

 

  التهيئة للمهمة   
 عن طريق الرسم السبوري تناقش المعلمة مق الطالبات أنواع األغشية.  . 1
 . تقوم المعلمة بتلخيك أنواع األغشية على صورة خارطة م اهيمية.2
 عن طريق العصف الذهني تتوصل الطالبات إلى تعريف الظاهرة االسموزية.  .3
 اقش المعلمة الطالبات في العوامل المؤثرة في الضغط االسموزي و تطبيقاته الحياتية.    . تن4
 تقوم المعلمة بتوضي  م ردات القانون المستخدم في حساا الضغط االسموزي.. 5
 

 

 

 

 

 

 المصادر و الوسائل التعليمية   
 . LCDم فلوماستر ملونة ، جهاز السبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقال
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 الخطوات االجرائية لمراحل نموذج ويتلي :
 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة رقم المهمة

1 

 لمهمةتقديم ا
 ( على الطالبات.1عليمية )ورقة عملتعرض المعلمة المهمة الت -
 محاولة فهم المشكلة المعروضة. تطلا المعلمة من الطالبات  -
 تحديد خطوات الحل. المطلوا من الطالبات المعلمة تطلا -

المجموعات 
 المتعاونة

المجموعة الواحدة غير متجانسة ، و  توزيق الطالبات في مجموعات -
 ( طالبات  في بداية الحصة .5 – 4متجانسة تتكون من )

تحديد ممثلة عن دوار على طالبات كل مجموعة ، و توزيق األ -
 .المجموعة

التعليمية على مجموعات  توزيق ورقة عمل تتضمن المهمة -
 .الطالبات

  تشاركي. يطلا من كل مجموعة مناقشة المهمة في جو تعاوني و  -
 .ات و تشجيعهم وارشادهماء المجموعمتابعة أد -

 المشاركة

 تقوم ممثلة عن كل مجموعة بعرض  بوستر االجابة على ال صل. -
 تقوم المعلمة بإدارة النقاش. -
، والكشف عن مصادر أخطاء مناقشة طرق الحل المختل ة -

 الطالبات.

2 

 تقديم المهمة

ات ( على الطالب2تقوم المعلمة بعرض المهمة التعليمية )ورقة عمل -
 .  LCD، باستخدام برنامج البوربوينت و جهاز 

قل المعلمة إلى المرحلة تنت ،م الطالبات للمهمةالتأكد من فهبعد  -
  .الثانية

المجموعات 
 المتعاونة

 تتعاون أفراد كل مجموعة في مناقشة المهمة المطلوبة . -
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة عمل المجموعات. -
ن الطالبات االلتزام بخطوات حل المسألة تطلا المعلمة م -

 .الكيميائية
 .ت و تقديم بعض التوجيهات البسيطةتشجيق المجموعا -
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 المشاركة
ا يطلا من ممثلة كل مجموعة بعرض النتائج التي توصلت اليه -

 .المجموعة، على هيئة بوستر ورقي
 .وات الحل و دقة االجابة النهائيةاجراء نقاش جماعي حول خط -

 
  : تقوم المعلمة بتذكير الطالبات في خطوات حل المسألة الكيميائية ، وتلخيك أهم غلق الدرس

 الم اهيم الواردة في الدرس.
 
  : النشاط البيتي 

غم من  32احسا الضغط االسموزي عند درجة ص ر سيليسيوس لمحلول مائي يحتوي على 
 ، مذاباك في لتر واحد من الماء. C3H8O3الجليسرين 

 جوي . لتر كل ن . مول( 0.0821غم   مول  ، ر= C3H8O3   =92) ك م لدلجلسرين  
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 المهمة
 التعليمية

يراعى في تراكيز المحاليل الطبية التي تعطى عن طريق الوريد أن يكون ضغطها 
حد االسموزي مساوياك للضغط األسموزي للدم ، فاذا تم تحضير محلول مائي في مختبر أ

غم  342( كتلته المولية C12H22O11غم من السكروز) 1.75المستش يات يحتوي على 
س .احسا الضغط االسموزي °17من المحلول عند  3سم 150  مول مذاباك في 

 ( مول لتر كل ن. جوي. 0.0821ر= للمحلول )

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 
.......................................................... 

 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

 

 

 

 ( 1) ورقة عمل

 

قومي ، و راءة المشكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 الضغط االسموزيالموضوع :  د   5الزمن : 
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 المهمة
 التعليمية

        C3H8O3سرين غم من الجلي 64يحتوي على  3سم 1200محلول مائي حجمه 
) مرطا للجلد (. ما الضغط االسموزي للمحلول عند درجة ص ر سيليسيوس؟         

 جوي . لتر كل ن . مول( 0.0821غم   مول، ر= C3H8O3  =92) ك م لدلجلسرين 

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 

.......................................................... 
 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

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

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

 

 

 

 ( 2) ورقة عمل

 

قومي ، و شكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة المعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 الضغط االسموزيالموضوع :  د   5الزمن : 
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 العاشرالدرس 
 خواك المحاليل األيونية الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 تكتا معادالت تأين لمركبات أيونية في المحاليل..  1
 تحسا معامل فانت هوف في المحاليل األيونية المخ  ة.. 2
 . تحسا القيمة العملية للخواك الجامعة بمعلومية القيمة النظرية.3

 

  التهيئة للمهمة   
 تناقش المعلمة الطالبات في سبا توصيل محلول مل  الطعام للتيار الكهربي.  . 1
 . تطلا المعلمة من الطالبات كتابة معادلة تأين مل  كلوريد الصوديوم.2
يد األلمنيوم ، و كبريتات البوتاسيوم ، و تطلا المعلمة من الطالبات كتابة معادلة تأين  كلور  .3

 المقارنة بين عدد الموالت الناتجة في محلول كل مل . 
 . تناقش المعلمة الطالبات في كي ية حساا القيمة ال علية للخواك الجامعة.    4
 

 

 

 

 

 

 

 المصادر و الوسائل التعليمية   
 . LCDق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز السبورة ، الكتاا المدرسي ، أورا
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 الخطوات االجرائية لمراحل نموذج ويتلي :
 يةاألنشطة التعليمية التعلم المرحلة رقم المهمة

1 

 تقديم المهمة
 ( على الطالبات.1عليمية )ورقة عملتعرض المعلمة المهمة الت -
 محاولة فهم المشكلة المعروضة. تطلا المعلمة من الطالبات  -
 تحديد خطوات الحل. المطلوا من الطالبات المعلمة تطلا -

المجموعات 
 المتعاونة

الواحدة غير  المجموعةمتجانسة ، و  توزيق الطالبات في مجموعات -
 ( طالبات  في بداية الحصة .5 – 4متجانسة تتكون من )

تحديد ممثلة عن دوار على طالبات كل مجموعة ، و توزيق األ -
 المجموعة .

توزيق ورقة عمل تتضمن المهمة التعليمية على مجموعات  -
 الطالبات .

  تشاركي. يطلا من كل مجموعة مناقشة المهمة في جو تعاوني و  -
 عة أداء المجموعات و تشجيعهم وارشادهم .متاب -

 المشاركة

 تقوم ممثلة عن كل مجموعة بعرض  بوستر االجابة على ال صل. -
 تقوم المعلمة بإدارة النقاش. -
مناقشة طرق الحل المختل ة ، والكشف عن مصادر أخطاء  -

 الطالبات.

2 

 تقديم المهمة

( على الطالبات 2عمل تقوم المعلمة بعرض المهمة التعليمية )ورقة -
 .  LCD، باستخدام برنامج البوربوينت و جهاز 

قل المعلمة إلى المرحلة تنتالتأكد من فهم الطالبات للمهمة ،بعد  -
 الثانية 

المجموعات 
 المتعاونة

 تتعاون أفراد كل مجموعة في مناقشة المهمة المطلوبة . -
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة عمل المجموعات. -
تطلا المعلمة من الطالبات االلتزام بخطوات حل المسألة  -

 . الكيميائية
 تشجيق المجموعات و تقديم بعض التوجيهات البسيطة . -
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 المشاركة
يطلا من ممثلة كل مجموعة بعرض النتائج التي توصلت اليها  -

 المجموعة، على هيئة بوستر ورقي .
 االجابة النهائية .اجراء نقاش جماعي حول خطوات الحل و دقة  -

 
  : تطلا المعلمة من كل ممثلة مجموعة تلخيك أهم ما ورد في الدرس ألفراد غلق الدرس

 مجموعتها.
 
  : النشاط البيتي 

جوي عند   0.05يساوي  K2SO4اذا كان الضغط االسموزي النظري لمحلول كبريتات البوتاسيوم 
 ي لن س المحلول عند ن س درجة الحرارة ؟ ، ما القيمة العملية للضغط األسموز س° 27درجة 
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 المهمة
 التعليمية

جوي عند  0.01يساوي  Al(NO3)3الضغط االسموزي النظري لمحلول نترات األلمنيوم 
 س ، ما القيمة العملية للضغط األسموزي لن س المحلول عند ن س درجة الحرارة ؟ ° 27

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 

.......................................................... 
 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
نون التعويض في القا

 ايجاد الحل و 

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

 

 

 

 

 

 ( 1) ورقة عمل

 

قومي ، و شكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة المعزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 خواك المحاليل األيونيةالموضوع :  د   5الزمن : 
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 المهمة
 التعليمية

الضغط اذيبت مادة أيونية في كمية من الماء النقي ، فاذا كانت النسبة بين قيمة 
، فهل (5سموزي المحسوبة نظرياك تساوي )قيمة الضغط األاألسموزي المقاسة عملياك و 

 ( ؟ Na2CO3 , AlCl3 , Al2(SO4)3المادة األيونية هي )

 تحديد المعطيات 1
.......................................................... 

.......................................................... 
 .......................................................... تحديد المطلوب حله 2

3 
تحديد القانون أو 
 العالقة المستخدمة

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

 تحويل الوحدات 4
........................................................ 
........................................................  

5 
التعويض في القانون 

 ايجاد الحل و 

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

 

 

 

 

 

 ( 2) ورقة عمل

 

قومي ، و مشكلة جيداك بالتعاون مق أفراد مجموعتك ، قومي بقراءة العزيزتي الطالبة : 
ال تنتظري زميلتك لتقوم بحل المسألة بدالك منك اع الخطوات المناسبة لحل المسألة، و باتب

  .وسجلي خطوات الحل أول بأول
 

 خواك المحاليل األيونيةالموضوع :  د   5الزمن : 

 



 
 

  197 

 

 

 (4ملحق )

 

 

 اعداد الباحث 

  إبراهيم رمضان رمضان

 

 م 2015-2014العام الدراسي 

 

 غـزة -الجامعة اإلسالمية 

 ات العليـــاعمــادة الدراسـ

 كلـيـــــــــــة التــربـــيـــــة 

 قسم مناهج وطرق تدريس     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل معمل الكميياء يف تدريس

 ) احملاليل ( الرابعة( من الوحدة الثاين والثالثالفصلني )

 ي عرش علمي من كتاب الكميياء اجلزء الثاين للصف احلاد

 البنايئ ابييبوفـقًا لمنوذج  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المقدمة :

   معين، أما بعدى آله وصحبه أجالحمد ر را العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعل
 / أختي المعلمة : السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته ........ أخي المعلم

المرشددد الددذي يسددتعان بدده فددي تدددريس المددادة العلميددة وفددق  عزيددزي المعلددم يعتبددر دليددل المعلددم       
دوات تجهيدز األتحديدد األهدداف و  نموذج تدريسي محدد أو استراتيجية تدريسية ما، بحيث نساهم في

زمددن مناسدددا فدددي تن يدددذ لالزمددة لتن يدددذ األنشدددطة التعليميددة، وذلدددك مدددن أجدددل السددير بخطدددى مناسدددبة و ا
 الدروس.

الثالدث مدن الوحددة األولدى )المحاليدل( مدن ال صدلين الثداني و وهذا دليل سوف يعينك في تددريس      
البندائي والدذي يسدمى بدايبي نموذج وفقاك ل ،كتاا الكيمياء )الجزء الثاني( للصف الحادي عشر علمي

  ما يلي ويتضمن الدليل دورة التعلم الخماسية،أحياناك باستراتيجية 
 مقدمة الدليل. 
 أهداف دليل المعلم. 
  البنائي بايبينبذة مختصرة عن نموذج. 
 ال صلين الثاني و الثالث من وحدة )المحاليدل( والمعداد  بايبي توجيهات عامة تتعلق بتدريس

 .البنائي بايبي راحل نموذجصياغة دروسها وفقاك لم
 دةاألهداف العامة المرتبطة بتدريس الوح. 
 . الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الدروس المراد تدريسها 
  حيددث تضدمنت خطددة كددل درس علددى مددا  بددايبيتخطديط وتن يددذ الدددروس وفقدداك لمراحدل نمددوذج

  يلي
 األهداف التعليمية. 
 در و الوسائل التعليميةالمصا. 
  همةللمالتهيئة. 
  بايبياألنشطة التعليمية التعلمية وفق مراحل نموذج. 
 التقويم الختامي. 
 غلق الدرس. 
 النشاط البيتي. 
 أوراق العمل المطلوبة لكل درس. 
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رشادات ويترك لك المجال إلظهار  والباحث إذ يضق هذا الدليل بين يديك، فإنه يقدم اجتهادات وا 
أو األنشددددطة المتنوعددددة أو إضددددافة الجديددددد إلددددى قدددددراتك وخبراتددددك و إبددددداعاتك فددددي وضددددق البدددددائل 

 المحتوى.
 أهداف دليل المعلم : 

 يمكن أن يسهم هذا الدليل في إفادة المعلم من حيث           
 .تحديد األهداف التعليمية المأمول تحقيقها وصياغتها بصورة سلوكية سليمة 
 .تحديد المادة العلمية المراد تعليمها للطالا 
 لتعليمية المناسبة للمحتوى الدراسي.تحديد األنشطة ا 
 .تحديد المواد واألدوات واألجهزة الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة 
 .اختيار أساليا التقويم المناسبة بغية التحقق من المردود التعليمي للطالا 
  البنائي . بايبيتدريس موضوعات الوحدة الدراسية وفقاك لمراحل نموذج 
 ني يعين على تحقيق األهداف التعليمية في الوقت المناسا.وضق جدول زم 

 البنائي :  بايبيتعةريف بنموذج 
يمدارس فيهدا المدتعلم دوراك ايجابيداك أثنداء مراحل منظمة متتابعدة   خمسيتضمن للتدريس  نموذج بنائي

ة التعليميددة المواقدف التعليميددة مدن خددالل الت اعددل النشدط بددين المعلدم والمددتعلم باالعتمدداد علدى األنشددط
االنشدددغال ، االستكشددداف ، الت سدددير ،  التدددي يقددددمها المعلدددم ، ويدددتم ذلدددك مدددن خدددالل خمدددس مراحدددل  

 التوسق ، التقويم.
 البنائي : بايبينبذة عن نموذج 

التدي لنظريدة البنائيدة، و فلسد ة اذج البنائية التدي تنطلدق مدن فكدر و يعتبر نموذج ويتلي أحد النما      
ويتكدون مدن خمدس مراحدل متتابعدة وهدي  ه بن سده تدمدتعلم حيدث يقدوم ببنداء معرفتؤكد الدور النشدط لل

 ، التقويم.االنشغال، االستكشاف، الت سير، التوسق
 :Excitement phase االثارةأواًل : مرحلة 

لطالا، واثارة اهتمدامهم وفضدولهم تجدا  تهدف هذ  المرحلة إلى الكشف عن الخبرات السابقة لدى او 
اؤالت، حديث نبوي ، طر  تسلجديد، وذلك من خالل األنشطة التالية  اختبار قصيرموضوع التعلم ا

، خارطة م اهيم، مهمات واقعية حياتية، لوحة كاريكداتير، ورقدة عمدل جماعيدة، حدل النشداط البيتدي، 
 يتمثل دور المعلم في هذ  المرحلة فيما يلي  فيديو تعليمي، و ، مشاهدة حكاية قصة، مناقشة صورة

 وتشجيق التنبؤ وتنشيط الطالا. ،، وتوليد ال ضول، واثارة التساؤالتاالثارة وال ائدة . خلق1
 . الكشف عن الخبرات السابقة التي يمتلكها الطالا.2
 . اكتشاف آلية ت كير الطالا تجا  موضوع التعلم الجديد.3
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 : Exploration phase االستكشافثانيًا : مرحلة 
ة ال رصة للطالا إلدراك وفهم المشكلة والتعرف علدى جميدق جوانبهدا، وتهدف هذ  المرحلة إلى اتاح

  المعلم في هذ  المرحلة فيما يلي والشروع في تن يذ خطوات حلها، ويتمثل دور
 .لمواد واالدوات الالزمة لالكتشاف. توفير ا1
 توجيههم للعمل والمشاركة ال اعلة.. تشجيق الطالا و 2
 .ا على االكتشاف والوصول إلى الحل كير لتح يز الطال. طر  التساؤالت المثيرة للت3
 .  المستمرة لمالحظات وحلول الطالا . االشراف والتوجيه والمتابعة4
 :  Explanation phase التفسير ثالثًا : مرحلة 

تهدف هذ  المرحلة إلى شر  وتوضدي  المهدارات التدي تعلمهدا الطدالا بلغدتهم الخاصدة والت اعدل     
لت سدير طدرق الحددل واالكتشدافات التدي توصدلوا اليهدا وذلددك بطدر  األدلدة والبدراهين ويتمثددل مدق المعلدم 

 دور المعلم في هذ  المرحلة فيما يلي  
 وشر  وت سير الخطوات. ،. تشجيق الطالا على توضي  المعارف والمهارات1
 . طر  تساؤالت على الطالا لتقديم األدلة والبراهين والمبررات.2
 الا بالت سيرات والتوضيحات الصحيحة والسليمة.. تزويد الط3
 : Expansion phase التوسع : مرحلة رابعاً  

وتهدف هذ  المرحلة إلى اكتشاف تطبيقدات جديددة للمعدارف والمهدارات التدي تدم بناؤهدا وت سديرها مدن 
و  الطالا ، وربط تلك الخبرات الجديدة بخبرات مشابهة، وامكانية توظيف طريقدة الحدل فدي مهمدات

مشدددكالت جديددددة مماثلدددة، ويدددتم ذلدددك بدددإثراء األمثلدددة، وتزويدددد الطدددالا بخبدددرات اضدددافية، وربدددط العلدددم 
 بالتقانة والمجتمق، وفهم طبيعة العلم، ويتمثل دور المعلم في تلك المرحلة فيما يلي  

 . تشجيق الطالا على تطبيق المعارف والمهارات وتوسيعها في مواقف حياتية جديدة.1
 ساؤالت على الطالا لتوضي  األدلة والبراهين والمبررات.. طر  الت2

 : Evaluation phaseخامسًا : مرحلة التقويم 
وتهدددف هددذ  المرحلددة إلددى تقددويم تعلددم الطددالا للمعددارف والمهددارات والعمليددات التددي تددم بناؤهددا وهددي 

 مرحلة متداخلة مق بقية المراحل، ويتمثل دور المعلم في هذ  المرحلة في  
 حظة الطالا في تن يذ خطوات حل المسألة واكتساا مهارات الحل.. مال1
 . تقييم معارف ومهارات الطالا.2
 . تقييم التطبيقات الحقيقية لما تعلمه الطالا . 3
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 البنائي : بايبيتوجيهات عامة تتعلق بالتدريس وفق نموذج 
كددذلك بمناقشددة ، نشددطة المثيددرة. التأكيددد علددى التهيئددة للمهمددة التعليميددة مددن خددالل مجموعددة مددن األ1

 .بات في القانون المستخدم في الحلالطال
 على الطالبات والعمل على اكتشاف خطوات الحل بشكل فردي . . توزيق أوراق العمل2
 صياغة المسائل الكيميائية على صورة مشكالت حياتية واقعية تمس حياة الطالبات.  .3
لرائهن ومقترحدددداتهن والمشدددداركة بالمناقشددددة الجماعيددددة . اعطدددداء فرصددددة كاملددددة للطالبددددات لددددإلدالء بدددد4

 ب اعلية.
. التخطيط ألنشطة مرحلة التوسق وطر  أسئلة لربط المعارف والمهارات وربطها بمشكالت حياتية 5

 جديدة مشابهة .
 .ات االجرائية لمراحل نموذج بايبي. االستمرارية في التقويم كعملية متداخلة في الخطو 6
، مرحلدددة االنشدددغال  مرحلدددة  الخمدددسبمراحلددده  بدددايبيطة التعليميدددة وفدددق نمدددوذج . التخطددديط لألنشددد7

 .، مرحلة التقويمالت سير، مرحلة التوسق، مرحلة االستكشاف
. التأكيدددد علدددى غلدددق الددددرس و تلخددديك النقددداط الرئيسدددة فيددده والتأكيدددد علدددى خطدددوات حدددل المسدددألة 8

 الكيميائية من قبل الطالبات أن سهن .
 تدريس الوحدة:األهداف العامة ل

 . توضي  المقصود بتركيز المحلول.1
 . تحديد الطرق المختل ة للتعبير عن تركيز المحلول.2
 . توضي  أثر اختالف كمية المذيا على التركيز عند ثبوت العوامل األخرى.3
 . حل مسائل حسابية تتعلق بطرق التعبير عن التركيز.4
 .. حل مسائل حسابية تتعلق بحسابات التخ يف5
 . توضي  الخواك الجامعة للمحاليل. 6
 . التعرف على أثر التركيز على انخ اض الضغط البخاري.7
 . التعرف على أثر التركيز على ارت اع درجة غليان المحلول.8
 . تحديد أثر التركيز على انخ اض درجة تجمد المحلول حسابياك.9

 . توضي  أثر التركيز على الضغط االسموزي للمحلول.10
 . حل مسائل حسابية متنوعة متعلقة بالخواك الجامعة للمحاليل.11
 . توضي  أهمية ظاهرة الضغط االسموزي في الحياة.12
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 التوزيع الزمني لموضوعات الفصلين الثاني و الثالث من الوحدة األولى )المحاليل(
 عدد الحصص الموضوع الفصل الوحدة

ليل
محا

: ال
عة 
لراب
ا

 

الثاني  
تركيز 
 ليلالمحا

 1 النسبة المئوية للمذاا
 2 الموالرية
 1 المواللية

 1 الكسر المولي
 1 حسابات التخ يف

الثالث  
الخواك 
الجامعة 
 للمحاليل

 2 انخ اض الضغط البخاري
 1 ارت اع درجة غليان المحلول

 1 انخ اض درجة تجمد المحلول
 1 الضغط االسموزي للمحلول

 1 يل األيونيةخواك المحال
 12   المجموع
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 الدرس األول
 النسبة المئوية للمذاا الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 .  توض  المقصود بتركيز المحلول . 1
 الحجمية للمذاا .رن بين النسبة المئوية الكتلية و . تقا2
 العالقة الرياضية لحساا النسبة المئوية للمذاا . . تحدد3
 . تحل مسائل حسابية تتعلق بالنسبة المئوية للمذاا . 4

 

  التهيئة للمهمة   
 حل النشاط التمهيدي التالي . تطلا المعلمة من الطالبات 1

 أ. يتكون المحلول من .................  و  ..................
 ا . كمية المذاا في كمية معينة من المذيا يسمى ....................

 . تطر  المعلمة التساؤل التالي  على ماذا يعتمد مذاق المحلول السكري ؟2
 م هوم النسبة المئوية للمذاا وأنواعها.، وتوض  . تناقش المعلمة االجابات3
 . من خالل المناقشة تتوصل الطالبات إلى الصيغة الرياضية لقانون النسبة المئوية.4

 : الخطوات االجرائية لنموذج بايبي 

 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة

 االنشغال

قصددير عدددن تقددوم المعلمددة بإثددارة فضدددول الطالبددات نحددو المسددألة بعدددرض فيددديو  -
 صناعة الصابون ثم تقوم بطر  األسئلة التالية  

 أ. مم يصنق الصابون ؟
 ا. هل تكون تراكيز المحاليل المستخدمة عشوائية أم محددة ؟ 
 ج. هل يمكنك حساا هذ  التراكيز ؟ اذن تعالوا بنا نحسا .....

 المصادر والوسائل التعليمية   
 . LCDالسبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز 
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 االستكشاف

 ( على الطالبات.1توزع المعلمة ورقة عمل ) -
 من كل طالبة قراءة نك المسألة جيداك. تطلا المعلمة -
 تتي  المعلمة ال رصة لكل طالبة وضق خطة حل للمسألة، والبدء بتن يذها.  -
  تت قد المعلمة الطالبات وتقدم بعض التوجيهات لهن. -

 التفسير

 تطلا المعلمة من بعض الطالبات عرض اجابة المسألة . -
، وتقوم بحصر عدد االجابات تعرض المعلمة االجابة الصحيحة للمسألة -

 الصحيحة، ومدى توافق اجابات الطالبات مق االجابة الصحيحة .
 تطلا المعلمة من احدى الطالبات توضي  آلية الحل على السبورة . -
 تناقش المعلمة مق الطالبات خطوات التوصل إلى الحل والنتيجة النهائية . -

 التوسع

أمثلة تطبيقية حياتية على استخدام النسبة تطلا المعلمة من الطالبات اعطاء  -
 المئوية في التعبير عن التركيز .

 تطر  المعلمة التساؤل التالي    -
 ما النتيجة المترتبة عن زيادة تركيز هيدروكسيد الصوديوم عند صناعة الصابون؟

 التقويم

 ( على الطالبات.2توزع المعلمة ورقة عمل ) - 
 ت حل المسألة.تطلا المعلمة من الطالبا - 
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة حل الطالبات مق االستمرارية في التوجيه. - 
 تقوم المعلمة بمناقشة الحل وتصحي  أخطاء الطالبات . -

 

  : علدى، تطلا المعلمة من احدى الطالبات بتلخيك أهم ما تعلمته في الدرسغلق الدرس 
 . البديل المعلم صورة

 

 ما كتلة كبريتات األمونيوم :  النشاط البيتي(NH4)2SO4  400التي تلزم مزارع  لتحضدير 
مدددددددددول  لتدددددددددر السدددددددددتخدامه سدددددددددماد لمزرعتددددددددده ؟                0.25مدددددددددن محلدددددددددول تركيدددددددددز  يسددددددددداوي 3سدددددددددم

 .غم  مول 2SO4 =132(NH4)لددد م علماك بأن ك
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 ... الطالبة عزيزتي                                          
اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

السدددتخدامه فدددي صدددناعة   NaOHقدددام أحدددد العمدددال بتحضدددير محلدددول هيدروكسددديد الصدددوديوم 
دروكسيد غم ماء . ما النسبة المئوية الكتلية لهي 150في  NaOHغم من  15الصابون بإذابة 

 الصوديوم ؟

 النسبة المئوية للمذاب الموضوع :

 ( 1ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................
...........................................................................................

    تحديد المطلوب
...........................................................................................

 تنفيذ خطة الحل :
...........................................................................................

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

................................................................  .......................... 
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    الطالبة عزيزتي                                          

المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون 
 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

نقي، طلا المعلم من غسان تحضير  HClيتوفر في المختبر قارورة حمض هيدروكلوريك 
. 3غم   سم 1.19بالكتلة  وكثافته  %37وتركيز   3سم 50محلول مائي من الحمض حجمه 

 التي تلزم غسان ؟  HClما كتلة حمض 

 

 ( 2ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  ات :المعطي 
...........................................................................................
...........................................................................................

    تحديد المطلوب
...........................................................................................

 تنفيذ خطة الحل :
...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................
  .......................................................................................... 
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 الدرس الثاني
 الموالرية الموضوع كيمياء المبحث
 2 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 .  توض  المقصود بموالرية المحلول  .1
 ية المحلول .. تشتق قانون حساا موالر 2
 . تحدد وحدة قياس الموالرية من القانون . 3
 . توظف قانون الموالرية في حل مسائل حسابية.4

 

  التهيئة للمهمة   
 نا عن تركيز المحلول في الدرس السابق؟. تطر  المعلمة التساؤل التالي   كيف عبر 1

هل يوجد طرق أخرى؟ تحدد المعلمة عنوان الدرس من أفوا  الطالبات ) الموالرية(  و تكتبه على 
 السبورة.

. تناقش المعلمة الطالبات في م هوم الموالرية، وتطلا من الطالبات تحويل التعريف الل ظي 2
 إلى قانون.

اشتقاق وحدة قياس الموالرية من القانون ، وتناقش الطالبات في  . تطلا المعلمة من الطالبات3
 ( إلى لتر.3وحدات قياس حجم المحلول و كي ية تحويل  الحجم من )سم

 : الخطوات االجرائية لنموذج بايبي 

 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة

 االنشغال

اسدكتش مسدرحي بدين تقوم المعلمة بإثارة فضول الطالبات نحو المسدألة بعدرض  -
 لبيان أهمية تراكيز المبيدات الحشرية، ثم تسأل  مهندس زراعي وأحد المزارعين

 ؟ما أهمية المبيداتأ. 
 ؟ هل من الضرورة معرفة تركيز تلك المبيداتا. 

 المصادر والوسائل التعليمية   
 .السبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة 



 
 

  208 

 

 

 نتعرف على طريقة جديدة لحساا التركيز.اذن تعالوا بنا 

 االستكشاف

 ات.( على الطالب1توزع المعلمة ورقة عمل ) -
 تطلا المعلمة من كل طالبة قراءة نك المسألة جيداك. -
 تتي  المعلمة ال رصة لكل طالبة وضق خطة حل للمسألة، والبدء بتن يذها.  -
  تت قد المعلمة الطالبات وتقدم بعض التوجيهات لهن. -

 التفسير

 تطلا المعلمة من بعض الطالبات عرض اجابة المسألة . -
بة الصحيحة للمسألة، وتقوم بحصر عدد االجابات تعرض المعلمة االجا -

 الصحيحة، ومدى توافق اجابات الطالبات مق االجابة الصحيحة .
 تطلا المعلمة من احدى الطالبات توضي  آلية الحل على السبورة . -
 تناقش المعلمة مق الطالبات خطوات التوصل إلى الحل والنتيجة النهائية . -

 التوسع

 التساؤل التالي   تطر  المعلمة  -
 ما االعتبارات الواجا مراعاتها عند استخدام المبيدات الحشرية؟
 هل من الضروري مراقبة المزارعين عند استخدامهم للمبيدات؟

 تناقش المعلمة اجابات األسئلة مق الطالبات.

 التقويم

 ( على الطالبات.2توزع المعلمة ورقة عمل ) - 
 ل المسألة.تطلا المعلمة من الطالبات ح - 
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة حل الطالبات مق االستمرارية في التوجيه. - 
 .اقشة الحل وتصحي  أخطاء الطالباتتقوم المعلمة بمن -

 

  : علدى، تطلا المعلمة من احدى الطالبات بتلخيك أهم ما تعلمته في الدرسغلق الدرس 
 .البديل المعلم صورة

 

  : كتلدددة كبريتدددات األمونيدددوم  مددداالنشةةةاط البيتةةةي(NH4)2SO4   التدددي تلدددزم مدددزارع  لتحضدددير
مددددددول   لتددددددر السددددددتخدامه سددددددماد لمزرعتدددددده ؟                 0.25مددددددن محلددددددول تركيددددددز  يسدددددداوي 3سددددددم 400

 .غم  مول 2SO4 =132(NH4)لددد م علماك بأن ك
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 ... الطالبة عزيزتي                                          
اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

مدددن المدددواد الخطدددرة شدددديدة السدددمية قدددام أحدددد عمدددال المصدددانق بإذابدددة    KCNسددديانيد البوتاسددديوم 
فددي كميددة مددن المدداء المقطددر ، فأصددب  تركيددز المحلددول      KCNغددم مددن سدديانيد البوتاسدديوم 6.5
م بتحضددددددددددددير  عامددددددددددددل المصددددددددددددنق ؟                              مددددددددددددول لتر . مددددددددددددا حجددددددددددددم المحلددددددددددددول الددددددددددددذي قددددددددددددا 0.3

 غم مول KCN  =65لد  معلماك بأن ك

 الموالرية الموضوع :

 ( 1ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

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

  .......................................................................................... 
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    الطالبة عزيزتي                                          

لمسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون ا 
 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

يعتبر الميثانول )كحول الخشا ( من المدواد شدديدة السدمية والتدي تسدبا العمدى أو الوفداة ، قدام 
مدن المداء . مدا التركيدز المدوالري  3سم 200 في CH3OHغم ميثانول  16فني المختبر بإذابة 

 غم   مول . CH3OH  =32لدد  مللمحلول الناتج ؟ علماك بأن ك

 ( 2ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

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

  .......................................................................................... 
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 الدرس الثالث
 المواللية الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 .  توض  المقصود بمواللية المحلول.1
 . . تشتق قانون حساا المواللية2
 . تحدد وحدة قياس المواللية من القانون.3
 . ت سر سبا م اضلة استخدام التركيز المواللي على التركيز الموالري .4
 . توظف قانون الموالرية في حل مسائل حسابية.5

 

 هيئة للمهمة الت   
. تقدم المعلمة منظم متقدم )مخطط( يوض  طرق التعبير عن التركيز، وتطلا من الطالبات 1

 تحديد عنوان الدرس الجديد، وتكتبه على السبورة )المواللية( .
. تناقش المعلمة الطالبات في م هوم المواللية، وتطلا من الطالبات تحويل التعريف الل ظي 2

 إلى قانون.
لا المعلمة من الطالبات اشتقاق وحدة قياس الموالرية من القانون، وتناقش الطالبات في . تط3

 سبا تقضيل استخدام المواللية على الموالرية.

 : الخطوات االجرائية لنموذج بايبي 

 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة

 االنشغال

عددرض ثددالث عبددوات عددن طريددق  بجددذا انتبددا  وتركيددز الطالبدداتتقددوم المعلمددة  -
ألحماض، وتطلا من الطالبدات تحديدد صد ات األحمداض، وتطلدا مدن الطالبدات 

 قراءة المكتوا على الملصق  اسم الحمض ، تركيز الحمض، رمز الحمض.
 تطر  المعلمة التساؤل التالي  -

 المصادر والوسائل التعليمية   
 .السبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة 
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 كيف يمكن حساا التركيز المواللي لألحماض.

 االستكشاف

 لطالبات.( على ا1توزع المعلمة ورقة عمل ) -
 تطلا المعلمة من كل طالبة قراءة نك المسألة جيداك. -
 تتي  المعلمة ال رصة لكل طالبة وضق خطة حل للمسألة، والبدء بتن يذها.  -
  تت قد المعلمة الطالبات وتقدم بعض التوجيهات لهن. -

 التفسير

 تطلا المعلمة من بعض الطالبات عرض اجابة المسألة . -
االجابة الصحيحة للمسألة، وتقوم بحصر عدد االجابات تعرض المعلمة  -

 الصحيحة، ومدى توافق اجابات الطالبات مق االجابة الصحيحة .
 تطلا المعلمة من احدى الطالبات توضي  آلية الحل على السبورة . -
 تناقش المعلمة مق الطالبات خطوات التوصل إلى الحل والنتيجة النهائية . -

 التوسع

 تسمية أحماض تستخدم في المنزل.علمة من الطالبات تطلا الم -
 تسأل المعلمة عن أهمية معرفة تراكيز األحماض.  -
   تطر  المعلمة التساؤل التالي -

 ماذا يحدث عند استخدام حمض الخليك المركز في األطعمة؟

 التقويم

 ( على الطالبات.2توزع المعلمة ورقة عمل ) - 
 ت حل المسألة.تطلا المعلمة من الطالبا - 
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة حل الطالبات مق االستمرارية في التوجيه. - 
 .اقشة الحل وتصحي  أخطاء الطالباتتقوم المعلمة بمن - 

 

  : علدى، تطلا المعلمة من احدى الطالبات بتلخيك أهم ما تعلمته في الدرسغلق الدرس 
 .البديل المعلم صورة

 

  قارني في جدول بين   الموالرية والمواللية من حيث    -: النشاط البيتي 
 الرمز ، القانون ، وحدة القياس ، التغير بدرجة الحرارة . 
غددم مددن المدداء المقطددر، فكددان  500غددم مددن مددادة صددلبة مجهولددة فددي  8قامددت أريددج بإذابددة  -

ادة المجهولدة مول   كغدم . هدل يمكدن مسداعدة أريدج فدي تحديدد المد 0.4تركيز المحلول الناتج 
 ومعرفة كتلتها المولية؟
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 ... الطالبة عزيزتي                                          
اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

حمددض الكبريتيددك حمددض قددوي و لدده تددأثير كدداو علددى الجلددد، يسددتخدم فددي المختبددرات  بتراكيددز 
 H2SO4كغددم مددن حمددض الكبريتيددك  0.784للمدداء ، قامددت غدددير بإذابددة  مختل ددة كمددادة نازعددة

لتدددددددر مدددددددن المددددددداء. مدددددددا التركيدددددددز المدددددددواللي )مدددددددد( للمحلدددددددول الدددددددذي حضدددددددرته غددددددددير؟                  4فدددددددي 
 غم مول   H2SO4  =98 لدد مك

 المواللية الموضوع :

 ( 1ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

...........................................................................................
  .......................................................................................... 
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    الطالبة عزيزتي                                          

اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  
 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الماء وتزداد ذائبيتده برفدق درجدة الحدرارة ، اذا  ( يذوا فيNaClمل  الطعام )كلوريد الصوديوم 
غددم مدداء،  100غددم لكددل  36س تسدداوي °20علمددت أن أقصددى ذائبيددة لكلوريددد الصددوديوم عنددد 

مددددددددددددددددداهي أقصددددددددددددددددددى موالليددددددددددددددددددة لهدددددددددددددددددذا المحلددددددددددددددددددول عنددددددددددددددددددد ن دددددددددددددددددس درجددددددددددددددددددة الحددددددددددددددددددرارة ؟                              
 غم   مول    NaCl  =58.5لدد  معلماك بأن ك

 ( 2ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................
...........................................................................................

    تحديد المطلوب
...........................................................................................

 تنفيذ خطة الحل :
...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................
  .......................................................................................... 
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 الدرس الرابع
 الكسر المولي الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص شر علميالحادي ع الصف

 
 األهداف التعليمية   
 .  توض  المقصود بالكسر المولي.1
 . تكتا قانون الكسر المولي.2
 . ت سر عدم وجود وحدة قياس للكسر المولي.3
 . تحسا الكسر المولي لمكونات محلول.4

 

  التهيئة للمهمة   
 .  تناقش المعلمة الطالبات في طرق التعبير عن التركيز السابقة .1
 . تناقش المعلمة الطالبات في تعريف الكسر المولي ، و أهميته في معرفة التركيز .2
 ياك .. تطلا المعلمة من الطالبات التعبير عن قانون الكسر المولي رياض3
 . تطر  المعلمة التساؤل التالي  هل للكسر المولي وحدة قياس ؟ ما السبا ؟4

 : الخطوات االجرائية لنموذج بايبي 

 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة

 االنشغال

تقددوم المعلمددة بإثددارة فضدددول الطالبددات نحددو المسددألة بعدددرض فيددديو قصددير عدددن  -
  بطر  األسئلة التالية  صناعة مستحضرات التجميل، ثم تقوم

 ؟ما اسم المركا الذي يستخدم في ترطيا الجلدأ. 
 ؟ هل مركا الجلسرين قابل للذوبان في الماءا. 

 ج. كيف يمكن حساا الكسر المولي لمحلول الجلسرين؟

 ( على الطالبات.1توزع المعلمة ورقة عمل ) - االستكشاف
 جيداك. تطلا المعلمة من كل طالبة قراءة نك المسألة -

 المصادر والوسائل التعليمية   
 . LCDم فلوماستر ملونة ، جهاز السبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقال
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 تتي  المعلمة ال رصة لكل طالبة وضق خطة حل للمسألة، والبدء بتن يذها.  -
  تت قد المعلمة الطالبات وتقدم بعض التوجيهات لهن. -

 التفسير

 تطلا المعلمة من بعض الطالبات عرض اجابة المسألة . -
تعرض المعلمة االجابة الصحيحة للمسألة، وتقوم بحصر عدد االجابات  -

 حيحة، ومدى توافق اجابات الطالبات مق االجابة الصحيحة .الص
 تطلا المعلمة من احدى الطالبات توضي  آلية الحل على السبورة . -
 تناقش المعلمة مق الطالبات خطوات التوصل إلى الحل والنتيجة النهائية . -

 التوسع

ز جمق عينات لمرطبات الجلد وتحديد تركيتطلا المعلمة من الطالبات  -
 الجلسرين فيها من خالل الملصق الموضوع على العبوة.

 تطر  المعلمة التساؤل التالي    -
 ؟عن انخ اض تركيز الجلسرين في مستحضرات التجميلما النتيجة المترتبة 

 التقويم

 ( على الطالبات.2توزع المعلمة ورقة عمل ) - 
 تطلا المعلمة من الطالبات حل المسألة. - 
 ة بمراقبة ومتابعة حل الطالبات مق االستمرارية في التوجيه.تقوم المعلم - 
 تقوم المعلمة بمناقشة الحل وتصحي  أخطاء الطالبات . - 

 

  : علدى، تطلا المعلمة من احدى الطالبات بتلخيك أهم ما تعلمته في الدرسغلق الدرس 
 . البديل المعلم صورة

 

  : من الغازات،  فاذا كانت اسطوانة تحتوي    غاز الطهي عبارة عن خليط النشاط البيتي
مول غاز بيوتان ( . ما الكسر المولي  10مول  غاز بروبان ، و 4مول غاز ميثان ، و 2) 

 ؟لغاز البروبان في الخليط 
 
 
 
 
 
 



 
 

  217 

 

 

 
 

 ... الطالبة عزيزتي                                          
د فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبع 

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

كغم  0.36قام أحمد بتحضير محلول جلسرين الستخدامه في ترطيا الجلد ، عن طريق خلط 
كغددم مدن الجلسددرين . سدداعدي أحمدد فددي ايجداد الكسددر المدولي لكددل مكددون  0.46مدن المدداء مدق 

                                                                   مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن مكونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات المحلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول ؟ 
 غم   مول ( 18ك م للماء = غم مول ،  92=   للجلسرين مك) 

 الكسر المولي موضوع :ال

 ( 1ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

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

  .......................................................................................... 
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    الطالبة عزيزتي                                          

اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  
 ديد المطلوا، والبدء في حل المسألة.تح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مكتددوا عليدده   MgSO4يتددوفر فددي مختبددر المدرسددة محلددول مددائي مددن كبريتددات المغنيسدديوم ) 
ميددداء أن تحسدددا الكسدددر المدددولي لكدددل مكدددون مدددن % كتلدددة   كتلدددة ( ، أرادت معلمدددة الكي 20)

مكوندددددددددددددددات المحلدددددددددددددددول ، هدددددددددددددددل يمكندددددددددددددددك مسددددددددددددددداعدة المعلمدددددددددددددددة فدددددددددددددددي حسددددددددددددددداا ذلدددددددددددددددك؟                            
 غم   مول ( H2O   =18لد  مغم   مول ، ك MgSO4  =120لد  م) ك

 ( 2ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

...........................................................................................
  .......................................................................................... 
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 الدرس الخامس
 حسابات التخ يف الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 .  توض  م هوم تخ يف المحاليل.1
 .. توض  أهمية مبدأ التخ يف2
 التخ يف . . تحل مسائل حسابية متنوعة على قانون3

 

  التهيئة للمهمة   
 .  تطر  المعلمة التساؤل التالي على الطالبات  كيف يمكن التخ يف ملوحة حساء تم اعداد ؟ 1
 ير مشروا الخروا في شهر رمضان؟. تطر   المعلمة تساؤل اضافي   كيف يتم تحض2
 . تناقش المعلمة الطالبات في تعريف التخ يف.3
 . تقوم المعلمة باالستعانة بالرسم السبوري توضي  التغيرات المصاحبة لعملية التخ يف.    4
 . تقوم المعلمة بتوضي  م ردات قانون التخ يف .5

 : الخطوات االجرائية لنموذج بايبي 

 ة التعليمية التعلميةاألنشط المرحلة

 االنشغال

ثعبددان مح ددوظ فددي تقددوم المعلمددة بإثددارة فضددول الطالبددات نحددو المسددألة بعددرض  -
 محلول ال ورمالين داخل مرطبان، و تجري الحوار التالي 

 ؟ما اسم المحلول المستخدم في ح ظ العينات التشريحيةأ. 
 ؟ هل يستخدم بتركيز محددا. 
 %؟14% الى محلول تركيز  20ركيز  كيف يمكن تخ يف محلول تج. 

 ( على الطالبات.1توزع المعلمة ورقة عمل ) - االستكشاف
 تطلا المعلمة من كل طالبة قراءة نك المسألة جيداك. -

 المصادر والوسائل التعليمية   
 .السبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة 
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 تتي  المعلمة ال رصة لكل طالبة وضق خطة حل للمسألة، والبدء بتن يذها.  -
  تت قد المعلمة الطالبات وتقدم بعض التوجيهات لهن. -

 التفسير

 جابة المسألة .إتطلا المعلمة من بعض الطالبات عرض  -
جابات إلجابة الصحيحة للمسألة، وتقوم بحصر عدد اإلتعرض المعلمة ا -

 جابة الصحيحة .إلالصحيحة، ومدى توافق اجابات الطالبات مق ا
 .بات توضي  آلية الحل على السبورةتطلا المعلمة من احدى الطال -
 .النتيجة النهائيةمة مق الطالبات خطوات التوصل إلى الحل و تناقش المعل -

 التوسع

أهمية تخ يف عطاء أمثلة تطبيقية حياتية على إ تطلا المعلمة من الطالبات  -
 المحاليل المركزة إلى محاليل مخ  ة.

 تطر  المعلمة التساؤل التالي    -
 العكس؟ عند تخ يف الحمض المركز لماذا يضاف الحمض الى الماء وليس

 التقويم

 ( على الطالبات.2توزع المعلمة ورقة عمل ) - 
 تطلا المعلمة من الطالبات حل المسألة. - 
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة حل الطالبات مق االستمرارية في التوجيه. - 
 تقوم المعلمة بمناقشة الحل وتصحي  أخطاء الطالبات . - 

 

  : علدى، حدى الطالبات بتلخيك أهم ما تعلمته في الدرسإتطلا المعلمة من غلق الدرس 
 . البديل المعلم صورة

 

 : من محلول  3سم 500قامت شيماء بأخذ  النشاط البيتيNaOH    مول   لتر ،  4تركيز
مدددول   لتدددر . مدددا حجدددم المددداء الدددذي  1وأضدددافت اليهدددا كميدددة مدددن المددداء حتدددى أصدددب  تركيزهدددا 

 أضافته شيماء ؟
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 ... الطالبة عزيزتي                                          
اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

، قددددام أحدددد العمددددال  مددددول   لتدددر  15تركيدددز   HClمختبددددر أحدددد المصددددانق  حمدددض يتدددوفر فدددي 
مددول   لتددر . مددا حجددم محلددول  1.5مندده ، فأصددب  تركيددز المحلددول الندداتج  3سددم 800بتخ يددف 

HCl الذي قام بتحضير  العامل ؟ 

 حسابات التخفيف الموضوع :

 ( 1ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :
...........................................................................................

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

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

  .......................................................................................... 
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    لبةالطا عزيزتي                                          

اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  
 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مدن  200لتشدريحية، قدام فندي المختبدر بأخدذ يستخدم محلدول ال ورمدالين فدي ح دظ العيندات ا
لتددر. مددا تركيددز  1.8مددول   لتددر، وأكملهددا بالمدداء حتددى وصددل الحجددم  إلددى  2.4محلددول تركيددز  

 المحلول الناتج ؟   

 ( 2ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

...........................................................................................
  .......................................................................................... 
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 الدرس السادس
 انخ اض الضغط البخاري الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 يميةاألهداف التعل   
 .  توض  المقصود بالخواك الجامعة للمحاليل.1
 . توض  المقصود بالضغط البخاري للمحلول .2
 . ت سر سبا انخ اض الضغط البخاري للمحلول .3
 . تذكر نك قانون راؤول.4
 . تحدد العوامل المؤثرة في الضغط البخاري للمحلول.5
 اري.. تحل مسائل حسابية متنوعة على انخ اض الضغط البخ6

 

  التهيئة للمهمة   
 .  تناقش المعلمة الطالبات في م هوم الخواك ال يزيائية للمواد السائلة مق تقديم أمثلة عليها. 1
 ى الخاصية التي تعتمد على تركيز المحلول؟. تطر   المعلمة التساؤل التالي   ماذا تسم2
 . تناقش المعلمة الطالبات في تعريف الخواك الجامعة للمحاليل.3
 . تقوم المعلمة برسم مخطط سبوري يوض  الخواك الجامعة للمحاليل.  4
 . عن طريق الحوار و المناقشة تتوصل الطالبات الى م هوم الضغط البخاري .  5
جموعات الطالبات تقديم ت سير لسبا انخ اض الضغط البخاري . تطلا المعلمة من م6

 للمحلول عنه للمذيا النقي .
 . تناقش المعلمة الطالبات في قانون راؤول والعوامل المؤثرة في الضغط البخاري للمحلول.7

 : الخطوات االجرائية لنموذج بايبي 

 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة
 كددرات مددن الن ثددالينالطالبددات نحددو المسددألة بعددرض  بجددذا انتبددا علمددة تقددوم الم - االنشغال

 المصادر والوسائل التعليمية   
 .السبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة 
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  ، وتطر  األسئلة التالية المستخدم في إزالة عث المالبس
 ؟هل يذوا النقثالين في الماءأ. 

 ؟ يمكن أن يذوا الن ثالين في البنزينا. هل 
 كيف يمكن حساا الضغط البخاري لمحلول الن ثالين؟ج. 

 االستكشاف

 ( على الطالبات.1لمعلمة ورقة عمل )توزع ا -
 تطلا المعلمة من كل طالبة قراءة نك المسألة جيداك. -
 تتي  المعلمة ال رصة لكل طالبة وضق خطة حل للمسألة، والبدء بتن يذها.  -
  تت قد المعلمة الطالبات وتقدم بعض التوجيهات لهن. -

 التفسير

 المسألة .تطلا المعلمة من بعض الطالبات عرض اجابة  -
تعرض المعلمة االجابة الصحيحة للمسألة، وتقوم بحصر عدد االجابات  -

 الصحيحة، ومدى توافق اجابات الطالبات مق االجابة الصحيحة .
 تطلا المعلمة من احدى الطالبات توضي  آلية الحل على السبورة . -
 ائية .تناقش المعلمة مق الطالبات خطوات التوصل إلى الحل والنتيجة النه -

 التوسع
 مناقشة مق الطالبات حول نوع العالقة بين بإجراء حوار و تقوم المعلمة  -
  التجاذا بين الجزيئات ودرجة الغليان. -
 التجاذا بين الجزيئات والضغط البخاري للمحلول. -

 التقويم

 ( على الطالبات.2توزع المعلمة ورقة عمل ) - 
 ألة.تطلا المعلمة من الطالبات حل المس - 
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة حل الطالبات مق االستمرارية في التوجيه. - 
 تقوم المعلمة بمناقشة الحل وتصحي  أخطاء الطالبات . - 

 

  : تطلا المعلمة من احدى الطالبات بتلخيك أهم ما تعلمته في الدرسغلق الدرس ، 
 

  : مام  23.76س يساوي ° 25لنقي عند اذا كان الضغط البخاري للماء االنشاط البيتي
غم من مادة غير متطايرة مذابة في  5.4زئبق ، و كان الضغط البخاري لمحلول يحتوي على 

               ملم زئبق ، احسا الكتلة المولية للمادة المذابة .  23.32غم ماء يساوي  90
 غم   مول ( 18) ك م للماء = 
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 ... الطالبة عزيزتي                                          
اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

سدتخدم مبيدد حشدري للقضداء علدى الحشدرات التدي الن ثالين هيدروكربون صلا أبديض اللدون ، ي
غدم بندزين . احسدا الضدغط البخداري  78غم من الن ثالين فدي  6.4تضر المنسوجات ، أذيا 

س ، اذا علمددددت أن الضددددغط البخدددداري للبنددددزين عنددددد ن ددددس درجددددة الحددددرارة ° 25للمحلددددول عنددددد 
 غم   مول ( 78غم   مول ، ك م للبنزين =  128جوي. ) ك م للن ثالين =  0.125يساوي

 انخفاض الضغط البخاري الموضوع :

 ( 1ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................
...........................................................................................

    تحديد المطلوب
...........................................................................................

 تنفيذ خطة الحل :
...........................................................................................

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

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



 
 

  226 

 

 

 
 

    الطالبة عزيزتي                                          
سألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و اقرئي نك الم 

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% )بالكتلدددة( مدددن السدددكروز . 40محلدددول سدددكري يسدددتخدم فدددي صدددناعة الحلويدددات يتكدددون مدددن 
س أذا علمت أن الضغط البخاري للماء عندد ن دس ° 25احسا الضغط البخاري للمحلول عند 

                                       ملدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم زئبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق.                    26درجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرارة يسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداوي 
 غم مول    18للماء = مغم   مول ، ك 342للسكروز =  م) ك

 ( 2ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

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

  .......................................................................................... 
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 الدرس السابع
 ارت اع درجة الغليان الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 بدرجة غليان السائل..  توض  المقصود 1
 . ت سر سبا ارت اع درجة غليان المحلول .2
 . تحسا االرت اع في درجة غليان محلول بمعلومية التركيز المواللي للمحلول .3

 

 ة التهيئة للمهم   
 .  تطر  المعلمة التساؤل التالي على الطالبات  متي يبدأ الماء النقي بالغليان؟ 1
 . تناقش المعلمة الطالبات في تعريف درجة غليان السائل.2
. تطر  المعلمة التساؤل التالي على الطالبات  كم تبلغ درجة غليان الماء النقي؟ هل درجة 3

 مية من المل  إليها ؟              غليان الماء تبقى ثابتة بعد اضافة ك
 . تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات في ت سير سبا ارت اع درجة غليان المحلول .    4
 . تقوم المعلمة بتوضي  القانون المستخدم في حساا االرت اع في درجة غليان المحلول.5

 : الخطوات االجرائية لنموذج بايبي 

 لتعلميةاألنشطة التعليمية ا المرحلة

 االنشغال

تقددوم المعلمددة بإثددارة فضدددول الطالبددات نحددو المسددألة بعدددرض فيددديو قصددير عدددن  -
، وتنداقش الطالبدات فدي اآليدة القرآنيدة  وجعلندا مدن المداء كدل أهمية الماء في الحياة

   ثم تطلا من الطالبات ت سير العبارة التالية شيء حي  
 ) يعتبر الماء مذيا عالمي(

 ( على الطالبات.1زع المعلمة ورقة عمل )تو  - االستكشاف
 تطلا المعلمة من كل طالبة قراءة نك المسألة جيداك. -

 المصادر والوسائل التعليمية   
 . LCDالسبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة ، جهاز 
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 تتي  المعلمة ال رصة لكل طالبة وضق خطة حل للمسألة، والبدء بتن يذها.  -
  تت قد المعلمة الطالبات وتقدم بعض التوجيهات لهن. -

 التفسير

 ابة المسألة .تطلا المعلمة من بعض الطالبات عرض اج -
تعرض المعلمة االجابة الصحيحة للمسألة، وتقوم بحصر عدد االجابات  -

 الصحيحة، ومدى توافق اجابات الطالبات مق االجابة الصحيحة .
 تطلا المعلمة من احدى الطالبات توضي  آلية الحل على السبورة . -
 النهائية .تناقش المعلمة مق الطالبات خطوات التوصل إلى الحل والنتيجة  -

 تطر  المعلمة التساؤل التالي    - التوسع
 ؟ان محلولال ائدة العملية من معرفة مقدار االرت اع في درجة غليما 

 التقويم

 ( على الطالبات.2توزع المعلمة ورقة عمل ) - 
 تطلا المعلمة من الطالبات حل المسألة. - 
 الستمرارية في التوجيه.تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة حل الطالبات مق ا - 
 تقوم المعلمة بمناقشة الحل وتصحي  أخطاء الطالبات . - 

 

  : علدى، تطلا المعلمة من احدى الطالبات بتلخيك أهم ما تعلمته في الدرسغلق الدرس 
 . البديل المعلم صورة

 

 : ة غم من مادة غير متطايرة و غير متأين 25محلول يتكون من اذابة  النشاط البيتي
س ° 100.26غم ماء ، فاذا علمت أن هذا المحلول يغلي على درجة  200مذابة في 

 س . كغم   مول (° 0.512للماء =  غاحسا الكتلة المولية للمادة المذابة . ) ك
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 ... الطالبة عزيزتي                                          
بعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، و  

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

غدم  24يعتبر الماء مذيا قطبي عالمي له القدرة على اذابة العديد من المركبدات ، فداذا أذيدا 
غم ماء . اختلف أحمد مدق  600غم  مول( في  58ركا عضوي )كتلته المولية تساوي من م

خالد على درجة غليان المحلول،هل تستطيق حل هذا الخالف اذا علمت أن درجة غليان الماء 
 س . كغم   مول (° 0.512للماء =  غس؟) ك° 99.725النقي عند ن س الظروف تساوي 

 ارتفاع درجة الغليان الموضوع :

 ( 1ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

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

...........................................................................................
  .......................................................................................... 
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    الطالبة عزيزتي                                          
 اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و 

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

غددم مددن  95غددم مددن مركددا عضددوي نقددي فددي  3.75قامددت فاطمددة بتحضددير محلددول  بإذابددة 
س ° 56.5األسيتون ) مذيا عضوي ( ، وقاست درجة غليدان ذلدك المحلدول فوجددتها تسداوي 

، فهدل يمكندك مسداعدة تسدنيم علمداك بدأن م عن الكتلة المولية لذلك المركاو سألت زميلتها تسني
س . كغم ° 1.71لألسيتون يساوي  غس ، و ك° 55.95ألسيتون النقي يساوي درجة غليان ا

   مول

 ( 2ورقة عمل )  دقائق  5ن : الزم

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

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

...........................................................................................
............  .............................................................................. 
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 الدرس الثامن
 انخ اض درجة التجمد الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 .  توض  المقصود بدرجة تجمد السائل.1
 .سر سبا انخ اض درجة تجمد المحلول. ت 2
 تطبيقية على انخ اض درجة تجمد المحلول.. تعطي أمثلة 3
 . تحسا االنخ اض في درجة تجمد محلول بمعلومية التركيز المواللي للمحلول .3

 

  التهيئة للمهمة   
 لي على الطالبات  كم تبلغ درجة تجمد الماء؟ .  تطر  المعلمة التساؤل التا1
 . تناقش المعلمة الطالبات في تعريف درجة تجمد السائل.2
. تطر  المعلمة التساؤل التالي على الطالبات  ماذا يحدث لدرجة تجمد الماء اذا أضيف إليه 3

 كمية من مل  الطعام ؟              
 ير سبا انخ اض درجة تجمد المحلول .    . تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات في ت س4
 . تقوم المعلمة بتوضي  القانون المستخدم في حساا االنخ اض في درجة تجمد المحلول.5

 : الخطوات االجرائية لنموذج بايبي 

 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة

 االنشغال

 التالية  عن طريق طر  المشكلةبتهيئة الطالبات للمسألة تقوم المعلمة  -
 الباردة؟ كيف يمكن منق تجمد الماء في مبردات السيارات في روسيا

 ما اسم المركا المستخدم في ذلك؟
 عالم يعتمد مقدار االنخ اض في درجة تجمد الماء؟

 اذن تعالوا بنا نحسا ذلك.....

 المصادر والوسائل التعليمية   
 .السبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة 
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 االستكشاف

 ( على الطالبات.1توزع المعلمة ورقة عمل ) -
 قراءة نك المسألة جيداك. تطلا المعلمة من كل طالبة -
 تتي  المعلمة ال رصة لكل طالبة وضق خطة حل للمسألة، والبدء بتن يذها.  -
  تت قد المعلمة الطالبات وتقدم بعض التوجيهات لهن. -

 التفسير

 تطلا المعلمة من بعض الطالبات عرض اجابة المسألة . -
عدد االجابات  تعرض المعلمة االجابة الصحيحة للمسألة، وتقوم بحصر -

 الصحيحة، ومدى توافق اجابات الطالبات مق االجابة الصحيحة .
 تطلا المعلمة من احدى الطالبات توضي  آلية الحل على السبورة . -
 تناقش المعلمة مق الطالبات خطوات التوصل إلى الحل والنتيجة النهائية . -

 التوسع

نق تجمد الماء في مبردات اقترا  طرق أخرى لمتطلا المعلمة من الطالبات  -
 السيارات.

 تطر  المعلمة التساؤل التالي    -
 ؟هل يوجد تطبيقات أخرى النخ اض درجة تجمد المحلول عن المذيا النقي

 التقويم

 ( على الطالبات.2توزع المعلمة ورقة عمل ) - 
 تطلا المعلمة من الطالبات حل المسألة. - 
 ل الطالبات مق االستمرارية في التوجيه.تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة ح - 
 تقوم المعلمة بمناقشة الحل وتصحي  أخطاء الطالبات . - 

 

  : علدى، تطلا المعلمة من احدى الطالبات بتلخيك أهم ما تعلمته في الدرسغلق الدرس 
 . البديل المعلم صورة

 

 : تطايرة مذابة في غم من مادة مجهولة غير م 4.5يحتوي محلول على  النشاط البيتي
س دون الص ر، احسا الكتلة ° 0.373غم ماء ، فاذا تجمد المحلول عند درجة  125

 س . كغم   مول(° 1.86لدلماء =  تالمولية للمادة المذابة . ) ك
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 ... الطالبة عزيزتي                                          
د فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبع 

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

( فدددي مبدددردات antifreeze( مدددادة مانعدددة لتجمدددد المددداء )C2H6O2يسدددتخدم االيثلدددين جليكدددول)
غدم مدن االيثلدين  6.5سدائق سديارة بتحضدير محلدول بإذابدة السيارات في المناطق الباردة ، قدام 

لددد  مغم ماء . ساعد السائق فدي تحديدد درجدة تجمدد المحلدول )علمداك بدأن   ك 200جليكول في 
C2H6O2  =62 س . كغم   مول(° 1.86لدلماء =  تغم   مول ، ك 

 انخفاض درجة التجمد الموضوع :

 ( 1ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

...........................................................................................
...........................................................................................
  .......................................................................................... 
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    الطالبة عزيزتي                                          

اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  
 ديد المطلوا، والبدء في حل المسألة.تح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غدددم مددداء ، فددداذا تجمدددد  500م مدددن مدددادة عضدددوية مذابدددة فدددي كغددد 0.045محلدددول يحتدددوي علدددى 
س . كغدم   ° 1.86(  للمداء يسداوي تس تحت الص ر و علمدت أن )ك° 0.93المحلول على 

 غم مول( ؟ 180=  مغم مول ، أم جلوكوز ك 342=  ممول هل المادة المذابة ) سكروز ك

 ( 2ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 الحل : تنفيذ خطة

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

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

...........................................................................................
  .......................................................................................... 
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 الدرس التاسع
 الضغط االسموزي الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 .  تقارن بين األغشية المن ذة واألغشية غير المن ذة.1
 . تعرف الظاهرة االسموزية .2
 المؤثرة في الضغط االسموزي. . تحدد العوامل3
 . تحسا الضغط االسموزي للمحلول.4
 . توض  تطبيقات ظاهرة الضغط االسموزي في الحياة اليومية.5

 

  التهيئة للمهمة   
 ري تناقش المعلمة مق الطالبات أنواع األغشية. .  عن طريق الرسم السبو 1
 . تقوم المعلمة بتلخيك أنواع األغشية على صورة خارطة م اهيمية.2
 . عن طريق العصف الذهني تتوصل الطالبات إلى تعريف الظاهرة االسموزية. 3
 ية.    . تناقش المعلمة الطالبات في العوامل المؤثرة في الضغط االسموزي و تطبيقاته الحيات4
 . تقوم المعلمة بتوضي  م ردات القانون المستخدم في حساا الضغط االسموزي.5

 : الخطوات االجرائية لنموذج بايبي 

 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة

 االنشغال

 أكياس لمحاليل طبيةتقوم المعلمة بإثارة فضول الطالبات نحو المسألة بعرض  -
 ئلة التالية على الطالبات و تطر  األس

 أ. ما أنواع المحاليل الطبية المستخدمة في المستش يات؟
 ا. كيف تعطى تلك المحاليل للمرضى؟

 . هل تكون تراكيز المحاليل المستخدمة عشوائية أم محددة؟ ا

 المصادر والوسائل التعليمية   
 .السبورة ، الكتاا المدرسي ، أوراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة 



 
 

  236 

 

 

 االستكشاف

 ( على الطالبات.1توزع المعلمة ورقة عمل ) -
 .تطلا المعلمة من كل طالبة قراءة نك المسألة جيداك  -
 تتي  المعلمة ال رصة لكل طالبة وضق خطة حل للمسألة، والبدء بتن يذها.  -
  تت قد المعلمة الطالبات وتقدم بعض التوجيهات لهن. -

 التفسير

 تطلا المعلمة من بعض الطالبات عرض اجابة المسألة . -
تعرض المعلمة االجابة الصحيحة للمسألة، وتقوم بحصر عدد االجابات  -

 .بات الطالبات مق االجابة الصحيحةومدى توافق اجا الصحيحة،
 تطلا المعلمة من احدى الطالبات توضي  آلية الحل على السبورة . -
 تناقش المعلمة مق الطالبات خطوات التوصل إلى الحل والنتيجة النهائية . -

 التوسع
 طم هوم الضغتطلا المعلمة من الطالبات اعطاء أمثلة تطبيقية حياتية على  -

 االسموزي، وتناقش الطالبات في أهمية الضغط االسموزي للمحاليل عند نقلها
 من وسط إلى وسط آخر.

 التقويم

 ( على الطالبات.2توزع المعلمة ورقة عمل ) - 
 تطلا المعلمة من الطالبات حل المسألة. - 
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة حل الطالبات مق االستمرارية في التوجيه. - 
 .اقشة الحل وتصحي  أخطاء الطالباتتقوم المعلمة بمن - 

 

  : علدى، تطلا المعلمة من احدى الطالبات بتلخيك أهم ما تعلمته في الدرسغلق الدرس 
 . البديل المعلم صورة

 

 : احسا الضغط االسموزي عند درجة ص ر سيليسيوس لمحلول مائي  النشاط البيتي
 ، مذاباك في لتر واحد من الماء. C3H8O3غم من الجليسرين  32يحتوي على 

 جوي . لتر كل ن . مول( 0.0821غم   مول  ، ر= C3H8O3   =92) ك م لدلجلسرين  
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 ... الطالبة عزيزتي                                          
المعطيدات و  اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك 

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

يراعى في تراكيز المحاليل الطبية التي تعطى عدن طريدق الوريدد أن يكدون ضدغطها االسدموزي 
مسداوياك للضددغط األسددموزي للدددم ، فدداذا تددم تحضدير محلددول مددائي فددي مختبددر أحددد المستشدد يات 

غدم   مدول مدذاباك فدي  342( كتلتده الموليدة C12H22O11غم من السدكروز) 1.75يحتوي على 
 . س .احسا الضغط االسموزي للمحلول°17من المحلول عند  3سم 150

 (مول لتر كل ن. جوي. 0.0821ر= ) 

 الضغط االسموزي الموضوع :

 ( 1ورقة عمل )  دقائق  5:  الزمن

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

...........................................................................................
...........................................................................................
  .......................................................................................... 
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    الطالبة عزيزتي                                          

اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  
 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) مرطدددا  C3H8O3غدددم مدددن الجليسدددرين  64يحتدددوي علدددى  3سدددم 1200محلدددول مدددائي حجمددده 
                     للجلدددددددددددددد (. مدددددددددددددا الضدددددددددددددغط االسدددددددددددددموزي للمحلدددددددددددددول عندددددددددددددد درجدددددددددددددة صددددددددددددد ر سيليسددددددددددددديوس؟   

 جوي . لتر كل ن . مول( 0.0821غم   مول، ر= C3H8O3  =92) ك م لدلجلسرين 

 ( 2ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

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

  .......................................................................................... 
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 الدرس العاشر
 خواك المحاليل األيونية الموضوع كيمياء المبحث
 1 عدد الحصص الحادي عشر علمي الصف

 
 األهداف التعليمية   
 .  تكتا معادالت تأين لمركبات أيونية في المحاليل.1
 . تحسا معامل فانت هوف في المحاليل األيونية المخ  ة.2
 ة للخواك الجامعة بمعلومية القيمة النظرية.. تحسا القيمة العملي3

 

  التهيئة للمهمة   
 .  تناقش المعلمة الطالبات في سبا توصيل محلول مل  الطعام للتيار الكهربي. 1
 بات كتابة معادلة تأين مل  كلوريد الصوديوم.. تطلا المعلمة من الطال2
، و كبريتات البوتاسيوم، و ادلة تأين  كلوريد األلمنيوم. تطلا المعلمة من الطالبات كتابة مع3

 المقارنة بين عدد الموالت الناتجة في محلول كل مل . 
 . تناقش المعلمة الطالبات في كي ية حساا القيمة ال علية للخواك الجامعة.    4

 : الخطوات االجرائية لنموذج بايبي 

 األنشطة التعليمية التعلمية المرحلة

 االنشغال

بتدددذكير الطالبدددات بالصددديغ تقدددوم المعلمدددة بإثدددارة فضدددول الطالبدددات نحدددو المسدددألة  -
الكيميائيدددة لدددبعض المركبدددات األيونيدددة، عدددن طريدددق عدددرض جددددول يتضدددمن بعدددض 

مركبدات، وتطلدا مدن الطالبدات المركبدات بددون صديغ، وصديغ بددون اسدم الأسماء 
 تكملة الجدول بشكل ثنائي.

 االستكشاف
 ( على الطالبات.1توزع المعلمة ورقة عمل ) -
 تطلا المعلمة من كل طالبة قراءة نك المسألة جيداك. -
 تتي  المعلمة ال رصة لكل طالبة وضق خطة حل للمسألة، والبدء بتن يذها.  -

 المصادر والوسائل التعليمية   
 وراق عمل ، أقالم فلوماستر ملونة.السبورة ، الكتاا المدرسي ، أ
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 التفسير

 الطالبات عرض اجابة المسألة .تطلا المعلمة من بعض  -
تعرض المعلمة االجابة الصحيحة للمسألة، وتقوم بحصر عدد االجابات  -

 الصحيحة، ومدى توافق اجابات الطالبات مق االجابة الصحيحة .
 تطلا المعلمة من احدى الطالبات توضي  آلية الحل على السبورة . -
 الحل والنتيجة النهائية . تناقش المعلمة مق الطالبات خطوات التوصل إلى -

 التوسع
المقارنة بين مقدار االرت اع في درجة غليان محلول يحتوي على تطلا المعلمة  -
مول من كلوريد 1مول من كبريتات األلمنيوم ، ومحلول آخر يحتوي على 1

 الكالسيوم، مق الت سير.

 التقويم

 ( على الطالبات.2توزع المعلمة ورقة عمل ) - 
 معلمة من الطالبات حل المسألة.تطلا ال - 
 تقوم المعلمة بمراقبة ومتابعة حل الطالبات مق االستمرارية في التوجيه. - 
 تقوم المعلمة بمناقشة الحل وتصحي  أخطاء الطالبات . - 

 

  : علدى، تطلا المعلمة من احدى الطالبات بتلخيك أهم ما تعلمته في الدرسغلق الدرس 
 . البديل المعلم صورة

 

 : احسا الضغط االسموزي عند درجة ص ر سيليسيوس لمحلول مائي  النشاط البيتي
 ، مذاباك في لتر واحد من الماء. C3H8O3غم من الجليسرين  32يحتوي على 

 جوي . لتر كل ن . مول( 0.0821غم   مول  ، ر= C3H8O3   =92) ك م لدلجلسرين  
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 ... الطالبة عزيزتي                                          
اقرئي نك المسألة التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  

 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

جددددوي عنددددد       0.01يسدددداوي  Al(NO3)3الضددددغط االسددددموزي النظددددري لمحلددددول نتددددرات األلمنيددددوم 
 القيمة العملية للضغط األسموزي لن س المحلول عند ن س درجة الحرارة ؟ س ، ما° 27

 خواص المحاليل األيونية الموضوع :

 ( 1ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................

...........................................................................................
    تحديد المطلوب

...........................................................................................
 تنفيذ خطة الحل :

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

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

...........................................................................................
................  .......................................................................... 
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    الطالبة عزيزتي                                          

التالية بتمعن، وبعد فهمك لمضمون المسألة اجتهدي في تلخيك المعطيدات و  اقرئي نك المسألة 
 تحديد المطلوا، والبدء في حل المسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

اذيبت مدادة أيونيدة فدي كميدة مدن المداء النقدي ، فداذا كاندت النسدبة بدين قيمدة الضدغط األسدموزي 
( ، فهددل المددادة األيونيددة 5المقاسددة عمليدداك و قيمددة الضددغط األسددموزي المحسددوبة نظريدداك تسدداوي )

 ( ؟Na2CO3 , AlCl3 , Al2(SO4)3هي )

 ( 2ورقة عمل )  دقائق  5الزمن : 

  المعطيات : 
...........................................................................................
...........................................................................................

    ديد المطلوبتح
...........................................................................................

 تنفيذ خطة الحل :
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ABSTRACT 

This study aims to identify the effect of employing Wheatly's and 

Bybee's constructive models  on developing chemical solving  problem 

skills  among the ninth grade female students  in Gaza. 

 Study problem was defined in the following main question: 

 What is the effect of employing Wheatly's and Bybee's constructive 

models  on developing chemical solving  problem skills  among the ninth 

grade female students  in Gaza? 

The main question is divided into the following sub-questions: 

1. What  are the chemical solving  problem skills  among the ninth grade 

female students  in Gaza ? 

2.What is the effect of employing Wheatly's model on developing chemical 

solving  problem skills  among the ninth grade female students  in Gaza?  

3. What is the effect of employing Bybee's model on developing chemical 

solving  problem skills  among the ninth grade female students  in Gaza?  

4.Are there differences with significance statistical at level significance 

(0.05 ≥ α) between the average-level students of the experimental group 

which study using Wheatly's model and the experimental group which 

study using Bybee's model to test of chemical solving  problem skills?   

To achieve the aim, the researcher used the experimental approach 

which based on two experimental groups and control group with a pre and 

post test, the study sample was randomly selected and consisted of (112) 

female students  from the ninth grade in Akka secondary School  in Khan-

Youns, and three classes were randomly selected and distributed randomly 

to three groups, the first experimental group(38) students was taught using 

Wheatly's model, the second experimental group(38)students was taught 

using Bybee's model, while the control group (36) students was taught 

using ordinary method, in the second term of the school year(2014-2015). 

The researcher prepared test to measure chemical solving  problem 

skills, and make sure of its validity and reliability using the internal 

consistency validity, Alpha Cronbach method, and Split- Half method. 

The data of the study were analyzed using a number of statistical 

methods such as  T-test for two independent samples, size effect using ETA 

Square, and (D) test. 
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The results of this study showed the following:  

1. There were significant differences at level of statistical significance 

(α = 0.05) between the average levels of the experimental group which was 

taught using Wheatly's model and the average levels of the control group in 

the post applied of the chemical solving  problem skills test.  

2. There were significant differences at level of statistical significance     

(α = 0.05) between the average levels of the experimental group which was 

taught using Bybee's model and the average levels of the control group in 

the post applied of the chemical solving  problem skills test. 

3. There were no significant differences at level of statistical 

significance (α =0.05) between the average levels of the experimental 

group which was taught using Wheatly's model and the average levels of 

the experimental group which was taught using Bybee's model in the post 

applied of the chemical solving  problem skills test. 

In the light of those results, the study recommended more care for 

teachers training programs especially for teachers of chemistry and prepare 

them on using Wheatly's and Bybee's constructive models in their teaching. 

These courses will help the teachers a lot and reflect a positive effect on 

developing the skills of solving chemical problems for the students.   
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