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 ا  ـاء

 لدإلخـــ   دلـــض   ــ أ لــم ا لف  اـــة  لــم دلو ــد دلعةليـــد لدل ــ  لدل اــة    دلعزيــزإلــو لدلــ   
لــو ا ــم دلتعلــيم حــأل  لدلعطــة  دلح ي ــد دللةليــد ةــةح د دلعلــأ دلعــة    ةإلي ــةب لدءيــة   دل ي ــة  ، لد 
 ة. لم ع  هة دهلل لاطة   حفظو، ة  ت دلة   دل  ي ل  لدء أ دلتعلى لدلعفةف نمتعل دلتم 

دلحـــأ لدلتعـــ ي  ل ـــة اللـــلنم  ـــ   ـــب  كـــ    نـــم إلـــو ائـــعةبم دءح ـــةأ لئـــعيعتم  دلعزيـــزتيب، لوـــم 
  علدت ةة قةت  ةلتلليق لدلتع م لدلن ةح.

إلــو  عل ــمف دءلة ــ  دلــضيب  ــ  لد ا لف دء الــد لــم دل ــض  لدلعطــة  لــم ت  يــد دل يــ ، لكــةنلد 
 ي  لدلع ل  دلةةلحد لم ك  لقت لحيب.  نة دت للو ى لدلنل  تئع علو دل نية  ةلخ

إلــو كــ  دل ح ــيب  ــب دءقــة أ لدءةــ قة  لدلــز    لدل يــ دب، دلــضيب لقفــلد إلــو  ــةن م   ع ــة  
 ل عة    ةلتلليق لدلن ةح لدل قم إلو دل عةلم.

 اب دلعـ ي  دلعلـو لدلللـة  اـةب    دلحـأ كـ   نـم لدلنـل  لوـم دلعلـم   لأ لنـة ضلـ   ـب إلـو كـ 
 دلنةي .  لنعم دل للو عل نة إن  نعم   ة ينفعنة لدب ، ينفعنة  ة يعل نة

 لاـطعإلو ك  طةلأ علم ي ةه  ل لعد هـضد دلـ يب لدلـلطب  لقتـ  ل وـ ر لاـو ر دلليـةلمل دلطـلد  
 دلعةةم لدل دنم. نتفعد   ل    ،يو  عل ة  

 س لاا و ق يد: ق يد دءقةو لدلع نة    ب ا     ةه  ل إلو ك  ئوي  ل  يح لااي  ل 
 لللاطيب .... ل  ج دهلل ك  وم لغف  لوم لااكنوم لايح  نةت .

 اةب   دل للو دلتلليق لدل ئة  لدلا د . هضد دل تلد ع  اه    و    يعة   إلو ك  هؤال 

 
 ال احث                                                                             

  ا      ف الحـاـ                                                                           
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 شك    قـ  
يــة   ــم لــد دلح ــ  ك ــة ين لــم ل ــ   ل وــد لعظــيم اــلطةند علــو نع ةبــد ل البــد، لدلةــ   

 لدلا م علو  علم دلنةس دلخي  دلض  قة  دلع أ لدل ال يب إلو دلو ى لدلنل .

ضد دلع   دل تلد ع دلـض   ـة كـةب لـ  اب يـ ى دلنـل  لـلال تلليـق لدلح   هلل دلض  للعنم إلن ةز ه
ــــ  : دل ة عــــد  ــــو  وــــ  دل خلةــــيب لــــم هــــضر دل ة عــــد دل دب ــــ   إل ــــب   لع  دهلل عــــز ل ــــ  الال  لاخيــــ د ، ل ل

 . ل ب ال يئك  دلنةس ال يئك  دهلل دإلا  يد،

د دل ة عـد دإلاـ  يد، لال ياعنم لم هضد دل  ة  إال اب اتع م   زي  دلئك  لدلع لـةب إلـو  بةاـ
لو ع ة   كليد دلت  يد لدلويبد دلت  يايد  وة.  لو ع ة   دل  داةت دلعلية لدل حث دلعل م لد   لد 

، دلــض  ةــ ح اح ــ  ع ــ  دلوــة   دلنةقــد :لاتعــ م  ةلئــك  لدلتعــ ي  إلــو ااــتةض  دلــ كتل  دلفة ــ 
لتــل يوم  نــض   ديــد كتة ــد  لــم إ ئــة    وــ د   لــم يــ خ تف ــ   عل للــ  دإلئــ دف علــو هــضر دل اــةلد، ل 

 : لتحيــد دلــ كتل    ، لدلئــك   لةــل  لذاــتةضلــم دلــ نية لد خــ   خيــ  دل ــزد عنــم ل ــزدر دهلل  كل ةتوــة،
  لعل للو ــة  نةقئــدل هــضر دل اــةلد، لاتعــ م  ةلئــك  لدلتعــ ي  دءاــتةض دلــ كتل : عــة   عــل  دهللل دللللــل، 

 .ت دل  دادإلو دءاةتض  دلك دم دلضيب تف للد  تحكيم ا لد

لــو دلاــي   ــ ي  دلت  يــد لدلتعلــيم  غــ أ  –لئــك   دلخــة  إلــو: لزد   دلت  يــد لدلتعلــيم دلعــةلم، لد 
لـــو  ـــ ي   لـــو ااـــ      اـــد اـــة م دلعل ـــم   الـــد لـــم  ـــ ي هة دلفة ـــ  ل عل يوـــة دءعـــزد ، لد  غـــز ، لد 

تط يـق ا لدت    اد خةل  دلعل ـم لز  بـم  ـب دل عل ـيب دءلة ـ  دلـضيب قـة لد  تاـوي   و تـم لـم 
 دل  داد.

لدلح ــ  هلل الال  لاخيــ د  دلــض  للعنــم إلخــ دج هــضر دل اــةلد لــم ةــل توة دل تلد ــعد، لــ ب اةــ ت 
ب اخطــ ت ل ــب نفاــم، لا عــل دهلل اــ حةن  لتعــةلو اب ينفــع  وــضر دل اــةلد كــ   ــب  ل ــب دهلل لحــ ر، لد 

  .دطلع عليوة  ب دلت  لييب لدل ةحايب لطل د دلعلم

                                                                           
                                                                      

 دل ةحث                                                                    
طة ق يلاف دلح د                                                                       
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 الـ ا   م خص

عـــــ د    نـــــة    ةللاـــــةبط دل تعـــــ    لـــــم لحـــــ   دلتفةعـــــ  دلكي يـــــةبم إهـــــ لت هـــــضر دل  داـــــد إلـــــم 
  نــة   لــم هــضد دلدلكئــف عــب ااــ  ، ل لدلحاــة ةت دلكي يةبيــد لــم  ــة   دلكي يــة  للةــف دلحــة   عئــ 

، للتحعيـق اهـ دف دل  داــد أ دلةـف دلحـة   عئــ تن يـد  وـة دت كتة ـد دلةــيي دلكي يةبيـد لـ ى طــ 
 ا لدت دل  داـد اـتخ  ة   لدل ـنو  دلت  ي ـم،لدل ـنو  دل نـةبم دت ع دل ةحـث دل ـنو  دللةـفم دلتحليلـم 

للحـــ   دلتفةعـــ  دلكي يـــةبم لدلحاـــة ةت  نـــة  دخت ـــة   وـــة دت كتة ـــد دلةـــيي دلكي يةبيـــد دل ت الـــد لـــم: 
لدلــض   ،دلحــة   عئــ ، دلفةــ  دل  داــم دالل ، دلع لــم لدل عــ  دلكي يةبيــد لــم  ــة   دلكي يــة  للةــف 

لتـم تنفيـضر علـو  لع    ع  ع    علو    لعد  ب دءاـةتض  دل تخةةـيب لتحكي ـ ، 13تكلب  ب 
 لةـــ ق دالخت ـــة  لفعـــ دت لدلت ييـــزد دلةـــعل م  عـــة لل  دالخت ـــة  ز ـــبأ لحاـــة دلعينـــد دالاـــتط عيد

  ي يــد طل ــد دلةــف دلحــة   عئــ  عل ــم لــم د  ــب   يــع ، لتكــلب   ت ــع دل  داــلا ةتــ  دالخت ــة 
دختــة  دل ةحــث ، ل طةل ــة   539لدل ــةلي عــ  هم  م2132-2133غــز  لدل اــ ليب للعــةم دل  داــم  غــ أ

حيـث تـم دختيـة  دل   اـد     ي يـد غـ أ غـز  عيند دل  داد  ب    اد اـة م دلعل ـم دلاةنليـد لل نـيب
ــة ، تــم تعاــي وة إلــو  13دل  داــد  ــب ، لتكلنــت عينــد  ةلط يعــد دلعةــ يد هةتح يــ ل  :    ــلعتيبطةل 

طةل ـة ، لداـتخ م دل ةحـث  33دلت  ي يـد  ـب لدل   لعـد طةل ـة ،  35لتكلنت  ب  دل   لعد دل ة طد
إلي ـة  ح ـم  إيتـة  عة ـ ل  Mann – Whitneyدخت ـة   ـةب ليتنـم دل عةل ـةت دإلحةـةبيد لاه وـة 

لتــم   عة لــد  ت ـةب للت زبــد دلنةــفيد غيـ  دل تاــةليدل  ،Pearson عة ــ  د ت ـةط  ي اــلب ، ل دلتـ اي 
 (.  SPSSتحلي  دل يةنةت دلتم تم دلحةل  عليوة    نة   )

 لتلةلت دل  داد إلو دلنتةب  دلتةليد:

 وـــة   كتة ـــد   ـــلز دلعنةةـــ  تل ـــيح اهـــم دل وـــة دت دل تعلعـــد  كتة ـــد دلةـــيي دلكي يةبيـــد لهـــم:  .3
 وـــة   ت ـــ ي  ، ل نـــةت حاـــأ دلئـــحند ل ع لـــد دلتكـــةلؤ وـــة   تةـــنيف دءيل ، ل لدل   لعـــةت دلض يـــد

 وــــة   ، ل  وــــة   دلتعــــ ف علــــو انــــلدف دلتفــــةع ت دلكي يةبيــــد، ل دءيلنــــةت لــــم دلةــــيلد دلكي ةبيــــد
 .تلظيف دلةيلد دلكي يةبيد لم دلحاة ةت دلكي يةبيد

 ــة   إعــ د    نــة    ةللاــةبط دل تعــ    لــم لحــ   دلتفةعــ  دلكي يــةبم لدلحاــة ةت دلكي يةبيــد لــم  .2
 .دلكي ية  للةف دلحة   عئ 

لـم تن يــد  وـة دت كتة ـد دلةــيي دلكي يةبيـد لــ ى طـ أ دلةــف  دلكئـف عـب ااــ  دل  نـة   دلعــةبم .1
دل عـــ    ــيب دل   لعـــد دلت  ي يــد  عة نـــد  دالخت ــة ل ـــل  لــ لق لـــم حيـــث ت ــيب  دلحــة   عئــ 

  .د  دلت اي  ك ي  ح م  وكان،  ق دنوم لم دل   لعد دل ة طد لةةلح دل   لعد دلت  ي يد
لم تن يد  وة دت كتة د دلةيي دلكي يةبيد ل ى ط أ دلةـف  دلعةبم دل  نة   لةعليددلكئف عب  .3



 ح

 

  .(1.895) ب خ   حاةأ   ى دلكاأ دل ع   ل  د لكةنت هضر دلعي د  دلحة   عئ 

 لتلة  دل ةحث إلو دلتلةيةت دلتم  ب اه وة  ة يلم:

كاـــ   داـــتخ دم دللاـــةبط دل تعـــ     فةعليـــد اانـــة  دلع ليـــد دلتعلي يـــد ل ـــة لوـــة  ـــب ااـــ  لعـــة  علـــو  .3
 دلتحةي  دل  دام ل ى دلطل د.

 ملتحفـزه دلطل ـدع     د    ةللاةبط دل تع    لم   يع دل نةه  علو اب تخةطـأ هـضر دل ـ د    .2
 دل دلعيد للتعلم. ملتاي  ل يو

 يتم ت  ي وم علو إنتةج   د   لاةبط  تع    تعلي يد. تنظيم ل ئةت ع   لل عل يب  حيث .1
 داتخ دم  وة دت كتة د دلةيي دلكي يةبيد.  ل   دلت كي  علو دل عل يب   .3
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 قائم  المح   ا 
 الصفح  العق ان

 ت دإله د 
 ث ئك  لتع ي 

 ح-ج  لخ  دل  داد  ةلللد دلع  يد
 ض-خ قةب د دل حتليةت
  -ض قةب د دل  دل 
   قةب د دءئكة 
 ز قةب د دل  حق

 8-1 الفصل األ ل: ا  ا  العاج ل ـ ا  
 2 دل ع  د
 3  دل  داد  ئكلد
 3 دل  داد اه دف
 3 دل  داد اه يد
 8 دل  داد ح ل 

 8 دل  داد  ةطلحةت
 93-5 الفصل الثاقي: ا  ا  القظ ي ل ـ ا  

 31 دل تع    دللاةبطدل حل  دءل : 
 33 دل تع     دللاةبط  ةهيد
 32 دلت  يس لم دل تع    دللاةبط داتخ دم اه يد

 31 دل ي   دل تع    دللاةبط   د   تة يم عن    دعةتوة ي أ دلتم لدءاس دل عةيي 
 33 دل تع    دللاةبط عنةة 
 39 دلتعلي يد دللاةبط عنةة 
 33 دل   ام دلتعليم لم دإلنت نت داتخ دم
 33 دل   ايد دل نةه  لم نتدإلنت   داتخ دم

 38 دلتفةعليد دل تع    دللاةبط خ    ب دل تح كد دل  بيد للةل  دلطل د لوم
 35 دلتعليم لم دلتعلي يد دللاةب  داتخ دم اه يد
 23 دلتعل يد دلتعلي يد دللايلد دختية  ااس

 22 للاطيب لم دل تع    دللاةبط داتخ دم  علقةت
 21 دل تع    دللاةبط داتخ دم قلدع 

 23 دلكي يةبيد لدلةيي دلكي ية دل حل  دلاةنم: 
 23 لنئ توة  ةلكي ية  دلتع يف

 29 دلكي ية  هم  ة



 د

 

 29 دلكي ية  لتطل  نئ   لم لدل ال يب دلع أ  ل 
 23 دلكي يةبيد؟ دلعنةة  تكلنت كيف
 28   ك ةت ؟ علو يتع ف دلع يم دلكي يةبم كةب كيف
 25 دءل ؟ ع  مدل دلكي يةبم هل  ب

 11 دلكي يةبيد دلعنةة 
 13 دلكي ةليد لدءا ة  دل  لز
 12 دلض دت
 11 دل ل   دل  ل 
 11 دلكي يةبيد دل لد ط
 19 دل ايطد لدل  ك ةت دل زيبةت تا يد

 31 دل  ت ع لدحتية ةت دلكي ية 
 31   دلكي يةبيد دلةيي علو تعت   دلتم دلحاة ةت
 33 دلكي ية  ل  داد   ل يد  وة دت
 33 دلكي يةبيد دلةيي
 35 دلتكةلؤ
 91 ةحيحد  ةل   دلكي يةبيد دل عة لد كتة د

 92 دلكي ية   خت   لم إت ةعوة دللد أ دء ةب إ  د دت
 91 لللح دت دلعةل م لدلنظةم دلعيةاةت
 91 دلعيةس لح دت
 99 دلكي يةبيد لدلتفةع ت دلةيي
 99 دلتفةع   عة لد

 81-93 ال ا ق  الـ ا ا : لثالثا الفصل
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة:ال

يعث  العثالا الثحو حولثذل وحلثف بثراية حريث   حث  حاول اإلنسان عبر العصور أن يبحث  يثط  ب
الكثير مثثن اتكافثثايام المامثث  الاثثط سثثاعرم علثثو ا ثثوير العلثثوا بثث قثثااالمعريثث ل ومثثن ذثث ل حلثثف 

كيفي  افاعل الموار وب ا ُيعنو ب بيع  المار  ومكونااااوالاكنولوجيا ومن ضمناا علا الكيمياء وهو عل
ون وظيفثث  العثثالا الكيميثثااط ا ساسثثي  هثثط معريثث  أكبثثر المذالفثث  مثثة بعضثثاا الثثبعهل وعلثثو هثثحا اكثث

 .قرر ممكن من المعلومام عن  بيع  المار  الاط أوجرها اهلل يط هحا الكون

ها يثط الكيمياء ولا َيرْر حكرُ  يلا ُاعرف كلم ُ  لويع    اسما   عربيا   إس ميا   ويعر علا الكيمياء علما  
والكيميثثثاء يثثثط اللغثثثام  لرماء المصثثثريين أو اإلحريثثث عنثثثر قثثث ء  لغثثث  أو حضثثثار  قبثثثل العثثثر ل سثثثوا  أيثثث

ومعثثروف أن كثثل كلمثث  تاينيثث  ابثثرأ بثثا لف والثث ا للاعريثثف  Al Chemie اثثااباكايثثاا بيثث  و ا ور 
 (.10: 2009)المرنطل  Algebra ل  AlCohol  أصلاا عربطل ومن حلف

ن  عريث  الرقيةث  عثن ماهيث  من أبر  مااا الاربيث  العلميث  إااحث  الفرصث  للمثاعلا تكاسثا  الموا 
اايثثا الاربيثث  العلميثث  كمثثا  لالعلثثا ومثثاحا يمكثثن أن يسثثاا بثثذ اجثثاا اإلنسثثاني  والكثثون الثثحو يعثثي  ييثثذ

للماعلا الذبثرام الاثط يمكثن أن ياثمثر مثن ذ لاثا وينفعثل بثالعلا عثن  ريث  الافاعثل معثذ وبواسث اذ 
 مة ماغيرام البيا .

 لثثو ارسثثثير اإلرراف بثثمن العلثثثا هثثثو الفثثن العظثثثيا للةثثثرناسثثثاعر عالمفاثثثوا والاربيثث  العلميثثث  باثثحا 
 .ييذ وهو الوسيل  للولوج إلو الةرن الحارو والعفرين ومجابا  احريام المساةبل العفرينل

 ويثثط العةثثور ا ذيثثر  حثثر  ا ثثور سثثرية يثثط الوسثثيل  الاعليميثث  ويثثط كيفيثث  اوظيفاثثال ومثثن هثثحا
 يط اعليا مار  العلوا ل "وقر نارى الماذصصونذاص  يط  لالحاسو  والبرامج المحوسب  :الوساال

 ريةث   مة عرا اتقاصار علو لالاربي  باتباعار عن الةين العلوال واةريماا ب رية  ماغير  وماجرر 
ريثثاه  وهثثحا أرى إلثثو اسثثاذراا بثثرامج الحاسثثو  يثثط الاثثرريل لجميثثة المراحثثل الاعليميثث  مثثن ؛واحثثر 

  (. 91: 3002 لعبر الاارو) "ا  فال واناااء بالاعليا الجامعط

 وقر فارم السنوام ا ذير   فر  هاال  يط المسثاحرثام الاكنولوجيث  المراب ث  بمجثال الاعلثيال
وظارم مفاهيا جرير  يط ميران الاعليا كالاعليا بمساعر  الحاسو ل واكنولوجيا الوسثاا  الماعثرر ل 

المرمجثث ل  لمحليثث  والعلميثث ل وا قثثرا والاعلثثيا عثثن بعثثرل والمثثاامرام بالفيثثريول وفثثبكام الحاسثثو  ا
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 .العملي  الاعليمي  ضرور  اتسافار  من هحا الاكنولوجيام يط وأصبح واضحا   لياراضطا ال والواقة 
 (.992 -999 :9111 )الج ارل

 إن اكنولوجيا الوساا  الماعرر  ظاهر  اةني  جرير  اسمح للماعلا بالاحكا واتقارا  مثن العريثر"
 وهنثا اكمثن لاساذراا الحاس  اآللطل ياط اجمة بين الصوم والرسثا والثن  والفيثريوالوساا  ب من

 اثثويير اجربثث  يبرنثثامج جيثثر للوسثثاا  الماعثثرر  يسثثا ية يعليثثا   لالةثثرر  ا ساسثثي  يثثط الوسثثاا  الماعثثرر 
 أكثثثر واقعيثث  مةارنثث  مثثة بةيثث  الوسثثاا  كثثل علثثو حثثر ل والوسثثاا  الماعثثرر  ااثثيح للمعلمثثين والماعلمثثين

 أكبثر قثرر علثو الاعم  بالمواضية من  اوي  أوسة عن  ري  افامال البرنامج يط الموضوع الواحثر
         (.922 :3000 الذيلل)ممكن من المعلومام مة رسوا اوضيحي  ونصو  ييريو وسواها" 

 !ولا يعر اساذراا الاكنولوجيثا الحريثث  يثط الاثرريل ياوقثف علثو الوظثااف ا ساسثي  للكمبيثوار
 يةثر بثرأ الاثرريل بثالكمبيوار لوأصبح ياكامل يط أفكال كثيثر  لاعراها إلو ما وراء الف الوظااف بل

 بإظاثثثار نصثثثو  مكاوبثثث  علثثثو الفافثثث  اعثثثره مثثثار  علميثثث  للا ميثثثحل ثثثثا ا ثثثور إلثثثو اقاثثثران الثثثف
 النصثثو  برسثثوا أو صثثور ثاباثث ل ومثثة ظاثثور وسثثاا  اذثث ين عاليثث  السثثع  مثثثل اسثث وانام الفيثثريو

 وبثثحلف أصثثبح مثثن لنام المرمجثث  أمكثثن الاثثرريل بالوسثثاا  الماعثثرر  باتسثثاعان  بثثالكمبيوارواتسثث وا
 الممكثثن عثثره المعلومثثام للا ميثثح باسثثاذراا نصثثو  مكاوبثث  وصثثور ورسثثوا ثاباثث  وماحركثث  مثثة

 (.30: 3009 ل)قنريل .الصوم وا لوان

ج الموقثثف الاعليمثثط مثثن وقثثر أرى اسثثاذراا بثثرامج الوسثثاا  الماعثثرر  يثثط مثثار  العلثثوا إلثثو إذثثرا
وحلثثف بفضثثل اإلثثثار  والافثثوي   لومفثثارك  أوسثثة مثثن المثثاعلا لوالجمثثور إلثثو الفاعليثث  والحيويثث  الاةليثثر
 .اويرها هحا البرامجل وبفضل مذا ب  عر  حوال يط الماعلا بذ ف ال ر  الاةليري  الاط

بالنسثب  لعمليث  الثاعلا عثن ت يةثل أهميث   ويمثل السيا  الحو ياا من ذ لذ ارريل العلثوا بعثرا  
ذاصثث  يثثط العلثثوا الفي يةيثث  و  مثثن ا هميثث ل وهثثحا أمثثر علثثو جانثث  كبيثثر لالمضثثمون المعريثثط حااثثذ

إلثثو الاركيثث  علثثو  -وحاثثو يثثط الجامعثث - اثثرريل يثثط المررسثث اليعنثثرما يميثثل  لعلثثا الكيميثثاء ومناثثا
هر الاط يمكن م حظااثا عثن  ريث  من امثيرها وارابا اا الةوو بكثير من الظوا اا برت  الكيمياء حاا  

يإنثثذ لثثيل مثثن العسثثير أن نسثثاناج أن الالميثثح يمكثثن أن يجثثر صثثعوب  يثثط الافكيثثر يثثط هثثحا  لالحثثوال
 المفاهيا الج اي . الظواهر مساذرما  

: كيثثثف اسثثاا ذصثثثاا  الج ايثثام المفثثثرر  يثثط احريثثثر سثثلوف الثثثنظا الكيمياايثث  الصثثثغير  مثثث   ي
ااواير للا ميح يرص  اةرير اترابا  بين العالا الحو يعيفونذ ومفاهيا قر ت  لوبمعنو آذر ؟والكبير 

وهثحا مثن  لوالاركي  ا ساسط وذوا  الموار وا فياء الاط ي ذثر باثا محثي  حيثاااا الحجا والفكل
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ن باثا الا ميثح المفثاهيا العلميث  وكيثف يمكثن إيجثار كثو  الكيفيث  الاثط يُ  لاثاا حثولافثمنذ إثثار  الاسثاال 
 .(7: 1991 ل)النمر   ال  ا بيناا وبين ذبراااا الحيااي الاراب

ل الكيمياء يثط يفير اارير ا ور ارريل الكيمياء علو المساوى العالمط إلو أن محاوى ارريو 
يثثط العصثثثر  بينمثثا نجثثثر أن اثثرريل الكيميثثاء لعليثثذ ال بيعثث  النظريثث  محلبثثثقثثر الةثثرن الااسثثة عفثثر 

رراسثث  مثثثل هثثحا الاوجثثذ  بمكثثان ولثثحا يمثثن ا هميثث  ؛لا بيةيثث عليثثذ ال بيعثث  النفعيثث  ا اغلثث الحثثري  
 .(7: 1995 لالعالمط إلعار  النظر يط مذالف عناصر ومكونام اعليا الكيمياء )يضل

ولةثثثر اهامثثثم بعثثثه الرراسثثثام ا جنبيثثث  بثثثالا ور الاثثثاريذط للصثثثيب الكيمياايثثث  كرراسثثث  "كولثثث  
برراس  حثول اسثاذراا  (Boblic, 1971)" ل بينما قاا "بوبليف(Kolb & Doris, 1978)وروريل" 

الاعلثثثثيا بمسثثثثاعر  الكمبيثثثثوار لاثثثثرريل ماثثثثارام كاابثثثث  الصثثثثيغ  الكيمياايثثثث  ا ساسثثثثي ل وقثثثثاا "يريثثثثريل 
برراس  اساكفايي  لصعوبام ال    يط الاعامل مثة  (Friedel & Maloney: 1992)ومالونط" 

لعريثثر مثثن كاثث  الكيميثثاء الاثثط اثثا ات ثث ع ا رقثثاا يثثط الصثثيب الكيمياايثث ل وأكثثر الباحثثثان علثثو ذلثثو ا
علياا من اإلفثار  إلثو الصثيب الكيمياايث ل حيث  يثررل ال الث  الثحر  والاو يثة اإللكارونثط والعناصثر 
والمركبثثام والصثثيب الكيمياايثث  لثثبعه المركبثثامل وهثثحا أمثثر جيثثر إت أن ال الثث  ياعثثره للمعثثارتم 

بريثثثث ؛ ولكثثثثن ت يوجثثثثر أو اعليثثثث  علثثثثو الصثثثثيب الكيمياايثثثث  ومسثثثثاال حسثثثثابي  ومفثثثثاهيا واجثثثثار  مذ
الكيميااي  وكيفي  كاابااا بصور  صحيح ل وعنرما عرضم هحا الكاث  إلثو جثراول اوضثح اكثاياام 
بعثه العناصثر والمجموعثثام الحريث ل يإنثذ لثثا يبثي ن لل الث  بوضثثو  لمثاحا كابثم بالصثثور  الاثط هثثط 

 . -Na+ , Mg+2 , Al+3 , (OH) -, (CO3)2علياا بالجراولل مثل: 

( هثثريم إلثثو اةيثثيا مثثرى ياثثا  ثث   المرحلثث  ,Yarroch 1985ويثثط رراسثث  قثثاا باثثا "يثثارو " )
الثانويثث  لمكونثثام المعارلثث  الكيمياايثث  والةواعثثر الاثثط ُاسثثاذرا يثثط و ناثثال أفثثارم ناااجاثثا إلثثو وجثثور 

كبيثثرا  مثثن  صثثعوبام لثثرى الا ميثثح يثثط و ن المعثثارتم الكيمياايثث  وياثثا مكوناااثثال وأن هنثثاف عثثررا  
ويواجاون  لال    حوو الاعليا المرافة يط الكيمياء لرياا قصور واضح يط ياا الصيغ  الكيميااي 

 صعوب  يط احويل المعارتم اللفظي  إلو صيب رم ي .

( بعثثثه ا ذ ثثثاء الفثثثااع  1994الناثثثااج الاثثثط اوصثثثلم إلياثثثا رراسثثث  عبثثثر المجيثثثر ) ماضثثثمنو 
وكثحلف اكثايا العنصثر ورمث  المجموعث  الحريث   لصر ب ريةث  سثليم المامثل  يط عرا كااب  رم  العن

وقثثر يكثثون سثثب  وقثثوع ال ثث    لواإلذفثثا  يثثط و ن المعارلثث  لواكاياهثثا والصثثيغ  الكيمياايثث  للمركثث 
وذاص  ييما ياعل  برمو   ليط هحا ا ذ اء الفااع  عرا إلماماا بمعايير كااب  المعارل  الكيميااي 

 لوفثثثرو  الافاعثثثل الكيميثثثااط لوصثثثيب المركبثثثام لوعثثثام الحريثثث  واكايااااثثثاوصثثثيب المجم لالعناصثثثر
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المعارلثثث   كاابثثث  قثثثر يرجثثثة السثثثب  إلثثثو اإلهمثثثال يثثثط اثثثرري  ال ثثث   علثثثو كيفيثثث و  لوو ن المعارلثثث 
يضثث    هثثحا ا ذ ثثاءل وكيفيثث  الحثثر مثثن ااثثالكااب عنثثربا ذ ثثاء الفثثااع   معثثرياااوعثثرا  لالصثثحيح 

وذلثثوا مثثن اإلفثثار  إلثثو  لالكاثثا  المررسثثط للمعثثارتم الكيمياايثث  عثثن الةصثثور الواضثثح يثثط عثثره
ممثثا ياراثث  عليثثذ مجثثرر  ؛والةصثثور يثثط أسثثالي  الاثثرريل والاةثثويا والماابعثث  لل ثث   لمعثثايير كاابااثثا

      (.163 :1994 لعبر المجير) حفظ المعارتم وكاابااا رون اتهاماا بمعايير جورااا

احالاثا يثط اثرريل المواضثية المذالفث   ااثا الاثطومكان لاي  كمفاثوا  الصيب الكيمياونظرا   همي
يةثوا البثاحثون بثإجراء البحثو  والرراسثام حثول كثل  لوضرور  اعلماا ب رية  صحيح  ليط الكيمياء

ناثا إحيث   باثال وكثيثر مثن الظثواهر والمفثاهيا الماعلةث  لالمعارل  الكيميااي  والمساال الكيميااي  :من
اعثثثر انميثثث  ماثثثارام حثثثل المسثثثاال مثثثن الموضثثثوعام  ل كمثثثاوالرمثثثو  الكيمياايثثث  احاثثثوو علثثثو الصثثثيب

ويرجثة هثحا اتهامثاا إلثو أن حثل ل مثاذرا  يثط ميثران الاربيث  العلميث الحريث  الاثط ا ايثر اتهامثاا باثا 
المساال يع ط الفرص  للا ميح لممارس  ااذاح الةرار والافكير المن ةط واحليثل واركيث  المعلومثام 

 ليثرار يثط هثحا العصثركما أن هحا الماارام أصبحم أساسي  وضثروري  لأ لاف حةاا  جرير تكاف
 لالثثحو يماثثا  بثثالثور  العلميثث  وسثثرع  الا ثثور الكمثثط والكيفثثط للمعريثث  اإلنسثثاني  واعةيثثرها )الحصثثين

1995 :229.) 

أن يثثثا مثثثن ذثثث ل احليلثثثذ لكاثثث  العلثثثوا العامثثث  يثثثط المرحلثثث  ا ساسثثثي  العلولةثثثر تحثثثظ الباحثثث  
ل يثثثط صثثثور  رر  ولكناثثثا اُثثث لمرحلثثث  يثثثط صثثثور  مةثثثررام كاملثثث  مسثثثاةل هثثثحا الل يثثثط رر  الكيميثثثاء ت اُثثث

الكيميثاء وحثرام يثط  علثا ن  يط مةررام العلوال والاط اضا باإلضاي  إلثووحرام أو يصول ماضمَ 
ينبغثثط  أساسثثا  ا ساسثثي  العليثثا وامثثثل هثثحا البثثرايام يثثط المرحلثث   لالفي يثثاء وعلثثا ا حيثثاء وحيرهثثاعلثثا 

جيثثرا  حاثثو يماثثر ال ريثث  بصثثور  يعالثث  أمثثاا ال ثث   لرراسثث  أكثثثر عمةثثا  يثثط المراحثثل بثثذ اتهامثثاا 
 .الاعليمي  الاالي 

وكثحلف الصثف  لالسثابة ا ساسثطا مور الملفاث  للنظثر أن أهثراف اثرريل العلثوا للصثف  منو 
ل يمثث   المعارلث  الكيمياايث  لث  الكيمياايث لا ااضمن اإلفثار  إلثو ماثار  كاابث  المعار لا ساسط منالثا

معارلث   هثحا المعارلث  ر أنحكَ يلفثم النظثر أنثذ لثا ُيث إن ممثا ل2MgO       2Mg + O2 الااليث :
أيثن اكاث  المافثاع م  :م لةثا  ر حكَ ُيثعن أنثذ لثا  يض    لرن بمعارل  لفظي  لاوضيحاااولا اة لرم ي 

ولمثاحا وضثة  ؟  علثو السثااوجثورومثا هثحا الع مث  الم ؟اجاهثذومثا ا يياا؟ وما قيم  الساا ؟والنوااج
إت أنثذ قثر أفثير يثط الناايث  إلثو أن المعارلث  الرم يث   ل MgO ل  Mg كٍل مثن: علو يسار 2الرقا 

وضة الساا المناسث  و ثا جاءم معارتم أذرى أحر نوااجاا حا  أو راس   ليج  أن اكون ما ن 
ولكثن بثرون أو اوضثيح أو  Zn    اا المناسث  بجثوار الراسث ووضة أيضا  السث H2بجوار الغا    
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يثثثط اوضثثثيح ا سثثثل الاثثثط ينبغثثثط  الم حظثثثام وحيرهثثثا يابثثثين أن هنثثثاف قصثثثورا   هثثثحامثثثن و  لاعليثثث 
ممثثثا قثثثر يثثثاثر يثثثط اهامثثثاا كثثثل مثثثن معلثثثا العلثثثوا وال الثثث   ؛مراعاااثثثا عنثثثر كاابثثث  المعارلثثث  الكيمياايثثث 

 . رية  صحيح اي  وكيفي  كاابااا ببالمعارل  الكيميا

للصثثثعوبام الاثثثط واجاثثثم مجموعثثث  الا ميثثثح يثثثط  ذاحليلثثث عنثثثر (68: 2000 ل)ررويثثث  ويثثثحكر
ل كاابثث  الصثثيب الكيمياايثث  للمركبثثام :هثثطو  لرايسثثي السثثم اللصثثعوبام ارراسثث  الافثثاع م الكيمياايثث  

ل كبااثذروجين أو محل يل  آذر يثط مر ا بي  قاعر  إح ل يل  محل الايرل و كيفي  و ن المعارتمو 
ل ل المث روجافاع م اإلحث ل و افاع م ا حماه مة ا م  ل و افاع م ا حماه مة الةلويامو 

كثل حلثثف  لاثرري  الا ميثح علثثو كاابث  المعثارتم الكيمياايث  الاثط امثثثل الحثاتم السثابة  إضثاي  إلثو
 لالمفثاهيا لثريااط يث الماارام المعريي  ال  م  لحثل الانثاقه :أرى إلو مساعر  الا ميح علو انمي 

يثثط و ن  لحيث  اث ورها بثثالفر  الذاصث  باسثثاذراا الع قثام الذاصثث  والمبثارا والةواعثثر ا ساسثي 
ناقضثام المسثامر  اكمثا اثوير عمليث  الم لالمعارتم الكيميااي  يط موقف ذبر  يذاارا الالميح والمعلثا

رذثثال المفثثاهيا ا  و  لهيمط لثثرى الا ميثحسثاراايجي  إلثثو إعثثار  اتاث ان يثثط البنثاء المفثثااتأثنثاء اسثثاذراا 
أو بالفكل الحو ااجاو  ييذ الاحصيل الس حط كنايج  للاعلا  لالصحيح  بحي  اصبح حام معنو

 .الاةليرو

ا ذ اء بعه الثانوي    لكيمياء يط المرحلمبح  امعلما  ل ذةر تحظ الباح  من ذ ل عملول
الضثثعف العثثاا يثثط  يثثذياراثث  علممثثا  ءااثثا؛ايثث  وقراكاابثث  الصثثيب الكيميا الاثثط يةثثة يياثثا ال ثث   عنثثر

عامثثثر علثثثو الرمثثثو  والصثثثيب الكيمياايثثث  ا اثثثا ن ؛كاابثثث  المعارلثثث  الكيمياايثثث  والمفثثثاهيا وحثثثل المسثثثاال
بالوسثاا  برنثامج مةاثر  ضثرور  إعثرار بمفكل  الرراسث  ابثرى للباحث   اومن ذ ل فعور  لالصحيح 
 مثثرى رراسثث و  لكيمياايثث  لثثرى  ثث   الصثثف الحثثارو عفثثركاابثث  الصثثيب ال املانميثث  ماثثار الماعثثرر  
 .هحا البرنامج علو احصيل ال    بعر اعليماا هحا الموضوع من ذ ل هحا البرنامج ياعلي 

 مشــكلة الدراســــــــة -1-1
 :الاالط الرايل الساال يط الرراس  مفكل  احرير يمكن

 ة الصـي  الكيميائيـة لـدال طـلص الصـفما أثر برنامج بالوسائط المتعددة على تنمية مهارات كتابـ
 ؟الحادي عشر

 ويافرع من هحا الساال الرايل ا سال  الفرعي  الاالي :

 ؟يط كاا  الصف الحارو عفرلوحر  الثاني  باما الصيب الكيميااي  الماضمن   .9
 ؟ما ماارام كااب  الصيب الكيميااي  لرى     الصف الحارو عفر .3
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 ؟  الماعرر  لانمي  ماارام كااب  الصيب الكيميااي ما البرنامج الةااا علو الوساا .2
 ؟البرنامج الةااا علو الوساا  الماعرر  لانمي  ماارام كااب  الصيب الكيميااي  أثرما  .4
 ؟ما ياعلي  البرنامج الةااا علو الوساا  الماعرر  لانمي  ماارام كااب  الصيب الكيميااي  .5

 أهـداف الدراســــــــــة -1-2
 لرى     الصف الحارو عفر.   كاابااايااي  الواج  انمييب الكيمبالص  بناء قاام .9
ماثثارام كاابثث  الصثثيب الكيمياايثث  الواجثث  انميااثثا لثثرى  ثث   الصثثف الحثثارو قاامثث  بنثثاء  .3

 عفر.
إعرار برنامج بالوساا  الماعرر  يط وحر  الافاعل الكيميااط والحسابام الكيميااي  يثط مثار   .2

 الكيمياء للصف الحارو عفر.
لكفف عن أثر البرنامج بالوساا  الماعرر  يط انمي  ماارام كاابث  الصثيب الكيمياايث  لثرى ا .4

     الصف الحارو عفر.
البرنثامج بالوسثثاا  الماعثثرر  يثط انميثث  ماثثارام كاابث  الصثثيب الكيمياايثث   ياعليثث الكفثف عثثن  .5

 لرى     الصف الحارو عفر.

 أهمية الدراسة: -1-3
 ؛لين يثط و ار  الاربيث  والاعلثياو   الماعرر  الثحو قثر يفيثر المسثا بالوساا اوير الرراس  برنامجا   .9

جثثل العمثثل علثثو احسثثين وا ثوير المنثثاهج الفلسثث يني  الجريثثر  واوظيثثف البثثرامج أوحلثف مثثن 
 المحوسب  يط انفيحها.

قثثر يفيثثر البثثاحثين  ممثثا ؛ليميثث  ويثث  المعثثايير المنظمثث عبنثثاء البثثرامج الال ا  اثثوير الرراسثث  أسثثلوب .3
 برامج الاعليمي .ومصممط ال

الصثف الحثارو عفثر معلمثط ماارام الصثيب الكيمياايث  الاثط قثر اسثاعر قاام  الرراس   ةراا .2
 . لب لل يط ارريساا علو اذ ط بعه المصاع  الاط اواجااا

يثط  قثر يفيثر معلمثط الكيميثاء والثحو للماارام كاابث  الصثيغ  الكيمياايث  ا  اوير الرراس  اذابار  .4
 ن يط المجاتم المذالف .ين الاربوييالرراسام العليا والباحث  لب حلف ل وكالمرارل الثانوي 

افثثاح هثثحا الرراسثثث  آياقثثا  أمثثاا البثثثاحثين والرارسثثين إلعثثرار بثثثرامج  مفثثابا  يثثط موضثثثوعام  .5
 علمي  مذالف ل واتسافار  من الاةنيام الحريث  والا ور المعريط والعلمط.
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 حدود الدراسة: -1-4
رنثثثامج بالوسثثثاا  الماعثثثرر  لوحثثثر  الافاعثثثل الكيميثثثااط والحسثثثابام اقاصثثثرم الرراسثثث  علثثثو بنثثثاء ب

الكيمياايثث ل ورراسثث  أثثثر هثثثحا البرنثثامج يثثط انميثثث  ماثثارام كاابثث  الصثثثيب الكيمياايثث  لثثرى  ثثث   
الصثثثف الحثثثارو عفثثثر علمثثثط بمررسثثث  سثثثامط العلمثثثط الثانويثثث  للبنثثثينل للفصثثثل الرراسثثثط ا ولل 

 ا.3099-3093

 مصطلحات الدراسة: -1-5

 :برنامجال -1-5-1
محثثثثثثرر  الجثثثثثثراءام اإلذ ثثثثثثوام و الهثثثثثثراف و ا حام  مجموعثثثثثث  الذبثثثثثثرام وا نفثثثثثث   المذ  ثثثثثث ل

يمكثثثن أن اةثثثوا بانميثثث  الماثثثارام الكاابيثثث  للصثثثيب الكيمياايثثث  لثثثرى  ثثث   الصثثثف  ل الاثثثطمنظمثثث الو 
 الحارو عفر العلمط.

 الوسائط المتعددة: -1-5-2
 الافاعثل الكيميثااط والحسثابام الكيمياايث  وحثر برمجي  اعمثل علثو الحاسث  اآللثط معثر  لاعلثيا 

مةرر الكيمياء للصف الحارو عفر العلمطل ومجثا   مثن و ار  الاربيث  والاعلثيا العثالطل ومرعمث   من
والحركثثث  والمثثثاثرام الفنيثثث ل ويثثثاا عرضثثثاا يثثثط بياثثث  افاعليثثث  ااثثثيح لل الثثث  الةيثثثاا  الصثثثوم والصثثثورب

 الصيب الكيميااي .من أجل انمي  ماارام كااب   بالاعلا الحااط

 المهارة : -1-5-3
نجا  حلف كااب  الصيب الكيميااي  قرر  ال ال  علو اةان عالي وا   .ينبمقل وقم ممكن وبرق  وا 

 الكيميائية: ةالصيغ -1-5-4
كثثثان أيونيثثثا  أو  هثثثط مجموعثثث  الرمثثثو  الاثثثط اثثثرل علثثثو أبسثثث  اركيثثث  للمركثثث  الكيميثثثااط سثثثواء  

 .أو عضويا   افاركيا  

 ة كتابة الصي  الكيميائية: مهار  -1-5-5
كاابثثث  الرمثثثو  الكيمياايثث  والمجموعثثثام الحريثثث  واصثثنيف ا يونثثثام حسثثث   قثثرر  ال الثثث  علثثو" 

الفثثثحن  لمعريثثث  الاكثثثايا وابثثثريل الفثثثحنام يثثثط الصثثثيب الكيمياايثثث ل والاعثثثرف علثثثو أنثثثواع الافثثثاع م 
بالررجثثث  الاثثثط  الماثثثار   الواةثثث الكيمياايثثث  واوظيثثثف الصثثثيغ  الكيمياايثثث  يثثثط الحسثثثابام الكيمياايثثث ل

 اتذابار المذص  لحلف.يط يحصل علياا ال ال  
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 حي  لمن مةاضيام العصر الحري  اآلن أصبحا قر حاسو  واإلنارنمت ينكر أحر منا أن ال
قثثر رذثثل الحاسثثو  يياثثا مثثن  لجميثثة منثثاحط الحيثثا  صثثناعي  واقاصثثاري  وسياسثثي  أو اجاماعيثث إن 

وظفنثا قثررام الحاسثو  يثط الا بيةثام قثر أو أننثا  لذ ل ا بي  برامج وضعم يط فاو المجثاتم
 الم ام  لكل مجال. 

اعامل مة حرام ماصل  مثة بعضثاا ب ريةث  مثا يإح  لالمواريررل علا ا هو معلوا والكيمياء كم
 الثحرامولحلف نحااج إلو ذيال واسة كثط ياسثنو لنثا معريث  كيفيث  اثراب  هثحا  ؛لاكوين هحا الج ياام

ويثثثثط السثثثثاب  كثثثثان هنثثثثاف فثثثثفاييام ومجسثثثثمام ولوحثثثثام  لالج ياثثثثاممثثثثة بعضثثثثاا الثثثثبعه لاكثثثثوين 
نمالثف إمكانيثثام  أصثثبحنا اإلمكانيثامل ولكثثن عنثر اسثاذراا الحاسثثو  يإننثااوضثيحي  وكلاثا محثثرور  

ا اوظيفاا مة اواير ا روام المناسب   مكن ارريل الكيمياء ب ريةث  مفثوق  لاوصثيل هاال  لو أحسن  
ممثثا  ؛وأمكثثن كثثحلف اوظيثثف إمكانيثثام ال لبثث  ومثثواهباا لالمعلومثث  ووضثثعاا ب ريةثث  أيضثثل وأسثثال

 ولكثثن اإلنارنثثم ليالكاثثا  محثثرور المعلومثث  لمماثثا يثثط ا ثثوير هثثحا المجثثالااه هيسثثاعر يثثط اسثثان
ومثثن السثثال يثثط أحلثث   لهااثثل مثثن المعلومثثام وباثثا كثثا   ليوميثثا   ااثياحثثريثثاا يحاثثوو علثثو معلومثثام 

مثثثثن المواقثثثثة  هااثثثثلعثثثثرر بوالاثثثثط اثثثثراب  وااصثثثثل  لاعليميثثثث لا حيثثثثان اسثثثثاذراا المواقثثثثة اإللكارونيثثثث  ا
العثثرر مثثن بينمثثا الكاثثا  محثثرور  لا ذثثرى للاوسثثة قثثرر الضثثرور  يثثط الافاصثثيلاعليميثث  لاإللكارونيثث  ا

حا علمنثثا أن  كثثل حاسثثو  عبثثار  عثثن مكابثث  ماكاملثث  لالصثثفحام والمعلومثث  كثثحلف وبالمةابثثل كثثل  لوا 
 مثا اإلنارنثم ييسثا يةأ لالكاا  ياصفح ال ال  صثفحااذ يةث و  لا  ية اكاا  مررسط عبار  عن ك

ناهيثثثف عثثثن أن  لوهثثثط كثيثثثر  ومثثثن ضثثثمناا الموسثثثوعام ل  المذ نثثث  ييثثثذاةليثثث  كثثثل الكاثثث ال الثثث 
 (. 18 :2010 لالذوه يط الحوار والنةا  يط مواضية مانوع  )السيربسمح يو  لاإلنارنم افاعلط

 إت أنثثثثذ ليسثثثثا ية المعلثثثثا اسثثثثاعمال الكاثثثث  المررسثثثثي  لاحريثثثثر مثثثثار  بسثثثثي   للةثثثثراء  والاصثثثثفحو 
واقثثة إلكارونيثث  كمراجثثة عبثثر إرسثثال بريثثر إلكارونثثط عثثاا لكثثل باسثثاذراا اإلنارنثثم يسثثا ية احريثثر م

 ال   .

 الوسائط المتعددة. -2-1
للوصثثول لمثثا  ؛البحثث  والامحثثي يثثط يثثا  اباعاثثا اآلياحثثم  قثثر فثثريعانا اإلسثث مي  الغثثراء إن 
نثل رضثثط اهلل عنثذ أن النبثثط أيةثر ورر عثثن  لالثثرنيا الحيثا  يثط هثثحا ا وحيثثااااويسثثال وجثوره ايثنفعا

يمثر باثا  لقثال: يذثرج فيصثا   لح(لَ هلل عليذ وسثلا مثر بةثوا يلةحثونل يةثال: )لثو لثا افعلثوا لَصثصلو ا
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 .( 4365:ح مسلاصحي) "بممر رنياكا أناا أعلاُ "قالوا: قلم كحا وكحال قال:  "؟ما لنذلكا"يةال: 

يكثثون قثثر مثثر علثثو بعثاثثذ صثثلو اهلل عليثثذ وباثثحا للاجثثر  النبويثث ل  1433ونحثثن اليثثوا يثثط العثثاا 
 نثاابثاع بااذثاح مثا ينفعيإنثذ يل منثا أن نحسثن ات قرنا  من ال مثانلعن ث ث  عفر  سلا ما ي ير قلي   و 

مثثثا يسثثثال علينثثثا ويثثثوير الجاثثثر والوقثثثم والمثثثال لذرمثثث  من رنيانثثثا مثثثن ا روام والصثثثناعام او يثثثط فثثث
 اإلس ا.

لثا ااذصث  يثط و  ليالثور  الاكنولوجي  المعاصر  لا اةف عنر حر معين يثط بحوثاثا ورراسثاااا
بذ رون حيثرال بثل اوسثعم وانافثرم وا ثورم وفثملم كايث  العلثوا ومذالثف  طمن العلوا واكاف علا

ومثثا يلحثث  بثثذ مثثن  لومثثن أعظثثا مثثا نثثاج عثثن الثثف الثثثور  الاكنولوجيثث  علثثا الحاسثثو  لالاذصصثثام
 لذ.وكحلف علا اتاصاتم باذا ف أروااذ ووساا لأجا   وبرامج اوسة مجال عملذ واساذرامااذ

ناثا إحيث   لالوسثاا  الماعثرر  أن يوضثح فثياا  عثنسث  االج ء مثن الرر  ويحاول الباح  يط هحا
 :بر  ما ناج عن عالا الحاسو  واتاصاتممن أ

 :Multimediaماهية الوسائط  المتعددة  -2-1-1
( واعنثط Media( واعنثط ماعثرر ل وكلمث  )Multi) ( مثن كلمث multimediaياكون مص لح )

( والصثور  Audioالصثوم ) :مثثل لومعناها اساذراا جملث  مثن وسثاا  اتاصثال لوساا  أووساال 
(Visual )جثثل احةيثثث  الفاعليثث  يثثط عمليثث  الاثثثرريل أو يثثيلا ييثثريو بصثثور  منرمجثثث  وماكاملثث  مثثن أ

 .(15 :2011والاعليا )الفةطل 

كامل مثن ناا: ذلي  ماأيةر اا اعريفاا علو  لوقر اجاار الباحثون يط اعريف الوساا  الماعرر 
النصثثو  المكاوبثث  والمن وقثث ل و الرسثثوا الثاباثث  والماحركثث ل و الوسثثاا  )الصثثور الثاباثث  والماحركثث ل 

والموسيةو والماثرام الصواي ( ياا عرضذ باساذراا الكمبيوار ويامي  بالمرون  حي  ياثيح الاجثوال 
Navigation  اذ لجعثل العمليث  و صثيغأكانثم صثوراذ  يثا  أوالانةل والافاعل مة المحاوى المعثروه

 (. 2011:17)الفةطل  ثرا  أبةو أكثر ياعلي  و أالاعليمي  

مثثن  أكثثر أوكثل نظثثاا يحاثوو علثو اثنثثين " بمناثا: (23 :2008 لوالضثثامن )حثر  اهللويعرياثا 
 ."الصور  أو الن  أو الصور الماحرك  أوالصوم  :الوساا  مثل

 ا ذثثرىن وسثثيل  واحثثر  اكمثثل كثثل مناثثا مثث أكثثثرالاكامثثل بثثين " :بمناثثاواعرياثثا المنظمثث  العربيثث  
الاسثثثجي م الصثثثواي  و الفثثثرااح و الفيثثثريو و الم بوعثثثام  :حلثثثف أمثلثثث الاثثثرريلل ومثثثن  أوعنثثثر العثثثره 

 ."بمنواعاا وا ي االففاييام و الكمبيوار و 
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منظوم  اعليمي  ااكون من مجموع  من الموار الاط ااكامل مة بعضاا " :أنااكما اعرف علو 
ل وانظمثذ هثحا الوسثاا  يثط ارايث  مااثابة أهرايثذيط برنامج اعليمثط لاحةيث   وظيفيا   واافاعل افاع   

الذاصثثث ل بفثثثكل نفثثث   إمكانيااثثثذن يسثثثير يثثثط البرنثثثامج الاعليمثثثط ويثثث  أمحكثثثا يسثثثمح لكثثثل  الثثث  
ل "يسثاذرماا يثط  مثن معثين ومكثان محثرر أنن يذاار ما يناسبذ مثن مثوار اعليميث  يمكثن أيجابط و ا  و 

يسثثثاذرماا  أن  الماعثثثرر  ليسثثم مجثثثرر مجموعثثث  مثثثن المثثوار الاعليميثثث  الاثثثط يمكثثثن ومثثن ثثثثا يالوسثثثاا
  لمثثا يةرمثثذ يثثط الثثررلل بثثل هثثط نظثثاا ماكامثثل يحمثثل راى   إضثثاي  أوالمعلثثا لمسثثاعراذ يثثط الفثثر  

 أروارهثثاكثثل مثثن المعلثثا والمثثاعلا ياعمثثل علثثو اغييثثر النمثثاحج الاةليريثث  يثثط  إلثثواربويثث  جريثثر  اماثثر 
 إلثولةن ومسامة( واحمل الماعلا مساولي  اعلمذ كاملث ل كمثا اوسثة رور المثررل والغط مص لح )م

 (.122 :2004 مصما ومفرف وموجذ اربوو )يرجونل

وسثثثي   إلناثثثاج مجموعثثث  مثثثن الوسثثثاا  رمجثثثم معثثثا  " بمناثثثا: (124 :2004)يرجثثثونل ويعرياثثثا 
يةثرا مثن ذث ل  أنو ت يمكثن يجابط الثحاإل امثيراماكامل يامي  عنر مةارناذ بالوسي  المنفرر ب يار  

المعرويث  بكثل  باإلمكانيثاماذا ث  مجموعث  مثن الةنثوام الحسثي   أنيصثع  علياثا  إحوسي  واحثر 
الةيمث  الاعليميث  لاثحا الوسثي  مبنيث  علثو سثيكولوجي  اتاصثال لمثا يماثلثذ كثل  أنقنا ل علو اعابثار 

 .اجام الماعلا وقم الاعلاوسي  موجور ضمن ح م  الوساا  الماعرر  مما يجعلذ يلبط احاي

احث  مثن الاعريفثام السثابة  أن الوسثاا  الماعثرر  عبثار  عثن رمثج أكثثر مثن وسثي  يساناج البو 
 معا ل مثل: الصوم والصور  والفيريو والن ؛ ليةرا البرنامج من ذ ل وسي  واحر.

 أهمية استخدام الوسائط المتعددة في التدريس: -2-1-2
موضثثثوع الثثثاعلال وهثثثحا و ياثثثيح الافاعثثثل بثثثين المثثثاعلا  ومثثثا  إن اسثثثاذراا جاثثثا  الحاسثثث  اآللثثثط عم

عثن بةيث  ا روام الاعليميث  الاثط جثاءم قبلثذ والاثط أصثبح بعضثاا قليثل  واضثحا   ا مر يع يثذ اميث ا  
 اتساعمال.

كمثثا أن الحاسثث  اآللثثط أرا  اكنولوجيثث  حريثثث  رذلثثم يثثط كثيثثر مثثن أنفثث   الحيثثا  اتجاماعيثث  
يثثط اوجيثثذ النثثال واعثثاملاا واواصثثلاا يثثط المنثث ل  مثثاثرا   ح اآلن عثثام   والثةاييثث  والصثثناعي ل وأصثثب

 (.33 :3090 لوالمررس  ويط المصنة والمكا  ويط العمل الجار والارييذ )السير

الثاعلا علثو الاعلثيا و ف الكمبيثوار يثط يوظيمكن اينظروا كيف  أنلحا كان من واج  الاربويين 
واعثثثثر الوسثثثثاا  الماعثثثثرر  مثثثثن ناثثثثاج جاثثثثر ل عمثثثثواوجثثثثذ الذصثثثثو  ويثثثثط حيثثثثا  النثثثثال علثثثثو وجثثثثذ ال

يثثط مجثثال الاعلثثيا  الجاثثور المسثثاذرم  حثثريثا   أيضثثلوالثثحو يعثثر مثثن  لالماذصصثثين يثثط هثثحا المجثثال
 والملفم للنظر يط هحا الصثرر إمكانيث  اوظيثف اكنولوجيثا الوسثاا  الماعثرر  يثط الثاعلا ويةثا  ل والاعلا
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الثثنفل الاعليمثثط أهميااثثا يثثط الوصثثول إلثثو اإلاةثثان يثثط ثبثثم علمثثاء ألنظريثثام الاعلثثيا والثثاعلا الاثثط 
 الاعلا.

 :خطوات تصميم البرامج التعليمية
مثثن الجثثرير بالثثحكر هنثثا معريثث  الذ ثثوام الاثثط يجثث  أن اراعثثو عنثثر اصثثميا البثثرامج الاعليميثث  

 :(965 :9114 ل)عبر الحمير طيل امك وهط

 أن ياملف البرنامج من ذ وام صغير  سال  بسي  . .9
 ن ماررج  يط الصعوب  من ا سال إلو ا صع .أن اكو  .3
 أن يةوا الالميح برور ايجابط يط العملي  الاعليمي . .2
 .أن يكون الاع ي  اتيجابط مبافرا   .4
 أن يراعو احةي  الفرو  الفرري . .5
 ."اعلا حااط"أن يةوا الا ميح بمنفساا بمراء الماارام  .6

يثط بثرامج الوسثاا  الماعثرر  الاثط  ويوجثر ماثوايرا   مبثرمج الكمبيثوارل وهحا ما يعمل علو احةيةذ يعث   
 .(69 :2010ل طالافاعل والاكامل )مرع :اةوا علو أساسين هما

المعــايير واألســس التــي يعــص مراعاتهــا عنــد تصــميم بــرامج الوســائط المتعــددة  -2-1-3
نتاعها:  العيدة وا 

اا عنر المعايير الاط يج  مراعاا علو أن هناف بعه (274- 2004:272 ل)عيارام ياكر
نااجاا  :ومناا لاصميا برامج الوساا  الماعرر  الجير  وا 

 ن ياويرأصياح  جير  وباإلمكان قياسذ و  ومصاحا   يكون الارف من البرمج  واضحا   أن .9
 يط براي  عره البرمجي .

النسب  للفا  وب لمناسب  محاوى البرمجي  لمساوى الماعلا من حي  السن والذلفي  الثةايي  .3
ا )ا  فال( يج  أن ااوير الرسوا وا فكال وحيرها لاوضيح ا مثل  بحي  العمري  الرني

 اا فو يط النااي  واكون أمثل  مجرر  من هحا الرسوا وا فكال والصور.
 اعلا الماارام الةبلي  قبل اتناةال إلو ماارام ومفاهيا حريث . .2
 Two wayا )بين البرنامج والماعل :أن يكون هناف افاعل من جااينأو  الافاعل .4

Interaction.) 
( ويثثثط المحاويثثثام )مثثثار  علميثثث ل أمثلثثث ل Learn controlاحكثثثا المثثثاعلا يثثثط البرمجيثثث  ) .5

 الر(. ارريبام.....
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جثثثثثح  انابثثثثثاا المثثثثثاعلا وحلثثثثثف مثثثثثن ذثثثثث ل اسثثثثثاذراا الرسثثثثثوا والذ ثثثثثو  والرسثثثثثوا الماحركثثثثث   .6
(Animation.والصوم ) 

من ا مثل  المانوع  الاط اامي  بالافع   كافٍ  ا مثل  وانوعاا وكفايااال حي  ياوير عرر   .7
 والاررج من السال إلو الصع .

 البعر عن الرااب  الممل . .1
 كفاي  الارريبام وانوعاال واوير ارريبام كايي  ومانوع  علو المار  العلمي . .1

 الاغحي  الراجع  للبرنامج. .90
 لرسوا.انوع الاغحي  الراجع ل مراعا  الانوع سواء بالعبارام أو الصور أو ا .99
المساعر  المناسب  للماعلا أو اويير المساعر  حس  اساجاباذ ولكن بصور  ت اجعل  .93

 اكاليا .االماعلا 
الافذي  والع ج المناس : يط حال  اكرار الماعلا للذ م وبعر اويير المساعر  لذ  .92

من قبل البرنامجل يج  افذي  نةا  الضعفل واةريا الع ج المناس  لمعري  الصوا  
 من ا مور الصعب  علو المبرمج.وهط 

اتذابار المناس : لكل نااي  ج ء لةيال ما اعلمذ وما حةةذ من أهراف وان يع و  .94
 اتناااء من اتذابار ر( بعFeed Backللماعلا اغحي  راجع  )

وحلثثف لاحةيثث  ا هثثراف  ؛هثثحا المعثثايير والةواعثثر وا سثثل يثثط برنامجثثذ الحثثالط أهميثث ياكثثر الباحثث  و 
   المناسب  والفعال  من ذ ل:الاعليمي
 اساذراا برنامج ي  . .9
 ساول  الاعامل مة البرنامج المحوس  والرذول إليذ والذروج منذ. .3
 إااح  الفرص  لل ال  للاحكا باذايار الررل. .2
 إااح  الفرص  لل ال  للاحكا يط اسلسل محاويام الررل. .4
 إمكاني  اناةال ال ال  من فاف  إلو أذرى يط أو وقم. .5
 ية مفاهر  الفيريو حس  الذبر  المراب   بموضوع الررل.انو  .6

 عناصر الوسائط المتعددة هي: -2-1-4
  voice or Audioالصوم  .9
 Textالنصو   .3
 Graphicsالرسومام  .2
 Imageالصور  .4
 Animationالماحرك   المحاكي  الرسوا .5
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 .(25: 2004 لبصبو  وآذرون)  videoالفيريو  .6

 ة:تعليميعناصر الوسائط ال -2-1-5
 الوساا  الاعليمي  علو عر  عناصر اامثل يط :افامل برامج  .9
 spokenوالمن وق    Textsالنصو  المكاوب   .3
 Music and sound Effectsالموسيةو والماثرام الصواي   .2
 Animationوالماحرك   Graphicsالرسوا الذ ي   .4
 Motion picturesوالماحرك   still picturesالصور الثابا   .5
 (.18: 2011)الفةطل  virtual Realityالواقة اتياراضط  .6

 حر ا فكال اآلاي : أوامذح النصو  المكاوب  
 

 

  

 

 

 

 
 (19 :2011 )الفةطل               النصوص المكتوبة      (1-2شكل )

 

 

 

 

 النصو  المكاوب 
 

 

 النصو  المنةول  بالماسح الضواط النصو  الفااة  النصو  الم بوع  

نةثثل النصثثو  باسثثاذراا 
الماسثثح الضثثواط كصثثور  
مثثثثثثثثثثثن ذثثثثثثثثثثث ل برمجيثثثثثثثثثثث  

OCR   مثثثثثثثثثثثثثثثة إمكانيثثثثثثثثثثثثثثث
 اعريل الن .

الثثثثثثثرب  بثثثثثثثين النصثثثثثثثو  
اثثثار الثثثن  أو وكيفيثثث  إظ

ظاثثثثثثثثار حيثثثثثثثثرا  إذفااثثثثثثثثذ وا 
علثثثثثثثو الفافثثثثثثث  بواسثثثثثثث   

Links . بين النصو 

النصو  المنةولث  إلثو 
الكمبيثثوار بالكاابثث  عثثن 
 ريثثثثث  لوحثثثثث  المفثثثثثاايح 
بواسثثثثثثثثثثثثثثثثثثث   معثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالج 

 الكلمام.
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 حر ا نما  الاالي :أوامذح الرسومام الذ ي  يط برامج الوساا  الماعرر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسومات الخطية (2-2شكل )

 :ما يلط منااو  لاتعابار عنر اساذراا الرسوا بعينذح ا ايج  أن وهناف بعه ا سل الاط 
 جلذ.أاعبر الصور  بوضو  عن الغره المساذرم  من  أن: ييج  الغرض .9
 اكون الصور  علو ررج  عالي  من الجور . أن: ييج  العودة .3
 .(22:  2011لف  بمرى الجور  والغره من اتساذراا )الفةطلاراب  الاك التكلفة: .2

 نترنت في التعليم المدرسي : اإل استخدام  -2-1-6
 ويثل حاثو يصثبح الاعلثيا الاةليثرو الثحو يعامثر علثو المواجاث  المبافثر  بثين  وقثم   لن يمضثطَ 

ام الحاسثثو  بعثثر عثثينل وت سثثيما بعثثر أن اوجثثذ العثثالا كلثثذ إلثثو اإليثثار  مثثن اةنيثث المعلثثا و لباثثذ أثثثرا  
ما  يظار لاإللكارونط يط مجاتم الحيا  كاي  الاعلاأذح اتاجاا نحو  1995يمن العاا  لواإلنارنم

يسثثمو بثثثور  المعلومثثام اإللكارونيثث  المامثلثث  يثثط الاجثثار  اإللكارونيثث  والحكومثث  اإللكارونيثث  والبنثثوف 
يا اإللكارونثط مثن ذث ل الثاعلا عثن اإللكاروني  وا سوا  اإللكاروني  ويط مجال الاعليال حيث  الاعلث

وبثرأم هثحا  لبعر والارريل عن بعر من ذ ل نظاا المحاضرام عن بعثر بفثكل مراثط علثو الفثبك 

 الرسومام الذ ي 

 رسوا بياني  ذراا   رسوا اوضيحي  كاريكااير لوحام 

 فجري 

 بالذ و   مني 

 اابعي 
 بالرواار

 با عمر 

 بالرسوا انظيمي 
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المفثثارية وهثثحا الاجثثار  يثثط الوتيثثام الماحثثر  ا مريكيثث  ولحةااثثا بعثثر حلثثف الكثيثثر مثثن الثثرول وعلثثو 
 (. 16 :2003 لرأساا يرنسا وبري انيا وأساراليا ومالي يا )المةبل

واثثثوير فثثثبك  اإلنارنثثثم كميثثثام ضثثثذم  مثثثن المعلومثثثام للمعلثثثا والمثثثاعلا وت احاثثثاج إلثثثو عنثثثاء 
كبيرل واامي  بالاواصل المسامر  علو مثرار السثاع  واليثوال وت مجثال للنثوا أو الفثر  أو المثرهل 

رسثثث  وااصثثثف بسثثثاول  مراقبثثث  أراء المعلمثثثين وناثثثااجاا وحضثثثورها وانصثثثراياا لكمثثثا ت احاثثثاج المر
اإللكارونيثثثثث  لمسثثثثثاحام كبيثثثثثر  وت اا لثثثثث  الاواجثثثثثر الفذصثثثثثط المسثثثثثامر لمثثثثثرير المررسثثثثث  تعامثثثثثار 
المراسثث م الاثثط يمكثثن إنجا هثثا عثثن بعثثر ويثثط أو وقثثم ويثثط أو مكثثانل حاثثو لثثو كثثان المثثرير ذثثارج 
الرولثث . وينثثاج عثثن حلثثف سثثاول  ماابعثث  مسثثار العمثثل اليثثومط للمعلثثا والمثثاعلا وسثثاول  ماابعثث  مسثثار 

معثثام م والمراسثث م وت احاثثاج للعامثثل الفذصثثط لاوصثثيل المراسثث م بثثل اعامثثر يثثط حلثثف علثثو ال
البرير اإللكارونط وليل علو ا ورا  والمسانرام الاط ااعثره للضثياع أو الالثف. كمثا أن مثن أهثا 

يث  ممي اااا ساول  اوصيل المعلوم  الماهر  والمسامر  للماعلا وساول  معري  قررااذ وميولثذ عثن  ر 
 .البرامج الذاص 

بعر يوا من ا سلو  الحو يالةو بذ ال لب  العلا.  وياكر الذبراء أن عصر اإلنارنم يغير يوما  
الباحث  الاربثوو يثط جامعث  )ايثرتنجن نثورمبيرج ( ا لمانيث  أن ا  فثال  ((Sasherوأوضح سافثر 
 :1989 لورحثا  )منثرور  اابالاجري  عن  ري  اإلنارنثم ويعلمثون أنفسثاا بمنفسث ي رارون اهاماما  

30.) 

ياكر الباحثون أن اللجوء إلو اساذراا اإلنارنثم يثط الاعلثيا ت ينبغثط النظثر إليثذ علثو أنثذ كما 
أو أنثثذ محاولث  ل سثثاغناء عنثذل يثثالمعلا ت بثريل لثثذ يثط الةثثرر  علثو اةيثثيا  المثررلاناةثا  مثن قثثرر  

 لورحثا  ا بثمو يثرع مثن يثروع العلثا )منثرور مساوى ال لب  واحريثر المنثاهج لسثر الفجثوام يثط اإللمثا
1989: 33.) 

ويرى الباح  أن اساذراا اإلنارنم من الضرورام الاام  لرى ال   ل حي  إنذ يحاوو علو 
 الكثير من المعلومام والوساا  الماعرر  الاط اُفير ال ال  يط رراساذ للمةررام الرراسي  المذالف .

 :web based coursesدرسية استخدام اإلنترنت في المناهج الم -2-1-7
ويثثاا حلثثف مثثن ذثث ل اثثمليف منثثاهج ذاصثث  مثث ور  باةنيثثام الوسثثاا  الماعثثرر  ووضثثعاا علثثو 
الفثثبك  يثثط مواقثثة ذاصثث . واكثثون هثثحا المنثثاهج ماكاملثث  يثثط عناصثثرها ويثثاا يياثثا مراعثثا  الاسلسثثل 

لفذصثي  المثاعلا المالةثط بمثا يراعثط الجوانث  الماكاملث   المن ةط وت سيما يط امليفاثا وانسثيةاا ينيثا  
ال منط لل لبث  ومثراحلاا المررسثي  أو اسلسثلاا وبناااثا المن ةثط  لاال سواء من حي  مراعاااا للعمر
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 من حي  المحاوىل أو مراعاااا للا ور العلمط العثالمط يثط جميثة الموضثوعام الاثط يثاا عرضثاال
 (. 88 :2001 لرسي  )العجلونطمناجي  من ذارج الكا  المر باإلضاي  تهاماماا با نف   ال 

واكون ياار  هحا المواقثة للمنثاهج عامث  وفثامل  لكثل مثن لثذ ع قث  بالعمليث  الاعليميث  وذاصث  
حيثث  يسثثافير ال لبثث  مثثن  بيعثث  عثثره المناثثاج بمثثا يسثثمح لاثثا الثثاعلا  لكثثل مثثن ال لبثث  والمعلمثثينل

م والصثثثور  عثثثرا عثثثن الرسثثثوا الثثثحااط واتسثثثافار  مثثثن ا مثلثثث  الاوضثثثيحي  المرعمثثث  باةنيثثثام الصثثثو 
ويسثثثافير المعلمثثثون مثثثن النمثثثاحج المثاليثثث  للذ ثثث  اليوميثثث  والفصثثثلي   وا فثثثكال والنصثثثو  وحيرهثثثال

والسثنوي  باإلضثاي  إلثو إمكانيث  اتاصثال مثة أهثا الا ثورام العالميث  يثط مجثال المناثاج المعثروه 
 (.89 :2001 ل)العجلونط

 لل الوسائط المتعددة التفاعلية: فهم الطلبة للصور المرئية المتحركة من خ -2-1-8
بمجموعثثث  مثثثن الصثثثور المذالفثثث  عثثثن مواضثثثيعذ  ال الثثث الوسثثثاا  الماعثثثرر  الافاعليثثث  اثثث ور إن 
ث ثيثث  ا بعثثار للج ياثثام وبمةثثرر  علثثو  ا  يكثيثثر مثثن البثثرامج اآلن اثث ور صثثور  يثثط الكيميثثاءل المذالفثث 

ن و  لن مسثار الافثاع م الكيمياايث وا ها من حلف هثو اكثوين صثور ماحركث  عث لارويرها واحريكاا ا 
بإضاي  جرير  من السي ر  علو المفاهر من حي  اكرار إعارااا  ال ال اةريا صور ماحرك  ي ور 

ومةثثثا ة الفيثثثريو  لكاملثثث  أو أجثثث اء مناثثثا مثثثة إمكانيثثثام اة يثثثة جميثثثة المفثثثاهر حسثثث  رحبثثث  ال الثثث 
 .المررل لرىاي  جرير  كمار  اوضيحي  ياعابر إض البياي أو  الصناعي المصور  للاجار  المعملي  

مثثن ذثث ل  الماحركثث مثثة هثثحا الصثثور  ال لبثث ولكثثن مثثا مثثرى افاعليثث   لكثثل هثثحا مثيثثرحةثثا  إن 
رراف ال لبث  للمفثاهيا الكيمياايث  ؟ الررول المناج  من قبثل معلمثط المثار  كثحلف مثا مثرى اسثايعا  وا 

الماذيلثث  إلثثو حهثثن ال الثث  والثثحو  ور الصثثوالاثثط اةثثر   ؟مثثن ذثث ل اسثثاذراا هثثحا الوسثثاا  الماعثثرر 
بثثثرورا يةثثثوا بإامثثثاا هثثثحا الصثثثور  بمثثثار  مسثثثاورع  مثثثن المذثثث ون الثثثحو ياثثثواير يثثثط حاكراثثثذ وكثثثل هثثثحا 

رراف للمثار  المثرار فثرحاا )  لسثعار العملي  احر  بسرع  كبيثر  وبث من قصثير ممثا يثارو إلثو ياثا وا 
2003: 61-62  .) 

ا كثثثر  اعابثثرلاثثط يمكثثن احريكاثثا واثثرويرها يثثط أو ااجثثاا كثثحلف يثثإن ا فثثكال ث ثيثث  ا بعثثار او 
 إلثثثو بثثثرامج ذاصثثث  للحصثثثول علثثثو هثثثحا ا فثثثكال البناايثثث  ث ثيثثث  ا بعثثثار احاجنثثثاولثثثحلف  ؛اسثثثاذراما  
 (.  66 :2003 ل)سعار 

وكثثان تبثثر مثثن اوظيثثف جميثثة إمكانيثثام اإلنارنثثم مثثن حيثث  ان يثثل البثثرامج الذاصثث  بعثثره 
بعثثار الث ثيثث  والاثثط اكثثون مثث ور  مثثن قبثثل فثثركام وماسسثثام اعليميثث  الصثثور الماحركثث  و حام ا 

بعثار ماةرمث  موالاثط اث ور الماصثفحين لرنارنثم ب Plug-inماذصص  يثط هثحا الذرمث  مثثل بثرامج 
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واحريكاا وارويرها ومة حلف يإننا اسا عنا الحصول علياا   بعارها الث ثممن راي  الصور بامكناا 
 Netscape Chime Pro for Internetر ذاصثث  مثثثل برنثثامج كماسسثثام اعليميثث  بمسثثعا

Explorer  ارويرها  إمكاني والحو يمكننا من مفاهر  صور المركبام الكيميااي  با بعار الث ثي  مة
 ,Wireframeولثثذ إمكانيثثام أذثثرى باحريثثر الفثثكل البنثثااط مثثن عثثر  اذايثثارام )  ليثثط أو ااجثثاا

Sticks, Ball &stick, Spacefill )  الاالط الفكلكما يط:  

 

 صور المركبات الكيميائية باألبعاد الثلثية (3-2)شكل 

 :التعليم في التعليمية الوسائل استخدام أهمية -2-1-9
 المواقثف ورورهثا يثط الاعليمي ل الوسيل  امثير ميران يط بحثم الاط الرراسام من العرير افير
 الاربثوول أو الاعليمثطلأو النفسثط الجانث  يثط ءسثوا الاثمثير مثن عاليث  ررجث  بلوحاثا إلثو الاعليميث 
 :الاالط النحو علو حلف اوضيح ويمكن

 :النفسي الدور .2-1-9-1
 وصول ويساعر علو يناس  إحسال أو اتعابار يط يضة أن الاعليمي  الوسيل  مصما علو
 :االطبال والمامثل الاعليمي  للوسيل  النفسط الرور حلف يط مراعيا   الماعلا إلو الاعليمي  الرسال 
 .الرراس  علو إقبالاا من وا ير باال واهاماماا الررول نحو الا ميح اناباا اثير .9



21 

 

 .الا ميح أحهان يط وثبااا   عمةا   أكثر الاعليا اجعل .3
 الاحصيل والمثابر  يط الرحب  نفوساا يط واذل  اتسا  عل ح  الماعلمين يط انمط .2

 .الاعلا علو
 .المساةل وجارا باجاربذ اكاسباا الاط المعلومام بمهمي  الماعلا فعور اةوو .4
 .حلف يط رحباذ من وا ير الاعلا نحو الماعلا رايعي  انمط .5
 .مبافر بفكل الاعلا عملي  اع   .6
 .والمعلا ال ال  عنر الثة  عنصر اع   .7
 (.49 :2000 ل)عبير الا ميح بين الفرري  الفرو  مفكل  عالجا .1

 :التعليمي الدور .2-1-9-2
 علثو افاعلي  اعمل اعليمي  بيا  لاويير والوساال ال ر  أيضل نع باسامرار الاربويون يبح 

 الوسثاال أنجة من الوساال الاعليمي  واعابر والذبرام اآلراء ابارل علو وحثاا ال لب  اهاماا جح 
 :الاالي  ا روار الاعليمي  يط اكمن أهمي  من لاا لما ثري  اعليمي  بيا  لاويير
 .والاعلا الاعليا عملي  لواسا والماعلا المعلا وقم اوير .9
 .بيناا النس  معري  علو اساعر كما ببعضاال ا فياء رب  علو اساعر .3
 .بالذبرام الجرير  السابة  الذبرام رب  ذ ل من الحةاا  إلرراف الجير  الفرص  اايح .2
 .المفارك  الافكير وعمليام الاعلا عملي  للماعلا ايسر .4
 . للماعلمين ا فكال مانوع  حااط اعلا أسالي  اةرا .5
 أو اساذراا الاعليمطل الالف يون  ري  عن وحلف الارريلل هيا  أعضاء يط النة  اعالج .6

 .(48 :2010 لالصناعي  )السير وا قمار الاليف يوني  الرواار

 :التربوي الدور .2-1-9-3
 الاثط الاربوي  الحريثث  ل اجاهام انعكاسا   يعر الماعرر  الاعليمي  للوساال المررل اساذراا إن

 :أناا إلو الجان  الاربوو من أهميااا اعور حي  الاعليمي  العملي  جور  علو اكرا
 .بالذارج المررسي  الحيا  ارب  .9
 .وافاع    حيوي  أكثر المعلا اجعل .3
 .الاعليمط الموقف يط الفعال  المساهم  علو الماعلا اساعر .2
 .ا يرار سلوف اعريل يط اساها .4
 .(33 :3002 ل)عسةول  المساولي واحمل اونوالاع اتحاراا قيا اع ي  يط اساها .5
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 :الاعليمي  الوسيل  أن نفسذ اإل ار يط الباح  ويرى
 .نفسذ الوقم يط الماعلمين من كبير  أعرار اعليا يط اساها .9
 .الفصول ا رحاا مفكل  اعالج .3
 .المعريط لرى ال لب  واراذل المعلومام اتنفجار مفكل  اعالج .2

 :ةيالتعلم التعليمية الوسيلة اختيار أسس -2-1-11
 المعلثا للوسثيل  اذايثار حسثن علثو كبيثر حثر إلثو اعلمثط اعليمثط موقثف أو نجثا  يعامثر
ثارااثا الاعليمثطل للموقثف مناسثبااا ومثرى الاعليميث ل  اذايارنثا الاثط احثرر المعثايير أهثا ومثن لثذل وا 
 :ما لوسيل 
 .بالموضوع محاواها وصل  نةلاا المرار الرسال  عن الوسيل  اعبر أن .9
 .السلوكي  وا هراف العام ل با هراف ب ارا أن .3
 والذبرام السابة  والماارام العةلي  الةررام حي  من المسااري  الفا  ذصاا  ناس ا أن .2

 .البياي  والظروف
 .المابة الاعليا اساراايجي  مة ااواي  أن .4
 .الرارسين عرر مة والمساح  الحجا حي  من ااناس  أن .5
 .الاعةير وعرا لوالوضو  البسا   يياا ااواير أن .6
 .والاةالير العارام مة ياناس  ت وما والافوي  الرعااي  الماثرام من اذلو أن .7
 .العلمي  الناحي  من ورقية  صحيح  احملاا الاط المعلومام اكون أن .1
 .جير  بحال  اكون أن .1

 .الاعليمط الموقف مة ال مني  مرااا ااناس  أن .90
 .علياا الحصول ليفواكا الجار مة الاربوي  قيمااا ااناس  أن .99
 .اهاماماا واثير الا ميح اناباا اجح  بحي  ؛مفوق  اكون أن .93
 .افغيلاا أو اساذراماا جراء من ال    علو ذ ور  افكل ت أن .92
 ن المناس  لعرضااااوير المكيالوسيل  الاعليمي  و  لعره ال  م  ا جا   ااواير أن .94

 .(11 :1998 ل)حر 

 اعليمي  أي  وسيل  اذايار عنر إلياا اتناباا يج  المعايير نم مجموع  هناف أن ويرى الباح 
 :ومناا
 .الررل بموضوع الوسيل  ع ق  .9
 .الاعليمي  با هراف الوسيل  ع ق  .3
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 .المسااري  الذبر  بنوع الوسيل  ع ق  .2
 .المابة الاعليا بنم  الوسيل  ع ق  .4
 .الماعلمين بذصاا  الوسيل  ع ق  .5
 ما أجا   افغيلاا ا ل  إحا أجا ااا افغيلو  عرضاا  ر  حي  من بالوسيل  المعلا إلماا .6
 .للوسيل  والفني  العلمي  الممي ام .7
 .الوسيل  واسانسا  وافغيل إنااج اكاليف .1

 :فلسطين في المتعددة الوسائط استخدام معوقات -2-1-11
 ظثل وذاصث  يثط الماعثرر ل  للوسثاا المعلمثين اسثاذراا رون احثول الاثط المعوقثام هثط كثيثر 
 الحيا  جوان  علو جمية انعكل والاط الفلس يني ل الساح  افارها الاط المعةر  السياسي  الظروف
 يلط:  ما الاعليا يط والاكنولوجيا  الوساا علو الظروف هحا انعكاسام ومن الاعليال رأساا وعلو
الاعلثيا  مجثال يثط العاملث  البفثري  ال ثواقا يمثنح ت واتجامثاعط ا منثط اتسثاةرار عثرا .9

 .ييذ الافكير لمجرر الفرص  يجرون ت ربما بل الوساالل اساذراا لا وير ص الفر 
هثحا  يثط البحثثط نفثا اا لممارسث  ال  مث  الحركث  الوسثاال مجثال يثط للبثاحثين ااثوير ت .3

 .المجال
يعامثر  كمثا حلثفل يثط رحباثذ ومثرى المعلثا رايعيث  علثو أساسثا   يعامثر الوسثاال اسثاذراا إن .2

ممارسثام  ظثل يثط مناثا الكثيثر حثا  ذصثاا  وهحا افاعلذل ساوىوم الماعلا رايعي  علو
 .اتحا ل

 الوسثاال وايسثير اثويير يط يساعر ت محاصر ل ساحام إلو الفلس يني  المنا   اةسيا نإ .4
 )عسثةولل أحيانثا   المررسث  إلثو وجورهثا من ةث  مثن حاثو أو أذثرىل إلثو من ةث  مثن نةلاثا

2003 : 23). 

 :إلو اصنف المعوقات من مجموع  الماعرر   لوسااا جذااو  أن يمكن كما
 إلثو يكثر  مثن الاةنيث  لاحويثل المالي  اتعامارام اويير يط الصعوب  :مثل :مادية معوقات .1

 .إنااج
 .المناس  الوقم يط اساذرا لا إحا الاةني  قيم  اةل إح :زمنية معوقات .3
اا لث   الحثل لاثحا م لوبث ال واإلمكانثام حلاثال المثرار المار  اذايار أن إح :إعرائية معوقات .2

 .وعمليا   علميا   جارا  
 أكثر ووجور وصيانااال ا جا   س م  علو ات مانان ضرور  يط واامثل :عملية معوقات .4

 .الما لبام هحا اويير يط علياا يعامر من جا 
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 مثن والاذثوف الرهبث  ووجثور للمعلثال وررايث  ذبثر  اثوير عثرا يثط واامثثل :بشـرية معوقـات .5
 .(264 :2002) ياونل  الكاربااي  ا  ا ج اساذراا

 :أمثلااا من لإدارية تحديات هناف أن كما
 .المعلا جرول ا رحاا .9
 .والموجاين المرراء عاا  علو الملةا  ا عباء كثر  .3
 .الفكلي  ن ا  عن اذرج ت الوساال تساذراا المساولين ماابع  .2
 .(25 :2003  )عسةولل  الساار للظروف نظرا با ولويام الاعليمي  اإلرار  انفغال .4

 يثط إعاقث  ا هثا الثرور يلعث  الاعليميث  الوسثيل  بمهميث  المعلثا وعثط عثرا أن الباحث  ويثرى
 ل وياكر علو النةا  الاالي :الماعرر  الوساا  اساذراا

وجثثور معلمثثين ت يفثثجعون الباحثث  عنثثرما يةثثوا باسثثاذراا الوسثثاا  الماعثثرر ل وبالثثحام ممثثن  .9
 ي  من هاتء المعلمين.يساذرمون ال ر  الاةلير

 عرا إع اء موضوع الوساا  الماعرر  اتهاماا الكبير من قبل المساولين يط الاعليا. .3

 المتعددة: طالوسائ استخدام قواعد -2-1-12
 الثررل ذ ث  وابنث أن ال بيعثط يمثن الحصث ل يثط اعليميث  وسثيل  يسثاذرا أن المعلثا قثرر إحا
 كيثف؟ ماثو؟ لمثن؟ أيثن؟ :الااليث  ا سثال  نفسثذ المعلا يسمل أن المفير من لحلف؛ ا سال هحا علو
 الاعليمي ؟ الوسيل  هحا سمساذرا ولماحا

 وذصااصاا؟ ؟المسااري  الفا  مساوى وما ؟الاعليمي  الوسيل  ساساذرا لمن :لمن -1
 مركث  الوسثاال يثط أا المذابثرل يثط أا الصثفل يثط الاعليميث ؟ الوسيل  ساساذرا أين: أين -2

 اساذراماا؟ أثناء ساوضة وأين البيمل يط أا الاعليمي ل
يثط  أا الحصث ل برايث  يثط: الوسثيل  ساسثاذرا الثررل مراحثل مثن مرحلث  أيث  يثط :متـى -3

 للررل؟ كالذي  ناايااا يط أا مناصفاال
 ؟الوسثيل  اسثاذراا قبثل باثا الةيثاا ينبغثط الاثط الذ وام ماو  الوسيل ؟ ساساذرا كيف :كيف -4

 وبعرا؟ حلف أثناء ويط
الاثط  والذصثاا  ؟الاربويث  الةيمث  مثاو  ؟حيرهثا رون الوسثيل  هثحا اذراساسث لمثاحا :لمـااا -5

 ل)حثر  الثررل يثط اعلمثذ أن للوسثيل  يثرار الثحو الثرور ومثا الوسثاال؟ من حيرها عن امي ها
9111: 91). 
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 علثو اسثاعرا الاط الةواعر والذ وام الماعرر   بالوساا البرنامج بناء عنر الباح  راعط ولةر
 .اساذراما يعات   الاعليمي  لمار  الكيمياء الوساا  اساذراا

ويثثثرى الباحثثث  أن الوسثثثاا  الماعثثثرر  اسثثثاذرا بفاعليثثث  يثثثط اةثثثريا ذبثثثرام بريلثثث  عثثثن الذبثثثرام 
يمكثثن أن نسافثثعر أهميثث  هثثحا ا مثثر يثثط حثثال كثثون الذبثثر   لالمبافثثر  ولكناثثا احاكياثثا بفثثكل كبيثثر

ن الوسثاا  الماعثرر  اسثاعر أل و ذبثر  للذ ثرو حاو المعلا قليثل الأالمبافر  يمكن ان اعره الماعلا 
 علو إفراف جمية حوال الماعلا يط الاعلال ا مر الحو يارو إلو ارسير واعمي  هحا الاعلا.

مثثثن  يثثثط أهميثثث  الوسثثثاا  الماعثثثرر  مثثثا هثثثو إت جانثثث    ةا  ن مثثثا حكثثثر سثثثابأأيضثثثا  ويثثثرى الباحثثث  
ن الثثف إ  بمذالثثف عناصثثرهال حيثث  أهميثث  الوسثثاا  الماعثثرر حثثولالجوانثث  الاثثط اكفثثفم للبثثاحثين 

 ا همي  اظار حين اكون الحاج  ملح  للوساا  الماعرر  بكامل عناصرها أو ج ء مناا.

ولعثثل ا يثثاا الةارمثث  احمثثل يثثط  ياااثثا مثثا لثثا نعلمثثذ مثثن ا ثثورام واغيثثرام اجعثثل مثثن الوسثثاا  
رناا يط اامثيا المعثام م الماعرر  أساسا من أسل الحيا  الاط نعامر علياا يا ير أهميااا عن ما حك

وقضثثثاء الحاجثثثثام الفرريثثثث  والجماعيثثثث  لبنثثثط اإلنسثثثثان. وأن يظاثثثثر يثثثثط الوجثثثور مثثثثا يع ثثثثل الوسثثثثاا  
الماعثثرر  بكاملاثثا أو أجثث اء مناثثال ويحثثل محلاثثا بمرااثثذ ا سثثال واتيضثثل يثثط حلثثف الحثثين واهلل أعلثثو 

 وأعلا بما يذفيذ المساةبل.

 الكيمياء والصي  الكيميائية: -2-2
 بالكيمياء ونشأتها:التعريف  -2-2-1

ما من فف يط أن الكيمياء مام  يط حياانال ياط اةة يط مرك  جاثرنا إلناثاج مثوار جريثر  قثر 
يثثر  ماثثوير  مثثن وهثثط أساسثثي  كثثحلف لكثثط ننثثاج مصثثارر جر لوأكثثثر يسثثرا   اجعثثل مثثن حياانثثا أكثثثر أمنثثا  

ا وااثثرر مصثثارر ولكثثط نفاثثا ونسثثي ر علثثو العريثثر مثثن ا مثثراه الاثثط ااثثررن ؛ال اقثث  وحيثثر ملوثثث 
 ححاانا. 

لمفثاهيا كيمياايث ل إت أن حيااثف  راامثا   ن كانم مان  عملف اليومط ت اسال ا اسثاذراما  إيحاو 
إمثا أن يكثون  ساجر أن كل ما حولثف اةريبثا  يإنف حولف من إحا نظرم  يمنم لبالكيمياء ساامثر كثيرا  

 بموار كيميااي . مذرىبنذ قر امم معالجاذ ب رية  أو أأو  كيمياايا   مناجا  

الاغيرام الاط ا رأ علو ما يحي  بذ من عثالا  فاا كنذَ يمنح يجر المرني  واإلنسان يحاول أن و 
وقر كان يامثذ للمثار  يثط بثارا ا مثر يفثوبذ الثنة  والغمثوهل وظلثم الكيميثاء الةريمث   لالماريام

لمثار ل حاثو ااضثح أن لمعنثو ا وهط احاول أن اجر افسثيرا   لمن ضرو  الفعوح  والسحر ألفط سن 
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وهكثحا احثول  لقانون بةاء المار  وقانون بةاء ال اقث  :مثل لي  اذضة لةوانين معين اايالظواهر الكيم
واحولثثم الكيميثثاء إلثثو  لعلثثا الكيميثثاء مثثن علثثا وصثثفط إلثثو علثثا قياسثثط يعامثثر علثثو الةيثثال الثثرقي 

 الاةرا الحةيةط. عجل أماا علو مصراعيذ وياح ال ري   لصف العلوا

 ما هي الكيمياء؟ -2-2-2
 لوهثحا يعنثط أناثا رراسث  كثل فثطء حولنثا لالكيمياء هط باذاصار رراسث  الكيماويثام أو المثوار

حاو جسا اإلنسان ورمذ كحلف هط و يا ره والبحار والمنا ل والسيارام والغحاء والوقور والم بلل 
 يط مكوناااا موار كيماوي .

بنوع من ال  ءل واغ ياثذ بذامث  معينث  وبلثون  يإحا نظرم حولف ا حظ الحاا  وقر اا رهانذ
 لوهحا م بسف قر ا ينم ألواناثا بصثبغام ماعثرر  رحثا كوناثا مثن نفثل الةمثا  لذا  من السااار

وهثثحا  ل....وهثحا مثثوار نسثاذرماا يثثط انظيثف م بسثثنا الماسثذ ل وهثثحا أذثرى لالميثثة أحثحيانال وحيرهثثا
وربمثثا مثثن ذلثثي  مثثن المثثوارل يثثمروام  لر مذالفثث الم ثثبر ييثثذ مذالثثف ا روامل وقثثر صثثنعم مثثن مثثوا

والثف بثراال عثر   لال عاا من م ع  وسكاكين وفوف من يض  أو نحثال أو صثل  أذثر ت يصثرأ
 لوهثثثحا كاابثثثف بورقثثثذ وحبثثثرا )قسثثثا الكيميثثثاء لل اثثثط ال عثثثاا كالغثثثا  ال بيعثثثط والكاربثثثاء والكيروسثثثين

 (.3 :3007 لالجامع  اإلس مي 

يثث  والعةثثاقير قثثر اثثا اصثثنيعاا يثثط معامثثل كيمياايثث  ومصثثانة ححاايثث  بعثثر وهثثحا ا  عمثث  وا رو 
كل حلثف ت  ال  لوهحا جسمف كمعمل كيميااط فرير الاعةير لضمان س مااا ونةاااا وجور  اذ يناا

ويبر  رور وأهمي  الكيمياء يط حياانثا  لالعلماء يحاولون ياا مكونااذل وأسرار الافاع م الواقع  ييذ
يةثر أصثبح اإلنسثان يثط حاجث  إلثو اعلثا أسثال  ل ريار كمي  المناجام الكيميااي  وانوعاثامة ا أيضا  

 ياوجث  أن نثررف لمثاحا يمكننثا أن نسثاذرا  ث ءا   يمثث    للكثط اناسثبذ عثن ا ذثرى ؛اذايار سلع  ما
سثثان مثثن هنثا أررف اإلنو  لأو مسثر نا    روام أ فالنثا وأثثثاثاال ييمثا قثثر يكثون  ثث ء أذثر سثثاما   معينثا  

أن معرياثثذ بالكيماويثثثام ساسثثثاعرا يثثط الاعامثثثل بممثثثان وبفاعليثث  مثثثة مسثثثال مام يومثثذ وحيااثثثذ )قسثثثا 
 (.2 :3007 لاإلس مي  الجامع  لالكيمياء

 دور العرص والمسلمين في نشأة وتطور الكيمياء: -2-2-3
عربط قر  "كيمياء"أن أصل كلم   (4 :3007 لالجامع  اإلس مي  ل)قسا الكيمياء يرى البعه

 لويفير حلف لما لف علا الكيمياء من حموه وسري  لا  من كمط ويكمط بمعنو أذفو أو ساراف
وعلثثا  لوعلثثا الحجثر لالاثربيرو علثثا الصثنع   :مثثل لوقثر سثمو المسثثلمون هثحا العلثا بمسثثميام ماعثرر 

مياء أو ما عرف بالذي لوامثرم الكيمياء عنر المسلمين باراثاا الساب  عنر اليونان والسريان لالمي ان
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ولجثمم إلثو الرايثا الوجرانيث  يثط اعليثل الظثواهر  لالاط اعامرم علو الفرضيام ل)الكيمياء الةريم (
احويثل  :همثا لومما هرف إليذ علا الصنع  احةي  حاياين لوالذورا  يط الافسيرل واراب م بالسحر

مثن  للفضث المعارن الذسيس  كالحرير والنحثال والرصثا  والةصثرير إلثو معثارن نفيسث  كالثحه  وا
احضثير إكسثير الحيثا  الثحو يحةث  الذلثور هثط ذ ل الاوصل إلثو حجثر الف سثف ل والغايث  ا ذثرى 

ياراب ثثثم الكيميثثثاء بالسثثثحر حاثثثو أن علمثثثاء أوروبثثثا يثثثط العصثثثور الوسثثث و  لويةضثثثط علثثثو اآلتا
 ياكرون علو أن الكيمياء ج ء من علا السحر.

حكيا "الر بن ي ير بن معاوي  عن  ري  ذكان ن يإن أول صلااا بالكيمياء و أما العر  المسلم
ةثثثثثثثثل أن جعفثثثثثثثثر الصثثثثثثثثار  كمثثثثثثثثا نُ  لعلثثثثثثثثا قثثثثثثثثري  بفنثثثثثثثون العلثثثثثثثثاأوقثثثثثثثثر وصثثثثثثثثف بمنثثثثثثثثذ  "لآل مثثثثثثثروان

اعلثثا قثثر ا( 815هثثث 200ن جثثابر بثثن حيثثان )مإبثثل قيثثل  لا( علثثو ررايثث  باثثحا العلثثا765هثثث 148)م
ل مثثن اسثثاذل  معلومااثثذ و أالثثحو يعابثثر ماسثثل علثثا الكيميثثاء الاجريبثثطل ياثثو  ل وهثثوالكيميثثاء منثثذ

كثيثثثر مثثثن العمليثثثام الالكيمياايثثث  مثثثن ذثثث ل الاجثثثار  واتسثثثاةراء واتسثثثانااج العلمثثثطل وقثثثاا بثثثإجراء 
الابذثثثر والاكلثثثيل والاة يثثثر والابلثثثر والاصثثثعير والارفثثثيح  :ومثثثن الوسثثثاال الاثثثط اسثثثاذرماا لالمذبريثثث 

مثثثاء الثثثحه   :مناثثثا لكيمياايثثث وقثثثاا باحضثثثير عثثثرر كبيثثثر مثثثن المثثثوار ال لوالصثثثار والاكثيثثثف واإلحابثثث 
اريثثف وملثثح النفثثارر والنفثثارر وناثثرام الفضثث  والصثثورا وكربونثثام البوااسثثيوا والثث رنير يوحثثامه الن

وهثو أول مثن  لر حمه الكبريم بواس   الاة ير من الفث هو أول من حض  و وحامه الكبريايفل 
لجابر بن أن  ل كماجانا وقر سماها حجر لوأول من اساذرج نارام الفض  لاكافف الصورا الكاوي 

وكاثثثثثا   لكاثثثثثا  "السثثثثثموا وريثثثثثة مضثثثثثارها" :أفثثثثثارها لحيثثثثثان مالفثثثثثام ورسثثثثثاال كثيثثثثثر  يثثثثثط الكيميثثثثثاء
لثثو ال اينيثث  يثثط الةثثرن الثثثانط عفثثر المثثي رول يكونثثم قاعثثر  إمعظثثا كابثثذ  مرجمثثوقثثر اُ  ل"الذثثوا "

حيث   لكيميااي  يط حينذكبر المذابرام الأيفط الكوي  ظارم  لقامم علياا ناض  الكيمياء الحريث 
كانثثثم احضثثثر ا حمثثثاه واصثثثنة ا جاثثث   المذبريثثث  واجثثثر  النظريثثثام واجثثثرو عمليثثثام الاة يثثثر 

 والابذير والصار.

الثثثحو عثثثاره بفثثثر  مثثث اعا احويثثثل  لا(873هثثثث 260ثثثثا جثثثاء يعةثثثو  بثثثن إسثثثحا  الكنثثثرو )م
 لوالحريثثثر لاعثثثذيثثثط الع ثثثر وأنو و  لالمعثثثارن الذسيسثثث  إلثثثو نفيسثثث ل وألثثثف عثثثر  رسثثثاال يثثثط الكيميثثثاء

 من الحرير الفوتح بمسلو  الم ج والصارل وحير حلف. ر أنواعا  والسيوفل وحض  

واباعر  لا( الحو كانم لذ إساامام بار  923هث 311ويليذ أبو بكر محمر بن  كريا الرا و )م
ومن أفار مالفااثذ  ليط الكيمياء وال   مصنفا   220وصنف ما ي ير علو  لعن الغموه واإليااا

كيميااي  "سر ا سرار"ل وهو من أواال من  بةوا معلوماااا الكيميااي  يط ميران ال   والمعالجث ل ال
 يط المراها. طرذل ال ابةأوكان أول من 
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وصثنف ييثذ  لا( الحو امثر بابن حيان و ور علثا الكيميثاء950-1007مظار المجري ط )و 
 ولثثذ أيضثثا   لايث  الةثثرن السثثارل عفثروهثو مثثن أهثثا مصثارر الكيميثثاء حاثثو نا لكاثا  "رابثث  الحكمثثاء"

 كاا  "حاي  الحكيا يط الكيمياء".

ن آلامثثن المصثث لحام المسثثاعمل  ييثثذ حاثثو  ثثثر المسثثلمين يثثط هثثحا العلثثا أن كثيثثرا  أويثثرل علثثو 
ومثثن اتذاراعثثام الاثثط كانثثم حام يااثثر   ل(9-3) جثثاء بعضثثاا يثثط الجثثرول الاثثالطو  لأصثثلاا عربثثط

عثر صثناع  الثور  مثن اُ حيث   لوصناع  الور  من الة ثن والكاثان لكبير  يط الصناع : ملح البارور
أبثثو موسثثو جعفثثر  :ومثثن مفثثاهير علمثثاء الكيميثثاء لأهثثا اتذاراعثثام الحضثثاري  يثثط اثثارير البفثثري 

وهنثثثاف كلمثثثام  لمثثثا ياعلثثث  باحضثثثير العةثثثاقيرييوذاصثثث   لالكثثثويطل وابثثثن سثثثينا الثثثحو اهثثثاا بالكيميثثثاء
 :روبيون منااكيمياء اساذرماا ا و عربي  يط ال

 المصطلحات المستعملة في اللغات األعنبية وهي من أصل عربي (1-2عدول رقم )
 Alkali الةلويام Chemisty الكيمياء Elexir اإلكسير

 Kalium الةلط Borax البور  Alembic نبي اإل
 Alcohol الكحول Soda الصورا Amalgam المملغا
 Safron رانال عف Camphor الكايور Aniline النيل 
 Talc ال ل  Alchemy السيمياء Natron الن رون

 

 كيف تكونت العناصر الكيميائية:  -2-2-4
 لن هثحا الكالث  قثر انفجثرمأو  لالكثايث   عاليث  مرك ي  كال  يعاةر العلماء أن الكون برأ علو هيا

ولثو ويثط اللحظثام ا  لوذرجم مناثا كميثام هاالث  مثن ال اقث  الاثط انافثرم يثط جميثة اتاجاهثام
 للكارونثام والبرواونثاماإل :مثثل لالاط الم هحا اتنفجار برأم بعه الجسيمام النووي  يط الاكون

وهثثثو حثثثا  الايثثثرروجين ومعثثثذ قليثثثل مثثثن حثثثا   للاكثثثوين أول العناصثثثر المعرويثثث  وااحثثثر بعضثثثاا معثثثا  
بثثرأم حرارااثثا   وعنثثرما انذفضثثم ررجثث لالايثثرروجين السثثاذن  يثثط الامثثرر  واسثثامرم سثثحاب لالايليثثوا

وقثر  لثثا النجثوا لواكونثم مناثا علثو مراحثل بعثه المجثرام لقوى الاجاح  بين مكوناااا يط العمل
ناج عن انكما  السح  الغا ي  المكون  للنجوا بامثير قوى الاجاح  بين مكوناااا ارافاع هااثل يثط 

عنراثثح بثثرأم و  لاترافثثاع  و ار الضثثغ  يثثط مراك هثثا إلثثو حثثرور بالغثث لررجثثذ حثثرار  بثثا ن هثثحا النجثثوا
ونثثثثاج عثثثثن انثثثثرماج بعثثثثه حرام  لعمليثثثثام اتنثثثثرماج النثثثثووو يثثثثط الحثثثثرو  يثثثثط قلثثثث  هثثثثحا النجثثثثوا

الايثثرروجين اكثثثون حثثثا  الايليثثثوا الثثحو احثثثول بعثثثر حلثثثف عثثثن  ريثث  اتنثثثرماج النثثثووو إلثثثو عناصثثثر 
وياضثثح مثثن حلثثف أن قلثث  النجثثوا هثثو الفثثرن  لا كسثثجين والناثثروجين والكربثثون وحيرهثثا :مثثثل لأذثثرى
واكون  لهحا العناصر بكميام كبير  جرا   موقر اكون لوو الحو اا ييذ اكوين العناصر الكيميااي النو 
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حلثثف علثثو الثبثثام النسثثبط لثثحرام هثثحا العناصثثر  اعامثثروقثثر  لبعضثثاا ا ذثثر بكميثثام محثثرور  نسثثبيا  
البرواونثثثثثام  :مثثثثن كثثثثثل مثثثثثن اةريبثثثثثا   يثثثثثحرام العناصثثثثثر الذفيفثثثث  ااكثثثثثون مثثثثثن عثثثثرر ماسثثثثثاوٍ  لالمذالفثثثث 

وبةاء ما ياكون مناا علثو  لاكويناا  نط ساولوهحا يع لولاحا ياط ثابا  إلو حر كبير ؛نيواروناموال
وبثثحلف   لافثثاع م نوويثث  ولاثثحا ياثثط ت اميثثل إلثثو اتفثثاراف يثثط أيثث ؛حالاثثذ احثثم مذالثثف الظثثروف

وو أمثثا العناصثثر الثةيلثث  ياحاثث ليثثط هثثحا الكثثون أصثثبحم حرام العناصثثر الذفيفثث  هثثط ا كثثثر انافثثارا  
 لقثل ثبااثا  أممثا يجعثل حراااثا  ؛حراااا علو عرر من النيوارونام ي ير علو عرر ما باا مثن برواونثام

ويمكن اعابار او ية العناصثر علثو سث ح  ليط هحا الكون قل العناصر انافارا  أوقر جعلاا حلف من 
اعثثثر  يضثثثا  يعلثثثو سثثث ح ا ره أ للاو يثثثة العناصثثثر الذفيفثثث  والثةيلثثث  يثثثط هثثثحا الكثثثون ا ره مثثثثات  

ن قل  النجوا هثو الفثرن النثووو إحي   لمن حيرها العناصر حام الحرام الذفيف  هط ا كثر انافارا  
 الحو ااكون ييذ العناصر الكيميااي  المذالف  عن  ري  افاع م اتنرماج النووو.

الاامثث   اكثثوين العناصثثر الكيمياايثث  علثثو عثثرف ال الثث اويثثرى الباحثث  أنثثذ مثثن الضثثرورو أن ي
عليثثثذ أن يمالثثثف الماثثثارام يجثثث   ن لاثثثا رورا  كبيثثثرا  يثثثط كاابثثث  الصثثثيب الكيمياايثثث ل و  صااصثثثاا؛وذ

 ال  م  لحلف. 

 ؟كيف كان الكيميائي القديم يتعرف على مركباته -2-2-5
والفثثكل  لاللثثون :مثثثل ليثثاا الاعثثرف اليثثوا علثثو المركبثثام الكيمياايثث  برراسثث  ذواصثثاا الفي ياايثث 

ورراسثثث   لوقابليااثثثا للثثثحوبان يثثثط المثثثحيبام المذالفثثث  لحلياناثثثا  ررجثثث أو لانصثثثاارها  وررجثثث لالبلثثثورو
 لمثثثة رراسثثث  ذواصثثثاا الكيمياايثثثث  لاحثثثم الحمثثثراء  يثثثو  البنفسثثثجي  أو اتفثثثع  أ ياياثثثا يثثثط اتفثثثع

لثثثرى   ولثثا اكثثن هثثثحا ال ثثر  معرويثث لالعناصثثر الراذلثث  يثثثط اركيباثثا  لمعريثثث كثثام    واحليلاثثا احلثثي   
انثثم وسثثيلااا للاعثثرف علثثو كثثل مركثث  هثثط رراسثث  بعثثه ذواصثثذ الفي ياايثث  وك لالكيميثثاايين ا وااثثل

يكثثان  لحريبثث  للاعثثرف علثثو هثثح  المركبثثام  مثثناا كثثانوا يسثثاذرمون  ريةثث ولكثثن كثيثثرا   لالظثثاهر  لاثثا
ن   ؛لاثثا ذ رهثثا  وهثثط  ريةثث لالواحثثر مثثناا ياثثحو  المثثار  ب ثثرف لسثثانذ لمعريثث   عماثثا المميثث  لاثثا

 (.65 :3007 ل)إس ا ثر سااأالكيميااي  كان لاا  من هحا المركبام كثيرا  

يصثناع البثارور  لوقر كانم هحا ال رية  منافر  ييما مضو بين كثيثر مثن المفثاغلين بالكيميثاء
يإحا كان مر ال عا لثذ مثحا   لكانوا يذابرون ملح البارور وهو نارام الصوريوا باحوقذ بلساناا مث   

أما إحا كان لذ مثحا  تسثة وبثذ   لون عرا ص حياذ لصنة البارورناا كانوا يةرر إيفبذ محا  الملح ي
وكان الكيميااط الةريا يعامثر أيضثا علثو حواسثذ  للصنة البارور بعه الح و  يإنذ كان يعر صالحا  

ان ويةرباثثا مثثن صثثو   لمنثثذ يثثط راحثث  اليثثر  ان بعضثثاا يذابثثر الكبريثثم بوضثثة ق عثثيةثثر كثث لا ذثثرى
 لكان هحا الكبريم من النوع الجير ويصلح لصنة البثارور لثل ال ة ة م ا  يإحا سمة لاا صوا لا حن
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 ؛للحثثرار  جيثثرا   يالكبريثثم النةثثط ت يعثثر موصثث    لعلثثو حكثثاء هثثاتء الصثثناع وكثثان هثثحا اتذابثثار رات  
ويسثمة  لالذارجيث  اثذج اإممثا ياسثب  يثط افاثم بعثه  ل ولاحا ت اناةل ييثذ حثرار  راحث  اليثر بسثاول

ن بعثثه أوممثثا يثثرل علثثو أهميثث  اثثحو  المثثوار الكيمياايثث  يثثط حلثثف الثث من  ل ة ةثث لاثثا صثثوم مثثثل ال
وهو اسا مفا   لالجلسرين :ومثال حلف لارل علو  عماا لمعروي  أع يم أسماء  االموار الكيميااي  

حثر أن   ؛ريليوا الحو أ لث  عليثذ ييمثا مضثط الجلوسثينيوايوكحلف الب لاعنط الحلو  تايني  من كلم
 ناثثا مثثر   ؛وكثثان ي لثث  اسثثا ميرابيليثثم علثثو كبرياثثام الصثثوريوا لان ياميثث  ب عمثثذ الحلثثوأم حثثذ كثث
 ال عا.

اثثثحو  المثثثوار الكيمياايثثث  حاثثثو عصثثثر الناضثثث  يثثثط أوروبثثثا ذثثث ل الةثثثرن   وقثثثر اسثثثامرم عمليثثث
سثثح  نيثثوان قثثر مثثام إن العثثالا البري ثثانط الفثثاير إويةثثال  لالذثثامل عفثثر إلثثو الةثثرن السثثابة عفثثر

ومثثن المعثثروف أن  لعلثثو اثثحو  المركبثثام الكيمياايثث  الاثثط كثثان يعمثثل باثثا   مراوماثثذبسثثب مسثثموما  
ولكثثن  لولثا يعثثرف السثب  يثثط مرضثذ يثثط حلثف الحثثين لا9613عثثاا  ذ يثرا   نيثوان قثثر مثره مرضثثا  

وكانثثثم أعثثثراه هثثثحا  لنثثثذ كثثثان يعمثثل ذثثث ل هثثثحا المثثثر  بثثثبعه مركبثثام ال ابثثث أابثثين مثثثن محكرااثثثذ 
وقثثر اثثا الاحةثث  مثثن حلثثف عنثثرما حصثثل أحثثر العلمثثاء علثثو  لبثثال اب المثثره افثثبذ أعثثراه الاسثثما 

وصثلم إلثو  لمن ال ابث   عالي  وابين أناا احاوو علو نسب لوقاا باحليلاا لذصل  من فعر نيوان
ال ابث  ال بيعيث  يثط   ضثعف علثو نسثب 400ياط ا ير بنحو  جرا    عالي  وهط نسب ل%0.03نحو 

 (.73 :3007 ل% علو أكثر اةرير )إس ا 0.0005ت ا ير علو  والاطفعر اإلنسان 

 ؟من هو الكيميائي العربي األول -2-2-6
 مثثنوقثثر عثثا  ياثثر   لا(815هثثث 200هثثو أبثثو موسثثو جثثابر بثثن حيثثان بثثن عبثثراهلل الصثثويط )م

وكثثان جثثابر بثثن  لوالةثثو يياثثا أول رروسثثذ يثثط الكيميثثاء علثثو يثثر جعفثثر الصثثار  لحيااثثذ يثثط الكويثث 
وامكثثن عثثن  ريثث   ليةثثاا بثثإجراء ماثثام مثثن الاجثثار  العمليثث  لءحيثثان فثثرير الفثثغف بصثثنع  الكيميثثا

حاو أن أهل حلف ال مان  لعرير من اتكافايام الاام  يط اارير الكيمياءالهحا الاجار  من احةي  
 أ لةوا علو الكيمياء اسا صنع  جابر. 

اإليضثا   :ومثن أمثلااثا كاث  لعريثر مثن المالفثام الاامث  يثط هثحا الفثرعالوقر قثاا جثابر بكاابث  
والبح  والاجرير والذوا  الكبير والمي ان وصثنرو  الحكمث  والراهث  والمجموعث  الكاملث  والذثال  

وقر ارجمثم بعثه هثحا المالفثام يثط أوروبثا إلثو اللغث   لمالفا   10وقر بلغم هحا المالفام  لوحيرها
لمالفثام علثو فثرو  وقثر احاثوم هثحا ا للكل المفاغلين باحا العلثا هنثاف وأصبحم مرجعا   لال ايني 

الاة يثثثر  :مثثثل للكثيثثر مثثن العمليثثام الكيمياايثث  ا ساسثثي  الاثثط أرم إلثثثط انباثثار علمثثاء أوروبثثا باثثا
)مثن   والابذير والاصعير )الاسامط( والارجيح )الاركي ( والحل )الاحليثل( والعةثر )الاركيث ( والاصثرا
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لغثثا مثثن ماعثثويا( وا لغثثاا )اكثثوين مالصثثرأ( والاكلثثيل )ا كسثثر  بالاسثثذين يثثط الاثثواء( والاصثثويل )ال
  الفل ام( والابييه )قصثر ا لثوان( والسثح  واتنعةثار ) يثار  الاركيث  بررجث  سياةال اب ( واإلقام  )

مثثثن  كمثثثا حكثثثر يثثثط مالفااثثثذ كثيثثثرا   ل)البذثثثر( والاكريثثثر والانةيثثث  والاذميثثثر  كبيثثثر ( والاجفيثثثف والسثثثكرج
نبيثث  والمةثثراه والموقثثر المرجثثل واإل :هثثحا ا روام  لثثومثثن أمث لا روام الاثثط اسثثاذرماا يثثط اجاربثثذ

والة ثثثار  والميثثث ان   والانثثثور والمكسثثثر والمبثثثرر والمنذثثثل والثثثراوو  )المصثثثفا ( والةمثثثة والثثث   والسثثثفنج
مثن اتكافثايام الاامث  يثط علثا  نبي  الثحو وصثفذ جثابر واحثرا  ويعر اإل لوالةوارير بمفكالاا المذالف 

يسثثمط  لحاثثو أناثثا اسثثاعملوها بمسثثماااا العربيثث  لا علمثثاء أوروبثثا ييمثثا بعثثروالاثثط انباثثر باثث لالكيميثثاء
ن   ؛يثثط هثثحا المجثثال جريثثرا   كثثان اسثثاعمالذ للميثث ان يثثط اجاربثثذ فثثياا  و  لنبيثث  وسثثمط الانثثور كثثحلفاإل
وربمثثا  لوت يمكثثن اكثثرار ناااجاثثا لعفثثوااي   جثثرى رون اةيثثر بثثا و ان وب ريةثثحلثث  الاجثثار  كانثثم اُ أ

يةثثثر حضثثثر حمثثثه النياريثثثف  لا أعمثثثال جثثثابر بثثثن حيثثثان احضثثثيرا لأمثثث   المعرنيثثث كثثثان مثثثن أعظثثث
نثثذ عنثثر أوحكثثر  لباة يثثر ملثثح الصثثذر )ناثثرام البوااسثثيوا( مثثة الثث اج الةبرصثثط )كبرياثثام الحريثثرو (

 لالثثحه   حابثثإذلثث  هثثحا الحمثثه بثثرو  الملثثح )كلوريثثر ا لمنيثثوا( ينثثاج حمثثه جريثثر لثثذ الةثثرر  علثثو 
ول مثن حضثر المثاء الملكثط الثحو ياكثون مثن أوبحلف يكون جابر هو  لالحه  وأ ل  عليذ اسا ماء

ث كمثا لاريثفيذلي  من حمثه الايثرروكلوريف والن  لر جثابر بثن حيثان بعثه ا حمثاه ا ذثرىحض 
الذل  ومناا أيضا   لنذ حمه الكبريايفأعاةر ويُ  لالحمه الحو أ ل  عليذ اسا الماء الحريف :مناا

اثرج )حمثه وحمثه ا  لوحمه ال ر ير )حمه ال ر ريثف( لك (المصعر )حمه الذليف المر 
ثث لالليمثثون أو حمثثه السثثاريف(  لكلوريثثر ال ابةيثثف )السثثليمانط( :مثثثل لمثثن ا مثث   ر كثيثثرا  كمثثا حض 

والبثثور   لوالثثرهج )كبريايثثر الثث رنير( لوال نجفثثر )كبريايثثر ال ابثث ( لوالراسثث  ا حمثثر )أكسثثير ال ابثث (
اسثور   ناثا ااثرف أثثرا   ؛ لث  علياثا اسثا حجثر جاثناأناثرام الفضث  الاثط و  لوالماحنيسيا ل)البوراكل(
وفثثير الكيميثثاايين العثثر  رون  لعثثر جثثابر بحثث  مثثن الثثروار ا وااثثل يثثط علثثا الكيميثثاءويُ  لعلثثو الجلثثر

 :3007 لهثثثث بعثثثر أن وهثثث  حيااثثثذ ال ويلثثث  كلاثثثا للعلثثثا )إسثثث ا300نثثثذ اثثثويط عثثثاا بمعاةثثثر ويُ  لمنثثثا ع
921.) 

 يائية:العناصر الكيم -2-2-7
  بيعثط ا  عنصثر  (13)هنثاف و   لبس  ب راا  كيماويثأالعناصر موار ت يمكن افكيكاا إلو موار 

 يثالفل ام هثط حالبثا   ليمكن اصنيف العناصر إلو يل ام وت يل امو  لصنعيا   عنصرا   (30و) لالاواجر
 أو  روقثثوهثط   ل للكاربثاء ومعظماثا ت ينصثثار إت علثو ررجثام حثثرار  عاليث  جوامثر براقث  موصثثل

 :مثثل لوالكثيثر مناثا م يثل أو يمكثن سثحباا وم لاثا رون أن ااة ثة لمذالف  يمكن ا ريةاا أفكات  
 اسثاثناء الجراييثم الثحو هثو فثكل مثنيلث ام ب الث ل و الحرير والنحال والذارصين )ال نف( واليورانيثوا

 الافاثم إلثو  مثوار سثال يل ام الجوامر كالكبريثم والفسثفور وال  لالكربون عريم  الاوصيل الكاربااط
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 ذفثه بكثيثر مثن ررجثامأوهط يثط معظماثا انصثار علثو ررجثام حثرار   لق ة صغير  عنر ال ر 
 .الكلور والايرروجين وا كسجين :حرار  الغري  مثل  وكثير مناا حا ام علو ررج لانصاار الفل ام

 الرموز واألسماء الكيماوية:  -2-2-8
الرمث ان  :مث   ي لف من حرف أو حريين لامثيل العنصراامل اي كيميا  ا  و يساذرا الكيمياايون رم

العناصثر الاثط اكافثفم قبثل عثاا ل و علثو الاثوالط Znو H :ان للايثرروجين والذارصثين همثاايايالكيم
 ليالرومان أ لةثوا اسثا بلمبثوا علثو الرصثا   لو يط الغر  عار  أسماء تاينيع َ كانم اُ  ا9100

أمثثا العناصثثر  ليةثثر اسثثاذرموا يثثط صثثنة أنابيثث  جثثر الميثثاا معينثثا   نيثثذ لياذثثح فثثك   ث  سثثب  سثثاولبو 
البلواونيوا  :( مث   iumحل  أسماااا انااط بالمة ة ) يوا ل مالفل ي  الاط اكاففم منح عار قري  ي

 .ا9140عاا  بحلف الحو اكافف وسمط

 لكسثجيننفسثاا عريثم با ايالمثار  الاثط ن ليا ل  الاعامل مة الموار اإلفار  إلياا باسثا معثينو 
كااحثثثثار  لن العناصثثثثر ااحثثثثر مكونثثثث  مركبثثثثام كيمياايثثثث إحيثثثث  ل والثثثثف الاثثثثط نحرقاثثثثا عريثثثثم بالفثثثثحا

لثحا يإننثا نسثمط حلثف الغثا   ؛يإن المركبثام يجث  أن اسثمط ل ولاحا نذ حا  ساا ؛ا كسجين بالفحا
صثثر يمثثث   العنا لة  مثثن أسثثماء عناصثثرهااباسثثا أكسثثير الفحثثال وهنثثاف مركبثثام حام أسثثماء حيثثر مفثث

ولكثثن هثثحا المثثار  عريثثم بالمثثاء ت باسثثا أكسثثير  لالمكونثث  لمثثار  المثثاء هثثط الايثثرروجين وا كسثثجين
بحي  يعنط هحا  لالعناصر من ن ا مر يا ل  احرير اسا معين لكلإوذ ص  الةول  لالايرروجين

يثثث  فثثث  علثثثط اعامثثثار الاسثثثمي  اللغو لثثثحلف ااُ  لط مامثثثا كانثثثم  قومياثثثذااتسثثثا نفثثثل الفثثثا  و كيميثثثا
ييكثثثون اسثثثماا  ل(oxygenيالمثثثار  الاثثثط نسانفثثثةاا اسثثثماا أكسثثثجين ) لنجلي يثثث  لاسثثثمي  العناصثثثراإل

ييكون  ل(carbon) الكيميااط عنراح كحلفل يط حين أن المار  الاط نحرقاا اسماا باحا اللغ  كربون
إح  لالفثث أمثثا رتتم هثثحا ا سثثماء ياثثط أساسثثا  مذ لولثثيل يحمثثا   لاسثثماا الكيميثثااط عنراثثح )كربثثون(

 لوعناصر أذرو حملم أسماء كواك  سيار  لاوجر عناصر حملم أسماء مكاففياا أو أسماء رولاا
وحنط عن الحكر أنذ اوجر مةابل كثير من ا سماء الكيمياايث  للعناصثر مثا يةابلاثا يثط اللغث  العربيث  

 .(941:  3004ل وذير اهلل الذ ي )

عنصثثر برمثث  للرمثث  الت وهثثو أ لريثثر ا سثثماءوللاسثثايل يثثإن ا مثثر ا لثث  مثثا هثثو أبعثثر مثثن اح
ولةثثثثر اافثثثث  علثثثثط أذثثثثح الحثثثثرف ا ول مثثثثن اسثثثثا العنصثثثثر باللغثثثث  اإلنجلي يثثثث  وبفثثثثكلذ الكبيثثثثر  لمعثثثثين

(Capital letter  ليكثثون رمثث ا )مثثثل لمافثثابا  وويثثط حالثث  وجثثور أكثثثر مثثن عنصثثر بثثمحرف أولثث ل: 
 Capital)) الحثثثثرف ا ول ا ولالعنصثثثثر يكثثثثون رمثثثث   ل(chlorine( والكلثثثثور )carbonالكربثثثثون )

 يليثثثذ حثثثرف آذثثر مثثثن حثثثروف اتسثثثا (Capital) ذثثر الحثثثرف ا ولاآلالعنصثثثر ويكثثثون رمثثث   يةثث ل
(Small )يرم  الكربون (C( والكلور )CI). 
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وييثثذ ي حثثظ وجثور أحثثر عفثثر عنصثثرا  حام  لأسثثماء ورمثو  العناصثثر( 3-3) ويوضثح الجثثرول
 : يلط وهط كما ل نجلي يإرمو  افاةم من أسماء لغوي  حير 

 الكيميائية العناصر بعض  أسماء ورموز (2-2) عدول
االسم 

 نعليزيةباإل 
االسم  الرمز

 بالعربية
االسم 

 نعليزيةباإل 
االسم  الرمز

 بالعربية
االسم 

 نعليزيةباإل 
االسم  الرمز

 بالعربية
Poloninm Po ولونيواب Germanium Ge جبرمانيوا Actinium Ac أكايوا 

Praseodyminm Pr براسيوريميوا Hydrogen H هيرروجين Silver Ag  يض 
Platinum Pt ب اين Hahnium Ha هاهنيوا Aluminum Al منيواو لأ 

Phutonium Pu بلواونيوا Helium He هيليوا Americium Am أمريسوا 
Radium Ra راريوا Hafnium Hf هاينيوا Argon Ar رجونأ 

Rubidium Rb روميريوا Mercury Hg  اب  Arsenic As رنير  
Rhenium Re رينيوا Holmium Ho هولميوا Astatine At أساااين 

Rutherfordium Ri رحريورريوا Idine I يور Gold Au  حه 
Rhodium Rh روريوا Indium In إنريوا Boron B بورون 
Radon Rn رارون Iridium Ir إريريوا Barium Ba باريوا 

Ruthenium Ru ينيواروث Potassium K بوااسيوا Beryllium Be بيريليوا 
Sulfer S كبريم Krypton Kr كرباون Bismuth Bi  ب مو 

Antimony Sb آنثيمونط Lanthanum La تناانوا Fermium Fm ييرميوا 
Sdandium Sc سكانريوا Lithium Li ليثيوا Berkelium Bk بركيليوا 
Selenium Se سيلينيوا Lutetium Lu لوايثيوا bromine Br بروا 
Silicon Si سيلكون Lawrendium Lr لورنسيوا Carbon C يحا 

Samarium Sm ساماريوا Mendlelvium Md مفرليفيوا Caleium Ca كالسيوا 
Tin Sn قصرير Mandelevium Mn منحسيوا Cadmium Cd كارميوا 

Strontium Sr سارانثيوا Manganese Mg  منجني Cerium Ce سبريرا 
Tantalum Ta ااناالوا Molybdenum Mn مونبرينوا Californium Cf كاليفورنيوا 
Terbium Tb ابربيوا Nitrogen N نياروجين Chlorine Cl كلور 

Technertium Tc اكنيايوا Sodium Na صوريوا Curium Cm سوريوا 
 (20-31 :  م ل هرجامع  ا  ل)قسا الكيمياء

 الارات:  -2-2-9
ن الب يثين مناثا إبحيث   لوالثحرام يااةث  الصثغر لاسمو حرام  الكون من جسيمام رقيةياملف 

احثثاور   سثثن 3500ومنثثح حثثوالط  لالوقثثف يثثط ناايثث  هثثحا الجملثث   علثثو نة ثث يمكثثن أن ااثثرا  معثثا  
 لالاركيثثث  الثثثحرو  الثثثحريين مثثثناا يرضثثثي  واعامثثثرم مجموعثثث لي سثثثف  اإلحريثثث  حثثثول اركيثثث  المثثثار 

يسثاكون هنالثف يثط الناايث   لصثغرمصثغر يأن باإلمكثان اة يثة المثار  إلثو ق ثة نثذ لثو كثاأباياراه 
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 (atom)ومثثن هنثا جثاءم الاسثثمي  أاثوا )حر ( مثثن  ليثط حايثث  الصثغر بحيث  ت يمكثثن ق عاثا  ق عث
عمثثثل الكيميثثثااط البري ثثثانط جثثثون رالاثثثون علثثثو  ا9107و  9102بثثثين عثثثامط و  لبمعنثثثو ت ية ثثثة

 لأن الثحرام ت يمكثن اذليةاثا وت اثرميرها إلو نظر ةري لحري  للمار ا بي  هحا ا يكار يط نظرياذ ال
 (.950: 3004 لوذير اهلل الذ ي ) ن العين  النةي  من أو عنصر احوو حرام ماماثل  اماما  أو 

 :العدول الدوري -2-2-11
يلةثثر وضثثعم حرام العناصثثر  للكارونيثث  للعناصثثريعامثثر ارايثث  الجثثرول الثثرورو علثثو البنيثث  اإل

وسثثثثميم بالمجموعثثثثام  لاحثثثثم بعضثثثثاا الثثثثبعه  لكارونيثثثث  مافثثثثاباإ  ا الذثثثثارجط بنيثثثثالاثثثثط لغ ياثثثث
groups)مثأ الغث ف الذثارجط حسث  ا ريثار عثررها الثحرو بصثور  اورابم حرام العناصر الاط  (ل

ل كثون لثرينا جثرول يسثمو "الجثرول الثرورو"اإلو حلف  واسانارا   (ل(periodsوسميم بالرورام  ل أيةي
هما احثثرإ لمةسثثوم  إلثثو يااثثين أو عثثاالاين  وكثثل مجموعثث ل1إلثثو  9م مثثن حيثث  رقمثثم المجموعثثا

واسثثثثلف  لافثثثثمل العناصثثثثر اتناةاليثثثث و  B: اسثثثثمووا ذثثثثرى  لافثثثثمل العناصثثثثر الممثلثثثث و  A :اسثثثثمو
كثل صثف ل و لف نفل البناء اتلكارونثطا ناا ام ؛مافاباا   كيمياايا   سلوكا    العناصر يط كل مجموع

الايثثرروجين والايليثثوا  اويكثثون عنصثثر  (ل(periodالثثرورو اسثثمو رور  يثثط الجثثرول   أيةيثث  أو سلسثثل
ااكثثون مثثن و  ل(3)رقثثا ط الثثرور  الثانيثث  اثثالاثثط الياثثا ي  يةيثثالسلسثثل  ا بينمثثا  ل(9)الثثرور  ا ولثثو رقثثا 

علثو ثمانيث   احاوو أيضثا  ي( 2) رقاالرور  الثالث  و  لNeثماني  عناصر ابرأ من الليثيوا حاو النيون 
الروراان الرابع  والذامس  احاثوو كثل مناثا و  لAr رجونوانااط با  Naأ من الصوريوا عناصر ابر

ون نثحاثو ال ي Rbومثن الروبيثريوا  لKrالكرباون بثوانااثط  Kابرأ من البوااسثيوا  لا  عنصر  91علو 
Xeسلسثثلاين مثثن هنثثاف يثثط الثثروراين السارسثث  والسثثابع  ن حثثظ مثثن اسلسثث م العثثرر الثثحرو بثثمن و  ل

 لLu (Z=71)( حاثو اللوايثيثثوا Z=58) Ceالعناصثر مثن السثيريوا  3Bاافثرع مثن  مثر  العناصثر 
( حاثثو Z=90)  Thوالعناصثر مثن الثوريثثوا  (Lanthanide series)ال نثانايثر   اسثمو سلسثلو 

ن اوقثثثر وضثثثعم هااثثث لActinide seriesكاينايثثثر ا   ( اسثثثمو سلسثثثلZ=103) Lwاللورنسثثثيوا 
 :3001 ل)الذليلثثثط لافثثثارو جعثثثل الجثثثرول  ثثثوي    ؛للجثثثرول الثثثرورو طن ذثثثارج الجسثثثا الكلثثثاالسلسثثثلا
393-392). 

 الروابط الكيميائية: -2-2-11
  :وهط علو الاراي  لأنواع مذالف  من الرواب هناف يوجر 

 . يونيالراب   ا  .أ 
 .الراب   الاساهمي  .  
 الراب   المعرني . .ج 
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 الجسور الايرروجيني .  وراب  ليالل رواب  يانرر .ر 
و أحر أها هحا الرواب  وهط الراب   ا يوني  حيث  إن الصثيب الكيمياايث  يثط كي  علسياا الار و 

الوحثثثر  الثانيثثث  "الافاعثثثل الكيميثثثااط والحسثثثابام الكيمياايثثث " اامحثثثور حثثثول صثثثيب وقواعثثثر المركبثثثام 
 ا يوني :

 ة:الرابطة االيوني .2-2-11-1
 :ومناا لالموضوعامبعه   يونيوافمل رراس  الراب   ا 

  .كوسل(  )يرضي  يوني  ا النموحج ا ول للراب  .أ 
  .يونيا   النموحج الفااة للراب  .  

 كوسل(: ة)فرضي ةالنمواج األول للرابطة االيوني .2-2-11-1.1
الثثحو  بيثثلالن  الغثثا  الثثحرام لاكثثون بنيااثثا كبنيثث طأول مثثن أفثثار الثثو سثثع ا9196كثثان كوسثثل 

ينةصثاا إلكاثرون  يثحر  الكلثور مثث    لو اكاسثابااألكارونثام يسبةاا أو يلياا عثن  ريث  يةثر بعثه اإل
اسثثا ية أن امذثثح هثثحا اإللكاثثرون مثثثن حر  و  ل(Ar) رجثثونا  بيثثلالغثثا  الن  واحثثر لاكثثون بنيااثثا كبنيثث

الكلثثور   ياصثثبح بثثحلف بنيثث ؛يثثط مثثرارها الذثثارجط واحثثرا   الاثثط ت احثثوو إت إلكارونثثا   ((Naالصثثوريوا 
 يونين المافكلين ينجحبان كاربيا  ك  ا و  ل(Ne) النيون  الصوريوا كبني  وبني ل(Ar)رجون ا   كبني

  أرم يرضثثيو  ليونيثثذذالفثث  يفثكل الراب ثث  ا اوهثثحا الاجثاح  بثثين الفثثحنام الم لبعضثاما إلثثو بعثثه
وهثثط عناصثثر اسثثعو  ل)ت يلثث ام(  لثثو عناصثثر حام كاربثثاء سثثالبإكوسثثل إلثثو اصثثنيف العناصثثر 

صثثثثثثر اسثثثثثثعو لفةثثثثثثر وهثثثثثثط عنا ل)يلثثثثثث ام(  موجبثثثثثث  وعناصثثثثثثر حام كاربيثثثثثث لتكاسثثثثثثا  اتلكارونثثثثثثام
حر  حام  الكارونثام الاثط افةثرهعثرر اإل" :كوسثل مفاثوا الاكثايا بمنثذ  كما يسرم نظري للكاروناماإل

لةثثر اسثثا اعم هثثحا و  ل" سثثالب  حر  حام كاربيثث اأو عثثرر اتلكارونثثام الثثحو اكاسثثبا ل موجبثث  كاربيثث
كملثثثثح كلوريثثثثر  لامذاصثثثثي  الاوصثثثثيل الكاربثثثثااط للعريثثثثر مثثثثن المركبثثثث النظريثثثث  أن افسثثثثر لنثثثثا عمليثثثثا  

 .و حوبانذ يط المحلولأعنر انصاارا  (NaClالصوريوا )

 :ةيونيالرابطة األ الشائع نمواجال .2-2-11-2.1
( إيجثثار النمثثوحج المثثثالط الثثحو  يونيثيجث  علينثثا عنثثر رراسثث  هثحا النثثوع مثثن الثثرواب  )الراب ثث  ا 

فاثثره أن كمثثا يُ  ليونثثام وثباااثثاا  مثثن  المكونثث  مثثن مجموعثث  يونيثثيفسثثر لنثثا مكونثثام المركبثثام ا 
المع يام العلمي  الاط حصلنا علياا باعامار هحا النوع  يفسر هحا النوع كبةي  النماحج العلمي  جميةَ 

  ن  اقثأو  ل مامينث  يونيثره أن الثحرام المكونث  للمركبثام ا اثلاثحا الرراسث  نف وكبرايث ٍ  لمن الثرواب 
 لوآذثثثرون يونثثثام )الفثثثارولكاربثثثااط السثثثاكن المابثثثارل بثثثين ا نااجثثث  عثثثن الاثثثمثير ا  يونيثثثالراب ثثث  ا 

3005 :34-35). 
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 لعزيئات والمركبات البسيطة:اتسمية  -2-2-12
وهثثثثط الثثثثف  ل(Organicمركبثثثثام عضثثثثوي  ) ل النثثثثوع ا ول هثثثثو:انةسثثثثا المركبثثثثام إلثثثثو نثثثثوعين

ي  المركبثثام حيثثر العضثثو  و:والنثثوع اآلذثثر هثث لااكثثون مثثن حرام كربثثون وهيثثرروجين المركبثثام الاثثط
(inorganic)مركبثثثام ايونيثثث :انةسثثثا المركبثثثام حيثثثر العضثثثوي  إلثثثو نثثثوعينو  ل(  ionic)ذثثثرىا و  ل 

 (.54 :3002 ل)سل ان أو أكثر مراب   برواب  اساهمي  (binaryمن عنصرين ) مركبام ااكون

 : اتاأليونتسمية  .2-2-12-1
 لعثثثارنوهثثثحا الفثث  مثثن الم ل(cationالفثث  الموجثث  الكثثاايونط ) :مثثن فثثثةين المركبثثام ااكثثون

ياكثون الكثاايون مثن معثرن ل و حيثر معثرنط ا صثلوهو  ل((anionicنيونط والف  اتذر السال  ا 
 :مثثثل ل أو ث ثيثث  يونثثام اكثثون فثثحنااا ثناايثثوبعثثه ا ل +Agأو الفضثث   +Naواحثثر موجثث  مثثثل 

من يكون للمعرن أكثر  ويط كثير من ا حيانل  +Al3أو ا لمنيوا  +Mg2والمغني يوا Cu+2النحال 
 ل(+Fe2وحريثر ثنثااط موجث  ) ل(+Fe3حي  يوجر حرير ث ثط موج  ) لالحرير :مثل  لحال  موجب

وهناف أيضا كاايونام موجب  ماعثرر   ل(+Sn2والةصرير الثنااط ) (+Sn4)الةصرير الرباعط  وأيضا  
أحثارو  :نون لذ نوعثايكمثل الكاا :مثلذ  لنيون السال  الفحنأما ا و  ل(NH4) +الحرام كاتمونيوا 

 لل ويحمثثل فثثحن  أحاريثث I)–)واليوريثثر  (لBr–)ل البروميثثر (-Cl)ل الكلوريثثر (-F)الفلوريثثر  :مثثثل لالثحر 
والنياريثثثثر  لSulfide( -S2والكبريايثثثثر ) لOxide( -O2أن يكثثثثون ثنثثثثااط الفثثثثحن  مثثثثثل ا كسثثثثير )أو 
(N3- )Nitride حرام )نيثون السثال  ماعثرر الثنيونام وهثو ا والنوع الثانط من ا لpoly atomic 

anion) 2 مثثثثثل الكبرياثثثثام- (SO4 )sulfate والناثثثثرام ل- (NO3 )Nitratesوالكربونثثثثام        ل
2- (CO3)  Carbonatesوالايرروكسثثثثثثثثثثثثثثيرام  ل- (OH )hydroxideوالكلثثثثثثثثثثثثثثورام  ل- (ClO3 )

Clorateوالبيركلثثثورام  ل- (ClO4)والبيرمنجنثثثام  ل- (MnO4 )Permanganateوالبيكربونثثثام ل         
-(HCO3 )bicarbonate2والكرومثثثثثثثثثثثثثثثثثثام  ل- (CrO4)  chromate3والفوسثثثثثثثثثثثثثثثثثثفام  ل- (PO4 )

phosphate  (.56 :3002 ل)سل ان 

 المركبات األيونية ةتسمي:  
 لنجلي يثث بعكثثل ال ريةثث  اإل ليابعثثذ حكثثر الكثثاايون نيثثون أوت  بثثحكر ا   يونيثثاسثثمو المركبثثام ا 

 لمركبام:  ا ُاسمو حي 
 يواكلورير الصور: NaCl)  Sodium chloride ). 
 برومير البوااسيوا:  KBr) potassium Bromide). 

أمثثا العنصثثر الكثثاايونط  ل يثثونطنوضثثة حريثثط )يثثر( يثثط ناايثث  اتسثثا ا صثثلط للعنصثثر ا بأو 
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 العنصر نفسذ:  اسا أصل يطييظل كما هو رون اغيير 
 نارام الصوريوا:    (NaNO3) Sodium nitrate . 
 كالسيواكبرياام ال: CaSO4) Calcium sulfate.) 
 كربونام الصوريوا: (Na2 CO3) Sodium carbonate . 

فثثثط حالثثث  كربونثثثام الصثثثوريوا ي لنيثثثون ماعثثثرر الثثثحرام قبثثثل الكثثاايون الموجثثث نسثثثمط ا  وكثثحلف
 ل سثثالب  ثناايث  ( لاثا فثحنCO3) -2ن الكربونثام   ؛( للصثوريوا3نسثابرل الفثحنام ينضثة الثرقا )

   .أحاري  موجبفحن  ( لذ +Na1ن الصوريوا )  ؛( للكربونام9) لرقاوت يظار ا
 كلورير الحرير الثنااط: (FeCl2) ferrous chloride. 
 كلورير الحرير الث ثط: FeCl3) ferric chloride). 

 :المركبات العزيئية ةتسمي .2-2-12-2
 مثثن الثث وهثثط عثثار  ااركثث  يةثث   لاحاثثوو المركبثثام الج يايثث  علثثو وحثثرام بنثثاء هثثط الج ياثثام

  ثناايثثث  يونيثثثالمركبثثثام الج يايثثث  المكونثثث  مثثثن عنصثثثرين كمثثثا يثثثط المركبثثثام ا   اسثثثمياثثثاا و  ليلثثث ام
ضثثاي لا علثثو  الكاروسثثالبي ولثثو العنصثثر الثثثانط حإ"  ideيثثر "المة ثثة    أو باضثثاي لالعنصثثر   وا 

 (.27 :3001 لالكلم  الجرير  إلو اسا العنصر ا ول )الذليلط
 :مثلفااع   لاا أسماء   بعه المركبامل كما أن

 الماء:H2O) water ). 
 النفارر:NH3) ammonia ). 
 الاايررا ين: N2H4) hydrazine). 
 كسير النياروجينأ: NO) Nitric Oxide). 
 كسير النيارو أ:N2O) nitrous Oxide ) (.57 :3002 ل)سل ان 

 العزيئية على تسمية المركبات أمثلة: 
 Chlorideليصثثثثبح كلوريثثثثر  ؛" إلثثثثو الكلثثثثور ideيثثثثر نضثثثثيف المة ثثثثة "  (HClيثثثثط المركثثثث  )و 

المركثثث  وكثثثحلف  لكلوريثثثر الايثثثرروجين هثثثو ليكثثثون اتسثثثا الكلثثثط للمركثثث  ؛ويضثثثاف الثثثو الايثثثرروجين
HBr))  المركثثثثثث  و بروميثثثثثثر الايثثثثثثرروجينلH2S)) المركثثثثثث  و  كبريايثثثثثثر الايثثثثثثرروجينلSiC))  كربيثثثثثثر

   .السليكون

كثثثون مركبثثثام مذالفثثث  عريثثثر  يثثثط مثثثثل هثثثحا اُ مثثثن العناصثثثر يمكثثثن أن  ا  مثثثا نجثثثر  وجثثث وحالبثثثا  
لامثثل  ؛ حريةيثهثحا المركبثام باسثاعمال أسثماء ا عثرار اإل  ياا اجنث  اإلربثاف يثط اسثميو  لالحاتم
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 مثل هحا المركبام:   علو اسمي  وييما يلط أمثل لعرر حرام كل عنصر موجور
 ثانط أكسير الكربون:CO2) Carbon dioxide). 
  ول أكسير الكربونأ:CO) Carbon monoxide). 
  ثال  أكسير الكبريم:SO3) Sulfur trioxide ). 
  ثانط أكسير الكبريم: SO2) Sulfur dioxide). 
  ذامل كلورير الفسفور:PCl5) Phosphorus penta chloride ). 
  ثال  كلورير الفسفور:PCl3) Phosphorus tri chloride ). 
  رباعط أكسير ثنااط النياروجين:N2O4) Dinitrogen tetra oxide ). 
  ثانط أكسير النياروجين:NO2) nitrogen dioxide ). 
  ذماسثثط أكسثثير ثنثثااط الناثثروجين: N2O5) dinitrogen penta oxide) ل)الذليلثثط 

3001: 21). 
 

 الحوامض والقواعد: ةتسمي .2-2-12-3
إلو   ضايإ لأو أكثر من حرام الايرروجين  ( واحر كسجيني)ا   عضوي احاوو الحوامه ال 

ها ا اةابثثل حثثوامه ابثثرأ أسثثما ل" ideها بثثالمة ة "يثثرا نيونثثام الاثثط انااثثط أسثثماا   يونيثثأ  مجموعثث
اسثمين مذالفثين لثنفل  ن اجثر أحيانثا  أيمكثن ل و "icوانااط بالمة ة "يثف  ل"hydroبالمة ة "هايررو 
 (لHCl) وحثامه الايثرروكلوريف (لHCl)كلوريثر الايثرروجين حا   :مثال حلفو  لالصيغ  الكيميااي 

علثثو فثثكل حثثا  أو  ( (HClرو يعنثثر وجثث لن اسثثا المركثث  يثثط هثثحا الحالثث  يعامثثر علثثو حالاثثذحيثث  إ
ن   ؛يثثط المثثاء ياصثثرف كحثثامه ا  وعنثثرما يكثثون حاابثث ليإنثثذ يسثثمو كلوريثثر الايثثرروجين لسثثاال نةثثط

 يثط هثحا الحالث  اسثمو المثار  حثامه الاايثرروكلوريفو -Cl) و) (+H)يونثام ألثو ل إالج ياثام ااحلث
 .(40-21 :3001 ل)الذليلط

يثثثط هثثثحا الحثثثوامه و  لنيثثثون علثثثو ا كسثثثجينيثثثط العريثثثر مثثثن الحثثثوامه احاثثثوو مجثثثامية ا و 
 ل"iteنيثون الحثاوو علثو العثرر ا قثل مثن حرام ا كسثجين بثالمة ة "ايثم ينااثط اسثا ا   كسجينيا 

الحوامه المفاة  و  ل"ateوالحو يحاوو علو العرر ا كبر من حرام ا كسجين ينااط بالمة ة "ام 
 ل" يثط الحالث  ا ولثو ousها بثالمة ة "و ا نيونثام الحاويث  علثو ا كسثجين انااثط أسثمامثن هثحا ا 

نيونثثثام كثثثثر مثثثن اثنثثثين مثثثن ا أعنثثثرما احاثثثوو الحثثثوامه و  ل" يثثثط الحالثثث  الثانيثثث icوبثثثالمة ة "يثثثف 
 "per "بيثثر ة ثثةالمو  لأقثثل يثثط عثثرر حرام ا كسثثجينل" hypo اضثثاف المة ثثة "هثثايبو  كسثثجينيا 

 .يط عرر حرام ا كسجين لأعلو
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 لعنثثرما اثثحو  يثثط المثثاء  -(HO)يونثثام الايرروكسثثيرأكثثثر مثثن أو أ  الةواعثثر اع ثثط واحثثرو 
  :اياآل  مثل" كما يط ا  ideوينااط اسا الةاعر  بالمة ة "ير 

 هيرروكسير البوااسيوا: KOH) Potassium hydroxide.) 
  هيرروكسير الباريوا: Ba(OH)2 Barium hydroxide. 
   هيرروكسير الحريرو: Fe(OH)2 Iron (II)  hydroxide  or  ferrous hydroxide 

 .(IIأو هيرروكسير الحرير ) 
  أهيرروكسير الحريريف( و هيرروكسير الحريرIII )Fe(OH)3 Iron (III) hydroxide or 

 ferric hydroxide(21 :3001 ل)الذليلط. 

 لجراول المراب   باسمي  المركبام:وييما يلط مجموع  من ا
 المركبات ةقام اإلغريقية المستعملة في تسميمقاطع األر  (3-2عدول رقم )

 

 (21 :3001 ل)الذليلط                                      
 بعض الحوامض البسيطة (4-2عدول )

 Anionنيون األ  Corresponding Acidالحامض المقايل 
HF (hydrofluoric acid) F- (floride) 
HCl ( hydrochloric acid) Cl- ( chloride) 
HBr ( hydrobromic acid ) Br- ( bromide) 
HI ( hydroiodic acid) I- ( iodide) 
HCN ( Hydrocyanic acid) CN- (cyanide) 
H2S ( hydrosulfuric acid) S2- ( sulfide) 

 (21 :3001 ل)الذليلط                                                          

 

 المقطع الرقم 
 mono - مونو 1
 di  - داي 2
 tri - تراي 3
 tetra – تترا 4
 penta - بنتا 5
 hexa -هكسا 6
 hepta -هبتا 7
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 وما يقابلها من حوامض ةكسعينيأونات ينأ (5-2عدول )

Oxyacid Oxyanion 
HNO2 (nitrous acid) NO2

- (nitrite) 
 ( Nitric acid) HNO3 NO3

- ( nitrate) 
 ( Sulfurous acid) H2SO3 SO3) 2- )( Sulfite) 
( Sulfuric acid) H2SO4 2- ((Sulfate) (SO4 

 (40 :3001 ل)الذليلط                                                         

 ةكسعينيمن الحوامض األ  ةأسماء سلسل (6-2عدول )
Oxyacid 0xyanion 

HClO (hypochlorous acid) ClO- ( hypochlorite) 
HClO2 (chlorous acid) ClO2

- ( chlorite) 
HClO3 (chloric acid) ClO3

- (chlorate) 
HClO4 (perchloric) ClO4

- ( perchlorate) 
 (40 :3001 ل)الذليلط                                                            

 األسماء الشائعة واألسماء العلمية لبعض المركبات (7-2عدول )
 الصيغة االسم العلمي االسم الشائع

 water Hydrogen oxide H2Oالماء 
 ammonia Hydrogen nitride NH3فارر و الن

 dry ice Solid carbon dioxide CO2الثلج الجاف 
 table salt Sodium chloride NaClملح ال عاا 

 laughing gas Dinitrogen oxide (nitrous oxide) N2O  المضحف االغ
 marble , limestone Calcium carbonate CaCO3الحجر الجيرو

 quick lime Calcium oxide CaOالجير الحط 
 slaked lime Calcium hydroxide Ca (OH)2الجير الم فط 
 baking soda Sodium bicarbonate NaHCO3كربونذ الذب  

 Epsom salt Magnesium sulfate heptahydrate  7H2O .MgSO4الملح اتنجلي و 
 milk magnesia Magnesium hydroxide Mg (OH)2 حلي  المغنيسيا
 gypsum Calcium sulfate dihydrate CaSO4 .2H2Oالجبل 

 (49 :3001 ل)الذليلط                                                                
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 الكيمياء واحتياعات المعتمع:  -2-2-13
يثثط حياانثا اليوميثث  ياثط يثثرع مثن يثثروع العلثا يذثثا  برراسث  ذثثوا   مامثا   العث  الكيميثثاء رورا  

الموار وافاع ااا ويبين لنا ال ري  لاحويثل كثيثر مثن المثوار الذثاا الموجثور  يثط ال بيعث  حولنثا إلثو 
 لط سثثثر احاياجثثثام اإلنسثثثان واثثثويير ما لبااثثثذ المذالفثثث  )إسثثث ا وعمثثثار مثثثوار أذثثثرى جريثثثر  اسثثثاا يثثث

3001: 342.) 

 كيمياء المستهلك: .2-2-13-1
كيميثثثاء  وي لثثث  علياثثثا ليثثثط اثثثويير الرياهيثثث  لرنسثثثانرور كبيثثثر لمثثثوار الكيمياايثثث  المسثثثاذرم  ل

ناهيثف  لالكساء والغحاء والرواء وال راع  وحيرهثا مثن اتسثاعماتم السثلمي  :ااضمن وهط لالمساالف
 لكيميثثثثاء المفرقعثثثثام أو الغثثثثا ام السثثثثام  أو كيمياايثثثثام الحثثثثر  :مثثثثثل لعثثثثن اتسثثثثاعماتم الحربيثثثث 

نمثثثا اسثثثاذرا يثثثط حيثثثر  لالمجثثثاتم ت اذثثثرا اإلنسثثثان يثثثط حيااثثثذ الكثيثثثر مثثثنيثثثإن  الفثثثرير لأسثثثفو  وا 
الفلث ام  صثنة سثبااف :مثثل ليط اةرا علوا الفضثاء ماما   كحلف لعبم الكيمياء رورا  ل و مجاتم السلا

صثثوارير وسثثفن الفضثثاء الاثثط يجثثو  بعضثثاا   إلثثو اةثثرا صثثناع الاثثط أرم وأليثثاف ال جثثاج والكربثثون
 (. 344 :3001 لاليوا الفضاء الواقة بين كواك  مجموعانا الفمسي  )إس ا وعمار 

 دور الكيمياء في معال الكساء: .2-2-13-2
بثبعه المثوار ال بيعيث  وكثان يغ ثط جسثمذ  لالكسثاء  ي ن اإلنسان منح قريا ال مان إلو أهمي

 ليمذثح مناثا الصثوف والحريثر حيث   حيوانيثالو أ لمثثل الة ثن والكاثان مناال  نباايالسواء  لالمصرر
ووجثروا أن الصثوف  لوقاا الكيمياايون برراسام عرير  للاعرف علثو اركيث  هثحا المصثارر ال بيعيث 

كما وجروا أن الة ن هثو  ل مينيااكرر يط ج يااااا وحرام من ا حماه ات  والحرير موار بروايني
وقثثر حثثاول  ل  ااكثثون مثثن وحثثرام ماكثثرر  مثثن السثثكرلوج ياااثثذ  ويلثث  السلسثث لأليثثاف مثثن السثثليلو 

أو  للجعلاثثا أكثثثر ماانثث  وقثثو  احمثثل ؛صثثفام بعثثه هثثحا ا ليثثاف ال بيعيثث لالعلمثثاء عمثثل اعثثري م 
ال بيعيث  يثط هثحا المركبثام  مثثل صثنةوكانم الذ و  الاط الم حلف  لالوقممرور احللاا مة  ةلمن

 :أنواع ا لياف المساعمل  كموار كساء ها   يلذاوييما يلط  المعامل والمذابرامل
 األلياف الطبيعية: .أ 
 حي  ااكون من  لوافبذ البوليمرام لوهط اارك  من السليلو  لالة ن والكاان :مثل  لنبااي

 وحرام ماكرر  من السكر.
 ااكرر يط ج يااااا وحرام  لي هط عبار  عن موار برواينو  لالصوف والحرير :مثل  لحيواني

 . مينيمن ا حماه ا 
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 األلياف الصناعية: .ص 
  وحلثثف باحويثثل أليثثاف السثثليلو  الموجثثور  يثثط  ؛يثثاا اعثثريل بعثثه صثثفام ا ليثثاف ال بيعيثث

 الة ن أو الذف  إلط ألياف افبذ الحرير.
  يلو  يثط صثناعام عريثر  مناثااسثاذراا السثلل ولةثر سليلو  مثن الذفث مار  الياا احضير: 

 :3001 ل)إسثث ا وعمثثار  الثثور  والنسثثيج والمفرقعثثام وبعثثه ا ليثثاف الصثثناعي   صثثناع
346.) 

 :األنواع المختلفة من األلياف الصناعية أهموفيما يلي 
 لاريثثفيبحمثثه الن وهثثو مصثثنة مثثن الذفثث  والة ثثن المعثثالج كيمياايثثا   لحريثثر ناثثرو سثثليلو  .9

  .وهو سرية اتفاعال
حيثثث   لحيثثثر ال ريةثثث  السثثثابة   ب ريةثثث ييثثثذ السثثثيليلو   يثثثاا معالجثثثو  لمونيثثثواأريثثثر كثثثوبر ح .3

وهثثحا النثثوع مثثن ا ليثثاف الحريريثث  لثثيل لاثثا مرونثث   ليسثثاذرا هيرروكسثثير النحثثال والنفثثارر
  .ولكنذ قليل الاكلف   كايي

اثثا حثثر أهثثا عيوباثثا أنأومثثن  لايفيسثثبحمثثه ا  ييثثذ السثثليلو   يثثاا معالجثثو  لسثثياامأحريثثر  .2
 .للغ ل وت اةبل ا صباغ  ألياف حير صالح

 .بالصورا الكاوي  مة بعه اإلضايام ا ذرى ييذ السليلو   ياا معالجو  لالفسكو  والريون .4

  :أخرال من األلياف الصناعية البحتة مثل ةوهناك معموع
 ريبيفويصنة من افاعل كل من سراسط مثلين ثنااط ا مين مة حمه ا  :النايلون.  
  سار ويفبذ الصوفإوهو نوع من لراان بولط  :ونالراكر.  
  وهو يفبذ الصوف ويساذرا يط صناعذ المعا ف والب ا ين :كري نا.  
  لو كطإوهو بريل للصوف وت يحااج  :ورلونا.  
 اعامثر علثو السثليكون يثط اركيباثا )إسث ا وعمثار ل   وهط ألياف حيثر  بيعيث :ألياف ال جاج

3001: 341.) 

 غااء: الكيمياء وال .2-2-13-3
عثثرا وجثثور   ويثثط حالثث لمثثن المعثثروف أن جميثثة الكاانثثام الحيثث  اعامثثر يثثط نموهثثا علثثو الغثثحاء

  أنواع رايسي  ن ال عاا ينةسا إلو ث ثيإمعلوا كحلف  هوكما و  لححاء لاا يإناا اموم وافةر حياااا
و اركيث  هثحا وعلا الكيمياء لذ رور كبير يثط الاعثرف علث لالبرواينام والرهون والكربوهيررام :وهط

وييمثثا يلثثط  ليثثط العريثثر مثثن اإلضثثايام الثثو المثثوار الغحاايثث  هامثثا   كمثثا أن لثثذ رورا   لا نثثواع المذالفثث 
إنذ  حي  لاإلضايام :ل وأهماابعه ا مثل  الاام  الاط اوضح رور الكيمياء يط الغحاءل  يلذا
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غثره حفظاثا ب ؛لغحاايث ن بعه المركبام الكيميااي  اضاف إلثو العريثر مثن المثوار اأمن المعروف 
نثثذ يوجثثر إوعلثثو سثثبيل المثثثال ي لجلثثذإعمرهثثا اتياراضثثط أو  و سثثب  آذثثر أضثثيفم مثثن    الثثإو أ

أو لاكثثون المثثار  الحايظثث   ؛اضثثاف يثثط صثثناعام ححاايثث  مذالفثث   مثثار  كيمياايثث 3500أكثثثر مثثن 
مثثة ا ذثثح  لعاممثثن هثثحا الصثثنا الم ريثث  يثثط كثثلٍ  أوالمسثثاحلب   أوالمنكاثثذ  أوالمسثثكر   أوالمبيضثث  

 لالمسثثمو  بثثذالحثثر ويثثط  ليثثط اتعابثثار أن اكثثون هثثحا اإلضثثايام يثثط حثثرور الجرعثثام اآلمنثث  صثثحيا  
 :وسوف نع ط بعه ا مثل  لرور بعه اإلضايام الضروري  يط بعه الصناعام الغحااي 

 ؛ ا ر  أو الب ثثا ل :إضثثاي  المثثاء مثثة الاسثثذين لثثبعه ا ححيثث  ضثثرورو كمثثا يثثط حثثالاط
  الاسثثذين يثثط وجثثور المثثاء كمثثار  وعمليثث لا احاثثوو علثثو كميثثام كبيثثر  مثثن النفثثاوحلثثف  ناثث

  .للمعر  وأسال هضما   قل اعةيرا  أج ياام  ولإمضاي  يةوا باكسير مرك  النفا المعةر 
 كربونام الصوريوا إلو الرقي  والماء عنر ذب  العي  ضثرورو إلناثاج حثا  ثثانط يإضاي  ب

)وهثحا العمليث  أو الذبث  العثي    بريثة  بةث الثحو يةثوا بثرور أكسير الكربون يط هحا الوس  ا
  .بالاذمر(  معروي

 وعلو سثبيل المثثال  لحل  هحا الموار ما اير أو  ل إضاي  بعه الموار إلع اء نكاام معين
مثثل مركبثثام البيثثورين أو  ليضثاف قليثثل مثن مركبثثام الكربوهيثثررام أو البثرواين ومفثثاةاااا

)إسثثث ا ط سثثثيبكمثثثا يثثثط حثثثاتم الب ثثثا ل الف لأكلثثثذ عنثثثرللحثثثا نكاثثث  ا لاع ثثثطَ  ؛البيرميثثرين
 .(350 :3001 لوعمار 

 :الكيمياء والزراعة .2-2-13-4
عريثثر  مثثن  يثثط مجثثال ال راعثث  حيثث  اباكثثر علمثثاء الكيميثثاء أصثثنايا   رايسثثيا   العثث  الكيميثثاء رورا  

 لار المذصبام والمركبام الاط اساعر علو وقاي  المحاصيل من اآليام والحفرام وا عفا  الضث
ومثثوار أذثثرى لحمايثث   لنضثثج النبااثثام ونموهثثا  باإلضثثاي  إلثثو بعثثه المثثوار الاثثط اسثثاعر علثثو سثثرع

 سليما   لكط ينمو النبام نموا   حي  إنذ النبام  العناصر ال  م  لاغحيل وهناف بعه الثرو  الحيواني 
 صور  ميسر  وماوا ن  وهط:ب ححاايا   ا  عنصر  (96)ت بر من اواير 

  كسجين والايرروجين ويحصل علياا النبام الاواء الجوو والماء. الكربون وا 
 اروجين والفسفور والبوااسيوا واسمو العناصر الغحااي  الرايسي . يالن 
 حنيسيوا والكبريم واسمو العناصر الغحااي  الثانوي . االكالسيوا والم 
 مو بالعناصثر الغحاايث  ال نف والحرير والمنجني  والنحال والبورون والمولبيرنوا والكلثور واسث

 .(359 :3001 ل)إس ا وعمار  الصغرى
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 :الكيمياء والدواء .2-2-13-5
يط اويير كثير من ا روي  الاط اسا اع اإلنسان أن ياغل  باا علو  ماما   الع  الكيمياء رورا  

والمذثثرر الثثحو يسثثاعمل يثثط إجثثراء العمليثثام الجراحيثث   لالمسثثكن لثث تا :ومناثثا لمسثثببام ا مثثراه
مذاصثثر  عثثن المثثوار الاثثط أناجاثثا   وييمثثا يلثثط نبثثح لمضثثارام حيويثث كومناثثا مثثا يسثثاذرا  لوالمنومثث 
  :والاط لاا اساذرامام كثير  يط ال   لالعلماء

وكثثثثثحلف  لوأهماثثثثثا حمثثثثثه البكريثثثثثف لالفينثثثثثوتم ومفثثثثثاةاااا الاالوجينيثثثثث  :المثثثثثوار الم اثثثثثر  مثثثثثثل .أ 
وهنثثثاف مفثثثاةام  ليثثثلالاكسثثثاكلورويين الثثثحو يضثثثاف إلثثثو الصثثثابون وبعثثثه مساحضثثثرام الاجم

كمثثا أن هنثثاف  لواسثثمذ الكيميثثااط ثنثثااط كلثثورو مياثثا  يلينثثول لال ايلينثثول المعثثروف باسثثا الثثرياول
 اليور والميكروكروا.   صبغام كثير  اساعمل يط الا اير أهماا صبغ

العلمثثط  ذواسثثم لاممسثثكنالأهثثا مثثن سثثبرين يعثثر ا حيثث  المسثثكنام والماثثراام ومثثوار الاذثثرير:  .  
كحثثول  ومثثن المثثوار الماراثث  والمنومثث  هثثررام الكلثثورال )ث ثثثط كلثثورو لساليسثثليف سثثيالأحمثثه 

أما الموار الاط اساعمل يط الاذرير الموضعط أو العاا ياثط و  لوالبيربيايورام لالبيوايل الث ثط(
 يثيثل وث ثثطر والبروبان الحلةط وكلوريثر اإلثير والكلورويورا وثنااط يينيل اإلثياإل :ومناا لكثير 
 .أهماا الكاييين وبعه الفلوانيام مثل البروسين واتساريكينو  الموار المنبا :و  ليثيلينإ كلورو

مثثثل سثثلفا  لالسثثلفونامير  المضثثارام الحيويثث : وأهماثثا مركبثثام السثثلفا الاثثط احاثثوو علثثو مجموعثث .ج 
 سارباومايسثثثين وحيرهثثثااإل :وكثثثحلف المضثثثارام الحيويثثث  ا ذثثثرى مثثثثل لبيريثثثرين والسثثثلفا ني ميثثثر

 (.352-353 :3001 ل)إس ا وعمار 

صثثثيغا  كيمياايثثث  كثيثثثر   ل حيثثث  إناثثثا ااضثثثمنعريثثثر  يثثثط الحيثثثا  ويثثثرى الباحثثث  أن للكيميثثثاء مجثثثاتمٍ 
 ومانوع . 

 Calculations based الحسابات التي تعتمد علـى الصـي  الكيميائيـة  -2-2-14
on chemical formulas: 

 ي لثث  علثثوو  لالمكونثث  لج يثثا المركثث  سثثارل مثثن الصثثيغ  الكيمياايثث  عثثن عثثرر ونثثوع الثثحراميُ 
 أسثثال هثثحاو  "لالحسثثابام الكيمياايثث "الحسثثابام الاثثط اسثثانر علثثو الكالثث  وعثثرر الثثحرام يثثط المركثث  

أثةثثل   وكالثث لجثثراا 34-90×9.67هثثو   بسثث  حر أ  ن كالثثأ ل كمثثاالحسثثابام يعامثثر علثثو و ن الثثحرام
الوحثر  الةياسثي  "سثميم   ر  قياسثياسثاعيه عثن هثحا ا رقثاا بوحث ل ولةرجراا 33-90×5الحرام هو 

  ن كالثإي لفولح ؛12Cالكربون  نظير حر   من كال 93 9وهط اساوو  Uويرم  لاا بالحرف  "للكال 
 لةثثثر اسثثثاذرمم رمثثثو ا  ل و U" Atomic Mass Unit"ح أو الحثثثرف  ف. و. 93الكربثثثون اسثثثاوو 
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 لا كثان الرمث  مثن حثرف واحثرإح كبيثرا  الحثرف نكلي يث  لاثرل علثو نثوع العنصثرل ويكاث  با حرف اإل
 يثرل علثول والرمث  ا  ذثر صثغير واآل ا  كبيثر ييكاث  ا ول منامثا من حريين أما إحا اكون رم  العنصر و 

ن إوعنرما يا ل  ا مر إيجار الو ن الج ياط يث منذل و نذ الحرو أو المولعلو نوع العنصر وكحلف 
ا و ان الحري  لكل عنصر ساها يط   عريثا م لالصيغ  الكيميااي  لحلف المرك   ا مر يا ل  كااب

الثو ن الج ياثط لحثامه  يمثث    لوبجمة ا و ان الحري  نحصثل علثو الثو ن الج ياثط للمركث  لذاكوين
 :اطالكبيريايف نحصل عليذ كاآل

الجثثرول الثرورو نثثرون  ذث ل ومثثن لH2SO4))هثط و الصثيغ  الكيمياايثث  لاثحا الحثثامه  بمعريث 
ل ثثثا الثثو ن يثثط عثثرر حرام حلثثف العنصثثر هثثحا ونضثثر  لمثثن مكونااثثذالثثو ن الثثحرو أمثثاا كثثل عنصثثر 

 نجمة النوااج:

 H =3 × 1.007  =1.014 
S  =1 × 32.066  =32.066 
O  =4 × 15.999  =63.996 
 .جا 98.076=  63.996+  32.066+  1.014=  للحامه طالو ن الج ياط الجرامإحن 

 حر  أو أيون أو ج يا. 6.0225x 1023   علما  بمن "المول" هو وحر  قيال المار ل ويعارل

جثثثا  961.16وهثثثو  AgNO3نفل ال ريةثثث  يمكثثثن حسثثثا  الثثثو ن الج ياثثثط لناثثثرام الفضثثث  بثثثو 
 (.930 :3003 ل)جعفر

 :مهارات ضرورية لدراسة الكيمياء -2-3
من ا مثور الضثروري  الواجث  اوايرهثا لاعلثيا ال ث   مثار  الكيميثاء وماثارام حثل المسثاال إن 

 :نور الوارر  كالاالطالكيميااي  الب
 لأن يكون ال ال  علو اسثاعرار اثاا لةبثول الاحثرو ا كثاريمط المامثثل بثاعلا مثار  الكيميثاء .9

 ذلكنثثو  لوقثثر يكثثون هثثحا ا مثثر ماعثث  لثثبعه ال ثث  ل يثثط حثثين يجثثرا آذثثرون عمثث    فثثاقا  
ضبا  من المعلال كما يا ل  احفي  ال    علو المثابر  والاركي  واتن يا ل  وقاا   عمل

 .من الممارس  والصبر وكثيرا  

مثثن يثثروع علثثا الكيميثثاء الرايسثث  أو بعضثثاال مثثثل:  المثثار  الرراسثثي  المةثثرر  قثثر ااضثثمن أيثثا   .3
المركبثثثام الكيمياايثثث  والصثثثيب الكيمياايثثث ل يعلثثثو ال الثثث  معريثثث  كيثثثف ياعامثثثل المعلثثثا مثثثة 

  ما سيوير عليذ الكثير من الوقم يط رراس  المار .م لالمار 



45 

 

الرراس  الحااي  لثرى ال ث   بإلةثاء نظثر  سثريع  فثامل  علثو المحاثوى منثح بثرء العثاا ماار   .2
 :مناباا لما يماط لالرراسط

  عناوين الموضوعام الاط ياضمناا الكاا. 
  كاا القاام  المحاويام يط. 
   كيفي  انظيا محاوى الكاا  علو لاعرفلمةرم  الكاا. 
 ياني  ومسرر المص لحام وأمثل  علو المساال ا هراف الاعليمي  والجراول والرسوا الب

 .الوارر  يط الكاا 

لثثثحا علثثثو ال الثثث  أن يراجثثثة  ؛قاعثثثر  أساسثثثي  يثثثط رراسثثث  الكيميثثثاء مثثثثل المسثثثاال الرياضثثثي اُ  .4
العمليثثثام الرياضثثثي  اآلايثثث : الجمثثثة وال ثثثر  والضثثثر  والةسثثثم  والكسثثثور والنسثثث  الماويثثث ل 

 يمياء.وحلف لاسال عليذ رراس  الك ؛ويامرن علياا

لثثثثحا يجثثثث  علثثثثو ال الثثثث  ماابعثثثث  المعلثثثثا  ؛اا ثثثثور مثثثثار  الكيميثثثثاء مثثثثن البسثثثثي  إلثثثثو المعةثثثثر .5
 باسامرار.

مثن  كبيثرا   قررا   هناف إن ل حي ليعاار علياا ال ال  ؛اعلا ا ساسيام وممارسااا باسامرار  .6
 أساسثثثيا   يعثثثر أمثثرا   والثثحو لالمعلومثثام يثثط الكيميثثثاء الاثثط ياعلماثثثا ال الثث  يثثثط بثثارا ا مثثثر

ومثثثثن ا مثلثثثث  علثثثثو مثثثثثل هثثثثحا  ل الماةرمثثثثو ياكثثثثرر اسثثثثاذرامذ يثثثثط الموضثثثثوعام ال حةثثثث  
 :ا ساسيام

 . علا الجبر البسي 
 .)النظاا المارو )ال ول والكال  والحجا 
 . ا رقاا المعنوي 
 ا سل. 
  فااع  اتساذراا عنصرا   (40)الصيب الكيميااي  وأسماء نحو. 
   كانثم بسثي    ء أيونثام فثااع  اتسثاذراال سثواء  ضاي  إلثو أسثماباإلالصيب الكيميااي

 .أو ماعرر  الحرام
 كااب  الصيب الكيميااي  لموار أيوني  وج ياي  واسميااا. 

علو ال ال  أن يبح  عن أوضح المفاهيا  يإن لو موضوع رراسط وكما هط الحال بالنسب  
ضثثوعام المعةثثر  يثثط الكيميثثاء يعلثثو سثثبيل المثثثال اثثرور أحلثث  المو  لا ساسثثي  الاثثط ااثثيح ياثثا المثثار 

 .(91 :3005 ل)الفالح حول الموضوعام حام الع ق  بالصيب الكيميااي  والرمو  والاركي  الحرو
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  لمادة الكيمياء استراتيعيات المهارات الدراسية الفاعلةبعض: 
 ل كما يلط:يج  اعلا الرمو  والمص لحام الكيميااي ل والارر  علو اساذراماا .9

 اعريفام كلاا بمسلوبذ الذا ل ويحكر مثات  أو اثنين علو كل اعريثف يكا  ال ال  ال
ثثثا يعيثثر قثثراء  هثثحا الاعريفثثام بصثثوم عثثالل ويكثثرر ا مثثر نفسثثذ عنثثر  لعنثثر الضثثرور 

مكثن كاابث  هثحا الاعريفثام والرمثو  علثو ب اقثام صثغير  يو  لرراساذ الرمثو  الكيمياايث 
 ر. علو مراجعااا باسامرا اما يساعرم ؛يحملاا معذو 

  يج  علو ال ال  ااذاح  ريةث  لاسثمي  المثوار الكيمياايث  الاثط يةثرأ رمو هثا أو صثيغاا
  وياعلا كااب  الرمو  والصيب الكيميااي  للمار  بمجرر قراءاذ اسماا. لالكيميااي 

من العناصثر  (40)أسماء  يعلو سبيل المثال حفظ لحفظ معلومام عن موضوعام معين  .3
رمو هثثثا الكيمياايثثث ل وأيضثثثا حفثثثظ الج ياثثثام ثناايثثث  الثثثحرام مثثثن  كثثثحلفالفثثثااع  اتسثثثاذراا و 
 . I2ل  Br2ل Cl2لF2ل  O2ل N2ل H2:الجرول الرورول مثل

 من جلسام الرراس . أساسيا   جعل حل المساال الكيميااي  ج ءا   .2
 لإن أمكثثثنل أو ذمثثل مثثثرام يثثثط ا سثثثبوع علثثثو ا قثثثل مثثثار  الكيميثثثاء يوميثثثا    سثثثامحاولثث  رر  .4

  . ار اسايعا  ال ال  للمار  كلما بصور  ماكرر المساال  لحا ايكلما روجعم و 
ياتذاصثار لثثيل سثثوى كلمثث  مكاوبثث  بصثثور   لياثا الفثثر  بثثين اتذاصثثار والرمثث  الكيميثثااط .5

علثثو عنصثثر  (Cl)يمثثث   يثثرل الرمثث   لعثثر  طمذاصثثر ل يثثط حثثين قثثر يحمثثل الرمثث  معثثان
 .الكلورل وقر يةصر بذ حر  كلور واحر 

 لي  أن المعارل  الكيميااي  ااكون من رمو  لكل مناا معناا الذا  ضثمناامن الماا معر و  .6
 ررف معنثو المعارلث ل وسثيكون حثل المسثاال الكيمياايث  سثا   يإحا عثرف رتتم الرمثو  سثي

  .جرا  
ليكثثون بمثابثث  صثثري  لاثثا يسثثاعرها يثثط ياثثا الذصثثاا   ؛اعلثثيا ال ثث   الجثثرول الثثرورو .7

 الابارلي  بيناا.الكيميااي  للعناصر والع قام 
يثثط الكيميثثاء كمسثثلمام رون أن يعثثرف ا سثثبا   علثثو ال الثث  يثثط البرايثث  اةبثثل عثثر  أمثثور .1

 ل Cl2ل F2ل O2ل N2ل H2:ل حةيةث  أنبثأن ياة عليثذ يعلثو سثبيل المثثال لالكامن  وراءها
Br2 لI2   لكنثثذ  ؛يثثط ال بيعثث  علثثو فثثكل ج ياثثام ثناايثث  الثثحرام هثثط عناصثثر اوجثثر راامثثا

 حلف يط وقم تح .سيعرف سب  
 المحايظ  علو اتهاماا برراس  مار  الكيمياء.  .1

 اعلا كيف يمي  الفرو  الرقية  بين الوحرام الماراب  . .90
 .وحل المعارتم الكيميااي  لقراء  مار  الفصل ث   مرام بالنسب  لل    .99
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 .ر اعليا الافاع م الكيميااي  العام ل وجعل ال ال  يعبر عن كل مناا بممثل  محر .93
إن كل المحثاوتم الاثط بثحلم لثرب  نجثا  ال الث  بثممر مثال مثثل معامثل الثحكاء والجثنل  .92

هثثثو الرراسثثث  المناظمثثث  واتنابثثثاا يثثثط و  ل أتوالعثثثر ل قثثثر بثثثاءم بالففثثثلل باسثثثاثناء أمثثثر واحثثثر
الحصثث ل يثثإن الثثحين يحرصثثون علثثو اتلاثث اا بثثحلف يحةةثثون النجثثا  عثثار ؛ لثثحا يمثثن كثثان 

ء الحصثث  وررل باناظثثاال تبثثر مثثن أن يحةثث  ناثثااج مرضثثي  يثثط يثثط أثنثثا نفثث ا   مسثثامعا  
 النااي .

 يج  حفظ أنواع المركبام العضوي  والافاع م الكيميااي .  .94
إن مراجعثثثث  م حظثثثثام المعلثثثثا يثثثثط الصثثثثف وا بيثثثث  الاجثثثثار  والاحضثثثثير ل ماحانثثثثام  .95

 بالنسب  لل    يسال علياا المار  ويمكناا من اإلجاب  عن أو ساال.
 .(33 :3005 ل)الفالح جع  اتذ اء الاط يةة باا ال    بفكل ماكرريج  مرا .96

هامثثثثث   ويثثثثثرى الباحثثثثث  أن معظثثثثثا البنثثثثثور الذاصثثثثث  باسثثثثثاراايجيام الماثثثثثارام الرراسثثثثثي  الفاعلثثثثث 
 اتعابار.بوضروري ؛ لحا قاا الباح  عنر اصميمذ للبرنامج الةااا وبناء قاام  الماارام بمذحها 

 :الماارام الرراسي  الفاعل  لمار  الكيمياءب اعلة وييما يلط بعه الةضايا الم

 :Chemical formulaeالصي  الكيميائية  -2-3-1
 2لومنيثوا مثة أحيث  ااحثر كثل حر   لوالكلثورمنيثوا و ا ل :منيثوا مثن كثل مثنو لا  كلوريثراكون ي
  اايثويمكثن كاابث  الصثيب الكيميل AlCl3يمكثن كااباثذ كالاثالط  والنااج يكون مركبثا   لمن الكلورحرام 

 لالمعثثارتم الكيمياايثث  )منصثثور  وهثثط ذ ثثو  ضثثروري  يثثط كاابثث للعثثرر كبيثثر مثثن المركبثثام الفثثااع 
9112: 957). 

 كلوريرأو  FeSالحرير  يركبريا :مثل لممي    كيميااي  يمكن امثيل كل مرك  كيميااط بصيغو 
كننثثا إيجثثار الصثثيب ويم املوهثثحا الصثثيب امثثثل نسثث  المثثوار المذالفثث  يثثط المركبثثل  AlCl3ا لمنيثثوا 

 يونام الاالط:الكيميااي  لكثير من المركبام باتساعان  بجرول ا 
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  الموعبة واأليونات السالبة يوناتاألبعض  (8-2) عدول
 ةيونات سالبأ ةيونات موعبأ

Sodium Na+ Chloride Cl- 
Potassium k+ Bromide Br- 

Silver Ag+ Iodide I- 
Copper(II) Cu2+ Hydroxide OH- 

Lead pb2+ Nitrate NO3
- 

Magnesium Mg2+ Nitrite NO2
- 

Calcium Ca2+ Hydrogen carbonate HCO3
2- 

Zinc Zn2+ Sulphate SO4
2- 

Barium Ba2+ Sulphite SO3
2- 

Iron(II) Fe2+ Carbonate CO3
2- 

Iron(III) Fe3+ Oxide O2- 
Aluminum Al3+ Sulphide S2- 

Ammonium NH4
+ Phosphate PO4

3- 
Hydrogen H+ - 

 (951 :9112 ل)منصور                                                                         
لعثثرر الفثثحنام  عثثرر الفثثحنام الموجبثث  مسثثاويا   أويونثثام وعنثثر اكثثوين المركثث  يكثثون عثثرر ا 

 +Naيثون أياركث  مثن و  لهو مركث  مثن الكلثور والصثوريوا لن كلورير الصوريوا مث   أأو  لالسالب 
  فثثحن لثثذلثثور يثثون الكأو  ل( مفثثرر)  واحثثر  موجبثث  يثثون الصثثوريوا لثثذ فثثحنأن إوحيثث   ل-Clيثثون أو 

 .NaClن الصيغ  الكيميااي  لكلورير الصوريوا اكون إي (مفرر )  سالب

يثون الصثوريوا أولمثا كثان  لSO4والكبرياثام  لNaوااكثون كبرياثام الصثوريوا مثن الصثوريوا 
SO4 فحناين سالباين يحمليون الكبرياام أبينما ل  +Na  واحر  موجب  فحن يحمل

نثذ إلحلف ي؛ -2
ن إيثثوعلثثو هثثحا  لوحلثثف لاسثثاوو الفثثحنام السثثالب  والموجبثث  يثثط المركثث  ؛الصثثوريوايونثثان مثثن أيلثث ا 

 .Na2SO4الصيغ  الكيميااي  لكبرياام الصوريوا اكون 
 :ويج  احكر الاالط لوالجرول الاالط يوضح أمثل  أذرو للصيب الكيميااي  للمركبام

  يونام أاحاوو ا حماه علوH+ . 
 راذل الةول طءنذ مضرو  يط كل فأط أسفلذ( يعنط الرقا الصغير بعر الةول )ي.  

حنيسيوا اعبار  عن مرك  ياكون من حر  م Mg (OH)2نيسيوا احمرك  هيرروكسير الم يمث   
 (.951 :9112 لايرروجين )منصورال ن منكسجين وحرايا  ن منوحراي
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  بعض المركبات الكيميائية (9-2)عدول
 ةائيالكيمي ةالصيغ يونات الموعودةاأل المركص

 Copper(II) oxide Cu2+   O2- CuOأكسير النحال 
Ammonium chloride NH4 مونيواكلورير ا 

+
    Cl- NH4Cl 

Silver nitrate Ag+   NO3  نارام الفض
- AgNO3 

 Magnesium chloride Mg2+ 2(Cl)-  MgCl2 حنيسيوااكلورير الم
 Magnesium hydroxide Mg2+ 2OH-  Mg(OH)2 هيرروكسير المغنيسيوا

Aluminum nitrate Al3+  3NO3منيوا و لنارام ا 
- Al(NO3)3 

 Aluminum oxide 2Al3+ 3(O)2- Al2O3منيوا و لأكسير ا 
 Hydrochloric acid H+  Cl- HClحمه الايرروكلوريف 
 Sulpheric acid 2(H)+  (SO4)2- H2SO4حمه الكبريايف 

Nitric acid H+  NO3حمه النياريف 
- HNO3 

 (960 :9112 ل)منصور                                                                
 

 : VALENCYالتكافؤ  -2-3-2
 الاثالطويوضثح الجثرول  لأو عثرر الثرواب  الاثط اكوناثا عثار  ليرم  الاكايا إلو قو  ااحار الحر 

 وسوف ن حظ اآلاط: لاكايا بعه العناصر الفااع 
( الاثط يةثة باثا العنصثر يثط الجثرول الثرورو أو فسذ رقا المجموعث  )عثرريا  اكايا الحر  هو ن .9

  Group Vالمجموع  الذامس يط سفور و الف ( يمث   1من العرر ) هحا العرر حااذ م روحا  
 لث ثثثثط الاكثثثايا )منصثثثور 2= 5-1أو ذماسثثثط الاكثثثايا أو  5ن اكثثثاياا يسثثثاوو إلثثثحلف يثثث
9112: 960.) 

  ناصرالعبعض تكافؤ  (11-2) عدول
5 4 3 2 1 
p C Al O H 
 Si Fe S Cl 
  N Fe Br 
  P  I 
 (969 :9112 ل)منصور                                                       
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 :المعادلة الكيميائية بصورة صحيحة ةكتاب -2-3-3
 لو ن المعارل  الكيميااي  نابة الذ وام الاالي : :وزن المعادلة الكيميائية

 اع م والنوااج.اكا  الماف .9
 نوع يط المافاع م. لكل املحر ااحس  مجموع  .3
بحي  ياساوى مجموع  لالحو ياكون من هحا الحر  وءر المعامل الحو يمكن وضعذ قبل الج  قر   .2

 الحرام يط نصفط المعارل .
يحثثاول و ن المعارلثث  باعابثثار  لواحثثر و نثثااجأحا اكثثرر وجثثور الثثحر  يثثط أكثثثر مثثن مافاعثثل واحثثر إ .4

  ذرى والاط اظار يط ج ا  واحر يط كل من نصفط المعارل .الحرام ا

 الاثط اعثر وقثورا  و  ل(octaneوكاثان )عنر و ن المعارل  الاالي  الاط امثل احارا  مار  ا مثال: 
  وبعه ال اق : يناج عنذ الماء وثانط أكسير الكربونو  ليحار  يط وير  من ا كسجين

  + C8 H18 (g)  +  O2(g)                CO2(g)    +   H2O اق  

 امن حر  ا كسثثثجين اظاثثثر مثثثراين يثثثط النثثثوااج يمثثثن السثثثال أن نبثثثرأ بثثثو ن حر أ حثثثظ ومثثثن الم
 :الكربون والايرروجين

 كمعامثل لجث ا ( 1)لثحا نضثة الثرقا  ؛يثط المافثاع م (1) ن حظ أن مجموع حرام الكربثون هثو
لثحا  ؛ايثرروجينمثن الثمثانط عفثر حر   وكاثان يحاثوو علثووبالمثثل يثإن ا  لثانط أكسير الكربون

وعنثثر حسثثا   لايثثرروجينمثثن الكمعامثثل لجثث ا المثثاء الثثحو يحاثثوو علثثو حراثثين  (9)نضثثة الثثرقا 
حا ضثثثثثربنا جثثثثث ا ا كسثثثثثجين يثثثثثط  ؛حر  وعفثثثثثرين حرام ا كسثثثثثجين يثثثثثط النثثثثثوااج نجثثثثثر ذمسثثثثثا   وا 

عارلث  كمثا نصثفط الميثط  ا  يصثبح مجمثوع حرام ا كسثجين ماسثاوي 3 35المافاع م يثط العثرر 
 :يلط

  + C8 H18 (g)  + 2/25 O2(g)               8 CO2(g)    +  9 H2O اق  

 (51: 3004 لسل ان)

 المعارل  الكيميااي  بصور  صحيح  يا ل  الاالط:  لكاابو 
 معريذ الموار المافاعل  والموار النااج .  .9
 افاعل  والنااج . الرمو  الصحيح  للعناصر والصيب الكيميااي  للمركبام الم  معري .3
 :بالجرول الاالط  رمو  الحال  الفي يااي  كما هط موضح  معري .2

 



51 

 

  الحالة الفيزيائية (11-2) عدول
 رمزها الحالة الفيزيائية

 g حا 
 l ساال
 s صل 

 aq محلول مااط

 .(396 :3005 لمراعا  قانون حفظ المار  عنر موا ن  المعارل  )ذليل .4

منيثثوا و منيثثوا مثثة حثثا  ا كسثثجين إلناثثاج أكسثثير ا لو   امثثثل افاعثثل ا لمو ونثث  اكاثث  معارلثث مثــال:
 .الصل 
 الحل :

حثثثثا  و منيثثثثوا و لأالمافثثثثاع م )و منيثثثثوا( و النثثثثوااج )أكسثثثثير ا ل :نحثثثثرر المثثثثوار المافاعلثثثث  والنااجثثثث  :أوت  
  .ا كسجين(

 :للافاعل  لفظي  معارل  وعليذ يمكن كااب
 منيواو أل أكسجين +        منيوا و أكسير ا ل

Al   +   O2               Al2O3                    

  :نكا  صيب العناصر والمركبام الراذل  يط الافاعل :ثانيا  
  أكسجينO2  منيثوا و لوا  لالثحر (  من ا كسجين يوجر علثو فثكل ج ياثام ثناايثب)اعلاAl  اعلثا(

 .برون أرقاا(لحا ياو يكا  علو فكل حرام مساةل   ؛منيوا يل و ن ا لمب
  ل ثثا مسثاوا  2ل وحلثف بضثر  ج يثا ا كسثجين يثط المعارلث  و نمراعا  قانون حفظ المار  عنثر

ل ويط النااي  الاحةث  3حرام ا كسجين يط  ريط المعارل  بضر  ج يا أكسير ا لومنيوا يط 
 .4يط  من اساوو حرام ا لومنيوا يط  ريط المعارل  بضر  ج يا ا لومنيوا

  4Al   +   3O2               2Al2O3          (397-396 :3005 لذليل.) 

وياضح مما سب  أن قاعر  علا الكيمياء ا ساسي  هط الصيب الكيميااي ل وأسال الاعبيثر عثن 
أو افاعل كيميااط هو المعارل  الكيميااي  الاط اصاغ ب رية  لفظي  أو رم ي ل بحي  ياوير يياا ما 

 يلط:
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كيمياايثثا ل بمعنثثو أن عثثرر حرام العناصثثر الراذلثث  يثثط الافاعثثل الكيميثثااط أن اكثثون مو ونثث   .9
 مساوي  لعرر حرام العناصر النااج  عنذ.

أن ُاكا  رمو ها سواء العناصر أو المركبام بصيب كيميااي  صثحيح ل مثن حيث  رقث  رمث   .3
 العنصر أو المرك  أو المجموع  الحري ل وصح  الاكايا الكيميااط.

 الافاعل الكيميااط ب رية  سليم ل وكحلف فرو  هحا الافاعل.أن احرر ااجاا  .2

ل إت أن اعلماثا لثيل بثثالاين اليسثير؛ يةثر ابثثين ورحثا أهميث  المعارلثث  الكيمياايث  لثرارل الكيميثثاء
أن كثيثثرا  مثثن ال ثث   يواجاثثون صثثعوبام عريثثر  يثثط جوانثث  اعلماثثا لاثثال ومناثثا: الرمثثو  والصثثيب 

  لمعارل  الكيميااي  وو ناا والحسابام الماعلة  باا.الكيميااي  الضروري  لصياح  ا

 :إعراءات األمان الواعص إتباعها في مختبر الكيمياء -2-3-4
لثحلف يجث   ؛أثناء ررول الكيمياء علو المذابر إلجراء الاجار  الكيميااي  ياررر ال    كثيرا  

 فامل علو ما يلط:ا وهط لاآلذرينس م  و  ااعلو س ما اباع بعه الاعليمام ا ساسي  حرصا  ا
 .ا   فاء النيران وبمناا اعمل جيرإامكر من ص حي  وساال  .9
 ممنوع اناول الممكوتم والمفروبام راذل المعمل. .3
 حةاا  يط الممرام بين مواار المعمل.الكراسط أو الممنوع ارف  .2
مثثا يعيثث  حركثث   ابحيثث  ت يوجثر أماماثث لامكثر مثثن صثث حي  أبثثوا  المعمثل وأبثثوا  ال ثثوارا .4

 وج والرذول.الذر 
 رراج والروالي  بعر اتساعمال مبافر .يج  حل  ا  .5
عنر إجراء الاجار  بالمعمل يج  عليف اراثراء مع ثف ذثا  بالمعامثل لحمايث  م بسثفل  .6

حا كثثان الفثثعر  ثثوي    )للفايثثام( ييجثث  جمعثثذ ذلثثف الثثرالل كمثثا يجثث  اراثثراء نظثثارام  وا 
وعنثثر الاعامثثل مثثة بعثثه  لار  الذ يثثر واقيثث  لحمايثث  العثثين مثثن المثثوار الما ثثاير  يثثط الاجثث

 الموار الكيميااي  الذ ير  يج  عليف اراراء  وج من الةفا ام الب سايكي .

ا ت ينبغثط اثراولاا مثكثيثر مالنذ يوجثر أت إورحا وجور العرير من الموار الكيماوي  يط المذابرل 
الاثط يمكثن  لالبنث ين ار : مثمثثل لوحلف لذ ورااثا ؛بحري  كامل  من قبل ال    حير الماذصصين

واظاثثر بعثثه الرمثثو  الاثثط قثثر اكثثون  لو بالغثث  السثثمي أناثثا قابلثث  ل فثثاعال أو أن اكثثون مسثثر ن ل أ
ذ ثور  هثحا  مثنلنوع مثار  العبثو  للانبيثذ  ا   بة لم بوع  عار  وملصة  علو عبوام الموار الكيماوي 

 و بةثثا   لالكيمياايثث  بحثثر  فثثرير لثثحا يجثث  علثثو ال الثث  الاعامثثل مثثة المثثوار ؛المثثوار حثثين الضثثرور 
 .(5 :3007 لالجامع  اإلس مي  ل)قسا الكيمياءال  ا ااباعاا  ةواعر الس م ل

ويثثثرى الباحثثث  أن معريثثث  ال الثثث  للصثثثيب الكيمياايثثث  يجعلثثثذ يافثثثارى كثيثثثرا  مثثثن ا ذ ثثثاء يثثثثط 
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 ثثثر  والسثثثام  بعثثثر أن يكثثثون قثثثر علثثثا المثثثوار الذو  لمثثثنالمذابثثثرل وياعامثثثل مثثثة المثثثوار بفثثثكل سثثثليا وآ
 والما اير  وحيرها.

 :القياسات والنظام العالمي للوحدات -2-3-5
لثثحا يثثإن هثثحا العلثثا يا ثثور  ؛امثثل مثثة ا فثثياء الاثثط يمكثثن قياسثثااعلثثا الكيميثثاء علثثا اجريبثثط ياع

كلما  ار عرر ا جا   الجرير  والم ور ل ا مر الحو يمكننا مثن الحصثول  لوااسة ا بيةااذ باسامرار
هنثثثاف وسثثثاال قيثثثثال فثثثااع  اتسثثثاعمال يثثثثط و ل رقثثثث  باسثثثاذرامنا لاثثثحا ا جاثثثث   ثثثثرعلثثثو قياسثثثام أك

يالمسثث ر  اسثثاذرا لةيثثال ال ثثولل والميثث ان يسثثاذرا  لالمذابثثرام امكننثثا مثثن إجثثراء قياسثثام بسثثي  
ل ل ومي ان الحرار  يساذرا لةيال ررج  الحرار ل كما اساذرا السحاح  والماص  والمذبار الةيال الك

 ا السواال.و   الحجمط لةيال حجالمررج والرور 

يعنثرما  لويعبر عن الكمي  المةاس  بواس   عرر ياملف من رقا أو عر  أرقاا ولثذ وحثر  مناسثب 
وت يعنثط  ليبةثو ا مثر مبامثا   لبثرون احريثر لوحثر  الةيثال المميث   50ن المحاضثر  اسثاغر  إ :نةول

 لرقية  يةر  ال اللبل وأصثبح ا مثر واضثحا   50ن المحاضر  اساغر  إ :ما إحا قلناأ لهحا الرقا فياا  
 ل)قسا الكيمياء للاعبير عن أو قيال رقي  وهكحا يط الكيمياء حي  يكون اساذراا الوحرام أساسيا  

 .(6 :3007 لالجامع  اإلس مي 

 وحدات القياس: -2-3-6
وحلثف بعثر ا ويرهثا يثط يرنسثا يثط الةثرن  لاساذرمم الوحرام الماري  منح  من بعيثر يثط العلثوا

واعامر هحا الوحثرام النظثاا العفثرو الثحو اثراب  ييثذ وحثر  الةيثال بمعامثل  لالثامن عفر المي رو
موجبث   xحيث  اكثون قيمث   x10( أو xمريثوع لةثو  ل ) 10))و باراث  اسثبةاال وهثط اسثاوو الثرقا أ
ار ويفث لاا ا وير النظاا المارو وعرف باسا النظاا العالمط للوحرام ا1960ويط سن   لو سالب أ

 . ل وكمسال لاحا النظاا يةر اا اعريف سبة وحرام أساسي  ووحرام أذرى مفاة(SI)لذ بالرم  

 :وحدات القياس األساسية 
ال ول  :الجرول الاالط يساعره الوحرام الرايسي  يط النظاا العالمط للوحرام وافمل كميام

 وفر  اإلفعاع الضواط. والكال  وال من وررج  الحرار  وكمي  المار  وفر  الايار الكاربااط
 
 
 
 



54 

 

  وحدات القياس األساسية (12-2) عدول
 الرم  الوحر  الكمي 
 m مار ال ول

 kg كيلو حراا كال ال
 s ثاني   منال

 A مبيرأ فر  الايار الكاربااط
 K كلفن ررج  الحرار 
 mol مول كمي  المار 
 cd كانري  فر  ضواي 

 (7 :3007 لاإلس مي  الجامع  ل)قسا الكيمياء         
 :الوحدات المشتقة 

 :يمكن اساذراا وحرام النظاا الرولط يط افاةا  العرير من وحرام الةيال ا ذرىل يمث   
لثثحا يثإن الوحثثر  المفثاة  للحجثثا هثط الماثثر  ؛ن الحجثثا يسثاوو مكعثث  ال ثولإوحـدة الحعــم:  .أ 

( cm3)السثثثثثثثنايميار المكعثثثثثثث   :وهنثثثثثثثاف وحثثثثثثثرام حجميثثثثثثث  أذثثثثثثثرى مثثثثثثثثل ل(m3المكعثثثثثثث  )
ملليلاثرل ويسثاوو الملليلاثر  1000ويسثاوو اللاثر  ل(L( واللار )dm3والريسيميار المكع  )

 .3سا1
ل ولثحا اكثون وحثر  "الاغيثر يثط المسثاي  بالنسثب  للث من"اعثرف السثرع  بمناثا وحدة السرعة:  .  

 السرع  هو مار  ثاني . 
 :الف ويلذ  الجرول الاالط الوحرام المفاة  لمجموع  من الكميام المذ

 
 الوحدات المشتقة (13-2) عدول                              

 الوحر  الكمي 
 الرم  اتسا الرم  اتسا
 V  m.s-1 السرع 
 N النيوان F الةو 
 J الجول W الفغل
 J الجول E ال اق 
 Pa الباسكال P الضغ 

 c الكولوا Q كمي  الكارباء
 (1 :3007 لالجامع  اإلس مي  ل)قسا الكيمياء
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 :مضاعفات وكسور وحدات القياس 
و أبعثثه الباراثثام المسثثاذرم  يثثط الةياسثثام باثثرف الحصثثول علثثو مةثثارير صثثغير   (14-2)الجثثرول يثثط 

 :كبير  حس  الحاج 
  بعض البادئات المستخدمة في القياسات (14-2) عدول

 المضاعفام المة ة المضاعفام المة ة
Tera (t) 1012 ايرا Deci (d) 1-10 طريس 
Giga (g) 109 جيجا Centi (c) 2-10 سناط 
Mega (m) 106 ميجا Milli (m) 3-10 ميللط 
Kilo (k) 103 كيلو Micro (m) 6-10 ميكرو 

Hector (h) 102 هكاو Nano (n) 6-10 نانو 
Deca (da) 10 ريكا Pico (p) 12-10 بيكو 

- - - Femto (f) 15-10 يماو 
 (1 :3007 لالجامع  اإلس مي  ل)قسا الكيمياء                                                  

وياضثثثثح ممثثثثا سثثثثب  ضثثثثرور  إلمثثثثاا ال ثثثث   بوحثثثثرام الةيثثثثال الضثثثثروري  لمعالجثثثث  الحسثثثثابام 
 ة الموار الكيميااي  عن معريااا.الكيميااي   هميااا وعرا اساغناء كل من ياعامل م

 الصي  والتفاعلت الكيميائية: -2-3-7
وينثاج  ل(Reactantsالمافثاع م )بالعناصر ا ولي  واسمو  بالاةاءالافاعل الكيميااط  يحر 

وعثثثار  مثثثا اكثثثون صثثثفام المثثثار  النااجثثث  مذالفثثث  عثثثن  ل(Productsعثثثن حلثثثف مثثثا يسثثثمو بثثثالنوااج )
و أيصثثح  حلثثف اغيثثر يثثط اللثثون ل و علثثو حثثرو  الافاعثثل ليثثرلو  ياكثثرممثثا  ؛صثثفام المثثوار المافاعلثث 

بعثثه الافثثاع م يصثثحباا ان ثث   حثثرار  واسثثمو بالافثثاع م كمثثا أن  لاعر حثثا امو اصثثأالرااحثث  
 Endothermic reactions.ص  للحرار  اوأذرى مل Exothermic reactionsال ارر  للحرار  

افثثثثثاع م الارسثثثثثي  و الةواعثثثثثر و افثثثثثاع م ا حمثثثثثاه  :أنثثثثثواع الافثثثثثاع م كثيثثثثثر  مناثثثثثا كمثثثثثا أن
 (.60 :3002 لافاع م النووي  )سل اناتذا ال والو افاع م ا كسر  و 

 معادلة التفاعل: -2-3-8
اكا  معارل  الافاعل بوضة المافاع م يط الجا  اليسرى والنوااج يط الجاث  اليمنثو ويفصثل 

( يثثثثثثثثط الافثثثثثثثثاع م حيثثثثثثثثر اتنعكاسثثثثثثثثي       )   يمثثثثثثثثينو بسثثثثثثثثاا للأبينامثثثثثثثثا ع مثثثثثثثث  الاسثثثثثثثثاوو )=( 
(irreversible)أ ل   ( ( يثثثثثثط الافثثثثثثاع م اتنعكاسثثثثثثي  )    و بسثثثثثثامين بااجثثثثثثاهينreversible)ل 
ثثا يابثة حلثف و ن للمعارلث  بحيث  يكثون مجمثوع الثحرام  لاكا  معارل  الرمثو  الكيمياايث  للج ياثامو 

 الراذل  يط الافاعل هط نفل مجموع الحرام للنوااج كما يط المثال الاالط:
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 هيرروجين    +    كسجينأماء                
2H2(g)  +    O2(g)                    2H2O(l) 

اكاثثث  بحثثثرف واحثثثر بثثثين حيثثث   لكاابثثث  الحالثثث  الفي ياايثثث  للمافثثثاع م والنثثثوااجومثثثن الضثثثرورو 
( l( والسثثاال بثثالرم  )gas( اذاصثثارا لثثث )gيالغثثا  يرمثث  لثثذ بثثالحرف ) وءلقوسثثين بعثثر الرمثث  للجثث  

 (.63 :3002 ل( )سل انaqueous( اذاصارا لث )aq( والمااط بالرم  )liquidاذاصارا لث )

كسثجين لاع ثط ا  ن مثنافاعثل مثة حراثياايثرروجين مثن الربثة حرام أن أي حظ من المعارل  و 
يثثاا حلثثف بثثو ن المعارلثث  بضثثر  الج ياثثام بعثثرر كامثثل يكاثث  قبثثل و  لنفثثل العثثرر مثثن الثثحرام كنثثوااج

والثحو  لنون بةاء المار وهحا ياناس  مة قا ل( قبل ج ا الايرروجين2كما هو للعرر ) وءالرم  للج  
الافاعل الكيميااط حي  يبةو المجموع الكلط للحرام  ذ لافنو  المار  ت اذل  وت" :نأين  علو 

 ."ت ياغير بعر الافاعل ثاباا  

ذ بحو  الاربي  نحو العمل علو اعلا الكيميثاء لثرى  ث   المرحلث  يويرى الباح  ضرور  اوج
كساباا الةرر  علو ب لالثانوي  نثاء الصثيب الكيمياايث  بجميثة اصثنيفاااا ومااراااثا بصثور  صثحيح ل وا 

حي  ياا ارري  ال    علو الماثارام ال  مث  لكاابث  الصثيب الكيمياايث  لياسثنو لاثا بنثاء المعارلث  
 الكيميااي  وحل المساال الكيميااي  ومعري   بيع  الافاع م الكيميااي . 
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 الفصل الثالث
  بقةالدراسات السا

 
 العلوم. تدريس في المتعددة بالوسائط المتعلقة الدراسات -3-1
 الدراسات المتعلقة بمادة الكيمياء. -3-2
 التعقيص العام على الدراسات السابقة. -3-3
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة 

اصنيفاا  اا وقر لالرراس  مفاهيا اناولم الاط السابة  الرراسام  ها عرضا   الفصل هحا ياناول
 :طالاكال ماوه يينرايس ينور مح يط

 العلوم. تدريس في المتعددة بالوسائط المتعلقة الدراسات -3-1
 بمادة الكيمياء. المتعلقة الدراسات -3-2

 وقر قاا الباح  باراي  الرراسام من ا حر  إلو ا قرا علو النحو الاالط: 

 العلوم. تدريس في دةالمتعد بالوسائط المتعلقة الدراسات -3-1
 المفـاهيم تنميـة فـي المتعـددة بالوسـائط برنـامج أثـربعنـوان:  (: 2111) العربيـد ةدراس .1

  عشر الحادي الصف طلص لدال الفيزيائية المسألة حل ومهارات
 حثثل وماثثارام المفثثاهيا انميثث  علثثو الماعثثرر  بالوسثثاا  برنثثامج ثثثرأ  معريثث لثثوإ الرراسثث  هثثريم
 البنثثااط المثثناج الباحثث  واسثثاذرا لعلمثثط عفثثر الحثثارو الصثثف  ثث   رىلثث الفي ياايثث  المسثثمل 
  وقاامثث لالفي ياايثث  المسثثمل  حثثل لماثثارام قاامثث  بإعثثرار وقثثاا لالماعثثرر  بالوسثثاا  البرنثثامج لبنثثاء

 مثثن  مكونثث عينثث  علثثو البرنثثامج اثثمثير  لمعريثث الاجريبثثط اتسثثلو  واسثثاذرا لالفي ياايثث  بالمفثثاهيا
  ضثاب  وأذثرى  اجريبيث  مجموعث :لثوإ اةسثيماا اثا لاترقا رار مررس      من  البا  ( 25)
 .الفي يااي  المسال  حل ماارام واذابار لالفي يااي  للمفاهيا ا  اذابار  الباح  عرأو 

 نتائج الدراسة:
   لبث ررجثام ماوس  بين (α ≤ 0.05) مساوى عنر إحصااي   رتل حام يرو  وجور -

 الفي ياايث  المفثاهيا اذابثار يثط الضثاب   المجموعث    لبث وررجثام الاجريبيث  المجموع 
 لصالح المجموع  الاجريبي . المةار  الماعرر  الوساا  لبرنامج يع ى

   لبث ررجثام ماوس  بين (α ≤ 0.05) مساوى عنر إحصااي   رتل حام يرو  وجور -
 حثثثل ماثثثارام اذابثثثارام يثثثط الضثثثاب   المجموعثثث   لبثثثذ وررجثثثام الاجريبيثثث  المجموعثثث 

 لصالح المجموع  الاجريبي . المةار  للبرنامج يع ى الفي يااي  سال الم

 عــلج فــي ةالمفاهيميــ بــالخرائط محوســص برنــامج ثــربعنــوان:  أ( 2111) غــانم دراســة .2
  عشر الحادي الصف طلص لدال الفيزياء تعلم صعوبات
 اعلثثا مصثعوبا عث ج يثط  المفاهيميثث بثالذراا  محوسث  برنثامج ثثثرأ  معريث لثوإ الرراسث  هثريم
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  عينثثث علثثثو الاجريبثثثط المثثثناج الباحثثث  اسثثثاذراو  لعفثثثر الحثثثارو الصثثثف  ثثث   لثثثرى الفي يثثثاء
 حيث  لتهيا بيم مررس  يط عفر الحارو الصف     من  البا  ( 63) من المكون  الرراس 
 عثثثرأو  ل البثثثا   (22) مثثثن الضثثثاب   والمجموعثثث  ل البثثثا   (31) مثثثن الاجريبيثثث  المجموعثثث  اكونثثثم
 .ا  احصيلي اذابارا  

 نتائج الدراسة:
 المجموعثث  راءأ بثثين (α ≤ 0.05) مسثثاوى عنثثر إحصثثااي   رتلثث حام يثثرو  اوجثثر -

 .الاجريبي  المجموع  لصالح البعرو اتذابار علو  الاجريبي والمجموع  الضاب  

فاعلية برنـامج بالوسـائط المتعـددة لتنميـة المفـاهيم   ( بعنوان:2116زايدة ) أبو دراسة .3
  العلوم لدال طلبة الصف السادس األساسيوالوعي الصحي في 

 والوعط الصحط المفاهيا لانمي  الماعرر  بالوساا  برنامج ياعلي  ثرأ معري  إلط الرراس  هريم
البنثااط  ا سثلو  الباحث  اسثاذرا قثرو  ا ساسثطل السثارل الصثف  لبث  لثرى العلثوا يثط

السثارل  الصثف  ث   مثن عينث  علثو البرنثامج وا بيث  لبنثاء وحلثف ؛الرراسث  يثط والاجريبثط
 الماغيرام الماعرر  علط الوساا  برنامج امثير معري  بارف ا  ومةياس ا  اذابار  أعر قرو  ا ساسطل
 ج.النااا إلط للوصول  (T – test) اذابار اساذرا وقر لالاجريبي  المجموع  علو الاابع 

 نتائج الدراسة:
 الاحصيل ررجام اوس اممبين  (α ≤ 0.05) عنر إحصااي  رتل  حام يرو  اوجر -

 .المةار  للبرنامج يع ى الصحي  المفاهيا اذابار علط الاجريبي  المجموعام يط
 يثط ا ساسثط الصثف السثارل  لبث  ررجثام بثين إحصثاايا   رالث   ارابا يث ع قث  اوجر -

 .الصحط الوعط مةيال يط وررجاااا الصحي  المفاهيا اذابار

التفكيـر  مهـارات تنميـة فـي التعلـيم تقنيـات توظيف أثربعنوان:  ) 2116صيدم ) دراسة .4
  السابع الصف طلبة لدال العلمي
 لثرى الافكيثر العلمثط ماثارام انميث  يثط الاعلثيا اةنيثام اوظيثف أثثر معريث  إلثط م الرراسث هثري
 مثن  الث  و البث  (200) مثن الرراسث  عينث  اكونثم وقثر لالعلثوا مار  يط السابة الصف  لب 
 احليثل المحاثوى أرا  :همثا أرااثين الباحث  اسثاذرا حيث  حث  ل بمحايظث  السثابة الصثف  لبث 
 وررجث  يثط الوحثر  الماثوير  الافكير ماارام لمعري  وحلف ؛الجوو والغ ف ا ره وحر  لاحليل
 (T – test)اذابثار  واساذرا لالسابة للصف العلمط الافكير ماارام اذابارو  ل ماار  كل اكرار

 .مراب اين حير لعيناين
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 دراسة:نتائج ال
 المجموعثام يثط الاحصثيل ررجثام ماوسث ام بثين إحصثااي  رتلث  حام يثرو  اوجثر -

 الافكيثر ماارام اذابار علط الضاب   يط المجموع  ال لب  ررجام وماوس  الاجريبي 
 .الاجريبي  المجموع  لصالح وحلف العلمط

كمبيـوتر ال لبرنامج والعماعي الفردي العرض فعالية بعنوان: ) 2113الحصري ) دراسة .5
  الفيزياء والكمبيوتر نحو واتعاهاتهم الطلص تحصيل في الثانوي األول الصف لفيزياء
 للصثف في يثاءوال الكمبيثوار لبرنامج والجماعط الفررو العره ياعلي  معري  إلو الرراس  هريم
 اذاثار وقثر لوالكمبيثوار الفي يثاء مثن كثل نحثو وااجاهثاااا ال ث   احصثيل يثط الثثانوو ا ول

 ب ريةث  اثررل مجموعث  الثث  ل المجموعثام لامثيثل عفثوااي  ب ريةث  يصثول باحث  ث ثث ال
 (70)  بمجمثوع الثثانوو ا ول الصثف مثن ضثاب   وثالثث  بثالفررول وثانيث  العثره الجمثاعط

 لكثل ومةيثال ااجثاا احصثيليا   اذابثارا   أعثرو  البحث ل يثط الاجريبثط ا سثلو  اساذرا ل وقرا   الب
 وحسثا  اتنحرايثام المعياريث  اإلحصااي  أساليبذ يط اساذرا وقر لوالكمبيوار الفي ياء مار  من

 .(T- test) واذابار لالماوس ام
 نتائج الدراسة:

 ررجثام ماوسث ام ينب (α ≤ 0.05)ى مساو  عنر إحصااي  رتل  يرو  حام اوجر ت -
  .المجموعام الث   يط الاحصيل

 العلوم تدريس في الحاسوص استخدام ثرأ معرفةبعنوان:  ) 2113الهادي ) عبد دراسة .6
  العلم نحو االتعاهات التحصيل وتنمية على

 الاحصثيل وانميث  علثو العلثوا اثرريل يثط الحاسثو  اسثاذراا أثثر معريث  إلثط الرراسث  هثريم
قسثموا  (127) عثررها اتباثرااط السثارل الصثف ا ميثح مثن عينث  علثو العلثا نحثو اتاجاهثام

ررسثم  وا ذثرى لالاجريبي  المجموع  وهط الحاسو  باساذراا مررس امحراهإ مجموعاين إلو
 اتاجثاا مةيثال وكثحلف لالبياث  وحثر  يثط احصثيليا   اذابثارا   الباحث  أعثر وقثر لبال ريةث  الاةليريث 

 )م(.واذابار  المعياري  اتنحرايامو  الحسابي  الماوس ام الباح  وقر اساذرا لالعلا نحو
 نتائج الدراسة:

 الاحصثيلط اتذابثار يثط (α ≤ 0.05)مسثاوى  عنثر إحصثااي  رتلثذ حام يثرو  وجثرا -
 لصثالح المجموعث  البعثرو الةيثال يثط والا بيث  والفاثا الاثحكر مسثاويام ويثط لككثل

 . الاجريبي 
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الفيزيـاء  مـادة فـي الحاسـوص بـرامج أحـد استخدام أثربعنوان:   (1999اللهيص ) دراسة .7
  الثانوي األول الصف طلص تحصيل على السوائل( )خواص موضوعفي 

يثط الفي يثاء  مثار  يثط الحاسثو  بثرامج أحثر اسثاذراا أثثر علثو الاعثرف إلثو الرراسث  هثريم
المثناج  باسثاذراا الثثانوو ا ول الصثف  ث   احصثيل علثو السثواال( )ذثوا  موضثوع
 لمجمثوعاين علثو مثو عين  البثا    (50)مثن الرراسث  عينث  واكونثم لالريثاه بمرينث  الاجريبثط
 والمجموعث  اآللثطل الحاسث  باسثاذراا ررسم  البا   (25) وعررها الاجريبي  المجموع  إحراهما

 . البا   (25) وعررها الاةليري  بال رية  ا ذرى ررسم
 نتائج الدراسة:

 بثين ال ث   احصثثيل ماوسثث ام يثط إحصثثااي  حام رتلثث  يثرو  وجثثور عثرا -
 .والا بي  فااوال مساوى الاحكر عنر والاةليري  الاجريبي  :المجموعاين

 مـادة فـي الحاسـوص برمعيـات إحـدال اسـتخدام أثـربعنـوان:  ( 1998) المطيري دراسة .8
  االبتدائي السادس الصف طلص تحصيل على العلوم
 علثو العلثوا مثار  يثط الحاسثو  برمجيثام إحثرى اسثاذراا أثثر علثو لاعرفإلو ا الرراس  هريم

 المثناج باسثاذراا العلثوا مةثرر يثط الريثاه بمرينث  اتباثرااط السثارل الصثف  ث   احصثيل
 مثن ا ولثو ااثملف لمجمثوعاين علثو مثو عين  البثا   (60) من الرراس  عين  واكونم لالاجريبط

 ررسثوا  البثا   (30)  مثن وا ذثرى لالحاسثو  برمجيثام إحثرى باسثاذراا ررسثوا  البثا   (30)
 .الاةليري  ال رية  باساذراا

 نتائج الدراسة:
 احصثيل ماوسث ام يثط (α ≤ 0.05) مسثاوى عنثر إحصثااي  رتلث  حام يرو  وجور  -

 المجموعث  لصثالح والضثاب   الاجريبيث  المجموعث  بثين العلثوا يثط مثار  ال ث  
 .الاحكر والفاا مساوى عنر الاجريبي 

 .الاجريبي  والضاب   المجموعاين لرى الا بي  مساوى عنر إحصااي  يرو  ت اوجر -

واالتصـاالت  المعلومـات تكنولوعيـا اسـتخدام أثـر معرفةبعنوان:   Cox (1997)دراسة  .9
(ICT) التعلم نحو الطلبة اتعاهات على المتعددة الوسائط برمعيات باستخدام  
 باسثاذراا (ICT)واتاصثاتم  المعلومثام اكنولوجيثا اسثاذراا أثثر معريث  إلثو الرراسث  هثريم

 علثو  ث   الرراسث  يثمأجر و  الثاعلال نحثو ال لبث  ااجاهثام علثو الماعثرر  الوسثاا  برمجيثام
 المناسب . اإلحصااي  المعالجام ل واساذرمموالثانوي  اتبارااي  المرحل 
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 نتائج الدراسة:
 العريثر الماعثرر  الوسثاا  باساذراا واتاصاتم لاكنولوجيا المعلومام المنظا لاوظيفل -

 الفعال جابطاإلي والامثير الماع  إحرا  وذاص  الرراس  المذالف  الموار علو الفواار من
 .الموار الرراسي  يط اإلبراع وكحلف الاعلا نحو

 اسثاذراا بفثر  يايثرون الثانويث  المرحلث   ث   مثن (%75) نسثب ابثين أن هنثاف  -
 إجمثالط مثن (%66) نسثب  ظارم بينما لالاعليا عملي  يط الماعرر  الوساا  برمجيام
 ا ثثر مثن لاثا لمثا ؛ااسثاذراما علثو وايةثوا قثر الرراسث  علثياا أجريثم الثحين ال ث  
 .ياماا علو ا يضل

 فـي الشفافة والشرائح اآللي الحاسص استخدام أثر( بعنوان:  1996دويدي ) دراسة .11
  الثانوي األول الصف طلص تحصيل
  ث   يثط احصثيل الفثفاي  والفثرااح اآللثط الحاسث  اسثاذراا أثثر عثن للكفثف الرراسث  هثريم
 (71) الرراسث  مثن عينث  اكونثم وقثر لالمنثور  لمرينث با العلثوا مثار  يثط الثثانوو ا ول الصثف
 نان ا ذريثاوالمجموعاث لضثاب   مجموعث  حثراهاإ مجموعثام: ثث   علثو مثو عين  البثا  

 لالففاي  باساذراا الفرااحم ا ذرى ررس بينما لالحاس  باساذراا إحراهما ررسم الاجريبياان
 .الاةليري  بال رية  ررسم الضاب   والمجموع 

 الدراسة:نتائج 
 باتذابثار موا نث  البعثرو اتذابثار يثط قثر الثث   المجموعثاميثط  ملحثوظ اةثرا حثر  -

 بررجث  واضثحا   الحاسثو  باسثاذراا ررسثم الاثط للمجموعث  الاةثرا معثرل الةبلثطل وكثان
   ا ذرى.والاجريبي الضاب   موا ن  بالمجموعاين عالي ل

 اا الحاسو .باساذر العلوا مار  ارريلواضح  عنر  يعالي هناف  -

 تعلــم فــي اإللكترونــي الحاســوص اســتخدام فاعليــةبعنــوان:   (1996) مــؤمن دراســة .11
  المهاري واألداء التحصيل حيث من النمااج
 مثثن النمثثاحج اعلثثا يثثط اإللكارونثثط الحاسثثو  اسثثاذراا ياعليثث  مثثرى احريثثر إلثثو الرراسثث  هثثريم
 مثن وضثاب   اجريبيث : وعاينمجمث مثن الرراس  عين  واكونم الماارول وا راء الاحصيل حي 

 إجثثثراء يثثثط الاجريبثثثط المثثثناج الباحثثثث  واابعثثثم المن لثثثطل اتقاصثثثار فثثثعب  الرابعثثث  الفرقثثث   البثثثام
 لا ساسثي  الجولث  رسثا لاعلثيا إلكارونثط حاسثوبط برنثامج :مثن ا روام واكونثم البحث ل اجرب 
 .الاةرير ومةيال لالماارو ا راء واذابار لالم حظ  وب اق  لالبرنامج اةويا وأروام
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 نتائج الدراسة:
 .والماارام المعارف اعلا يط اإللكارونط الحاسو  ساذراات واضح  ياعلي  هناف -
 النمثاحج اثرريل مفثك م حثل يثط يسثاا النمثاحج واعلثا الثحااط الثاعلا مفاثوا بثين الرب  -

 .ومرفر كموجذ برورا للةياا للمعلا الفرص  إااح  يطو  والنوعي  بالكلي 

 من حيث العلوم تدريس في المتعلقة بالوسائط المتعددةو  األول المحور دراسات على ليقعالت 
 :ألهدافا -أ 

 الوسثاا  الماعثرر  بثرامج ياعليث   رراسث اسثاارف مثا يمناثا السثابة  الرراسثام أهثراف اعثررم 
 علثو انميث  المفثاهيا وماثارام حثل الماعرر ثر برنامج بالوساا  (  3090العربير ) كرراس 
 يثثط المفاهيميثث ثثثر برنثثامج محوسثث  بثثالذراا    (3090ل ورراسثث  حثثانا )الفي ياايثث  المسثثمل 

 بالوسثاا  برنثامج ياعليث  ثثر  (3006 ايثر  ) أبثوورراسث   لعث ج صثعوبام اعلثا الفي يثاء
 الحاسثو  اسثاذراا أثثر اناولثم ومناثال العلثوا يثط الصثحط والوعط المفاهيا لانمي  الماعرر 

 اسثاذراا ثثر  (9111ورراسث  اللايث  ) ل(3002) الاثارو عبثر كرراسث  العلثوا اثرريل يثط
  ث   احصثيل علثو السثواال( )ذثوا  موضثوعيط الفي ياء  مار  يط الحاسو  برامج أحر

 الحاسثو  برمجيثام إحثرى اسثاذراا ثر  (9111ل ورراس  الم يرو )الثانوو ا ول الصف
 أثثر معريث ل بحث  ومناثا لاتباثرااط السثارل الصثف  ث   احصثيل علثو العلثوا مار  يط

 cox ورراسث ( 3006) صثيرارراسث  مثثل  الافكيثر ماثار  يثط انميث  الاعلثيا اةنيثام اوظيثف
 .(9116) ورراس  مامن (9117)

  رراسث  عثرا مثا واةنيااثذ والحاسثو  الماعثرر  الوساا  ياعلي  السابة  الرراسام معظا أثبام 
 .(3002الحصرو )

  ياعلي ااحر  عن أثر  ااأن الرراسام السابة  يط رافأه الحالي  مةالرراس   أهراف ااف 
 .برنامج بالوساا  الماعرر 

 :المختارة لعينةا -ص 
 كما يلط: السابة  الرراسام يط المذاار  العين  انوعم

 اتبارااي  مثل رراس حلالمر      رراسام اذاارم العين  من  : 
  Cox , 1997)ل )(9111ل )الم يرول (3002 ل)عبر الاارول (3006 ل اير  )أبو

 اإلعراري  مثل رراس : حلالمر      رراسام اذاارم العين  من   
 (.3006)صيرال 

 الثانوي  مثل رراس :حلالمر      رراسام اذاارم العين  من   
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ل )رويثثثرول Cox , 1997)(ل )9111(ل )اللايثثث ل 3090(ل )حثثثانال 3090)العربيثثرل 
 (ل وهحا ما ااف  معذ الرراس  الحالي .9116

 الجامعي  مثل رراس :المرحل     رراسام اذاارم العين  من   
 (.9116(ل )مامنل 3002)الحصرول 

 : الدراسة أدوات -ج 
 يط الرراسام السابة  كما يلط: الرراس  أروام انوعم

 : رراسام اساذرمم اتذابار مثل رراس 
ايثث ل (ل )الل3002(ل )عبثثر الاثثارول 3006(ل )صثثيرال 3090(ل )حثثانال 3090)العربيثثرل 
 (ل وهحا ما ااف  معذ الرراس  الحالي .9116ل )رويرول (9111(ل )الم يرول 9111

 : رراسام اساذرمم اتذابار والمةيال مثل رراس 
 (.3002(ل )الحصرول 3006)أبو  اير ل 

 : رراسام اساذرمم اتذابار وب اق  الم حظ  مثل رراس 
  (.9116)مامنل 

 : الدراسة منهج -د 
 ينامجمثوع إلثو العينث  اةسثيا اثا حيث  الاجريبثط المثناج السثابة  مالرراسثا معظثا اابعثم 

 ل(3090 لحثانا) ل(3090 لالعربيثر)كثل مثن:  كرراس  ضاب   ومجموع   اجريبيمجموع  
 (. 9116(ل )مامنل 3002(ل )الحصرول 3006)أبو  اير ل (ل 3006)صيرال 

 اةسثيا  اثا حيث  الاجريبثط اجالمثن ابثاعا يثط السثابة  مثة الرراسثام الحاليث  اافةم الرراس  ةرل
 . وضاب   اجريبي  :مجموعاين إلو العين 

 : لنتائجا -ه 
 . اافةم الرراس  الحالي  مة معظا الرراسام السابة  علو ياعلي  الوساا  الماعرر 
  :الاجريبيث بعه الرراسام أظارم عرا وجور يرو  حام رتل  إحصثااي  بثين المجمثوعاين 

(ل ويثثثثثثط مسثثثثثثاوى الا بيثثثثثث  لثثثثثثرى 3002حصثثثثثثرول يثثثثثثط الاحصثثثثثثيل كرراسثثثثثث  )الوالضثثثثثثاب   
 (.9111والضاب   كرراس  )الم يرول  : الاجريبي المجموعاين

 (ل يثط 3090(ل )حثانال 3090)العربيثرل  ةر اسافار الباح  من الرراسثام السثابة  كرراسث :ل
 بناء اإل ار العاا لبرنامج الوساا  الماعرر .
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 بمادة الكيمياء. المتعلقة الدراسات -3-2
 ةالتساؤل الااتي في تنميـ استراتيعيةثر استخدام  أ بعنوان:( 2119بو ععوة )أة دراس .1

   لطلص الصف الحادي عشر الكيميائية المسالةمهارات حل 
ماثثثارام حثثثل   الاسثثثاال الثثثحااط يثثثط انميثثث اسثثثاراايجي ثثثثر اسثثثاذراا أ  لثثثو معريثثثإ الرراسثثث هثثثريم 
مثثثناج الاجريبثثثط حيثثث  اثثثا لباحثثث  الاابثثثة او  لل ثثث   الصثثثف الحثثثارو عفثثثر الكيمياايثثث  ل المسثثثم

للموهثثوبين  الثانويثث عريثثام   مثثن  ثث   الصثثف الحثثارو عفثثر يثثط مررسثث الرراسثث   اذايثثار عينثث
  ضاب و  ل(  البا  29بلب عررها )  اجريبي: اا اةسيماا الو مجموعاين ا  (  الب63بلب عررها )
اذابثثار ماثثارام و  مياايث الكي المسثثال بماثارام حثثل   عثر الباحثث  قاامثثأو  لا  (  البثث29بلثب عثثررها )

 .للمعلا ورلي    الكيميااي  المسال حل 
 نتائج الدراسة:

  ثثث   بثثثين (α ≤ 0.05) رتلثثث  عنثثثر مسثثثاوى إحصثثثااي   لثثثر يثثثرو  حام رتو وجثثث -
 حل ماار  يط الحااط الاساال اساراايجي  لاوظيف اع ى والضاب   الاجريبي  المجموع 
  يبي .لصالح المجموع  الاجر  الكيميااي  المساال

 ررجثثام ماوسثث  بثثين (α ≤ 0.05)عنثثر مسثثاوى  إحصثثااي   ر يثثرو  حام رتلثثو وجثث -
 حثثل ماثارام اذابثثار يثط والبعثثرو الةبلثط الا بيث  يثثط الاجريبيث  المجموعثث  يثط ال ث  
 المسثثاال حثثل ماثثار  يثثط الثثحااط الاسثثاال اسثثاراايجي  لاوظيثثف اعثث ى الكيمياايثث  المسثثال 

 .الكيميااي 

أثـر التـدريس ببرنـامج تعليمـي محوسـص فـي االكتسـاص   :بعنـوان (2119دراسة الشـعيلي ) .2
  اآلني للمفاهيم الكيميائية وفي مدال االحتفاظ بها لدال طلبة الصف العاشر

هثثريم الرراسثث  إلثثو الكفثثف عثثن أثثثر الاثثرريل ببرنثثامج اعليمثثط محوسثث  يثثط اتكاسثثا  اآلنثثط 
 ا  اعليميثث ا  وأعثثر برنامجثث لالعافثثرللمفثثاهيا الكيمياايثث  ويثثط مثثرى اتحافثثاظ باثثا لثثرى  لبثث  الصثثف 

يثثط موضثثوع ا لكانثثام وا لكينثثام مثثن كاثثا  الكيميثثاء وعلثثوا ا ره للصثثف العافثثر  ا  محوسثثب
اجريبيثث   :قسثثموا إلثثو مجمثثوعاين لو البثث  (  البثثا  941) واكونثثم عينثث  الرراسثث  مثثن لا ساسثثط
 .وضاب  

 نتائج الدراسة:
ان للمفثاهيا الكيمياايث  ا ساسثي  يثط معلمط الكيمياء بسل ن  عمثواضح لرى ياا هناف  -

 .ذوا  العناصر الكيميااي   الجرول الرورو الحري  وروري
 ءاوى ياثثثا معلمثثثط ومعلمثثثام الكيميثثثاعثثثرا وجثثثور يثثثرو  حام رتلثثث  إحصثثثااي  بثثثين مسثثث -

 .ا ساسي 
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الفر  بين ماوس  ا راء لمجموعاط الرراس  الاجريبي  والضاب   علثو اتذابثار الةبلثط  -
  لبثثث  اكثثثايا يعنثثثط وهثثثحا ل(α ≤ 0.05) عنثثثر مسثثثاوى الرتلثثث  صثثثاايا  حيثثثر رال إح
 الاحصيلط. اتذابار يط أراااما يط المجموعاين

 (α ≤ 0.05)عنر  الفر  بين ماوس ط ع مام مجموعاط الرراس  حو رتل  إحصااي  -
 الثثثحين لل لبثثث  أو الاجريبيثثث  المجموعثثث  لصثثثالح الفثثثر  وكثثثان لالماوسثثث ين قيماثثثط ومثثثن

 للمفثثثثثثاهيا اآلنثثثثثثط اتكاسثثثثثثا  أن أو لالمحوسثثثثثث  بالبرنثثثثثثامج الاثثثثثثرريل ريةثثثثثث ب  اعلمثثثثثثوا
اسثثاذراا البرنثثامج الاعلثثيا باعلمثثوا  والثثحين الاجريبيثث  المجموعثث   لبثث  قبثثل مثثن الكيمياايثث 

أيضل منذ لرى  لب  المجموع  الضاب   والحين اعلموا نفل الموضوع  انالمحوس  ك
 .بال رية  الاةليري 

ثـر فاعليـة برنـامج مقتـرال لعـلج صـعوبات تعلـم الكيميـاء  أ :بعنـوان (2114دراسة الناقة ) .3
  العامة لدال طلبة العامعة اإلسلمية بغزة

ثر ياعلي  برنامج مةاثر  لعث ج صثعوبام اعلثا الكيميثاء العامث  لثرى أهريم الرراس  إلو معري  
اوى ا ول بغثثث  ل حيثثث  اثثثا اذايثثثار عينثثث  للرراسثثث  مثثثن  البثثثام المسثثث الجامعثثث  اإلسثثث مي  لبثثث  

بغثث   المسثثجلين لمسثثا  الكيميثثاء العامثث  ) (  بالجامعثث  اإلسثث مي لكلياثثط العلثثوا والاربيثث   علثثوا 
من العين  فملم جميثة بم حظ  المة  لب رية  العين  الةصري  ا2004للفصل الرراسط الثانط 

(  البثث  88) اجريبيثث  ويبلثثب عثثررهال واثثا اةسثثيا العينثث  إلثثو:  البثثام كليثث  العلثثوا والاربيثث  علوا
 ا  افذيصثثي ا  اذابثثار  اذ(  البثث ل واسثثاذرا الباحثث  يثثط رراسثث50وا ذثثرى ضثثاب   ويبلثثب عثثررها )

 .للاعرف علو أها صعوبام الاعلا عنر ال لب 
 نتائج الدراسة:

  :معظثثا المفثثاهيا والمبثثارا والةثثوانين والنظريثثام الكيمياايثث  الثثوارر  يثثط الفصثثول ا ربعثث -
عفثثثر والثالثثث  عفثثثر مثثثن مةثثثرر الكيميثثثاء قثثثر فثثثكلم  السثثثارل والحثثثارو عفثثثر والثثثثانط

 علوا بالجامعث صعوب  يط اعلماا لثرى  البثام المسثاوى ا ول لكلياثط العلثوا والاربيث  
 .اإلس مي 

يثثثثثرو  حام رتلثثثثث  إحصثثثثثااي  بثثثثثين ماوسثثثثث ط ررجثثثثثام احصثثثثثيل ال البثثثثثام يثثثثثط وجثثثثثور  -
اعلثا الكيميثاء  المجموع  الاجريبي  والمجموع  الضاب  ل وال اط يعثانين مثن صثعوبام

 .اع ى إلو البرنامج المةار  لصالح  البام المجموع  الاجريبي 
وجثثور يثثرو  حام رتلثث  إحصثثااي  بثثين ماوسثث ط ررجثثام ال البثثام مافوقثثام الاحصثثيل  -

يثثط المجموعثث  الاجريبيثث  والمجموعثث  الضثثاب   وال اثثط يعثثانين مثثن صثثعوبام يثثط اعلثثا 
 .ريبي الكيمياء العام  ) ( لصالح المجموع  الاج
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وجور يرو  حام رتل  إحصثااي  بثين ماوسث ط ررجثام احصثيل ال البثام منذفضثام  -
الاحصيل يط المجموعث  الاجريبيث  والمجموعث  الضثاب   وال اثط يعثانين مثن صثعوبام 

 يط اعلا الكيمياء العام  ) ( لصالح المجموع  الاجريبي .

ر فـــي تطبيـــق األنشـــطة العوامـــل التـــي تـــؤث  بعنـــوان:( 2114) ةعـــر دراســـة بعـــارة والقرا .4
  والتعارص العلمية في منهاج الكيمياء

يثثثط  العلميثث والاجثثار   ا نفثث  لثثو احريثثر العوامثثل الاثثط اسثثاعر علثثو ا بيثث  إ الرراسثث هثثريم 
حلف بذبر  معلمط الكيمياء وماه ااا وجنسثاا   يمياء للصف الااسة اتساسط وع قمنااج الك
اكثثون مجامثثة  لوالاجثثار  ا نفثث   هثثحاجثثراء إن لثثو اةصثثط المعيةثثام الاثثط احثثر مثثإ باإلضثثاي 
يثثط محايظثثام جنثثو  اتررن  جميثثة معلمثثط الكيميثثاء وهثثا  ومعلمثث معلمثثا   (330) مثثن الرراسثث 
 معلما   (910)من  الناااي يط صورااا  الرراس   واكونم عين ل(العةب ل معانل ال فيل ل )الكرف
 ا نفثثث  حثثثراهما ااضثثثمن إ :اثثثينراأواثثثا ا ثثثوير  لالرراسثثث مثثثن مجامثثثة ( %13)  بنسثثثب  ومعلمثثث

احثول  الاثطااضثمن المعيةثام  وا ذثرى ليط كاثا  الكيميثاء للصثف الااسثة الموجور والاجار  
 الماعثثثثثرراحليثثثثثل الابثثثثثاين  الرراسثثثثث واسثثثثثاذرا يثثثثثط هثثثثثحا  لوالاجثثثثثار  ا نفثثثثث  رون ا بيثثثثث  هثثثثثحا 

MANOVA  هوالنج واذابار–T2.  
 دراسة:نتائج ال

ن أو ل نفسثثثثثااأوالاجثثثثثار  مثثثثثن قبثثثثثل ال ثثثثث    فثثثثث  ا نمثثثثثن  (%31,1ء )جثثثثثراإةثثثثر اثثثثثا ل -
ن أو  العلمثطل العثره  جراهثا المعلثا ب ريةثأوالاجثار  قثر  ا نف  من هحا  (53,4%)
 .والاجار  لا ياا اجرااها ا نف  من  (91,1%)

 الماوسثث  والاجثثار  لصثثالح الذبثثر   ا نفثث  جثثراء إ  ثثثر لذبثثر  المعلثثا يثثط  ريةثثأوجثثور  -
 .(α ≤ 0.05)عنر مساوى الرتل  معلا( ثراها الأواجار    نف أ)

عنثر مسثاوى والاجثار   ا نف   إجراء  رية  علو جنسذ وأ المعلا لماهل ثرأيوجر ت  -
 .(α ≤ 0.05) الرتل 

 أعثثثرار كثثثثر  أهماثثثا:و  ا نفثثث   جثثثراءإ اعيثثث  الاثثثط المعيةثثثاممثثثن  معيةثثثا   94 حصثثثر اثثثا -
  المذبرو. العمل نحو المعلا عنر سلبي  ااجاهام وجور وأقلاا الصف يط ال لب 

فثيه حصث  معلثا الكيميثاء الكيميثاء يثط الصثف الواحثر واذ  ضرور  اةليل عثرر  لبث -
 .بالمذابر  ذاص  واذصي  حص
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التـزام عينـة مـن معلمـي العلـوم وطـلص الصـف   درعـة: بعنـوان (2113دراسة بيومي ) .5
  اإلعدادي بمعايير كتابة المعادلة الكيميائية الصحيحة الثالث

راس  إلو الاعرف علثو مسثاوى الاث اا عينث  مثن معلمثط العلثوا و ث   الصثف الثالث  هريم الر
اإلعرارو بمعايير كااب  المعارل  الكيميااي  الصحيح  وا ذ اء الفثااع  الاثط يةعثون يياثا عنثر 

اعامثرم الرراسث  علثو و  لكااب  المعارلث  الكيمياايث  وا سثبا  الكامنث  وراء حثرو  الثف ا ذ ثاء
اسثثثامار  الم حظثثث  والفحثثث   :واسثثثاذرمم مجموعثثث  مثثثن ا روام لصثثثفط الاحليلثثثطالمثثثناج الو 

 .اسامار  الكفف عن فيوع ا ذ اءو واتذابار الافذيصط واسا  عام الرأول 
 دراسة:نتائج ال

معيثثارا  وعثثرا  32الاثث اا معلمثثط العلثثوا بعثثرر مثثن معثثايير كاابثث  المعارلثث  الكيمياايثث  بلثثب  -
 الا اماا باسع  معايير.

ـــامج لتنميـــة بعـــض المهـــارات العمليـــة  : بعنـــوان (2112اســـة الســـليم )در  .6 اقتـــراال برن
  الكيميائية المدرسية

إلو اقارا  برنامج لانمي  بعه الماارام العمليث  الكيمياايث  المررسثي  لثرى عينث   الرراس  مهري
حليثل محاثوى قامثم الباحثث  باو  لمن  البام الفرق  الرابع  كيمياء بكلي  الاربي  للبنام بالرياه

باثثثثرف احريثثثثر الماثثثثارام العمليثثثث  كيمياايثثثثا   ؛كاثثثثابط الكيميثثثثاء للسثثثثناين ا ولثثثثو والثانيثثثث  الثثثثثانوو
اةثويا الجانثث  المعريثط للماثارام العمليثث  لكمثثا أعثرم الباحثث  اذابثثارا  احصثيليا   لالماضثمن  يياثا

 .وب اق  م حظ  لاةويا الجان  ا رااط
 دراسة:نتائج ال

يثثط انميثث  الماثثارام الكيمياايثث  المررسثثي   المسثثاذرا لبرنثثامجلليثث  فاعال هنثثاف ررجثث  مثثن -
 .الرراس موضة الرراس  لرى عين  

ثــر تــدريس الكيميــاء بــالخرائط المعرفيــة علــى تقــويم األخطــاء  أ (:2112دراســة الفــرا ) .7
   المفاهيمية وخفض قلق االختبار لدال طلص الصف التاسع

الكيميثثاء بثثالذراا  المعرييثث  علثثو اةثثويا ا ذ ثثاء  ثثثر اثثرريلأهثثريم الرراسثث  إلثثو الاعثثرف علثثو 
( 319وذفثثه قلثث  اتذابثثار لثثرى  ثث   الصثثف الااسثثةل وبلغثثم عينثث  الرراسثث  ) لالمفاهيميثث 

 ا  افذيصثثي ا  كمجموعثث  اجريبيثث ل واسثثاذرا الباحثث  اذابثثار  (  البثثا  45ل حيثث  اثثا اذايثثار ) البثثا  
 .واسابان  قل  اتذابار يط الكيمياء
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 ة:دراسنتائج ال
يثثثثط مسثثثثاوى الاحصثثثثيل لثثثثبعه المفثثثثاهيا الكيمياايثثثث  عنثثثثر  وجثثثثور يثثثثرو  رالثثثث  إحصثثثثاايا   -

 .ال    الحين اعلموا باساذراا الذراا  المعريي 
يثثثثط مسثثثثاوى قلثثثث  اتذابثثثثار عنثثثثر ال ثثثث   الثثثثحين اعلمثثثثوا  ر يثثثثرو  رالثثثث  إحصثثثثاايا  و وجثثثث -

بثين  حصثاايا  باساذراا الذراا  المعريي  يع ى لمساوى الاحصيلل وكانم الفرو  رالث  إ
 .ط الاحصيلمرافعط ومنذفضط الاحصيلل بينما لا اكن رال  بين مرافعط وماوس 

 .بين ماوس ط ومنذفضط الاحصيل ر يرو  رال  إحصاايا  و وجعرا  -
بين مساوى قل  اتذابار ومساوى الاحصيل  ر ع ق  ارابا ي  سالب  رال  إحصاايا  و وج -

   المعريي .لرى ال    الحين ياعلمون باساذراا الذراا

ثــر اســتخدام المفــاهيم فــي تــدريس مفــاهيم الكيميــاء  أ :بعنــوان (2111) هيــقدراســة بلف .8
  العضوية على تحصيل طلص المرحلة الثانوية واتعاهاتهم نحو مادة الكيمياء

ثثثر اسثثاذراا المفثثاهيا يثثط اثثرريل مفثثاهيا الكيميثثاء العضثثوي  علثثو أهثثريم الرراسثث  الثثو معريثث  
الثانوي  وااجاهاااا نحو مار  الكيمياء برول  اإلمارام العربيث  الماحثر ل  احصيل     المرحل 

مثثثن مثثثرارل  و البثثث  اثثثا اذايثثثار صثثثفوياا عفثثثواايا   (  البثثثا  206واكونثثثم عينثثث  الرراسثثث  مثثثن )
المن ة  الفرقي  برول  اإلمثارام العربيث  الماحثر  مثن الصثف الثثانط الثثانوو العلمثطل واثا اةسثيا 

والثانيث  ضثاب    ل(  البث 58و) (  البثا  45ا ولو اجريبي  ااكون مثن ) :العين  إلو مجموعاين
ل اجثاا نحثو  ا  ومةياسث ا  احصثيلياذابثارا  (  الب ل واساذرا الباح  46و) (  البا  41ااكون من )
 .ونحو أسلو  الارريل مار  الكيمياء

 دراسة:نتائج ال
وع  الضاب   يثط الاحصثيل بين المجموع  الاجريبي  والمجم وجور يرو  رال  إحصاايا   -

 .الرراسط لمار  الكيمياء لصالح المجموع  الاجريبي 
الضاب   والاجريبي   :يط احصيل ال البام بين المجموعاين وجور يرو  رال  إحصاايا   -

 .لصالح المجموع  الاجريبي 
يثثثثثط احصثثثثثيل ال ثثثثث   بثثثثثين المجمثثثثثوعاين الضثثثثثاب    ت اوجثثثثثر يثثثثثرو  رالثثثثث  إحصثثثثثاايا   -

 .والاجريبي 
يط ااجاهثام ال البثام نحثو مثار  الكيميثاء بثين المجمثوعاين  ر يرو  رال  إحصاايا  وجو  -

 .الضاب   والاجريبي  لصالح الاجريبي 
يثثثثثثط ااجاهثثثثثثام ال ثثثثثث   نحثثثثثثو مثثثثثثار  الكيميثثثثثثاء بثثثثثثين  ت اوجثثثثثثر يثثثثثثرو  رالثثثثثث  إحصثثثثثثاايا   -

 الضاب   والاجريبي . :المجموعاين
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ــــدراســــة الخطا .9 ــــل )يب ــــوان (2111ة والخلي ــــاء األخطــــاء   :بعن ــــي الكيمي ــــة ف المفاهيمي
  )المحاليل( لدال طلبة الصف األول الثانوي العلمي

كفثثثفم الرراسثثث  عثثثن ا ذ ثثثاء المفاهيميثثث  يثثثط الكيميثثثاء )المحاليثثثل( لثثثرى  لبثثث  الصثثثف ا ول 
(  البا  409ربر يط فمال ا ررن حي  اكونم عين  الرراس  من )إالثانوو العلمط يط محايظ  

 . الب  (911)و ل(  البا  302) :و الب  مناا
 دراسة:نتائج ال

 لبثث  علثثو يثثط أراء ال (α ≤ 0.05)مسثثاوى  عنثثررتلثث  إحصثثااي   اموجثثور يثثرو  ح -
 إلو الجنل. اتذابار ومجاتاذ اع ى

الصــعوبات التــي تواعــه عمليــة تعلــم الكيميــاء فــي  : بعنــوان (2111دراســة الناقــة ) .11
  العامعة اإلسلمية بغزة المستوال األول بكليتي العلوم والتربية/علوم لدال طلبة

هريم الرراس  إلو الاعرف علو الصعوبام الاط اواجذ عملي  اعلا الكيمياء يط المساوى ا ول 
بغثث  ل واسثثاذرا الباحثث  يثثط رراسثثاذ  الجامعثث  اإلسثث مي بكلياثثط العلثثوا والاربيثث  علوا لثثرى  لبثث  

ن  للاعثثرف علثثو أسثثبا  اذابثثار احصثثيلط لل لبثث  للاعثثرف علثثو صثثعوبام اعلثثا الكيميثثاءل واسثثابا
المررسثثينل و   الصثثعوبام الاثثط اواجثثذ ال لبثث  يثثط اعلثثا الكيميثثاء العامثث  مثثن وجاثث  نظثثر ال ثث 

و بةم عين  الرراس  علو عين  عفوااي  مناظم  من ال لب  المسجلين لمسثا  الكيميثاء العامث  
 ا2000/1999) ( مثثن كلياثثط العلثثوا والاربيثث  علوا للفصثثل الرراسثثط الثثثانط للعثثاا الجثثامعط 

عين  و  ل(  الب 92و) (  البا  72و الب  مةسمين إلو ) (  البا  164واكونم عين  الرراس  من )
 ( مررسثثا  11الرراسثث  مثثن مررسثثط المسثثا  يةثثر فثثملم مجامثثة الرراسثث  كلثثذ والثثحو ياكثثون مثثن )

 .ومررس  الحين قاموا بارريل مسا  الكيمياء العام  ) ( لل لب 
 نتائج الدراسة:

وعام والمفثثثاهيا الكيمياايثثث  الاثثثط اةيسثثثاا بنثثثور اتذابثثثار الاحصثثثيلط قثثثر معظثثثا الموضثثث -
 بنثرا   ((21مناثا  ((25ن العرر الكلط لبنور اتذابار إفكلم صعوب  يط اعلماال حي  

 .فكلم صعوب  يط اعلماا قر
 الصثثعوبام الاثثط اواجثثذ ال لبثث  يثثط اعلثثا الكيميثثاء مثثن وجاثث  نظثثر ال لبثث  مرابثث  انا ليثثا   -

مثثررلل الاةثثويال وال ثث  ل و ريةثث  الاثثرريلل ومحاثثوى الكاثثا ل و بيعثث  اعثثور إلثثو: ال
 .علا الكيمياء

الصعوبام الاط اواجذ ال لب  يط اعلا الكيمياء مثن وجاث  نظثر مررسثط المسثا  مرابث   -
اعور إلو: ال   ل الاةويال والمررلل و رية  الارريلل و بيعث  علثا الكيميثاءل  انا ليا  

 ومحاوى كاا  الكيمياء.
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ثر السعة العقلية التـي يواعههـا طـلص الثـانوي فـي  أ :بعنوان (2111راسة البنا )د .11
  دراسة مادة الكيمياء باستخدام بعض االستراتيعيات

هثثثريم الرراسثثث  إلثثثو مسثثثاعر  معلمثثثط الكيميثثثاء علثثثو اذايثثثار اسثثثاراايجيام مناسثثثب  للمسثثثاويام 
ثثر هثثحا السثع  العةليثث  الاثط يواجااثثا أالمذالفث  للسثع  العةليثث  ل ث   المرحلثث  الثانويث ل ومعريثث  

    الثانوو يط رراس  مار  الكيمياء باساذراا بعه اتسثاراايجيامل ولاحةيث  هثحا ا هثراف 
قثثاا الباحثث  با بيثث  اذابثثار لاحريثثر السثثع  العةليثث  لل ثث  ل إضثثاي  إلثثو اذابثثارام الةثثرر  علثثو 

اذابثثار احصثثيلط يثثط الكيميثثاء مثثن  واثثا انفيثثحاتسثثارتل والةثثرر  علثثو حثثل المفثثك م الكيمياايثث  
بالصف ا ول الثانوو بمررس  المنصور  الثانوي   (  البا  136إعرارال وحلف علو عين  قواماا )

ل وضثة الماغيثرامو المناج فبذ الاجريبط يط اصميا  ساذراوا لا2000/1999للبنين يط عاا 
ل وثانياثا مجموعث  اجريبيث  واا اةسيا العين  إلو ث   مجموعام: أولاا مجموع  اجريبي  أولو

وباسثثثاذراا الماوسثثث امل واتنحرايثثثام المعياريثثث ل واذابثثثار  لثانيثثث ل وا ذيثثثر  مجموعثثث  ضثثثاب  
 . ان النسبي وا و  tukey)م(ل واحليل الاباين الثنااطل واذابار اوكط 

 نتائج الدراسة:
ياء يط الاحصيل يط الكيم ( α ≤0.01)ر يرو  حام رتل  إحصااي  عنر مساوى و وج -

بثثثين اسثثثاراايجيام الاثثثرريل بالمافثثثاباام المسثثثاذرم  يثثثط المجموعثثث  الاجريبيثثث  ا ولثثثو 
 لصالح المجموع  الاجريبي . والضاب  

بثثثين السثثثع  العةليثثث   ( α ≤0.01)ر يثثثرو  حام رتلثثث  إحصثثثااي  عنثثثر مسثثثاوى و وجثثث -
 .لصالح المجموع  الاجريبي  لمجموع  الاجريبي  ا ولو والضاب  لوالاحصيل 

مقترحـة لعـلج صـعوبات حـل  اسـتراتيعيةفعاليـة  : بعنـوان (2111درويش ) دراسة .12
  المعادالت الكيميائية لدال تلميا الصف الثالث اإلعدادي

مةارحثثث  لعثثث ج صثثثعوبام حثثثل المعثثثارتم  اسثثثاراايجي يعاليثثث  معريثثث  هثثثريم هثثثحا الرراسثثث  إلثثثو 
الا ميثثثح ومجموعثثث   حيثثث  اثثثا رصثثثر ررجثثثام لالكيمياايثثث  لثثثرى ا ميثثثح الصثثثف الثالثثث  اإلعثثثرارو
المةارحثثث  وبعثثثرال وحسثثثا  النسثثثب   باتسثثثاراايجي الرراسثثث  الاجريبيثثث  يثثثط اتذابثثثار قبثثثل الاثثثرريل 
 .لرتل  الفرو  بيناما zالماوي  إلجاباااا علو مفررام اتذابار وقيم  

 نتائج الدراسة:
مةارحثثثثث  يثثثثثط عثثثثث ج بعثثثثثه صثثثثثعوبام حثثثثثل المعثثثثثارتم ال  سثثثثثاراايجي   ليعاليثثثثثوجثثثثثور  -

إت أناا لا انجح يثط  ؛ميااي  لرى ا ميح الصف الثال  اإلعرارو وبررجام مافاوا الكي
 ع ج البعه اآلذر الحو ما  ال يط حاج  إلو اساذراا اساراايجيام أذرى لع جذ.
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أثر اسـتراتيعيات التغيـر المفهـومي الصـيغة لـبعض  : بعنوان (2111دراسة شبير ) .13
  ألول الثانوي العلميالمفاهيم الكيميائية لدال طلص الصف ا

أثثثثثر اسثثثثاراايجيام الاغيثثثثر المفاثثثثومط الصثثثثيغ  لثثثثبعه المفثثثثاهيا الاعثثثثرف علثثثثو هثثثثريم الرراسثثثث  
اثثثثا حسثثثثا  الماوسثثثث ام الحسثثثثثابي  ل و الكيمياايثثثث  لثثثثرى  ثثثث   الصثثثثف ا ول الثثثثثانوو العلمثثثثط
 .واتنحرايام المعياري  لررجام ال    علو اتذابار

 نتائج الدراسة:
اثرنط مسثاوى أراء ال ث   ممثا يثرل علثو كثثر  أنمثا   احا اتذابثارلأراء ال لب  أظار  -

 الذ م يط أحهان ال    للمفاهيا موضوع الرراس . ااالف
يرو  حام رتل  إحصااي  يط ماوس ام أراء أيرار عينث  الرراسث  علثو اتذابثار ر و جو  -

جيام الاغيثر اسثاراايواتذابثار البعثرو لصثالح اتذابثار البعثرو و  الةبلط الساب  للاجرب 
 .المفاومط الصيغ 

فعاليـة اسـتخدام بعـض اسـتراتيعيات تعهيـز   :بعنـوان (1999دراسة علي والغنام ) .14
المعلومات في تحصيل مادة الكيمياء وفي تنمية القـدرة علـى حـل المشـكلت الكيميائيـة 

  لدال طلص الصف األول الثانوي اوي السعات العقلية المختلفة
 ف علثثو يعاليثث  اسثثاذراا بعثثه اسثثاراايجيام اجايثث  المعلومثثام يثثطهثثريم الرراسثث  إلثثو الاعثثر 

 احصثثيل مثثار  الكيميثثاء ويثثط انميثث  الةثثرر  علثثو حثثل المفثثك م الكيمياايثث  لثثرى  ثث   الصثثف
 ا ول الثثثثانوو حوو السثثثعام العةليثثث  المذالفثثث ل ولاحةيثثث  هثثثحا ا هثثثراف قثثثاا الباحثثثثان باسثثثاذراا

 السثع  العةليث  لل ث  ل إضثاي  إلثو اذابثار احصثيلط المناج الاجريبط وبا بي  اذابار لاحريثر
 يط وحر  الاغيرام الحراري  المصثاحب  للاغيثرام الفي ياايث  والكيمياايث ل واذابثار الةثرر  علثو حثل

 بالصثثف ا ول  البثثا   (189المفثثك م  الكيمياايثث  مثثن إعثثرار البثثاحثينل وبلغثثم عينثث  الرراسثث  )
 اا اةسثيا العينث  إلثو ثث  و  لا9111 9111يط العاا  الثانوو بمررس  الملف كامل بالمنصور 

 .مجموع  اجريبي  أولو ومجموع  اجريبي  ثاني  ومجموع  ضاب   :مجموعام
 نتائج الدراسة:

وجثثور يثثرو  حام رتلثث  إحصثثااي  بثثين ماوسثث ام ررجثثام  ثث   مجموعثثام الرراسثث   -
العةليثثث  لثثثرياا تذثثثا ف مسثثثاوى السثثثع   وحلثثثف ويةثثثا   الاحصثثثيلطاتذابثثثار  الثثثث   علثثثو

 .المعلومام المساذرم  يط الرارس  اجاي  اساراايجي ونوعي  
ال ثثثث   الثثثثحين أجثثثثابوا إجابثثثث   بثثثثين النسثثثث  الماويثثثث  لعثثثثرر ر يثثثثرو  رالثثثث  إحصثثثثاايا  و جثثثثو  -

المفثثثثك م  صثثثثحيح  يثثثثط مجموعثثثثام الرراسثثثث  الثثثثث   علثثثثو اذابثثثثار الةثثثثرر  علثثثثو حثثثثل
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الاجاي ل اساراايجي  ي  لرياا ونوعي  تذا ف مساوى السع  العةل الكيميااي  وحلف ويةا  
 أو عرر الما لبام المعريي  ال  م  لحل المفك م الكيميااي .

ثـــر فاعليــة برنـــامج تـــدريبي باســـتخدام خـــرائط  أ :بعنـــوان (1998دراســة حعـــازي ) .15
المفاهيم في استراتيعيات حل مشـكلت الكيميـاء وتعـديل أنمـاط التفضـيل المعرفـي لـدال 

  نويةطلص المرحلة الثا
ثر ياعلي  برنامج ارريبط باساذراا ذثراا  المفثاهيا يثط اسثاراايجيام أهريم الرراس  إلو معري  

واكونثم  لحل مفك م الكيمياء واعريل أنمثا  الافضثيل المعريثط لثرى  ث   المرحلث  الثانويث 
(  البثثث  مثثثن مررسثثث  حسثثثين حمثثثار 33عينثثث  الرراسثثث  مثثثن ثثثث   مجموعثثثام: ا ولثثثو اجريبيثثث  )

مثثاا )يثثاا يياثثا الاحثثرف مثثن العمثثل لأ واسثثاراايجي ررسثثم بثثالذراا  و يثث  بمحايظثث  الرقاليثث ل الثانو 
(  البثث  مثثن مررسثث  بنثثام 34المع يثثام للم لثثو  يثثط المفثثكل  الكيمياايثث (ل والثانيثث  اجريبيثث  )

(  البثث  مثثن 30العمثثل للذلثثفل والثالثثث  ضثثاب   )  واسثثاراايجيررسثثم بثثالذراا   النصثثر ثانويثث 
جمثثال عبثثر الكثثريا بمرينثث  نصثثرل واسثثاذرا الباحثث  اذابثثار أراء حثثل المفثثك م مررسثث  محمثثر 

 .الكيميااي ل واذابار ماار  حل المفك م الكيميااي  واذابار الافضيل المعريط
 نتائج الدراسة:

بثثثثثين المجموعثثثثث  الاجريبيثثثثث  ا ولثثثثثو والضثثثثثاب   لصثثثثثالح  وجثثثثثور يثثثثثرو  رالثثثثث  إحصثثثثثاايا   -
 .المجموع  الاجريبي  ا ولو

يرو  رال  إحصاايا بين المجموع  الاجريبي  الثاني  والمجموع  الضاب   لصالح  وجور -
 المجموع  الاجريبي  الثاني .

ثــر اســتخدام معلــم الكيميــاء لتســئلة اات  أ :بعنــوان (1998دراســة عبــد المعيــد ) .16
المستويات المعرفية العليا في تنميـة مهـارات التفكيـر العلمـي لـدال طـلص الصـف األول 

  يالثانو 
ثثر اسثاذراا معلثا الكيميثاء لأسثال  حام المسثاويام المعرييث  أهريم الرراس  إلثو الاعثرف علثو 

العليثثا يثثط انميثث  ماثثارام الافكيثثر العلمثثط لثثرى  ثث   الصثثف ا ول الثثثانوو يثثط مررسثث  قثثري  
الثانوي  بمرينث  نصثر بالةثاهر ل حيث  قثاا الباحث  با بيث  اذابثار الافكيثر العلمثط يثط الكيميثاءل 

رليثثثل المعلثثثا للاثثثرريل باسثثثاذراا ا سثثثال  حام المسثثثاويام المعرييثثث  العليثثثال ثثثثا اذابثثثار الثثثحكاء و 
( 110المصثثور  حمثثر  كثثط صثثالح علثثو عينثث  مثثن  ثث   الصثثف ا ول الثثثانوو بلثثب عثثررها )

 .وا ذرى ضاب   ل(  البا  55أحراهما اجريبي  بلغم ) :مو عين علو مجموعاين  البا  
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 نتائج الدراسة:
يثرو  حام رتلث  إحصثااي  بثين ماوسث ط ررجثام  ث   المجمثوعاين الاجريبيث   وجور -

 لصالح أيرار المجموع  الاجريبي .والضاب   علو اذابار الافكير العلمط يط الكيمياء 

صعوبات الـتعلم والمفـاهيم والعلقـات الكيميائيـة   :بعنوان (1998دراسة المدهون ) .17
  فظات غزةلدال طلص الصف التاسع األساسي في محا

هثثريم الرراسثث  إلثثو الاعثثرف علثثو صثثعوبام الثثاعلا والمفثثاهيا والع قثثام الكيمياايثث  لثثرى  ثث   
عثثرار قاامثث  باثثا مثثن ذثث ل اذابثثار فذصثثط  لالصثثف الااسثثة ا ساسثثط يثثط محايظثثام حثث  ل وا 

واحريثثر أسثثبا  صثثعوبام اعلثثا المفثثاهيا والع قثثام الكيمياايثث  لثثرى  ثث   الصثثف الااسثثة مثثن 
واكونثثم  للاثثحا الصثثف وحوو اتذاصثثا  وال ثث   أصثثحا  الصثثعوب  ينمعلمثثوجاثث  نظثثر ال

 ا  ( معلمثث115(  البثث ل و)480و) (  البثثا  515و البثث  مثثناا ) (  البثثا  995عينثث  الرراسثث  مثثن )
ل ا  افذيصثثثي ا  واسثثثاذرا الباحثثث  يثثثط رراسثثثاذ اذابثثثار  ل( معلمثثث 45و) ( معلمثثثا  70ومعلمثثث ل مثثثناا )

 .  واسابان  للمعلمينل واسابان  لل 
 نتائج الدراسة:

فثثثكلم معظثثثا المفثثثاهيا والع قثثثام الكيمياايثثث  الاثثثط اةيسثثثاا بنثثثور اتذابثثثار الافذيصثثثط  -
 .صعوب  يط اعلماا

ميثثثة ا سثثثبا  المةارحثثث  يثثثط المجثثثاتم السثثثبع  يثثثط اسثثثابان  المعلمثثثين مسثثثاول  عثثثن ج -
   بيعثثث  علثثثا الكيميثثثاءل والكاثثثا :صثثثعوبام اعلثثثا المفثثثاهيا والع قثثثام الكيمياايثثث  وهثثثط

المذابثثرل واإلمكانثثام ال  مثث  لاثثرريل الكيميثثاءل والمعلثثال و ثثر  الاثثرريلل و المررسثثطل 
 والاةويال وال   .

صـعوبات تـدريس الكيميــاء فـي المرحلـة الثانويــة   :بعنــوان (1993دراسـة السـعيد ) .18
  من المعلمين والطلص بالمملكة العربية السعودية كما يراها كل  

لثثثو صثثثعوبام اثثثرريل الكيميثثثاء يثثثط المرحلثثث  الثانويثثث  بالمملكثثث  هثثثريم الرراسثثث  إلثثثو الاعثثثرف ع
العربي  السعوري  كما يراها كل من المعلمين وال   ل والاعرف علو أوجذ اتذثا ف واتافثا  

 (165واكونثم عينث  الرراسث  مثن ) لبين أراء كل من ال    والمعلمثين يثط احريثر الصثعوبام
مثثن معلمثثط الكيميثثاء يثثط عثثرر مثثن المثثرارل  ( معلمثثا  65و) لمثثن  ثث   المثثرارل الثانويثث   البثثا  

عثر الباحث  اسثابيانين للاعثرف علثو صثعوبام اثرريل الكيميثاء أو  لالثانوي  مثن المثرن السثعوري 
 .يط المرحل  الثانوي  بالسعوري  من وجا  نظر المعلمين وال   
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 نتائج الدراسة:
ا رحبثث   ثث   لثثيل لثثريان ال: إر مثثن المعلمثثينثيثثككانثثم الصثثعوبام مثثن وجاثث  نظثثر ال -

ن مثثا ررسثثذ ال ثث   يثثط العلثثوا بالمرحلثث  الوسثث و ت يعثثرها ا  حةيةثث  لرراسثث  الكيميثثاءل و 
ن ا  ن ال    ينسون ما ياعلمونذ يط الكيميثاء بسثاول ل و ا  لرراس  الكيمياء كما ينبغطل و 

ن ا  اايثث  ال  مثث  لرراسثث  الكيميثثاءل و ال ثث   يفاةثثرون لثثبعه الماثثارام الرياضثثي  والفي ي
ن  ريةثث  ا  احاثثاج لوقثثم كبيثثر يثثط ارريسثثاال و و  لكيميثثاء بصثثف  عامثث  يصثثع  ارريسثثااا

ن عثثرا اجايثث  المذابثثرام ا  انظثثيا معلومثثام الكاثثا  ت افثثجة ال ثث   علثثو الافكيثثرل و 
ن المذابثثثرام يثثثط المثثثرارل ا  ل و معينثثث  ونةثثث  ا روام والمثثثوار وا جاثثث   يمثثثثل صثثثعوب 

ن أسثثالي  الاةثثويا المابعثث  افثثجة ال ثث   ا  حيثثر كاييثث  لاثثرريل الكيميثثاء كمثثا ينبغثثطل و 
من  ن كثيرا  ا  علو الحفظ وت اةيل مرى اكاسا  ال    الماارام العلمي  الكيميااي ل و 

 .وت ياا  لاا معري  الجرير يط الكيمياء المعلمين حير ماهلين اربويا  
 المعلومام يط كثير منالوجور : ال   من  وكانم الصعوبام من وجا  نظر العرير -

صثثثعوب  ياثثثا كثيثثثر مثثثن المعلومثثثامل وكثثثثر  المعثثثارتم الكيمياايثثث ل الكاثثثا  المررسثثثطل و 
ء وعرا اوضيح الكثيثر مناثال وعثرا وجثور اثراب  بثين موضثوعام الكاثا ل وعلثا الكيميثا

نسو بسرع ل واعرر موضوعام المعلومام الكيميااي  اُ من العلوا الاط يصع  ياماال و 
وت  يلا بموضوعام المنااج كما ينبغط المعلا تال و اء وانوعاا ي ير من صعوبااالكيمي

 ل والمثثررل يعامثثر بمسثثلوبذ علثثو الالةثثينل ولثثيل لريثثذكثثام    يوضثثح المعثثارتم اوضثثيحا  
يا يةاصثر الاةثو مابة يفجة ال    علو الحفثظل و الاةويا الو رحب  يط ارريل الكيمياءل 
 علو الجان  النظرو ية .

مقترحة تعمع بـين االستقصـاء  استراتيعيةاعلية ف  :بعنوان (1993دراسة السليم ) .19
ثــر الــتعلم لــدال طالبــات أالموعــه والدراســة المعمليــة والحاســص اآللــي فــي إتقــان وبقــاء 

 "السنة الثانية المتوسطة بالنسبة لوحدة كيمياء المادة
مةارحثث  اجمثثة بثثين اتساةصثثاء الموجثثذ والرراسثث   اسثثاراايجي هثثريم الرراسثث  إلثثو معريثث  ياعليثث  

ثر الاعلا لرى  البام السن  الثاني  الماوس   بالنسب  أمعملي  والحاس  اآللط يط إاةان وبةاء ال
واكونثم عينث  الرراسث  مثن  البثام السثن  الماوسث   بمثرارل رار السث ا  للوحر  كيميثاء المثار 

را  الرراسثثث  يثثثط اصثثثميا اذابثثثار احصثثثيلط لةيثثثال احصثثثيل أوامثلثثثم  لا هليثثث  بمرينثثث  الريثثثاه
 .بام لوحر  كيمياء المار  عنر المساويام المعريي  )الاحكرل الفاال الا بي (ال ال
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 نتائج الدراسة:
المجمثثوعاين الاجريبيثث  والضثثاب   يثثط احصثثيل وحثثر  كيميثثاء المثثار ل وحلثثف يثثط  ااكثثاي -

مساوى الاحكر كما اا قياسذ يط اتذابار البعرول يط حين افوقم المجموع  الاجريبي  
لكلثثط كمثثا يثثط مسثثاوى الفاثثا والا بيثث  والاحصثثيل ا إحصثثاايا   رات   قثثا  علثثو الضثثاب   افو 

 .يةيسذ اتذابار البعرو
 إحصثاايا   رات   افو      المجموع  الاجريبي  علو  ث   المجموعث  الضثاب   افوقثا   -

ط اثثثا قياسثثثاا يثثثط يثثثط احصثثثيل وحثثثر  كيميثثثاء المثثثار ل وحلثثثف يثثثط جميثثثة المسثثثاويام الاثثث
 .اتذابار البعرو

و  حام رتلث  إحصثااي  بثين ماوسث ام ررجثام  البثام المجموعث  الاجريبيث  ر ير و وج -
يط احصيلان لوحر  كيمياء المثار  يثط جميثة المسثاويام الاثط اثا قياسثاا يثط اتذابثار 

 .رو لصالح اتذابار البعروالةبلط والبع
ر يرو  حام رتل  احصثااي  بثين ماوسث ام ررجثام  البثام المجموعث  الضثاب   و وج -

لان لوحر  كيمياء المثار  يثط جميثة المسثاويام الاثط اثا قياسثاا يثط اتذابثار يط احصي
 .بلط لصالح اتذابار البعروالبعرو والة

 البثثام المجموعثث  الاجريبيثث  لوحثثر  كيميثثاء المثثار ل وحلثثف يثثط جميثثة المسثثاويام  نااةثثإ -
الفاعليث  المةارحث  ب اتسثاراايجي الاط اا قياساا يثط اتذابثار البعثرو والةبلثطل وااسثمم 

 يط احةي  هحا اإلاةان.

فاعلية التعزيز الموعص فـي التغلـص علـى صـعوبات   :بعنوان (1992دراسة العدل ) .21
  تعلم في مادة الكيمياء للصف الثاني اإلعدادي

هريم الرراس  إلو الاحة  من ياعلي  الاع ي  الموج  يط الاغل  علو صعوبام اعلا يط مار  
وأجريثم الرراسث  علثو عينث  اثا افثاةاقاا مثن  ث   الصثف  لروالكيمياء للصثف الثثانط اإلعثرا

 (  البثثا  254الثثثانط اإلعثثرارو الثثحين يعثثانون مثثن صثثعوبام يثثط اعلثثا الكيميثثاءل وكثثان عثثررها )
يثثثط مثثثار   افذيصثثثيا   اسثثثاذرا الباحثثث  اذابثثثارا  و (  البثثث ل 122و) ل(  البثثثا  132و البثثث  مثثثناا )
 .مياءل واذابار الحكاء المصوريط مار  الكي احصيليا   الكيمياءل واذابارا  
 نتائج الدراسة:

عثثانون مثثن يوجثثر اثثمثير لكثثل مثثن الاع يثث  ومسثثاوى الثثحكاء علثثو ررجثثام الا ميثثح الثثحين ي -
 .صعوبام اعلا الكيمياء

ن مثثن صثثعوبام اعلثثا ت يوجثثر اثثمثير لجثثنل الالميثثح علثثو ررجثثام الا ميثثح الثثحين يعثثانو  -
 .الكيمياء
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  أو الث ثي  لماغيرام الاع ي  الموجث  ومسثاوى الثحكاء ت يوجر امثير للافاع م الثنااي -
 وجنل الالميح علو ررجام الا ميح الحين يعانون من صعوبام اعلا الكيمياء.

داللـة اإلشـارة فـي المعادلـة الكيميائيـة  لـدال  معرفة  :بعنوان (1991دراسة النمر ) .21
  تلميا المرحلة اإلعدادية والثانوية

رتل  اإلفثار  يثط المعارلث  الكيمياايث   لثرى ا ميثح المرحلث  اإلعراريث   معري هريم الرراس  إلو 
 .والثانوي 

 نتائج الدراسة:
انافثثثثار حالثثثث  احافثثثثاظ ا ميثثثثح بمفثثثثاهيماا البريلثثثث  الحرسثثثثي  الذاصثثثث  بمعنثثثثو ووظيفثثثث   -

% مثثثن ا ميثثثح الصثثثف الثالثثث  والثثثثانط مثثثن المرحلثثث  96اإلفثثثارام الرياضثثثي  الجبريثثث  
امكنثثثوا مثثثن إرراف أن  قثثثر ن ا ميثثثح المرحلثثث  الثانويثثث  يثثثط العينثثث % مثثث7وأن  لاإلعراريثثث 

اساذراا إفارام ال ر  والضر  والةسم  ليل لثذ معنثو بالنسثب  للمعثارتم الاثط امثثل 
% مثثثن عينثثث  المرحلثثث  اإلعراريثثث  29الافثثثاع م الكيمياايثثث  بينمثثثا اثثثررر يثثثط اتسثثثاجاب  

 % من عين  المرحل  الثانوي .21

ثــر خــرائط المفــاهيم علــى تحصــيل  أ :بعنــوان Wanchu (1991دراســة وانكــي ) .22
   الكيمياء وتكامل عمليات العلم وقدرات التفكير المنطقي لدال طلبة العامعة في تايوان

ثثثر ذثثراا  المفثثاهيا علثثو احصثثيل الكيميثثاء واكامثثل عمليثثام العلثثا أهثثريم الرراسثث  إلثثو معريثث  
 :واكونم عين  الرراسث  مثن مجمثوعاين لانوقررام الافكير المن ةط لرى  لب  الجامع  يط اايو 

ضثثثاب   واجريبيثثث ل حيثثث  اثثثا اثثثرري  المجموعثثث  الاجريبيثثث  علثثثو اسثثثاذراا ذثثثراا  المفثثثاهيا قبثثثل 
واا ا بي  اذابار احصيلط قبلثط وبعثرو علثو العينث ل وكثان ي لث   لالرراس  الفعلي  بمسبوعين

ذثثراا  المفثثاهيا مثثن قاامثث   مثثن  لبثث  المجموعثث  الاجريبيثث  بعثثر اتنااثثاء مثثن كثثل محاضثثر  بنثثاء
 .احاوو علو المفاهيا الاط اا مناقفااا يط أثناء المحاضر 

 نتائج الدراسة:
 .احصيل الكيمياء بين المجموعاين يط عرا وجور يرو  رال  إحصاايا   -
ارجثثثثة لعامثثثثل الجثثثثنل يثثثثط اتذابثثثثار البعثثثثرو لثثثثرى  عثثثثرا وجثثثثور يثثثثرو  رالثثثث  إحصثثثثاايا   -

 المجموع  الاجريبي .

علـى سـوء فهـم وأدراك   معرفة :بعنوان Zoller - yri (1991)ولر ز دراسة أوري  .23
  الطلص للكيمياء العامة والعضوية بكلية فريشمان

هثثريم الرراسثثث  الثثثو الاعثثرف علثثثو سثثثوء ياثثا وأرراف ال ثثث   للكيميثثثاء العامثث  والعضثثثوي  بكليثثث  
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يررسثون ممثن واا اذايار عينث  مثن ال ث   حوو صثعوبام الثاعلا يثط السثن  ا ولثو  ليريفمان
واسثابيان لل لبث  حوو  ا  احصثيلي ا  وقر اساذرا الباح  اذابار  لالكيمياء العام  والكيمياء العضوي 

 .وقر اقار  الباح  اساراايجيام للاغل  علو هحا الصعوبام لالصعوبام
 نتائج الدراسة:

ة الثو لو عرا الاراب  المن ةط للمفاهيا وت يرجإسوء ياا ال    لمار  الكيمياء يرجة  -
 الذراا  المفاهيمي  لل   .

  من حيث: الدراسات المتعلقة بمادة الكيمياء/ الثانيالتعليق على دراسات المحور 

 هداف:ألا .أ 
  (ل 2001 لالناقثثث ) :رراسثث  مثثثللثثو رراسثث  صثثثعوب  اعلثثا الكيميثثاء إهثثريم بعثثه الرراسثثام

 قثثثثر سثثثثامبعثثثثه الررا كمثثثثا أن(ل 1992 لالعثثثثرل) (ل1993 لالسثثثثعير)(ل 1998 لالمثثثثرهون)
 :ثثثر بعثثه اتسثثاراايجيام و ثثر  الاثثرريل علثثو الاحصثثيل مثثثل رراسثث معريثث  أهثثريم الثثو 

علثثثثثو ) (ل3000(ل )فثثثثثبيرل 3000)ررويثثثثث ل  ل(2001 لذيثثثثثةبلف) (ل3001)أبثثثثثو عجثثثثثو ل 
لو إن بعه الرراسام هريم أ(ل كما 1991 لوانكط) (ل9112)السليال  (ل1999 لوالغناا
(ل 3004(ل )الناقث ل 3001)الفعيلطل  :الكيمياء كرراس ثر برامج مةارح  يط اعليا أمعري  

ن بعه الرراسثام هثريم وأل (1998 لعبر الحمير(ل )9111)حجا ول  (ل3003)السليال 
لو مساعر  معلمثط الكيميثاء علثو اذايثار اسثاراايجيام مناسثب  للمسثاويام المذالفث  للسثع  إ

ن ا ذ ثثاء المفاهيميثث  يثثثط ل وهنثثاف رراسثثثام كفثثفم عثث(2000 لالبنثثا)العةليثث  مثثثل رراسثث  
(ل ومناا ما هرف إلو معريث  أثثر اسثاذراا 3009الكيمياء مثل رراس : )الذ ايب  والذليلل 

معلا الكيمياء لأسال  حام المساويام المعريي  العليا يط انمي  ماارام الافكير العلمط مثل 
يثثثط المعارلثثث  (ل ومناثثثا مثثثا هثثثرف إلثثثو معريثثث  رتلثثث  اإلفثثثار  9111رراسثثث : )عبثثثر المجيثثثرل 

(ل ومناثثا مثثا هثثرف إلثثو معريثث  أثثثر الذثثراا  المفاهيميثث  9119الكيمياايثث  كرراسثث : )النمثثرل 
علو احصيل الكيمياء واكامل عمليام العلا وقررام الافكير المن ةط مثل رراسث : )وانكثطل 

رراف ال ثثثث   للكيميثثثثاء الع9119 امثثثث  (ل ومثثثثن الرراسثثثثام الاثثثثط اعريثثثثم علثثثثو سثثثثوء ياثثثثا وا 
 (.  9110ولرل ثل رراس : )أورو   والعضوي  م

 ماثثارام لانميثث  عثثرار برنثثامج بالوسثثاا  الماعثثرر إإلثثو هثثريم ةثثر مثثا بالنسثثب  لاثثحا الرراسثث  يأ 
يط وحر  الافاعل الكيميااط والحسابام الكيميااي  يثط مثار  الكيميثاء  الكيميااي  الصيب كااب 

 .للصف الحارو عفر
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 لعينة المختارة:ا .ص 
  من المرحل  اإلعراري  مثل رراس : رراسام اذاارم العين 

(ل 3000(ل ررويثثثثثثثثث ل 3003(ل )الفثثثثثثثثثرال 3002(ل )بيثثثثثثثثثومطل 3004عثثثثثثثثث ل )بعثثثثثثثثثار  والةرار 
 (.9119(ل )النمرل 9113(ل العرلل 9112(ل السليال 9111)المرهونل 

 : رراسام اذاارم العين  من المرحل  الثانوي  مثل رراس 
)الذ ايبث   ل(2001 لذيةبلف(ل )3003ال (ل )السلي3001)الفعيلطل  (ل3001)أبو عجو ل 
)حجثثا ول  (ل1999 لعلثثو والغنثثاا) (ل3000ل )فثثبيرل (2000 لالبنثثا(ل )3009والذليثثلل 
 ل وهحا ما ااف  معذ الرراس  الحالي .(1993 لالسعير) (ل9111(ل )عبر المجيرل 9111

 : رراسام اذاارم العين  من المرحل  الجامعي  مثل رراس 
 (.9110ولرل (ل )أورو   9119(ل )وانكطل 3009ل الناق (ل )3004)الناق ل 

 دوات الدراسة:بالنسبة أل .ج 
 : رراسام اساذرمم اتذابار مثل رراس 

(ل 3004عثثث ل (ل )بعثثثار  والةرار 3004 ل (ل )الناقثثث3001(ل )الفثثثعيلطل 3001)أبثثثو عجثثثو ل 
لو (ل )ع3000(ل )فبيرل 3000(ل )رروي ل 3000(ل )البنال 3009)الذ ايب  والذليلل 

(ل )السثليال 9112(ل )السثعيرل 9111(ل )عبر المجيرل 9111(ل )حجا ول 9111والغناال 
(ل وهثثثثثحا مثثثثثا اافثثثثث  معثثثثثذ 9119(ل )وانكثثثثثطل 9119(ل )النمثثثثثرل 9113(ل )العثثثثثرلل 9112

 الرراس  الحالي .
 : رراسام اساذرمم اتذابار واتسابان  مثل رراس 

 (.9110ولرل (ل )أورو   9111(ل )المرهونل 3009(ل )الناق ل 3003)الفرال 
 : رراسام اساذرمم اتذابار والمةيال مثل رراس 

 (.3009)بلةيذل 
 : رراسام اساذرمم اتذابار والم حظ  مثل رراس 

 (.3002)بيومطل 
 بالنسبة لمنهج الدراسة: .د 
  الرراسام السابة  المناج الاجريبطل باإلضاي  إلثو الرراسث  الحاليث  مثا عثرا  معظااساذرمم

( يةثثر 9110ولثثرل (ل )أورو   9119(ل )النمثثرل 9113ل (ل )العثثرل9112سثثعيرل رراسثث  )ال
 اساذرمم المناج الوصفط الاحليلط.
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 بالنسبة للنتائج: .ه 
 يثثثط مواضثثثثية اتسثثثثاراايجيام المسثثثاذرم  البثثثرامج و ثباثثثم جميثثثة الرراسثثثام السثثثثابة  يعاليثثث  أ

 يط الكيمياء.مذالف  
  (ل )حجثثا ول 3003(ل )السثثليال 3004ل (ل )الناقثث 3001أثباثثم رراسثث  كثثل مثثن )الفثثعيلطل

( يعالي  البرامج يط انمي  المفاهيا الكيميااي  وع ج صثعوبام اعلثا الكيميثاء وانميث  9111
الماارام العملي  واساذراا ذراا  المفثاهيا يثط اسثاراايجيام حثل مفثاكل الكيميثاءل وهثحا مثا 

رر  لانميث  ماثارام كاابث  الصثيب ااف  معذ الرراس  الحالي  يط يعالي  برنامج بالوساا  الماع
 الكيميااي .

 التعقيص العام على الدراسات السابقة: -3-3
اساذراا الوساا  الماعرر  وأثرها علو الاحصيل الرراسط ثبام الرراسام السابة  يعالي  أ .9

 وح  ال    للمار  الرراسي .
 وحل المساال الكيميااي . ظارم بعه الرراسام صعوب  اعلا الكيمياءأ .3
 الحالي .  معذ الرراساف  ا ل وهحا مارا  للرراس ماساذرمم معظا الرراسام اتذابارام ك .2
المناج الاجريبط للمةارن  بين اتساراايجي  المساذرم   السابة  الرراسام حالبي اابعم  .4

اساذرا المناج الاجريبط  معذ الباح  حي اف  هحا ما يو ل الاةليري العاري  وال رية  
المجموع  الاجريبي  الاط اعلمم بواس   برنامج الوساا  الماعرر  والمجموع  للمةارن  بين 

 الضاب   الاط اعلمم بال رية  الاةليري .
صممم بعه الرراسام ت سيما الف الاط اساذرمم برامج الوساا  الماعرر  رلي   للمعلال  .5

 ا البرنامج.وهحا ما قاا بذ الباح ل حي  اا اصميا للمعلا يساعرا يط كيفي  اساذرا

  الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:استفادته ما 
 .برنامج الوساا  الماعرر بناء  .9
 .اإل ار النظرو إعرار .3
 إعرار رليل المعلا. .2
 اذايار اتسالي  اتحصااي  المناسب . .4
 مةارن  الناااج الاط اوصلم الياا الرراس  الحالي  مة ناااج الرراسام السابة . .5
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 الفصل الرابع
 ات الدراسةخطو 
أروام و   الرراسث  عينثو مناج الرراسث   :لكل من مفص    ا  ياناول الباح  يط هحا الفصل اوضيح

اذابثار رر ل وبنثاء إعثرار وبنثاء برنثامج بالوسثاا  الماعثمن ذث ل اكايا مجموعاط الرراس ل و الرراس  
 .يط الرراس ل وا سالي  اإلحصااي  المساذرم  ماارام كااب  الصيب الكيميااي 

 الرراس  : ذ واموييما يلط وصف للعناصر السابة  من 

 منهج الدراسة : -4-1
 :التعريبي بهش المنهج -4-1-1

هثو  ريث  يابعثذ الباحث  لاحريثر مذالثف الظثروف  الاجريبثط الثحو فثبذ اساذرا الباحث  المثناج
والماغيثثرام الاثثط اذثث  ظثثاهر  مثثال والسثثي ر  علياثثا والثثاحكا يياثثال واعامثثر الباحثث  هثثحا المثثناج 

رى  لبثث  يثثط انميثث  ماثثارام كاابثث  الصثثيغ  الكيمياايثث  لثث وأثثثرالرراسثث  برنثثامج بالوسثثاا  الماعثثرر  
الاجريبيثث  للبرنثثامج الثثحو أعثثرا الباحثث ل بينمثثا  حيثث  ااعثثره المجموعثث  رلالصثثف الحثثارو عفثث

  اتذابثثار يثثا بقثثر اثثا االةثثو المجموعثث  الضثثاب   ارريسثثا  للوحثثر  الرراسثثي  بال ريةثث  الاةليريثث ل و 
 .ط والبعرو علو كل من المجموعاينالةبل

 المنهج البنائي: -4-1-2
وحلثثثف لبنثثثاء برنثثثامج بالوسثثثاا  الماعثثثرر  لانميثثث  ماثثثارام كاابثثث  ؛ وظثثثف الباحثثث  المثثثناج البنثثثااط

الصثثيب الكيمياايثث  لثثرى  ثث   الصثثف الحثثارو عفثثرل وبنثثاء مثثناج أو برنثثامج يعنثثط الاذ ثثي  
والانفيثثح والاةثثويال ويحاثثاج المثثناج إلثثو أهثثراف ومحاثثوى وأنفثث   واةثثويال وهثثحا العناصثثر اعامثثر 

 ضوء العنصر الحو يسبةذ. مناا يط علو بعضاا البعهل وُيبنو كل عنصر

 المنهج الوصفي التحليلي: -4-1-3
راسثثث  واسثثثاذراج الصثثثيب الر  روحثثثل ذاسثثثاذرا الباحثثث  المثثثناج الوصثثثفط الاحليلثثثط يثثثط احليلثثث لةثثثر

 .الماضمن  يياا الكيميااي 

 :معتمع الدراسة -4-2
حث   للعثاا الرراسثط بمريريث  حثر  ياكون مجامة الرراس  من  لب  الصثف الحثارو عفثر علمثط 

 .  البا   (145( والبالب عررها )3093-3099ن للعاا الرراسط )والمسجلي
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 عينة الدراسة: -4-3
اذاار الباح  عين  الرراس  بال رية  العفوااي  البسي   مثن بثين الفثع  الرراسثي  الموجثور  يثط 

اذايثار المررسث  بال ريةث  الةصثري ل وحلثف و مررس  سامط العلمط الثانوي  للبنين حي  اثا احريثر 
 الي :لأسبا  الا

 . ساول  اتاصال باا 
 وجور فبك  محلي  يط راار  المذابر.و إمكانيام عالي   واوير مذابر حاسو  ح 

 إحراهما اجريبي  وا ذرى ضاب  . عينايناكونم عين  الرراس  من لةر و  
 يبين عين  الرراس  حس  المجموعام: (1-4والجرول )

  تقسيم عينة الدراسة (1-4) عدول
 سبة المئويةالن العدد العينة

 %53 19 العين  الضاب  
 %47 17 العين  الاجريبي 

 %100 36 المجموع
 

 :الدراسة اةأد -4-4
 :مهارة كتابة الصي  الكيميائية اختبار -4-4-1

انميث  كاابث   علثو الماعثرر  الوسثاا برنثامج ب أثثر لةيثال اذابثار بإعثرار الباحث  قثاا .أ 
 .عفر الصف الحارو ل لب  الصيغ  الكيمااي  

ارام كااب  الصيب الكيميااي  علثو مجموعث  مثن ا سثااح  المحكمثين مثن اا عره ما .  
 .) 2 رقا الملح  انظر)اذص  المناهج و ر  ارريل العلوا والكيمياءل 

وبعثثر الاعثثريل والحثثحف واإلضثثاي  اثثا الاوصثثل إلثثو قاامثث  احاثثوى علثثو ذمثثل ماثثارام  .ج 
 أساسي  لكااب  الصيغ  الكيميااي ل وهط:

 اصر والمجموعام الحري .ماار  كااب  رمو  العن .9
 ماار  اصنيف ا يونام حس  الفحن  لمعري  الاكايا. .3
 ماار  ابريل ا يونام يط الصيغ  الكيميااي . .2
 ماار  الاعرف علو أنواع الافاع م الكيميااي . .4
 ماار  اوظيف الصيغ  الكيميااي  يط الحسابام الكيميااي .  .5
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 كيميااي  بااباع الذ وام اآلاي :اا إعرار بنور اذابار ماارام كااب  الصيب ال .ر 
   احرير قاام  ماارام كااب  الصيب الكيميااي  بوحر  الافاعل الكيميثااط والحسثابام الكيمياايث

 من كاا  الكيمياء للصف الحارو عفر الفصل الرراسط ا ول.
  (ل )السثثليال 3001(ل )أبثثو عجثثو ل 3090الرجثثوع إلثثو الرراسثثام السثثابة  كرراسثث  )العربيثثرل

 (.9111(ل )عبر المجيرل 3003
 الكفف عن مساوى أراء ال    لماارام كااب  الصيب الكيميااي . الهدف من االختبار: .ه 
 :االختيارية الفقرات إعداد .و 

 المكون مثن اتذابار بناء يط الصيب الكيميااي ماارام كااب  ةاام  ب الباح  اساعان حي 
 الذمس  للصيب الكيميااي . علو أسال الماارام البنور هحا بنيم قرو  يةر  (37)

 :يلي ما على االختبار بنود صياغة عند الباحث اعتمد وقد
  لمار  الكيمياء للصف الحارو عفر معلما   يعمل ذنإ حي  الباح  ذبر.  
 يثط هثحا المجثال والماعلةث  بموضثوع  السثابة  والرراسثام الاربويث  ا ربيثام علثو ات ث ع

عثثثرف علثثو أيضثثثل ا سثثثالي  لةياسثثثاال وات ثثث ع علثثثو للا الصثثثيب الكيمياايثثث ماثثارام كاابثثث  
 محاوى مار  الكيمياء للصف الحارو عفر.

 

 :االختبار فقرات صياغة .4-4-1-1
 :تكون بحيث االختبار بنود صيغت قدل
 واللغوي  العلمي  لرق ل  راعيم. 
  الغموه من وذالي  وواضح  محرر. 
  قياساا المرجو وا هراف للمحاوى ممثل. 
  ال   لمساوى مناسب . 

 :يلي كما االختبار بنود صياغة عند الباحث راعى وقد

 عثررها بثرالا  من وقاام  الساالل يط المفكل  ا ر  وهط المةرم  :ج أين من يةر  كل ااكون 
 .ية  صحيح واحر بريل بيناا من أربع 

 مثن ويثامكن واحثر   ريع ال ال  يراها كط عموريا   مراب  واحر  صفح  بمكملاا يط الفةرام اةة 
 .الصفحام بين بصرا يحرف أن رون بيناا المةارن 

 عفوااط بمسلو  برالا  بين الصحيح  اإلجاب  موقة اغيير اا.  
 الفةر  مةرم  يط برالا  يط المفارك  العناصر وضة اا. 
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  اإلجابام ونوعي  الاعةير وررج  ال ول حي  من ماوا ن  ا ربع  برالا. 
 ا صع . إلو لا سا من اتذابار يةرام اراي  اا 

عاباتها االختبار فقرات كتابة من االنتهاء بعدو   :يلي كما بمراععتها الباحث قام المحتملة، وا 

 لاركيث   ضثمانا   ثابثم فثكل حام اكثون أن الفةثرام عثره يط الباح  راعو :الفقرات شكل
 .(4(ل )2(ل )3ل ))9) با رقاا الفةر  مةرم  إلو الباح  أفار يةر عليذ وبناء   ال ال  اناباا
  (ل )ج(ل )ر(.( )أ(ل بالحروف إلياا أفار يةر المحامل  اإلجابام أما

 علميثا   صثحيح  اكثون أن الفةثرام محاثوى إعثرار عنثر الباحث  راعثو :الفقـرات محتـوال 
 .ولغويا  

 

 :االختبار تعليمات وضع .4-4-1-2
 فر  يكثر  إلو اارف الاط اتذابار اعليمام بوضة الباح  قاا وصياحااا الفةرام عرر احرير بعر

 مثا اتذابثار اعليمثام وضثة عنر الباح  راعو وقر لممكن  صور  أبس  يط اتذابار علو اإلجاب 
 :يلط

  .الصفحام وعرر ا برال وعرر الفةرام عرر :وهط اتذابار بوصف ذاص  اعليمام .9
  .المناس  المكان يط الصحيح البريل ووضة ا سال  جمية عن باإلجاب  ذاص  اعليمام .3

( يةثر ل وبعثر 49( علثو افثامل حيث  ا وليث ل صثوراذ يثط اتذابثار إعثرار اثا سثب  مثا ضثوء يثطو 
اتذاصثا  وحلثف  حوو مثن المحكمثين مثن مجموعث  علثو عرضثاما اثا اتذابثار يةثرام كاابث 

 حول مرى ص حي  كل من: آرااااتسا  ع 
 .عرر يةرام اتذابار 
  .مرى امثيل يةرام اتذابار لأبعار  
  اتذابار لغويا.مرى صح  يةرام 
 .مرى رق  صياح  البراال لكل يةر  من يةرام اتذابار 
 .   مرى مناسب  يةرام اتذابار لمساوى ال 
جراء وم حظاااا بآراااا ا ذح واا  المحكمثين آراء أذثح اا  الاط النةا  وأها ال  م ل الاعري م وا 
 ا  مكونث الاحكثيا بعثر بةثو اتذابثارلي لوضثوحا   أكثثر لاكثون العبثارام بعثه صثياح  إعار : هط يياا
 .ساات   27من
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 :للختبار االستطلعية التعربة .4-4-1-3
 اتذابثار ا بيث  واثا اعليمااثذل وصثياح  لذ الناااي  الصور  إعرار اا اتذابار صر  من الامكر بعر
ذالر العلمثط  بمررس  علمط عفر الحارو الصف  لب  من (40) من مكون  اسا  عي  عين  علو
 : بارف وحلف ي  للبنينلالثانو 
 اتذابار. عن لرجاب  ال  ا ال من احرير 
 والاميي . الصعوب  معامل إليجار اتذابار يةرام احليل 
 الراذلط. اتاسا  صر  إيجار 
 اتذابار ثبام إيجار. 
 :االختبار زمن حساص .4-4-1-4

 ل( رقيةث 60)يط ضوء الاجرب  اتسا  عي  وجر الباحث  أن الث من المناسث  لا بيث  اتذابثار هثو 
ماوسثث   اثثا حسثثا  لحيثث  اثثا اسثثجيل الوقثثم الثثحو اسثثاغرقذ أول ذمثثل  ثث   وآذثثر ذمثثل  ثث  

 عرر ال     ماوس  ال من = مجموع ال من بالرقاا   ال من باساذراا المعارل :
  .( رقية 60 من )الن ماوس  يكا ل( رقاا  لةراء  الاعليمام والرر علو اتسافسارام5واا إضاي  )

 :مهارات كتابة الصي  الكيميائيةاختبار سئلة تصحيح أ .4-4-1-5
ل قثاا الباحث  باصثحيح الماثاراماذابثار اتسا  عي  باإلجاب  عثن أسثال  بعر أن قاا ال لب  العين  

بثثثحلف اكثثثون الررجثثث  الاثثثط حصثثثل علياثثثا ال ثثث   و ررم ررجثثث  واحثثثر  لكثثثل يةثثثر ل اتذابثثثار حيثثث  ُحثثث
 يةر . (27)ابار يط صوراذ الناااي  من ( ررج ل وبحلف يكون اتذ 27 – 0محصور  بين ) 

 :االستطلعية التعربة نتائج .4-4-1-6
 والاميي  الصعوب  معام مو  اتذابار  من لحسا  بمافرام للذروج واحليلاا الناااج جمة اا

 : يلط كما وثبااذ اتذابار وصر  اتذابار لفةرام

 الصعوبة: ومعاملمعامل التمييز  .أ 
ل لبث  علثو اب  العين  اتسا  عي  اا احليثل ناثااج إجابثام علو  ل بعر أن اا ا بي  اتذابار

 وبحلف بارف الاعرف علو: ؛أسال  اتذابار
 .معامل الاميي  لكل ساال من أسال  اتذابار 
 .معامل صعوب  كل ساال من أسال  اتذابار 

 %(37ح )ذثوقثر اثا ارايث  ررجثام ال لبث  انا ليثا  بحسث  ع مثاااا يثط اتذابثار الاحصثيلطل وأ
مثة العلثا  ل ال  كمجموع  عليال وحلف كمجوع  رنيثا 99( =  x  40%37) لمن عرر ال لب 

 بمنذ اا اعابار ررج  واحر  لكل يةر  من يةرام اتذابار.
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 معامل التمييز: 
  لب  الضعاف".الويةصر بذ "قرر  اتذابار علو الاميي  بين ال لب  المماا ين و 

   الاالي : اا حسا  معامل الاميي  حس  المعارلو 
 معامل الاميي =

 عرر المجيبين بفكل صحيح من الفا  الرنيا(  – عرر ال لب  المجيبين بفكل صحيح من الفا  العليا)

 عرر أيرار إحرى المجموعاين.                                           
 (.979 :9111 ل)ال يور وعليان                                                                       

( 2-4وبا بي  المعارل  السابة  اا حسا  معامل الاميي  لكثل يةثر  مثن يةثرام اتذابثارل والجثرول )
 :يوضح معامل الاميي  لكل يةر  من يةرام اتذابار

  ( معاملت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار2-4) عدول
 زمعاملت التميي م معاملت التمييز م
1 0.45 20 0.64 
2 0.36 21 0.45 
3 0.73 22 0.64 
4 0.36 23 0.55 
5 0.64 24 0.55 
6 0.45 25 0.64 
7 0.55 26 0.45 
8 0.55 27 0.55 
9 0.45 28 0.64 
10 0.64 29 0.45 
11 0.36 30 0.64 
12 0.45 31 0.27 
13 0.55 32 0.64 
14 0.36 33 0.64 
15 0.64 34 0.64 
16 0.64 35 0.55 
17 0.64 36 0.45 
18 0.64 37 0.55 
19 0.55   

 0.54 معامل التمييز الكلي
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- 0.37ياضثثح مثثن الجثثرول السثثاب  أن معثثام م الامييثث  لفةثثرام اتذابثثار قثثر اراوحثثم بثثين )و  
ل وعليذ اا  )%10 -% 30(بول ياراو  ما بين ( وأن معامل اميي  الةَ 0.54( بماوس  بلب )0.72

 يةرام اتذابارل حي  كانم يط الحر المعةول من الاميي . بول جميةقَ 

 :معامل الصعوبة 
 :حس  بالمعارل  الاالي يو  "ويةصر بذ "نسب  ال لب  الحين أجابوا إجاب  صحيح  عن الفةر 

 من المجموعاين عرر الحين أجابوا إجاب  صحيح  علو الفةرام   معامل الصعوب  =   
    عرر الحين حاولوا اإلجاب                                

 (.979 :9111 ل)ال يور وعليان 
( 3-4وبا بيثثث  المعارلثثث  السثثثابة  اثثثا حسثثثا  معامثثثل الصثثثعوب  لكثثثل يةثثثر  مثثثن يةثثثرام اتذابثثثارل والجثثثرول )

 يوضح معامل الصعوب  لكل يةر  من يةرام اتذابار.
 ( معاملت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار 3-4) عدول

 معاملت الصعوبة م املت الصعوبةمع م
1 0.59 20 0.59 
2 0.64 21 0.50 
3 0.64 22 0.68 
4 0.45 23 0.45 
5 0.59 24 0.45 
6 0.50 25 0.68 
7 0.55 26 0.41 
8 0.55 27 0.64 
9 0.59 28 0.68 
10 0.68 29 0.41 
11 0.64 30 0.50 
12 0.50 31 0.50 
13 0.55 32 0.50 
14 0.45 33 0.68 
15 0.68 34 0.68 
16 0.68 35 0.64 
17 0.50 36 0.59 
18 0.50 37 0.55 
19 0.64   

 0.57 معامل الصعوبة الكلي
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( بماوسث  كلثط 0.61 -0.49ياضح من الجرول السثاب  أن معثام م الصثعوب  قثر اراوحثم بثين )
مية الفةرام مةبول  %( وعليذ يإن ج10 -% 50( وأن معامل الصعوب  ياراو  ما بين )0.57بلب )

 حي  كانم يط الحر المعةول من الصعوب .

 وينةسا إلو: :صدق االختبار .  
 أواًل: صدق المحكمين:           

يط صوراذ ا ولي  علو مجموع  من  ضذةر احة  الباح  من صر  اتذابار عن  ري  عر ل
ني  يط محايظام الجامعام الفلس ي بعه جامعيين من الماذصصين ممن يعملون يطالسااح  ا 

ح  ل حي  قاموا بإبراء آراااا وم حظاااا حول مناسب  يةرام اتذابارل ومرى اناماء الفةرام إلو 
 كل بعر من ا بعار الذمس  ل ذابارل وكحلف وضو  صياحاااا اللغوي .

( 27ويط ضوء الف اآلراء اا اسابعار بعه الفةرام واعريل بعضاا اآلذر ليصبح عرر يةرام )
 :(4-4مو ع  كما يط الجرول رقا ) يةر 

 عدد فقرات االختبار حسص كل بعد من األبعاد (4-4عدول )

 البعد
عدد 
 الفقرات

 النسبة المئوية أرقام الفقرات

 % 13.5 1.2.3.4.5 5 ماار  كااب  رمو  العناصر والمجموعام الحري 

ماار  اصنيف ا يونام حس  الفحن  لمعري  
 الاكايا

3 6.7.8 8.1% 

 9 ماار  ابريل ا يونام يط الصيغ  الكيميااي 
9.10.11.12.13.14.15.

16.17 
24.4% 

 10 ماار  الاعرف علو أنواع الافاع م الكيميااي 
18.19.20.21.22.23.24

.25.26.27 
27% 

ماار  اوظيف الصيغ  الكيميااي  يط الحسابام 
 الكيميااي 

10 
28.29.30.31.32.33.34

.35.36.37 
27% 

 %100 ـــــــــــــــ 37 عالمجمو 

 Internal Consistency Validityثانيًا: صدق االتساق الداخلي: 
جرى الاحة  من صثر  اتاسثا  الثراذلط ل ذابثار با بيث  اتذابثار علثو عينث  اسثا  عي  مكونث  

(  البا ل من ذارج أيرار عين  الرراس ل واا حسا  معامثل ارابثا  بيرسثون بثين ررجثام كثل 40من )
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وحلف باساذراا البرنامج اإلحصااط   لساال من أسال  اتذابار والررج  الكلي  للبعر الحو انامط إليذ
( SPSS والجرول الاالط )وضح حلف:ي 

 معاملت االرتباط بين درعة كل سؤال والدرعة الكلية للبعد الاي تنتمي إليه (5-4عدول )
 مستوال الداللة معامل االرتباط قرةرقم الف مستوال الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

 0.09رال  عنر  0.589 20 0.09رال  عنر  0.578 1

 0.05رال  عنر  0.321 21 0.09رال  عنر  0.504 2

 0.05رال  عنر  0.352 22 0.05رال  عنر  0.379 3

 0.09رال  عنر  0.446 23 0.09رال  عنر  0.751 4

 0.09ر رال  عن 0.449 24 0.09رال  عنر  0.557 5

 0.09رال  عنر  0.431 25 0.09رال  عنر  0.698 6

 0.05رال  عنر  0.336 26 0.09رال  عنر  0.762 7

 0.05رال  عنر  0.358 27 0.09رال  عنر  0.697 8

 0.05رال  عنر  0.384 28 0.09رال  عنر  0.504 9

 0.09رال  عنر  0.515 29 0.05رال  عنر  0.332 10

 0.09رال  عنر  0.428 30 0.09 رال  عنر 0.639 11

 0.09رال  عنر  0.512 31 0.09رال  عنر  0.436 12

 0.09رال  عنر  0.601 32 0.05رال  عنر  0.344 13

 0.05رال  عنر  0.315 33 0.09رال  عنر  0.681 14

 0.09رال  عنر  0.420 34 0.09رال  عنر  0.710 15

 0.05نر رال  ع 0.352 35 0.09رال  عنر  0.784 16

 0.05رال  عنر  0.373 36 0.09رال  عنر  0.554 17

 0.09رال  عنر  0.578 37 0.09رال  عنر  0.411 18

    0.05رال  عنر  0.402 19

 1.314( = 1.15( وعند مستوال داللة )38ر العدولية عند درعة حرية )
 1.393( = 1.11( وعند مستوال داللة )38ر العدولية عند درعة حرية ) 

(ل 0.09رتل  إحصااي  عنر مساوى رتل  ) حام أن جمية يةرام اتذابارمما سب  اضح ي
( وهحا ياكر أن اتذابار ياماة بررج  جير  من اتاسا  الراذلطل مما ي مان الباح  إلو 0.05)

 ا بيةذ علو عين  الرراس .
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ترابا  بثين ررجث  كثل للاحة  من الصر  اتاسا  الراذلط لأبعار قاا الباح  بحسا  معام م او 
( 6-4بعثثر مثثن أبعثثار اتذابثثار وا بعثثار ا ذثثرى وكثثحلف كثثل بعثثر بالررجثث  الكليثث  ل ذابثثار والجثثرول )

 يوضح حلف.
 مصفوفة معاملت ارتباط كل بعد من أبعاد االختبار واألبعاد األخرال للختبار وكالك مع الدرعة الكلية (6-4العدول )

 الدرعة 
 الكلية

المهارة 
 األولى

 المهارة
 ةالثاني

 المهارة
 ةالثالث

 المهارة
 ةالرابع

 المهارة
 ةالخامس

مهارة كتابة رموز العناصر 
 والمعموعات الارية

0.643 0     

مهارة تصنيف األيونات حسص الشحنة 
 لمعرفة التكافؤ

0.666 0.268 0    

مهارة تبديل األيونات في الصيغة 
 الكيميائية

0.807 0.550 0.430 0   

ة التعرف على أنواع التفاعلت مهار 
 الكيميائية

0.824 0.384 0.589 0.469 0  

مهارة توظيف الصيغة الكيميائية في 
 الحسابات الكيميائية

0.761 0.308 0.397 0.431 0.605 0 

 1.314( = 1.15( وعند مستوال داللة )38ر العدولية عند درعة حرية )
 1.393( = 1.11ال داللة )( وعند مستو 38ر العدولية عند درعة حرية ) 

ياضثثثح مثثثن الجثثثرول السثثثاب  أن جميثثثة ا بعثثثار اثثثراب  ببعضثثثاا الثثثبعه وبالررجثثث  الكليثثث  ل ذابثثثار 
( وهثثثحا ياكثثثر أن اتذابثثثار ياماثثثة 0.05( ل )0.09رتلثثث  إحصثثثااي  عنثثثر مسثثثاوى رتلثثث  ) اارابا ثثثا  ح

 بررج  عالي  من اتاسا  الراذلط.

 Test Reliabilityثبات االختبار:  .ج 
ا اةرير ثبام اتذابار علو أيرار العين  اتسا  عي  وحلف باساذراا  ريةاين هط  رية  الاج ا  ا

 .30سون ررالنصفي  ومعامل كورر ريافا

 Split Half Methodطريقة التعزئة النصفية:  .1
اا اساذراا ررجام العين  اتسا  عي  لحسا  ثبام اتذابار ب رية  الاج ا  النصفي  حي  

ررج  النصف ا ول لكل يةرام اتذابار وكحلف ررج  النصف الثانط من الررجام احاسبم 
( وهحا يرل علو أن 0.745اضح أن معامل الثبام بعر الاعريل )اي لباساذراا معارل  جامان

 من الثبام ا مان الباح  إلو ا بيةاا علو عين  الرراس . اتذابار ياماة بررج  عالي  جرا  
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 Richardson and Kuder:  21سون  ريتشارد -طريقة كودر .2
اساذرا الباحث   ريةث  ثانيث  مثن  ثر  حسثا  الثبثامل وحلثف إليجثار معامثل ثبثام اتذابثارل حيث  

( وهثثثط قيمثثث  عاليثثث  ا مثثثان 0.824علثثثو قيمثثث  ) 30سثثثونحصثثثل علثثثو قيمثثث  معامثثثل كثثثورر ريافارر
 الباح  إلو ا بي  اتذابار علو عين  الرراس . 

ر  وثبثثام اتذابثثار الاحصثثيلطل وأصثثبح اتذابثثار يثثط صثثوراذ النااايثث  وبثثحلف امكثثر الباحثث  مثثن صثث
 ( 2انظر ملح  رقا )  ل( يةر 27)

 الدراسة: خطوات -4-5
 : المتعددة الوسائط برنامج -4-5-1

 لثرى ماثارام كاابث  الصثيغ  الكيمياايث  انمي  يط الماعرر  بالوساا  برنامج بناء ولإ الرراس  هريم
 عفثر الصثف الحثارو  ث   مثن لعينث  البرنثامج هثحا يث ياعل معريث و  عفثر الحارو الصف    

 الاةليري  بال رية  يررسون الحين ال    مة حلف ومةارن  احصيلاا علوو 

 : الاالي  المصارر علو البرنامج بناء يط الباح  اعامر قرو 

  (3090( ورراس  حانا )3090العربير ) كرراس  السابة  الرراسامو  البحو. 
 3007 )س م لل )3003ل  ياون (مثل: العلوا اعليا يط الحريث  تاجاهاما(. 
  مثة يافاعثل المرحلث  هثحا يثط ال الث  نإ حيث  الثانويث ل المرحلث  يثط ال لبث  ذصثاا 

 .الاصميا عالي  اكون الاط البرامج وذاص  رحبااذل البط الاط البرامج
   من  كال ال مذا ب  بساول  اامي  كمن الاعليمي  الماعرر  الوساا  برامج بناء ذصاا 

 .الم لوب  الماارام لرياا انمط وأن للاعلا ال    لرى الرايعي  اثير

 : الاالي  بالمراحل امثلم الماعرر  الوساا  برنامج وبناء إلعرار ذ وام بعر  الباح  قاا قرو 

 ..الماعرر  الوساا  برنامج أهرافمرحل  احرير  .أ 
 .العاا اإل ار احرير مرحل  .  
 . رواإلعرا الاحليل مرحل  .ج 
   لبرنامجل السيناريو كااب  مرحل  .ر 
  .لبرنامجل الاصميا مرحل  .ه 
 .البرنامج إنااج مرحل  .و 
 .البرنامج وا وير اجري  مرحل  .  
 .للبرنامج المعلا رليل إعرار .  
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 :المتعددة الوسائط مرحلة تحديد أهداف برنامج .4-5-1-1
 ".4انظر الملح  رقا اا احرير ا هراف الذاص  بوحر  الافاعل الكيميااط والحسابام الكيميااي ل "

 

  :العام اإلطار تحديد مرحلة .4-5-1-2
 ".(4)رقا  جل "انظر الملح  البرنام إنااج ضوااا يط اا الاط وأهرايذ بالبرنامج الاعريف اا اإل ار هحا يط

 

 وانةسا إلو الذ وام الاالي : :واإلعداد التحليل مرحلة .4-5-1-3
 :الدراسية المرحلة تحديد .9

 .علمط عفر روالحا الصف     الرراس  اسااريم

 :التعليمية المادة تحديد .2
 عفر الحارو للصف الكيماء كاا  من الافاعل الكيميااط والحسابام الكيميااط وحر  اذايار اا

 .الرراس  لموضوع مناسب   ناا حلف ا ولل و الرراسط الفصل

 :المحتوال تحليل .2
عثار  ااثاانمي المثرار الصيب الكيمياايث  واساذراج المحاوى باحليل الباح  قاا  وانظثيا صثياح  وا 

 عفثرل الحثارو للصف الكيمياء مار  يط الافاعل الكيميااط والحسابام الكيميااي  وحر  محاوى
 باسثاذراا الثاعلا عمليث  يثط ا ساسثط المحثور ونفثا ذ المثاعلا رور الاثط اجعثل العمليث  ويث 

 .البرنامج

 :التقويم أساليص تحديد .4
 :البرنامج هحا ضمن ال    يااةو  أسالي  من أسلوبين الباح  اساذرا

  السابة  المفاهيا و للررول ال ال  ياا مرى لاحرير: الةبلط الاةويا أسلو . 
  مثوا ن احريثرو  الاعليميث ل ال لبث  ويث  ا هثراف اةثرا مثرى لاحريثر: البعثرو الاةويا أسلو 

 . لاع ي ها الةو  موا ن لع جاا و الضعف

 المادية:و  البرمعية العناصر تحديد .5
 مثن العريثر اسثاذراا اثا كمثا الماعرر  الوساا  برنامج بناء يط البرامج من مجموع  اساذراا اا

 .والسماعام العره وجاا  الحاسو  جاا  مثل العناصر الماري 
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 :البرنامج سيناريو كتابة مرحلة .4-5-1-4
 وقثر مثرم الثور ل علو مسجل  افصيلي  إجراءام إلو الاعليمط المحاوى احويل اا المرحل  هحا يط
 :الاالي  بالذ وام المرحل  هحا

 ماحركث  وصثور ورسوا وأفكال مكاوب  نصو  من الفاف  علو عرضذ ينبغط ما احرير .9
 .اسلسلاا و البرمجي  الفافام وعرر آذر إلو إ ار من اتناةال و رية 

ناايث   يثط الثبعه بعضثاا مثة ا  ثر هثحا ربث  يثاا لكثط إ ثار لكثل رقثا معثين إع ثاء .3
 .البرنامج

 ب رية  فية  ومثير  ل ناباا. حركط اريوسين كااب   .2
 .اإلمكان قرر النصو  من والاةليل الفاف  وضو  مراعا   .4
 وا نف   المناقف  ثا ومن الةبلط بالاةويا البرء ذ ل من ومن ةياذ العره اسلسل مراعا  .5

 .البعرو الاةويا ثا ومن

 :البرنامج تصميم مرحلة .4-5-1-5
 :كالاالط وهط ذ وام عر  البرنامج اصميا مرحل  افاملم
  الرايسي . العره واجا  اصميا .9
 الرايسي . الةاام  اصميا .3
 قثوااا سثم علثو احاثوم الاثطو  الافاعل الكيميااط والحسابام الكيميااي  وحر  قاام  اصميا .2

 .الفرعي  الةوااا من عرر علو احاوى يصل وكل رراسيين يصلين يط امثلم يرعي 
اصثميا  اثا يمثث    الفصثل عنثوان مثة افث ي الفصثول مثن يصثل لكثل حركيث  واجاث  اصثميا .4

 .علو الافاعل الكيميااط والصيب الكيميااي  احاوو واجا 

 :البرنامج إنتاج مرحلة .4-5-1-6
 البرامج وا روام المساذرم  يط البرنامج الا بيةط المحوس : .أ 

 اا اساذراا عر  أروام وبرامج يط إعرار البرنامج الا بيةط المحوس  والذا  باحا الرراس ل وهط:

 ط.جاام والفافام للبرنامج الا بيةالذا  باصميا الواو  Adobe Flash CS 5.5برنامج  .9
 والذا  بانسي  ومونااج الصوم. Adobe Audition CS 5.5برنامج  .3
 لاصميا وانسي  الصور.Adobe Photoshop CS 5.5 برنامج  .2
 برنامج ميكرو سويم وورر لاحرير وانسي  احليل المحاوى الذا  بالرسال . .4
 .9  حاسو  عرر جاا .5
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 البداية

 

 دخول

 المراجع الجدول الدوري الدروس هل تعلم

 الفصل الثاني الفصل األول

 الحسابات الكيميائية التفاعل الكيميائي

 :الاعليمط البرنامج انفيح سير يبين( 1-4الفكل رقا )و 

 

 

           

 

 

 

 

                        

 

 

 

 
  

 

 
 

 التعليمي البرنامج تنفيا سير (1-4)شكل 

 :البرنامج تعريص مرحلة .4-5-1-7
 ذالر العلمط الثانوي  للبنين مررس      من( 40) عررها عفوااي  عين  علو البرنامج اذابار اا

 مثة ااافثاعل ومثرى لل ث   م امث  البرنثامج مثرى مثن للامكثر وحلثف ؛الرراسث  عينث  ذثارج وهثط
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 يثط وجعلثذ البرنثامج لاةويث  ال  مث  الاعثري م إجثراء اثا ال لبث  علو البرنامج اذابار عرل وبالبرنامج
 4)) رقا الملح  انظر .الناااي  صوراذ

 :للبرنامج المعلم دليل إعداد .4-5-1-8
 4) ) رقا الملح  انظرل ساول  بكل البرنامج اساذراا لذ ياسنو حاو للمعلا رليل إعرار اا

 :يلط ما المعلا رليل اضمن وقر
 السلوكي  ا هراف.  
 ج.للبرنام العاا اإل ار  
  الررول  حر اوضيحط فر.  
 المساذرم  وا جا   الوساال.  
  الاةويا. أسالي 

 

 قبل بدء التعريص : ضبط المتغيرات .4-5-1-9
ان  قا  من الحر  علو س م  الناااج ل واجنبا  آلثار العوامل الرذيل  الاط ياوج  ضب اا والحر 
من آثارها للوصول إلو ناااج صالح  قابل  ل سثاعمال والاعمثيال ابنثو الباحث   ريةث  "المجموعاثان 

ا المجمثثوعاين مثثن ذثث ل اتعامثثار الاجريبيثث  والضثثاب   باذابثثارين قبثثل الا بيثث ل ويعامثثر علثثو اكثثاي
لثحا قثاا  ؛علو اتذايار العفثوااط  يثرار العينث ل ومةارنث  الماوسث ام الحسثابي  يثط بعثه الماغيثرام

 الباح  بضب  الماغيرام الاالي :
 :العمرمتغير  .1

بين طلص المعموعة التعريبية  Mann – Whitneyنتائج اختبار مان ويتني  (7-4) عدول
 (لعمرل)بالنسبة  طة قبل البدء بالبرنامجوالمعموعة الضاب

 مستوال الداللة  Zقيمة    Uقيمة   معموع الرتص متوسط الرتص العدد المعموعة المعموعة

 العمر
 291.50 17.147 17 اجريبي  قبلط

138.50 0.959 
حير رال  

 374.50 19.711 19 ضاب   قبلط إحصاايا  

 3.51=  0.09الجرولي  عنر مساوى رتل   "z"قيم  
 9.16=  0.05الجرولي  عنر مساوى رتل   "z"قيم  

( بين α ≤ 0.05ياضح من الجرول الساب  أنذ ت اوجر يرو  حام رتل  إحصااي  عنر مساوى ) 
 ن يط العمر.االمجموعاين الضاب   والاجريبي  يط ماغير العمر وعليذ يإن المجموعاين ماكاياا
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 :العام التحصيللمعموعة الضابطة في تكافؤ المعموعة التعريبية مع ا .2
بين طلص المعموعة التعريبية والمعموعة  Mann- Whitneyنتائج اختبار مان ويتني  (8-4) عدول

 )بالنسبة للتحصيل العام( الضابطة قبل البدء بالبرنامج

متوسط  العدد المعموعة المعموعة
 الرتص

معموع 
مستوال   Zقيمة    Uقيمة   الرتص

 الداللة
حصيل الت

 العام
 131.00 284.00 16.706 17 اجريبي  قبلط

 
0.968 

 
حير رال  
 382.00 20.105 19 ضاب   قبلط إحصاايا  

 3.51=  0.09الجرولي  عنر مساوى رتل   "z"قيم  
 9.16=  0.05الجرولي  عنر مساوى رتل   "z"قيم  

( بين α ≤ 0.05عنر مساوى ) ياضح من الجرول الساب  أنذ ت اوجر يرو  حام رتل  إحصااي 
المجموعاين الضاب   والاجريبي  يط ماغير الاحصيل الرراسط العاال وعليذ يإن المجموعاين 

 ن يط الاحصيل العاا .اماكاياا

 : مبحث العلوم العامةتكافؤ المعموعة التعريبية مع المعموعة الضابطة في  .3
ين طلص المعموعة التعريبية والمعموعة ب Mann- Whitneyنتائج اختبار مان ويتني  (9-4عدول )

 )بالنسبة لمبحث الغلوم العامة( الضابطة قبل البدء بالبرنامج

متوسط  العدد المعموعة المعموعة
 الرتص

معموع 
مستوال   Zقيمة    Uقيمة   الرتص

 الداللة
مبحث العلوم 

 العامة
 301.00 17.706 17 اجريبي  قبلط

148.00 0.431 
حير رال  
 365.00 19.211 19 ضاب   قبلط إحصاايا  

 3.51=  0.09الجرولي  عنر مساوى رتل   "z"قيم   
 9.16=  0.05الجرولي  عنر مساوى رتل   "z"قيم  

( بين α ≤ 0.05ياضح من الجرول الساب  أنذ ت اوجر يرو  حام رتل  إحصااي  عنر مساوى )
ن الوا العام ل وعليذ يإن المجموعاين ماكايااالمجموعاين الضاب   والاجريبي  يط ماغير مبح  الع

 .العام  العلوا مبح يط يط الاحصيل 
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 :    ت كتابة الصيغة الكيميائيةامهار التكافؤ في اختبار  .4
الضابطة قبل و بين طلص المعموعة التعريبية  Mann Whitneyنتائج اختبار مان ويتني  (11-4عدول )

 كتابة الصيغة الكيميائية()بالنسبة لمهارات  البدء بالبرنامج

متوسط  العدد المعموعة المعموعة
 الرتص

معموع 
مستوال   Zقيمة    Uقيمة   الرتص

 الداللة
ماار  كااب  رمو  العناصر 

 والمجموعام الحري 
 144.00 297.00 17.471 17 اجريبي  قبلط

 
0.598 

 
حير رال  
 369.00 19.421 19 ضاب   قبلط إحصاايا  

ف ا يونام ماار  اصني
حس  الفحن  لمعري  

 الاكايا

 150.00 326.00 19.176 17 اجريبي  قبلط
 

0.382 
 

حير رال  
 340.00 17.895 19 ضاب   قبلط إحصاايا  

ماار  ابريل ا يونام يط 
 الصيغ  الكيميااي 

 159.00 312.00 18.353 17 اجريبي  قبلط
 

0.081 
 

حير رال  
 354.00 18.632 19 ضاب   قبلط إحصاايا  

ماار  الاعرف علو أنواع 
 الافاع م الكيميااي 

 159.50 312.50 18.382 17 اجريبي  قبلط
 

0.065 
 

حير رال  
 353.50 18.605 19 ضاب   قبلط إحصاايا  

ماار  اوظيف الصيغ  
الكيميااي  يط الحسابام 

 الكيميااي 

 119.00 272.00 16.000 17 اجريبي  قبلط
 

1.408 
 

حير رال  
 394.00 20.737 19 ضاب   قبلط إحصاايا  

 المجموع
 141.00 294.00 17.294 17 اجريبي  قبلط

 
0.653 

 
حير رال  
 372.00 19.579 19 ضاب   قبلط إحصاايا  

 3.51=  0.09الجرولي  عنر مساوى رتل   "z"قيم  
 9.16=  0.05الجرولي  عنر مساوى رتل   "z"قيم  

( بثين α ≤ 0.05الجرول الساب  أنذ ت اوجثر يثرو  حام رتلث  إحصثااي  عنثر مسثاوى ) ياضح من
    المجموع  الضاب   والمجموع  الاجريبي  يط أبعار اتذابار والررج  الكلي  ل ذابثارل وعليثذ 

 ن يط اتذابار.ايإن المجموعاين ماكاياا

 خطوات إعراء الدراسة: .4-5-1-11
 الاالي : ذ وامبالقاا الباح  

   ع علو الرراسام السابة  الماعلة  بموضوع الرراس  الحالي .ات .9
 ات  ع علو ا ر  الاربوو واتاجاهام الحريث  يط ارريل العلوا. .3
احليثثثل محاثثثوى وحثثثر  الافاعثثثل الكيميثثثااط والحسثثثابام الكيمياايثثث  يثثثط مثثثار  الكيميثثثاء للصثثثف  .2

 الحارو عفر.
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 كااب  الصيب الكيميااي . لانمي  ماارام اصميا برنامج بالوساا  الماعرر  .4
 كااب  الصيب الكيميااي . بناء اذابار ماارام .5
الانسي  مة إرار  مررس  سثامط العلمثط لا بيث  الرراسث  علثو  ث   الصثف الحثارو عفثر  .6

 بالمررس .
ا بيثث  اتذابثثار الةبلثثط علثثو أيثثرار العينثث  الرراسثثي  قبثثل اسثثاذراا البرنثثامج؛ وحلثثف للامكثثر مثثن  .7

 الرراس . اكايا مجموعاط عين 
ا بيث  البرنثامج علثثو أيثرار المجموعث  الاجريبيثث ل واسثاذراا ال ريةث  الاةليريثث  مثة المجموعثث   .1

 الضاب  ل وقر سار ا بي  البرنامج كالاالط:
 . اساغر  ا بي  البرنامج عفرين لفاء 
  اثثا او يثثثة ب اقثثام عمثثثل يثثثط كثثل حصثثث ل واحاثثوم هثثثحا الب اقثثثام علثثو الاةثثثويا الةبلثثثط

 مما ساعر علو اثبيم المعلومام لرى ال   . والاةويا البعرو؛
  كانم الحص  ا ولو بالنسب  لل ث   يثط المجموعث  الاجريبيث  مماعث ؛ ممثا أثثار لثرياا

 الرايعي  للاعلا.
 ا بي  اتذابار البعرو لماارام كااب  الصيب الكيميااي . .1

 اصحيح اتذابار ورصر الررجام واحليل الناااج. .90
 م يط ضوء الناااج.وضة المةارحام والاوصيا .99

 األساليص اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: -4-6
 اا يط هحا البح  اساذراا ا سالي  اإلحصااي  الاالي :

 .Mann- Whitneyاذابار مان ويانط  .9
 إليجار حجا الامثير. معامل إياا .3
 ".Pearsonإليجار صر  اتاسا  الراذلط اا اساذراا معامل ارابا  بيرسون " .2
 الثبام اا اساذراا معارل  جامان للاج ا  النصفي  حير الماساوي .إليجار معامل  .4
  إليجار ياعلي  البرنامج الةااا اا اساذراا معرل الكس  لب ف. .5
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 

 عرض نتائج اإلعابة عن السؤال األول ومناقشتها -5-1
 تهاعرض نتائج اإلعابة عن السؤال الثاني ومناقش -5-2
 عرض نتائج اإلعابة عن السؤال الثالث ومناقشتها -5-3
 عرض نتائج اإلعابة عن السؤال الرابع ومناقشتها -5-4
 عرض نتائج اإلعابة عن السؤال الخامس ومناقشتها -5-5
 الدراسة نتائج على العام التعقيص -5-6
 التوصيات -5-7
 المقترحات -5-8
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها

بعره افصيلط للناثااج الاثط اثا الاوصثل إلياثا مثن ذث ل ا بيث  أروام قاا الباح  يط هحا الفصل 
الرراسثثث ل باإلضثثثاي  إلثثثو افسثثثير ومناقفثثث  مثثثا اثثثا الاوصثثثل إليثثثذ مثثثن ناثثثااج مثثثن ذثثث ل اإلجابثثث  علثثثو 

 :اسااتم الرراس 

 اإلعابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة: -5-1

لوحـدة الثانيـة فـي ا  الكيميائيـة المتضـمنة ما الصـي ين  الساال ا ول من أسال  الرراس  علو : 
 ؟في كتاص الصف الحادي عشر

لوحر  الثاني  يثط يط اولرجاب  عن هحا الاساال  قاا الباح  باساذراج الصيب الكيميااي  الماضمن  
 وقاا باصنيف هحا الصيب إلو: أيوني  واساهمي  وعضوي .كاا  الصف الحارو عفر 
 لاصنيفام:والجراول الاالي  اوضح هحا ا

 الكيميائية بأنواعها المختلفةللمركبات  ( الصي  الكيميائية1-5عدول رقم )
 المرك  نوع الكيميااي  الصيغ  المرك  اسا الرقا
 مرك  أيونط )أساسط( BaSO4 كبرياام الباريوا  .9
 مرك  أيونط )أساسط( KNO3 البوااسيوانارام   .3
 سط(مرك  أيونط )أسا NaHCO3 بيكربونام الصوريوا  .2
 مرك  أيونط )أساسط( NaOCl هيبوكلوريم الصوريوا  .4
 مرك  أيونط )أساسط( Mg(OH)2 حنيسيوااهيرروكسير الم  .5
 مرك  أيونط )أساسط( Mg3N2 حنيسيوااارير المين  .6
 مرك  أيونط )أساسط( AlCl3 منيواو كلورير ا ل  .7
 مرك  أيونط )أساسط( K2S كبرياير البوااسيوا  .1
 مرك  أيونط )أساسط( CaCl2 لورير الكالسيواك  .1

 مرك  أيونط )أساسط( CaF2 الكالسيوا يلورير  .90
 مرك  أيونط )أساسط( SrO أكسير السارانفيوا  .99
 مرك  أيونط )أساسط( Na3N نيارير الصوريوا  .93
 مرك  أيونط )أساسط( CaCO3 كربونام الكالسيوا  .92
 مرك  أيونط )أساسط( CaO أكسير الكالسيوا  .94
 مرك  أيونط )أساسط( Na2CO3 اكربونام الصوريو   .95
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 المرك  نوع الكيميااي  الصيغ  المرك  اسا الرقا
 مرك  أيونط )أساسط( NaCl كلورير الصوريوا  .96
 مرك  أيونط )أساسط( NaNO3 نارام الصوريوا  .97
 مرك  أيونط )أساسط( KCl كلورير البوااسيوا  .91
 مرك  أيونط )أساسط( KOH هيرروكسير البوااسيوا  .91
 مرك  أيونط )أساسط( NH4NO3 ا مونيوانارام   .30
 مرك  أيونط )أساسط( NH4CH3COO اام ا مونيوايسأ  .39
 مرك  أيونط )أساسط( CH3COONa اام الصوريوايسأ  .33
 مرك  أيونط )أساسط( Na2S كبرياير الصوريوا  .32
 مرك  أيونط )أساسط( Ca (NO3)2 نارام الكالسيوا  .34
 )أساسط( مرك  أيونط NaOH هيرروكسير الصوريوا  .35
 مرك  أيونط )أساسط( KCl البوااسيواكلورير   .36
 مرك  أيونط )أساسط( Na2O يوارأكسير الصو   .37
 مرك  أيونط )أساسط( Al2O3 منيواو أكسير ا ل  .31
 مرك  أيونط )أساسط( 2Cr2O7(NH4) رايكرومام ا مونيوا  .31
 مرك  أيونط )أساسط( MgSO4 حنيسيوااكلورير الم  .20
 مرك  أيونط )أساسط( BaCl2 كلورير الباريوا  .29
 مرك  أيونط )أساسط( Al (NO3)3 منيواو نارام ا ل  .23
 مرك  أيونط )أساسط( Na2SO4 كبرياام الصوريوا  .22
 مرك  أيونط )أساسط( NH4OH هيرروكسير ا مونيوا  .24
 مرك  أيونط )أساسط( Na2SO3 كبريايم الصوريوا  .25
 مرك  أيونط )أساسط( NaNO2 اريم الصوريواين  .26
 مرك  أيونط )أساسط( NaBr مير الصوريوابرو   .27
 مرك  أيونط )أساسط( Li2S كبرياير الليثيوا  .21
 مرك  أيونط )أساسط( K3PO4 يوسفام البوااسيوا  .21
 مرك  أيونط )أساسط( CaSO4 كبرياام الكالسيوا  .40
 مرك  أيونط )أساسط( Li2SO4 كبرياام الليثيوا  .49
 ط )أساسط(مرك  أيون Al (OH)3 منيواو هيرروكسير ا ل  .43
 مرك  أيونط )أساسط( Ca3 (PO4)2 كالسيوااليوسفام   .42
 مرك  أيونط )أساسط( K2Cr2O7 رايكرومام البوااسيوا  .44
 مرك  أيونط )أساسط( 2 CrO4(NH4) كرومام ا مونيوا  .45
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 المرك  نوع الكيميااي  الصيغ  المرك  اسا الرقا
 (مرك  أيونط )أساسط Sr (OH)2 وكسير الساراافيوار هير  .46
 مرك  أيونط )أساسط( KCIO3 كلورام البوااسيوا  .47
 مرك  أيونط )أساسط( Al2 (SO4)3 منيواو كبرياام ا ل  .41
 مرك  أيونط )أساسط( Na2CrO4 كرومام الصوريوا  .41
 مرك  أيونط )أساسط( Ba (OH)2 هيرروكسير الباريوا  .50
 مرك  أيونط )اناةالط( AgBr برومير الفض   .59
   أيونط )اناةالط(مرك AgNO3 نارام الفض   .53
 مرك  أيونط )اناةالط( AgCl كلورير الفض   .52
 مرك  أيونط )اناةالط( III FeCl3كلورير الحرير الث ثط   .54
 مرك  أيونط )اناةالط( Pb (CH3COO)2 اام الرصا يسأ  .55
 مرك  أيونط )اناةالط( Pb (OH)2 الرصا  هيرروكسير  .56
 ط(مرك  أيونط )اناةال Pb (NO3)2 نارام الرصا   .57
 مرك  أيونط )اناةالط( PbCl2 الرصا  كلورير  .51
 مرك  أيونط )اناةالط( ZnCl2 كلورير الذارصين  .51
 مرك  أيونط )اناةالط( Zn (NO3)2  الذارصين نارام  .60
 مرك  أيونط )اناةالط( Zn (OH)2  الذارصين هيرروكسير  .69
 مرك  أيونط )اناةالط( Cu NO3 نارام النحال  .63
 مرك  أيونط )اناةالط( MnSO4 ي نكبرياام المنج  .62
 مرك  أيونط )اناةالط( II FeSO4كبرياام الحرير   .64
 مرك  أيونط )اناةالط( II CaCl2كلورير النحال   .65
 مرك  أيونط )اناةالط( II CuOأكسير النحال   .66
 مرك  أيونط )اناةالط( VI Cr2O6أكسير الكروا   .67
 ط(مرك  أيونط )اناةال III Cr2 (SO4)3كبرياام الكروا   .61
 مرك  أيونط )اناةالط( Fe2O3 أكسير الحرير الث ثط  .61
 مرك  أيونط )اناةالط( AgClO4 بيركلورام الفض   .70
 مرك  أيونط )اناةالط( II FeSكبرياير الحرير   .79
 مرك  أيونط )اناةالط( Zn (NO3)2 نارام الذارصين  .73
 مرك  أيونط )اناةالط( Zn (OH)2 هيرروكسير الذارصين  .72
 مرك  أيونط )اناةالط( Pb (NO3)2  نارام الرصا  .74
 مرك  أيونط )اناةالط( III Cr2O3أكسير الكروا   .75
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 المرك  نوع الكيميااي  الصيغ  المرك  اسا الرقا
 مرك  أيونط )اناةالط( CuSO4 كبرياام النحال  .76
 مرك  أيونط )اناةالط( II Fe (NO3)2نارام الحرير   .77
 ط )اناةالط(مرك  أيون II Ni (NO3)2 نارام النيكل  .71
 مرك  أيونط )اناةالط( ZnS كبرياير الذارصين  .71
 مرك  أيونط )اناةالط( II PbOأكسير الرصا    .10
 (اناةالط) أيونط مرك  Pb (NO3)2  الرصا  نارام  .19
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( H2 حا  الايرروجين  .13
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( Cl2 حا  الكلور  .12
 مط )أكثر من حر (مرك  اساه H2O الماء  .14
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( CH4 حا  الميثان  .15
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( O2 حا  ا كسجين  .16
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( CO2 حا  ثانط اكسير الكربون  .17
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( N2 حا  النياروجين  .11
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( NH3 حا  ا مونيا  .11
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( H2S ياير الايرروجينكبر   .10
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( SO2 حا  ثانط اكسير الكبريم  .19
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( SO3 حا  ثال  أكسير الكبريم  .13
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( H2O2 يو  أكسير الايرروجين  .12
 ن حر (مرك  اساهمط )أكثر م CCl4 رابة كلورير الكربون  .14
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( NO أول أكسير النياروجين  .15
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( S2O4 أكسير الكبريمرابة   .16
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( SiO2 ثانط أكسير السيليكون  .17
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( NO2 ثانط أكسير النياروجين  .11
 كثر من حر (مرك  اساهمط )أ CO أول أكسير الكربون  .11
 مرك  اساهمط )أكثر من حر ( P2O5 ذامل أكسير الفوسفور  .900
 Binaryحمه  HCl حمه الايرروكلوريف  .909
 (Oxo acid)حمه أكسجينط  H2SO4 الكبريايف هحم  .903
 (Oxo acidحمه أكسجينط ) H3PO4 حمه الفوسفوريف  .902
 (Oxo acidحمه أكسجينط ) H2CO3 حمه الكربونيف  .904
 (Oxo acidحمه أكسجينط ) H2SO3 حمه الكبرياو   .905
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 المرك  نوع الكيميااي  الصيغ  المرك  اسا الرقا
 (Oxo acidحمه أكسجينط ) HNO2 ارو يحمه الن  .906
 (Oxo acidحمه أكسجينط ) HNO3 اريفيحمه الن  .907
 مرك  عضوو )نظاا ا لكانام( C2H6 اإليثان  .901
 مرك  عضوو )نظاا ا لكانام( C3H8 بروبان  .901
  (ا لكيناممرك  عضوو )نظاا  C2H4 حا  اإليثلين  .990
 (يناماا لكمرك  عضوو )نظاا  C2H2 سايلينا   .999
 (ا لرهيراممرك  عضوو )نظاا  CH2O يورمالرهير  .993
 (الكربوكسيلي  ا حماهمرك  عضوو )نظاا  C2H4O2 ايفيسحمه ا   .992
 (الكربوكسيلي  ا حماهمرك  عضوو )نظاا  C7H6O3 فيحمه السليسل  .994
 (الكحوتممرك  عضوو )نظاا  C2H5OH اإليثانول  .995
996.  D.D.T C4H9Cl5 صيب فااع ( مرك  عضوو( 
 )صيب فااع ( مرك  عضوو C9H8O4 سبرينا   .997
 )صيب فااع ( مرك  عضوو C4H6O3 ايفيسناررير ا أ  .991
 )صيب فااع ( مرك  عضوو MgSO4 .7H2O ملح إبسوا )إنجلي و(  .991
 )صيب فااع ( مرك  عضوو C C6H8O6يياامين   .930
 )صيب فااع ( مرك  عضوو C16H18O4N2S البنسلين  .939
 )صيب فااع ( مرك  عضوو C8H10N4O2 الكاييين  .933
 )صيب فااع ( مرك  عضوو CaMg3Si4O12 سبسما   .932

حثثثر  الافاعثثثل الكيميثثثااط والحسثثثابام الباحثثث  أن الصثثثيب الكيمياايثثث  للمركبثثثام ا يونيثثث  يثثثط و  ويثثثرى
ارو عفثر احاثل العثرر ا كبثر مثن بثين المركبثام؛ لثحا كثان الكيميااي  يط كاا  الكيمياء للصف الحث

 الاركي  علياا بررج  أكبر من حيرها من المركبام.

 من أسئلة الدراسة: الثانياإلعابة عن السؤال  -5-2

 مــا مهــارات كتابــة الصــي  الكيميائيــة لــدال طــلص يثثن  السثثاال الثثثانط مثثن أسثثال  الرراسثث  علثثو : 
 ؟ الصف الحادي عشر

علثو ا ر  الاربثوو والكيميثااط الماعلث  بماثارام  بثات  عحا الاساال  قاا الباحث  ولرجاب  عن ه
 كااب  الصيب الكيميااي  ياوصل إلو الماارام الاالي :

 .الحري  والمجموعام العناصر رمو  كااب  ماار . 9 
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 .الاكايا لمعري  الفحن  حس  ا يونام اصنيف ماار . 3
 .الكيمااي  صيغ ال يط ا يونام ابريل ماار . 2
 .الكيميااي  الافاع م أنواع علو الاعرف ماار . 4
 .الكيميااي  الحسابام يط الكيميااي  الصيغ  اوظيف ماار . 5

وياضح من الماارام السابة  أناا ضروري  لل   ل وحلف قبل الفروع يط كااب  الصيب الكيميااي ل 
   المجموع  الاجريبي .وهحا ما لمس  الباح  عنر ا بي  البرنامج علو   

 من أسئلة الدراسة: الثالثاإلعابة عن السؤال  -5-3

 مـا البرنـامج القـائم علـى الوسـائط المتعـددة لتنميـة ين  الساال الثال  من أسثال  الرراسث  علثو : 
 ؟ مهارات كتابة الصي  الكيميائية

مثن أجثل حلثف اسثاذرا ولرجاب  عن هحا الاساال  قاا الباح  باصميا برنامج بالوسثاا  الماعثرر ل و 
لثثر( ولةثثر قثثاا إفثثوف ل يثث  ..  وبعثثه البثثرامج الاثثط اسثثاعرا يثثط بنثثاء البرنثثامج مثثثل )أروبثثط يواثث

جراءااذ يط الفصل الرابة من يصول الرراس ل وكحلف يإن الملحث   باوضيح كيفي  اصميا البرنامج وا 
 ( يبين رليل البرنامج واساذرامذ.4رقا )

 :أعده الباحث للبرنامج الايعهة الرئيسية صورة للوا وفي الصفحة التالية
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 اإلعابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة: -5-4

البرنامج القائم على الوسائط المتعددة لتنمية  أثر ما ين  الساال الرابة من أسال  الرراس  علو : 
 ؟ مهارات كتابة الصي  الكيميائية

توعـــد فـــروق اات  ال :لفرضثثي  الااليثثث ولرجابثث  عثثثن هثثحا الاسثثثاال  قثثاا الباحثثث  بصثثثياح  ا 
ــة إحصــائيةً ال د ــد مســتوال  ل ــي المعمــوعتين  ( α ≤ 1.15)عن بــين متوســطي درعــات الطــلص ف

 مهارات كتابة الصي  الكيميائية. التعريبية والضابطة في اختبار

 (36)ن= يياس البعدوالضابطة في القالمعيارية للمعموعتين التعريبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات  (2-5عدول )

 المهارات
 المعموعة الضابطة المعموعة التعريبية

متوسط 

 حسابي
 انحراف معياري

متوسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

مهارة كتابة رموز العناصر 
 والمعموعات الارية

3.941 0.966 2.737 0.872 

مهارة تصنيف األيونات حسص 
 الشحنة لمعرفة التكافؤ

2.529 0.717 1.368 0.895 

مهارة تبديل األيونات في الصيغة 
 الكيميائية

6.235 2.078 3.211 2.226 

مهارة التعرف على أنواع 
 التفاعلت الكيميائية

6.235 1.751 3.737 1.661 

مهارة توظيف الصيغة الكيميائية 
 في الحسابات الكيميائية

5.588 2.152 3.211 1.398 

 3.827 14.263 4.732 24.529 الدرعة الكلية

مةارنث  بثمقراناا   الاجريبيثوجور يرو  يثط الةيثال البعثرو بثين المجموعث   الساب ياضح من الجرول 
يثثط المجموعثث  الضثثاب   لصثثالح المجموعثث  الاجريبيثث ل وللاحةثث  مثثن رتلثث  الفثثرو  بثثين الماوسثث ام 

ويانثط الحسابي  للمجموعاين الاجريبيث  والضثاب   علثو اتذابثار قثاا الباحث  باسثاذراا اذابثار مثان 
Mann- Whitney  والجرول الاالط يوضح رتل  الفرو  بثين الماوسث ام الحسثابي   لماروابار  ال

وييمثا يلثط جثرول يوضثح مثا  لللمجموعاين الاجريبي  والضاب   علو اتذابار المساذرا يط الرراسث 
  :اوصل إليذ الباح  من ناااج
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( في Z) ين التعريبية والضابطة وقيمةداللة الفروق بين متوسطات درعات المعموعت (3-5عدول )
 (36)ن= االختبار في القياس البعدي

 العرر الةيال المجموع 
ماوس  
 الرا 

مجموع 
 "Zقيم  " "Uقيم  " الرا 

مساوى 
 الرتل 

مهارة كتابة رموز 
العناصر 

 والمعموعات الارية

 414.00 24.353 17 اجريبي  بعرو
62.00 

 
3.265 

 

رال  عنر 
0.09 
 252.00 13.263 19 بعرو ضاب   

مهارة تصنيف 
األيونات حسص 
الشحنة لمعرفة 

 التكافؤ

 421.00 24.765 17 اجريبي  بعرو
55.00 

 
3.537 

 

رال  عنر 
0.09 
 245.00 12.895 19 ضاب   بعرو 

مهارة تبديل األيونات 
في الصيغة 
 الكيميائية

 419.50 24.676 17 اجريبي  بعرو
56.50 

 
3.365 

 

  عنر رال
0.09 
 246.50 12.974 19 ضاب   بعرو 

مهارة التعرف على 
أنواع التفاعلت 

 الكيميائية

 424.50 24.971 17 اجريبي  بعرو
51.50 

 
3.530 

 

رال  عنر 
0.09 
 241.50 12.711 19 ضاب   بعرو 

مهارة توظيف 
الصيغة الكيميائية 
في الحسابات 
 الكيميائية

 420.50 24.735 17 اجريبي  بعرو
55.50 

 
3.412 

 

رال  عنر 
0.09 
 245.50 12.921 19 ضاب   بعرو 

 المعموع
 16.00 460.00 27.059 17 اجريبي  بعرو

 
4.617 

 

رال  عنر 
0.09 
 

 206.00 10.842 19 ضاب   بعرو

 80.2=  0.0.الجرولي  عنر مساوى رتل   "z"قيم  
 00.1=  ....الجرولي  عنر مساوى رتل   "z"قيم  

 لحسثثثابي  للثثثررجام الاثثثط حصثثثلم علياثثثا( وجثثثور يثثثرو  بثثثين الماوسثثث ام ا2-5ياضثثثح مثثثن جثثثرول )
 أقثثراناا يثثط المجموعثث  الضثثاب   علثثوالمجموعثث  الاجريبيثث  يثثط الةيثثال البعثثرو بعثثر الا بيثث  علثثو 

η 2اتذابثثار لصثثالح المجموعثث  الاجريبيثث ل وإليجثثار حجثثا الاثثمثير قثثاا الباحثث  بحسثثا  مربثثة إياثثا "
   "

 باساذراا المعارل  الاالي :
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Z2 
= η 2 

Z2  + 4 
 

ام حجثثا الاثثمثير بالنسثثب  لكثثل اذابثثار مثثن مةثثاييل حجثثا رول المرجعثثط المةاثثر  لاحريثثر مسثثاويالجثث
 الامثير:

 التأثير حعم مستويات (4-5جرول )

 ا را  المساذرم 
 حجا الامثير

 كبير ماوس  صغير

η 2 0.01 0.06 0.14 

 ير باساذراا المعارتم السابة .ثباح  بحسا  حجا الامولةر قاا ال
 ( يوضح حجا الامثير للررج  الكلي  ل ذابار:5-5والجرول )

   للدرعة الكلية للختبار اإليعاد حعم التأثير η 2  و  Zقيمة   (5-5العدول )

 Z Z2 Z2  + 4 η 2 حجا الامثير 

مهارة كتابة رموز العناصر والمعموعات 
 الارية

 كبير 0.727 14.661 10.661 3.265

مهارة تصنيف األيونات حسص الشحنة 
 لمعرفة التكافؤ

 كبير 0.758 16.513 12.513 3.537

 كبير 0.739 15.325 11.325 3.365 مهارة تبديل األيونات في الصيغة الكيميائية
مهارة التعرف على أنواع التفاعلت 

 الكيميائية
 ركبي 0.757 16.461 12.461 3.530

مهارة توظيف الصيغة الكيميائية في 
 الحسابات الكيميائية

 كبير 0.744 15.645 11.645 3.412

 كبير 0.842 25.320 21.320 4.617 الدرعة الكلية

 .كبير لكل الماارام أن حجا الامثير الساب ياضح من الجرول 
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 ويع و الباح  هحا النايج  لأسبا  الاالي :
ا  الماعثثثثرر  سثثثثاعر ال ثثثث   علثثثثو انميثثثث  ماثثثثارام كاابثثثث  الصثثثثيغ  إن اسثثثثاذراا برنثثثثامج الوسثثثثا .1

 الكيميااي  بصور  سليم ل وحلف  ن البرنامج صما وي  ذ وام منظم  وسال .
اعامار     المجموعث  الضثاب   علثو ال ريةث  الاةليريث  وهثط فثر  المعلثا يةث  رون اسثاذراا  .2

 وساال أذرى.
موجثور  يثط الكاثا  المررسثطل والاثط اوضثح المفاثوا احاواء البرنامج علو أمثل  إضايي  حيثر ال .3

 بفكل سلسل وواضح.
لثثثرى ال ثثث     احاثثثواء البرنثثثامج علثثثو ا لثثثوان ال اهيثثث  والرسثثثوا الماحركثثث  والاثثثط أثثثثارم الرايعيثثث .4

 للاعلا.
 رب  المار  النظري  بالمار  العملي . قر ن برنامج الوساال الماعرر إ .5
 اعرم ال    علو ياماا بصور  جير .احاواء البرنامج علو أنف   اوضيحي  س .6

 :من أسئلة الدراسة الخامساإلعابة عن السؤال 

ما فاعلية البرنـامج القـائم علـى الوسـائط المتعـددة  : من أسال  الرراس  علثو الذاملالساال ين  
 ؟ لتنمية مهارات كتابة الصي  الكيميائية

ـــة  ال :لااليثثث  بصثثثياح  الفرضثثثي  اقثثثاا الباحثثث    ولرجابثثث  عثثثن هثثثحا الاسثثثاال توعـــد فـــروق اات دال
 .في التطبيقين القبلي والبعديالتعريبية  عةإحصائيًة بين متوسطي درعات الطلص في المعمو 

 القبلي والبعديالتجريبية ة لمجموعلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (6-5عدول )

 المهارات
 تعريبية بعدي قبلي تعريبية

 ع م ع م
بة رموز العناصر والمعموعات الاريةمهارة كتا  2.176 1.074 3.941 0.966 

مهارة تصنيف األيونات حسص الشحنة لمعرفة 
 التكافؤ

1.294 0.985 2.529 0.717 

 2.078 6.235 1.938 2.588 مهارة تبديل األيونات في الصيغة الكيميائية

 1.751 6.235 1.345 3.059 مهارة التعرف على أنواع التفاعلت الكيميائية

مهارة توظيف الصيغة الكيميائية في الحسابات 
 الكيميائية

2.471 1.007 5.588 2.152 

 4.732 24.529 3.183 11.588 الدرعة الكلية
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المجموعث  الاجريبث  لصثالح يثط البعثرو الةبلثط و الةيثال يثط وجثور يثرو   (1-.) ياضح من الجثرول
ةثثث  مثثثن رتلثثث  الفثثثرو  بثثثين الماوسثثث ام الحسثثثابي  وللاحل يثثثط الا بيثثث  البعثثثرو المجموعثثث  الاجريبيثثث 

ويلكوكسثثون ال بثثارمارو قثثاا الباحثث  باسثثاذراا اذابثثار  قبثثل وبعثثر ا بيثث  البرنثثامج الاجريبيثث    لمجموعثثل

Wilcoxon,T   قبل الاجريبي   للمجموع والجرول الاالط يوضح رتل  الفرو  بين الماوس ام الحسابي
الرراسثث  وييمثثا يلثثط جثثرول يوضثثح مثثا اوصثثل إليثثذ الباحثث  مثثن  لمسثثاذرا يثثطوبعثثر ا بيثث  البرنثثامج ا

 ناااج. 

 البعديالقبلي و  القياس االختبار في( في Zداللة الفروق بين متوسطات درعات المعموعتين التعريبية والضابطة وقيمة) (7-5عدول )

  Zقيمة   معموع الرتص متوسط الرتص العدد القياس المهارات
مستوال 
 الداللة

ابة رموز العناصر مهارة كت
 والمجموعات الذرية

 قبلط  بعرو

 10.500 3.500 3 الرا  السالب 
3.004 

 
دالة عند 

 125.500 9.654 13 الرا  الموجب  0.0.

   1 الاساوو

مهارة تصنيف األيونات 
حسب الشحنة لمعرفة 

 التكافؤ
 قبلط  بعرو

 7.500 7.500 1 الرا  السالب 
2.731 

 
دالة عند 

 83.500 6.958 12 الرا  الموجب  0.0.

   4 الاساوو

مهارة تبديل األيونات في 
 الصيغة الكيميائية

 قبلط  بعرو

 4.000 4.000 1 الرا  السالب 
3.196 

 
دالة عند 

 116.000 8.286 14 الرا  الموجب  0.0.

   2 الاساوو

مهارة التعرف على أنواع 
 التفاعالت الكيميائية

 لط  بعروقب

 1.500 1.500 1 الرا  السالب 
3.451 

 
دالة عند 

 134.500 8.967 15 الرا  الموجب  0.0.

   1 الاساوو

مهارة توظيف الصيغة 
الكيميائية في الحسابات 

 الكيميائية
 بعرو قبلط 

 5.000 5.000 1 الرا  السالب 
3.150 

 
دالة عند 

 115.000 8.214 14 الرا  الموجب  0.0.

   2 الاساوو

 قبلط  بعرو الدرعة الكلية

 0.000 0.000 0 الرا  السالب 

دالة عند  3.633
.0.0 

 153.000 9.000 17 الرا  الموجب 

   0 الاساوو

 10.500 3.500 3 اإلجمالط

 80.2=  0.0.الجرولي  عنر مساوى رتل   "z"قيم   
 00.1=  ..0.ل  الجرولي  عنر مساوى رت "z"قيم  

علياثثثا  موجثثثور يثثثرو  بثثثين الماوسثثث ام الحسثثثابي  للثثثررجام الاثثثط حصثثثل (7-.) ياضثثثح مثثثن جثثثرول
البرنثثامج  ياعليث  ل وإليجثارا بيث  البعثثرولصثالح الالبعثثرو و  ين الةبلثطالمجموعث  الاجريبيث  يثثط الةياسث

  .ب ف نسب  الكس  المعرل قاا الباح  بحسا  الةااا
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 :البرنامج الةااا   المعرل لب ف لفاعلي نسب  الكس (2-.) الجرولو 

 نسبة الكسص المعدل  لبلك    (8-5) عدول

 المهارة
المتوسط 
 القبلي

المتوسط 
 البعدي

الفرق بين 
 المتوسطين

نسبة الكسص 
 المعدل

 0.978 1.765 3.941 2.176 مهارة كتابة رموز العناصر والمعموعات الارية

لمعرفة التكافؤمهارة تصنيف األيونات حسص الشحنة   1.294 2.529 1.235 1.136 

 0.974 3.647 6.235 2.588 مهارة تبديل األيونات في الصيغة الكيميائية

 0.775 3.176 6.235 3.059 مهارة التعرف على أنواع التفاعلت الكيميائية

 0.726 3.118 5.588 2.471 مهارة توظيف الصيغة الكيميائية في الحسابات الكيميائية

 0.859 12.941 24.529 11.588 ررج  الكلي  للماارامال

لثثثرى عينثثث  البحثثث  هثثثط  لثثثب ف ( أن نسثثثب  الكسثثث  المعثثثرل8-5ياضثثثح مثثثن ذثثث ل ناثثثااج جثثثرول )
ل ومثثن ثثثا يمكثثن الةثثول أن البرنثثامج قثثر حةثث  ياعليثث  بررجثث  ( ل وهثثو نسثثب  مةبولثث  ومناسثثب 95850)

 .رى     الصف الحارو عفرماارام كااب  الصيب الكيميااي  لمةبول  يط انمي  

 .للبرنامج الةااا للوساا  الماعرر  بررج  مةبول  وجور ياعلي  ( أن2-.ياضح من الجرول )و 

 ويع و الباح  هحا النايج  لأسبا  الاالي :

الموجثثثور  يثثثط الكاثثثا  المررسثثثطل والاثثثط  الثثثف احاثثثواء البرنثثثامج علثثثو أمثلثثث  إضثثثايي  حيثثثر -0
 اوضح المفاوا بفكل سلسل وواضح.

 قامول الصيب الكيميااي  احاواء البرنامج علو -8

 افامال البرنامج علو أنواع الاةويا بمراحلذ المذالف . -3

 .يط الافاع م الكيميااي  وجور الاجار  وا نف   ب رية  المحاكا  -4

  لثثرى الرايعيثث وجثثور أمثلثث  مانوعثث  عثثن الصثثيب الكيمياايثث  بمسثثالي  ووسثثاا  ماعثثرر  اثيثثر -.
 لاعلا.ال    نحو ا

 وظيف الصيغ  الكيميااي  يط الحسابام الكيميااي .ا -1
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 التعقيص العام على نتائج الدراسة: -5-5

ا ثثثر الفعثثال تسثثثاذراا الوسثثاا  الماعثثرر  يثثط ماثثار  كاابثث  الصثثثيغ   الرراسثث  ناثثااجياضثثح مثثن 
ن إالكيمياايثث ل حيثث  رلثثم الناثثااج افثثو  المجموعثث  الاجريبيثث  علثثو المجموعثث  الضثثاب  ل حيثث  

ن كاناثثثا ماكثثثايااين قبثثثل البثثثرء بالبرنثثثامجل ولكثثثن اسثثثاذراا البرنثثثامج سثثثاها يثثثط انميثثث  المجمثثثوعاي
ن الاثثثررج يثثثط فثثثر  الصثثثيب الكيمياايثثث  سثثثاعر علثثثو إماثثثارام كاابثثث  الصثثثيغ  الكيمياايثثث ل حيثثث  

انميااال كما تحظ الباحث  عنثر ا بيث  البرنثامج علثو المجموعث  الاجريبيث  أن ال ث   ا رارم 
؛ ممثثا يثثرلل علثثو ياعليثث  البرنثثامج الةثثااال وهثثحا يافثث  مثثة ناثثااج العريثثر مثثن علالثثرياا الرايعيثث  للثثا
 .الرراسام السابة 

 توصيات الدراسة: -5-6

علثثو الماثثارام هثثحا البثثرامج  اركثث بثثرامج بالوسثثاا  الماعثثرر  يثثط جميثثة المنثثاهج علثثو أن  بنثثاء -9
 رايعي  للاعلا.حف ا واثير لريذ الاو  إلو حال  اإلاةان ال ال المذالف  ال  م  للوصول ب

ل ناثثاج بثثرامج وسثثاا  ماعثثرر  اعليميثث انظثثيا ورفثثام عمثثل للمعلمثثين بحيثث  يثثاا اثثرريباا علثثو إ -3
 الامكير علو المعلمين باساذراا ماارام كااب  الصيب الكيميااي .و 

ابنثثط و ار  الاربيثث  والاعلثثيا بثثرامج الوسثثاا  الماعثثرر  كمسثثلو  ارريسثثط مثثن ا سثثالي  الحريثثث   -2
لمين علو اوظيفاا واثرري    باثا علياثا؛ وهثحا ت بثر مثن ابنيثذ علثو أعلثو الاط افجة المع

 مساوىل وارجماذ إلو رورام ارريبي  للمعلمين أنفساا.
إبثثثثرا  ماثثثثارام كاابثثثث  الصثثثثيب الكيمياايثثثث  بصثثثثور  واضثثثثح  يثثثثط ثنايثثثثا الموضثثثثوعام الماعلةثثثث   -4

 بالافاع م الكيميااي  والحسابام الكيميااي .
لاعليميثثثثث  وانويعاثثثثثال واتهامثثثثثاا بإفثثثثثراف ال ثثثثث   يثثثثثط إجثثثثثراء الاجثثثثثار  اتهامثثثثثاا با نفثثثثث   ا -5

المعملي ل والاوصل إلو الصثيب الكيمياايث ل والاعبيثر عناثا بمنفسثاال وت يعامثرون علثو الحفثظ 
 الحو يارو إلو النسيان أو الوقوع يط ا ذ اء.

الرراسثام العلميث  يثط ا وير معلمط العلوا أثناء الذرمث  والمفثريين الاربثويين بناثااج البحثو  و  -6
 مجال الصيب الكيميااي  وحيرها.

اتهامثثثاا بثثثالاةويا المسثثثامر لماثثثارام كاابثثث  الصثثثيب الكيمياايثثث ل مثثثن ذثثث ل ا سثثثال  الااريثثث ل  -7
 وضرور  ماابع  المعلا أراَء ال    لاال ومناقفااا يط ا ذ اء الاط افية يط كاابااا.
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 المقترحات: -5-7

 رريسي ل ورراس  أثرها يط احصيل ال    للصيب الكيميااي .ارا  بعه اتساراايجيام الااق -9
 ضرور  إجراء رراسام أذرى علو مواضية مذالف  يط الكيمياء وكحلف يط العلوا بفكل عاا. -3
اقارا  أسالي  جرير  ومانوع  من ذ ل بثرامج الوسثاا  الماعثرر ل لانميث  ماثارام ال لبث  يثط  -2

   مذالف المباح  والمساويام. 
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 المصادر والمراعع
 القرآن الكريم

 المراعع العربية:
ياعلي  برنامج بالوساا  الماعرر  لانمي  المفثاهيا والثوعط الصثحط " :(2006أبو  اير ل حااا ) .9

ل الجامعثث  منشــورة غيــر رســالة ماعســتيرل "يثثط العلثثوا لثثرى  لبثث  الصثثف السثثارل ا ساسثثط
 .يلس ين لاإلس مي ل ح  

الاسثثاال الثثحااط يثثط انميثث  ماثثارام حثثل  اسثثاراايجي أثثثر " :(3001أبثثو عجثثو ل حسثثاا صثث   ) .3
ل الجامع  منشورة رسالة ماعستير غيرالمساال الكيميااي  لرى     الصف الحارو عفرل 

 .يلس ين لاإلس مي ل ح  
ـــاء  :(3007إسثثث ال أحمثثثر مثثثرحم ) .2 ـــم الكيمي  العربثثثطلرار الفكثثثر  ، نحـــو موســـوعة فـــي عل

 .ل مصرالةاهر 
أســـس الكيميـــاء العامـــة وغيـــر   :(3001مصثثث فو محمثثثور ) لإسثث ال أحمثثثر مثثثرحم وعمثثثار  .4

 ل مصر.الةاهر  رار الفكر العربطل ، العضوية
رار اليثثا ورو  ، تصــميم وتطبيــق :الوســائط المتعــددة  :(3004) وآذثثرونل محمثثر بصثثبو  .5

 للنفر والاو يةل عمانل ا ررن.
أثر اساذراا ذراا  المفاهيا يط ارريل مفاهيا يط الكيمياء " :(3009) ظل نجي  محفو ذبلفةي .6

العضوي  علو احصيل     المرحل  الثانوي  وااجاهاااا نحو مثار  الكيميثاء برولث  اإلمثارام 
 المجلر الرابة. 9العرر  معلة التربية العلمية، لالعربي  الماحر 

الاثثط اثثاثر يثثط ا بيثث  ا نفثث   والاجثثار   العوامثثل" :(9111) أحمثثر لعثث ر والةرا بعثثار ل حسثثين .7
 ،للبحوث والدراسات التربوية ةمؤتمعلة  "العلمي  يط منااج الكيمياء للصف الااسة ا ساسط

  ل6العرر  92المجلر 
ا ذ ثثثثاء الفثثثثااع  يثثثثط كاابثثثث  المعارلثثثث  الكيمياايثثثث  لثثثثرى " :(3002) بيثثثثومطل مصثثثث فو أحمثثثثر .1

ــاهج وطــرق التــدريسل "معلمثثط العلثثوا و ثث   الصثثف الثالثث  اإلعثثرارو ــي المن  ،دراســات ف
 .11العرر 

يعاليثثثث  الاثثثثرريل باسثثثثاراايجيام المافثثثثاباام يثثثثط الاحصثثثثيل وحثثثثل " :(3000البنثثثثال حمثثثثرو ) .1
معلــة ل "المفثثك م الكيمياايثث  لثثرى  لبثث  المرحلثث  الثانويثث  يثثط ضثثوء بعثثه الماغيثثرام العةليثث 

 (.9)الرابةل العرر  المجلر العمعية المصرية للتربية العلمية،
 كعمليث  الاعلثيا اكنولوجيثا يثط المعلومثام اكنولوجيثا اوظيثف": (٨٩٩١) الل يثف عبثر الج ارل .90

 – الجمعيثثث  لالتعلـــيم لتكنولوعيـــا المصـــرية للعمعيـــة العلمـــي المـــؤتمر ل"ريناميكيثثث  منظوميثثث 
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     ل٨٩٩١ صثثثثيف الثالثثثث ل الكاثثثثا  مثثثثن الثثثثثامن المجلثثثثر الاعلثثثثيال لاكنولوجيثثثثا المصثثثثري 
٨١-٨٨٨9. 

 .ل ا ررنرار واال للنفر والاو يةل عمان ، ومضات كيميائية  :(3003عبر الر ا  ) جعفرل .99
ثثثثثثر ياعليثثثثث  برنثثثثثامج اثثثثثرريبط باسثثثثثاذراا ذثثثثثراا  المفثثثثثاهيا يثثثثثثط "أ :(9111حجثثثثثا ول مثثثثثا ن ) .93

اسثثثاراايجيام حثثثل مفثثثك م الكيميثثثاء واعثثثريل أنمثثثا  الافضثثثيل المعريثثثط لثثثرى  ثثث   المرحلثثث  
 .ل مصرل الةاهر منشورة رسالة ماعستير غيرل "الثانوي 

ــة رســالة الخلــيج ل "ااجاهثثام ال لبثث  نحثثو اسثثاذراا الحاسثثو " :(9111حثثر ل سثثامط ) .92 معل
 .951-922     (ل97ل العرر )العربي

رار وااثثثل للنفثثثرل عمثثثانل  ل"الوســـائط المتعـــددة  :(3001) ريمثثثال والضثثثامن نااثثثلحثثثر  اهللل  .94
 .ا ررن

 الكمبيثوار لبرنثامج جمثاعط وال الفثررو العثره يعاليث " (:3002) كامثل أحمثر لالحصثرو .95
 الفي يثاء مثن كثل نحثو وااجاهثاااا ال ث   احصثيل يثط الثثانوو ا ول الصثف لفي يثاء

 ل مصر.اإلسكنرري  جامع  الاربي ل كلي  (ل59) العرر ل المعاصرة التربية معلة ل"والكمبيوار
بام حثثل المسثثاال مةارحثث  لمعالجثث  صثثعو  اسثثاراايجي " :(9115الحصثثينل عبثثر اهلل بثثن علثثط ) .96

ل التربية المعاصرة معلة ل"يط الكيمياء لرى ا ميح المرحل  الثانوي  بالمملك  العربي  السثعوري 
 (.26العرر )

ا ذ اء المفاهيمي  يط الكيميثاء " :(3009حسين صالح ) لالذليلو  عبر اهلل محمر ل يبالذ ا .97
معلـة  لاربر يط فمال ا ررن )المحاليل( لرى  لب  الصف ا ول الثانوو العلمط يط محايظ 

 .35العرر لكلية التربية
 لالموســوعة العلميــة المعاصــرة" :(3004) سثليمان يوسثثف لذيثثر اهللو  الذ يث ل أحمثثر فثفي  .91

 .مكاب  لبنان نافرونل بيرومل لبنان
ل رار أسثثثثام  للنفثثثثر الجثثثث ء الثثثثانط ، لشــــاملةموســــوعة الكيميـــاء ا" :(3005ذليثثثلل حسثثثثاا ) .91

 .ررنوالاو يةل عمانل ا 
 .ل ا ررنكلي  العلوا الجامعي  ا ررني  ، الكيمياء العامة  :(3001الذليلطل يوا  ع م ) .30
مةارحث  لعث ج صثعوبام  اسثاراايجي يعاليث  " :(3000رروي ل رضا عبر الةارر عبثر الفاثا  ) .39

 .64حل المعارتم الكيميااي  لرى ا ميح الصف الثال  اإلعرارول العرر 
 الرراسثثثط الاحصثثثيل يثثثط الماعثثثرر  الوسثثثاا  يعاليثثث ": (٠٢٢٢) جياثثثان والسثثثيرل يو يثثث  الذيثثثلل .33

 الصثف  البثام لثرى الجغراييثا مثار  يثط ا رضثي  الكثر  نمثاحج اسثاذراا ماارام بعه وانمي 
 .63العرر  لالتدريس وطرق المناهج معلة ل"الرياه بمرين  الماوس  ا ول
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اح الفثثفاي  يثثط احصثثيل  ثث   ثثثر اسثثاذراا الحاسثث  اآللثثط والفثثراأ" (:9116)رويثثرول علثثط .32
الصف ا ول الثانوو بمن ة  المرين  المنور  الاعليمي  لوحر  الرورام والمجموعام يط الجرول 

 .ل السعوري ل كلي  الاربي ل جامع  الملف سعورل الرياهمركز البحوث التربويةل "الرورو
او يثثثةل عمثثثانل   للنفثثثر والرار الفثثثرو  ل أســـاليص تـــدريس العلـــوم  :(3004 ياثثثونل عثثثاي  ) .34

 .ا ررن
عثالا الكاث ل  ، تكنولوعيا التعليم في عصر المعلومات واالتصـاالت  :(3003 ياونل كمال ) .35

 .الةاهر ل مصر
احليثثل صثثعوبام حثثل المفثثكل  يثثط الكيميثثاء وافثثذي  " :(9119 ياثثونل كمثثال عبثثر الحميثثر ) .36

 العثرر (ل4) مجلر لربيةمعلة كلية التل "عملياااا لرى ا ميح الصف الثال  الثانوو )ال راعط(
 مصر.جامع  اإلسكنرري ل (ل 9)

 ل استخدام الحاسوص واإلنترنت في ميـادين التربيـة والتعلـيم  :(3002سعار ل جورم أحمر ) .37
  ا ررن. رار الفرو  للنفر والاو يةل عمانل

  ثر صعوبام ارريل الكيمياء يط المرحلث  الثانويث  بالمملكث  العربيثأ" :(9112ل سالا )السعير .31
جامع  الملثف  لرسالة ماعستير غير منشورة ل"السعوري  كما يراها كل من المعلمين وال   

 .ل السعوري عبر الع ي ل جر 
رار اليثا ورو العلميث   ، أسـاليص تـدريس العلـوم والرياضـيات  :(3007س م ل عبر الحثايظ ) .31

 .ل ا ررنللنفر والاو يةل عمان
 مكاب  العبيكانل الرياهل السعوري . ء العامة ، الكيميا(: 3002سل انل ص   مص فو ) .20
برنثثثامج مةاثثثر  لانميثثث  بعثثثه الماثثثارام العمليثثث  الكيمياايثثث  " :(3003السثثثليال مثثث ف محمثثثر ) .29

 .10العرر  لرسالة الخليج العربي "لالمررسي  لرى  البام كلي  الاربي  للبنام بالرياه
لاثثثرريل الكيميثثثاء للوصثثثول الثثثو  مةارحثثث  اسثثثاراايجي ياعليثثث  " :(9112السثثثليال مثثث ف محمثثثر ) .23

 ل السعوري .كلي  الاربي  للبنام بالرياه رسالة دكتوراه غير منشورة،ل "مساوى اإلاةان
ياعليثثثثث  برنثثثثثامج لمحاكثثثثثا  بعثثثثثه الاجثثثثثار  الكيمياايثثثثث  باسثثثثثاذراا " :(3003السثثثثثليال رحثثثثثا  ) .22

امج لثثرى الكمبيثثوار يثثط انميثث  الاحصثثيلل وبعثثه ماثثارام عمليثثام العلثثا واتاجثثاا نحثثو البرنثث
 جامع  اإلسكنرري ل مصر. رسالة ماعستير غير منشورة،ل "    الصف ا ول الثانوو

ـــــددة الوســـــائط  :(3090السثثثثثيرل محمثثثثثر مرعثثثثثط ) .24 ـــــي ودورهـــــا المتع ـــــة ف ـــــدروس مواعه  ال
 ل مصر.مكاب  اتنجلو المصري ل الةاهر  ، الخصوصية

رار الكاا  ل  ا في التعليمالوسائط التعليمية الحديثة ودوره" :(9117السيرل محمر مرعطل ) .25
 .ل مصرالةاهر  للنفر والاو يةل
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أثثثر اسثثاراايجيام الاغيثثر المفاثثومط الصثثفي  لثثبعه المفثثاهيا  :(3000فثثبيرل ذليثثل إبثثراهيا ) .26
 .34العرر  ،معلة كلية التربية "لالكيميااي  لرى     الصف ا ول الثانوو العلمط

كيمياء بسثل ن  عمثان للمفثاهيا الكيمياايث  ياا معلمط ال" :(3001الفعيلطل علط بن هويفل ) .27
معلــة التربيــة ل "ا ساسثثي  يثثط الجثثرول الثثرورو الحثثري  ورورا يثثط ذثثوا  العناصثثر الكيمياايثث 

 .9العرر  93المجلر  العلمية،
الفارول عااه بن سعر مر ن والصالحل محمر علط ذليف  وعلول حسين محمر عبثر الفاثا   .21

 مكاب  العبيكانل الرياهل السعوري . ية ، كيمياء العناصر االنتقال(: 3005)
(: "أثثثثر اوظيثثثف اةنيثثثام الاعلثثثيا يثثثط انميثثث  ماثثثارام الافكيثثثر 3006صثثثيرال محسثثثن يثثثونل ) .21

ل ل حث  الجامعث  اإلسث مي  رسالة ماعسـتير غيـر منشـورة،العلمط لرى  لب  الصف السابة"ل 
 .يلس ين

ة وتطبيقاتهـــــا أساســـــيات الكيميـــــاء العضـــــوي  :(3005عبثثثثثالل مصثثثثث فو عبثثثثثر الل يثثثثثف ) .40
 .مع  رمناورل مصركلي  ال راع  بجا ، الحياتية

ــاج البرم  :(9114ل محمثثر )عبثثر الحميثثر .49 ــع إنت ــيواق ــي الــوطن العرب ــة ف ــات التعليمي مثثن   عي
 .لعربي  للاربي  والثةاي  والعلوال اونلمنفورام المنظم  ا

لمسثاويام المعرييث  ثر اساذراا معلا الكيميثاء لأسثال  حام ا"أ :(9111عبر المجيرل ممرو  ) .43
 معلـة التربيـة العلميـة،ل "العليا يط الارريل علو انميث  ماثارام الافكيثر العلمثط لثرى ال ث  

 (.4المجلر ا ولل العرر )
ل رار الفكثثر 2  مبــادا القيــاس والتقــويم فــي التربيــة،  :(3006عبثثر المثثنعال عبثثر الثثرا   ) .42

 .ل ا ررنعمان للل باع  والنفر
 الاحصثثثيل علثثثو العلثثثوا اثثثرريل يثثثط الحاسثثثو  اسثثثاذراا أثثثثر" :(٠٢٢١) جمثثثال الاثثثارول عبثثثر .44

وطــرق  المنــاهج فــي دراســات معلــة ل"اتباثثرااط السثثارل الصثثف لا ميثثح العلثثا نحثثو واتاجثثاا
 .ل مصر ن ا جامع  ل١٨ العرر التدريس،

معوقثثام اعلثثا الحاسثثو  واعليمثذ يثثط المثثرارل الحكوميثث  بمحايظثثام " :(3000عبيثرل عثثارل ) .45
جامعثث   رســالة ماعســتير غيــر منشــورة،ل " ين مثثن وجاثث  نظثثر المعلمثثين وال لبثث فثثمال يلسثث

 ل نابللل يلس ين.النجا  الو ني 
لثث  اسثثاذراا الحاسثثو  يثثط اثثرريل مثثار  الرياضثثيام ل لبثث  المرح" :(3009العجلثثونطل ذالثثر ) .46

 .ا ررن الجامع  ا ررني ل معلة دراسات،ل "الثانوي  يط مرارل مرين  عمان
ياعليث  اسثاذراا الاع يث  الموجث  يثط الاغلث  علثو صثعوبام " :(9113ل محمثر )العرلل عار .47

العثثرر  لالجثث ء ا ول معلــة كليــة التربيــة،ل "الثثاعلا يثثط مثثار  الكيميثثاء للصثثف الثثثانط اإلعثثرارو
  مصر. جامع  ال قا ي ل الااسة عفرل
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اهيا وماثارام أثثر برنثامج بالوسثاا  الماعثرر  يثط انميث  المفث" :(3090العربيرل محمثر جمثال ) .41
 ،غيــر منشــورة رســالة ماعســتيرل "حثثل المسثثمل  الفي ياايثث  لثثرى  ثث   الصثثف الحثثارو عفثثر

 .ل يلس ينالجامع  اإلس مي ل ح  
الوسائل والتكنولوعيا في التعليم بين اإلطار الفلسـفي   (:3002) عسةولل محمر عبر الفاا  .41

 . ل يلس ينح   لمكاب  أيا   ،واإلطار التطبيقي
يعاليثث  اسثثاذراا بعثثه اسثثاراايجيام اجايثث  المعلومثثام " :(9111الغنثثاال رااثثر )و  رل محمثثعلثثط .50

يثثثط احصثثثيل مثثثار  الكيميثثثاء ويثثثط انميثثث  الةثثثرر  علثثثو حثثثل المفثثثك م الكيمياايثثث  لثثثرى  ثثث   
 .ل مصرل جامع  عين فملل الةاهر "الصف ا ول الثانوو حوو السعام العةلي  المذالف 

 رار المسثثثير  ، اســـوص التعليمـــي وتطبيقاتـــه التربويـــةالح" :(3004ل يوسثثثف أحمثثثر )عيثثثارام .59
  للنفر والاو يةل عمان ا ررن.

(: "أثثثر برنثثامج محوسثث  بثثالذراا  المفاهيميثث  يثثط معالجثث  3090حثثانال ذالثثر عبثثر المثثامن ) .53
 رســـالة ماعســـتير غيـــر منشـــورة،صثثثعوبام اعلثثثا الفي يثثثاء لل ثثث   الصثثثف الحثثثارو عفثثثر"ل 

 .نل يلس يالجامع  اإلس مي ل ح  
أهمي  الماارام المذابري  ال  م  لاثرريل ل رراس  حو " :(3005الفالحل ناصر عبر الرحمن ) .52

كلي  (ل 7) العرر معلة العلوم التربوية، لالكيمياء"  الكيمياء بالمرحل  الثانوي  كما يراها معلمو
 ق ر.الاربي ل جامع  ق رل 

عريي  علو اةويا ا ذ اء المفاهيمي  ثر ارريل الكيمياء بالذراا  الم"أ :(3003الفرال معمر ) .54
جامعثث   رســالة ماعســتير غيــر منشــورة،وذفثثه قلثث  اتذابثثار لثثرى ا ميثثح الصثثف الااسثثةل 

 .ل يلس ينا قصول ح  
ــين النظريــة والتطبيــق  :(3004يرجثثونل ذالثثر محمثثر ) .55 مكابثث  الفثث    ، الوســائط المتعــددة ب

 .الكويم، للنفر والاو ية
(: "احليل محاوى كاا  الكيمياء للمرحل  الثانوي  من منظثور 9115ل نبيل عبر الواحر )يضل .56

 الةثثاهر ل مصثثرلالجامعثث  العماليثث ل  المجلثثر الثثثانطل المــؤتمر العلمــي الســابع،الثةايثث  العلميثث "ل 
    3-30. 

كليثث  الاربيثث  النوعيثث ل  ، إنتــاج بــرامج الوســائط المتعــددة" :(3099ل عبثثر اإللثثذ إبثثراهيا )الفةثط .57
 فيرل.جامع  كفر ال

 .ل يلس ينالجامع  اإلس مي ل ح   ، معلة مدرسو قسم الكيمياء  :(3007قسا الكيمياء ) .51
ــة األ مطبوعــات  الاركيثث  الثثحرو"ل -: "الكيميثثاء العامثث   م لقسثثا الكيميثثاء .51 ل حثث   زهــر،عامع

 .يلس ين
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 الرراسثط الاحصثيل علثو الماعثرر  بالوسثاا  الاثرريل اثمثير" :( ٠٢٢٨)  إبثراهيا أحمر قنريلل .60
 وطـرق فـي المنـاهج دراسات معلة ل"المعلومام باكنولوجيا والوعط اتباكاري  والةررام للعلوا

 ل مصر. ن ا جامع  ل٢٠ العرر التدريس،
ثثثثثر اسثثثثاذراا برنثثثثامج الحاسثثثث  اآللثثثثط يثثثثط مثثثثار  الفي يثثثثاء علثثثثو "أ :(1999اللايثثثث ل إبثثثثراهيا ) .69

جامعث  الملثف سثعورل  ،رسالة ماعسـتير غيـر منشـورةل "احصيل     الصف ا ول الثانوو
 .ل السعوري الرياه

ل معاثثر اإلمثثارام الاعليمثثطل الفثثارق  ، أساســيات الكيميــاء العامــة  :(3001المثثرنطل سثثمير ) .63
 .اإلمارام

ثر صثعوبام الثاعلا والمفثاهيا والع قثام الكيمياايث  لثرى  ث   "أ :(9111المرهونل إياا  ) .62
الجامعثثثث   ،غيــــر منشــــورة ســــتيررســــالة ماعل "الصثثثثف الااسثثثثة ا ساسثثثثط يثثثثط محايظثثثث  حثثثث  

 .ل يلس يناإلس مي ل ح  
ــيم  :(3090والحيلثث ل محمثثر محمثثور ) حمثثرأمرعثثطل اوييثث   .64 ر لل باعثث  رار الفكثث ، تفريــد التعل

 .ل ا ررنوالنفر والاو يةل عمان
ثر اساذراا إحرى برمجيام الحاسو  يثط مثار  العلثوا "ا :(1998الم يرول سل ان هويرو ) .65

جامعثث   رســالة ماعســتير غيــر منشــورة،ل "ف السثثارل اتباثثرااطعلثثو احصثثيل  ثث   الصثث
 .ل السعوري الملف سعورل الرياه

 الموقة اتلكارونط: ، كيف نستفيد من اإلنترنت في معال التعليم  :(3002المةبلل عبراهلل ) .66
 http://www.almekbel.net/benfit.htm. 

رراسثث  فثثامل  حثثول اسثثاذراا الحاسثثو  اآللثثط يثثط " :(9111ورحثثا ل أسثثام  ) منثثرور ل محمثثر .67
ـــيج ل "مفثثثارية الثثثرول ا عضثثثاءيا العثثثاا مثثثة الاركيثثث  علثثثو اجثثثار  و الاعلثثث ـــة رســـالة الخل معل

 .31العرر العربي،
مكاب  الساعط للنفثر الج ء ا ولل  ، مكتبة األسرة في الكيمياء  :(9112منصورل عا ف ) .61

 .ل مصريةل الةاهر والاو  
برنثثامج مةاثثر  لعثث ج صثثعوبام اعلثثا الكيميثثاء العامثث  لثثرى " :(2004الناقثث ل صثث   أحمثثر ) .61

 .ل مصرجامع  عين فملل الةاهر  رسالة دكتوراه،ل " لب  الجامع 
صثثثعوبام اعلثثثا الكيميثثثاء لثثثرى  لبثثث  كليثثث  العلثثثوا بالجامعثثث  " :(2001الناقثثث ل صثثث   أحمثثثر ) .70

 .ل يلس ينالجامع  اإلس مي ، يررسالة ماعستل "اإلس مي 
رتلثثث  اإلفثثار  يثثط المعارلثث  الكيمياايثثث  لثثرى ا ميثثح المرحلثثث  " :(9119النمثثرل مثثرحم أحمثثر ) .79

 .  94العرر  ،العمعية المصرية للمناهج وطرق التدريسمعلة  "لاإلعراري  والثانوي 

http://www.almekbel.net/benfit.htm
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 (9ملح  رقا )
 لباح كاا  اسايل مام  ا
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 (3ملح  رقا )

 قاام  بمسماء السار  المحكمين
 

 مكان العمل الررج  العلمي  اتسا ا
 الجامع  اإلس مي   ناا  عمير كلي  الاربي     ع و عفان . ر.أ 9
 الجامع  اإلس مي   رايل قسا الكيمياء عارل عوه اهلل. ر.أ 3
 اإلس مي الجامع    عمير كلي  العلوا ر. نظاا ا فةرأ. 2
 الجامع  اإلس مي   والجور  ناا  عمير كلي  الاربي  للا وير ولو  لياحي  ال. رأ. 4
 الجامع  اإلس مي   رايل قسا المناهج و  ر  الارريل إبراهيا ا س ل. ر 5
 الجامع  اإلس مي  مفرف الرراسام العليا   محمور الرنايسط. ر 6
 ا قصو جامع  الارريل أسالي  قسا - لاربي ا كلي    ا سااح حسن محمور .ر 7
 ا قصو جامع  ارريل و ر  المناهج قسارايل  جحجو    أبو محمر ر. يحيو 1
 جامع  ا  هر أسااح مفارف مناهج و ر  ارريل ر. ع ا رروي  1
 و ار  الاربي  والاعليا  مفرف كيمياء أ. سليا  ين الرين 90
 و ار  الاربي  والاعليا  يمياءمفري  ك أ. روت ياار السمف 99
 و ار  الاربي  والاعليا  مررل كيمياء أ. جابر حجاج 93
 و ار  الاربي  والاعليا  مررل كيمياء أ. إياا  صبيح 92
 و ار  الاربي  والاعليا  مررل كيمياء أ. سو ان الغصين 94
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 (2ملح  رقا )
 ي ب الكيمياااذابار لةيال ماارام كااب  الصي
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 (4ملح  رقا )
 مساعر للبرنامج الحو أعرا الباح رليل المعلا ال

 رليل المعلا
ياضمن هحا الملح  رلي  للمعلا حاو يامكن من اساذراا البرنامج بكل ساولذ حي  ان البرنامج 

ارو عفر مصما لوحر  الافاعل الكيميااط والحسابام الكيميااي  يط مبح  الكيمياء للصف الح
 علمط 

 
 األهداف: :أوالً 

 المرك  ا يونط.   صيغ  أن يحرر فرو  كااب .9
 .  يونيألمركبام  كيميااي  ا  يكا  صيغ .3
 .  يونيألمركبام   رم ي ا  صيغ طيسم .2
 حرو  الافاعل الكيميااط.  ياعرف علو كيفي .4
 لمفاوا الافاعل الكيميااط. يع ط اعريفا   .5
 . يحرر مافرام حرو  الافاعل الكيميااط .6
 . بمعارتم رم ي كيميااي يعبر عن افاع م  .7
 .كيميااي ي ن معارتم  .1
 كامل .  يونيأ  يكا  معارل .1

 صاييذ.  يونيأ  يكا  معارل .90
 يعرر أنواع الافاع م الكيميااي . .99
  يساناج مفاوا افاعل اتاحار بالاجرب . .93
 يصنف افاع م اتاحار. .92
 يوضح المةصور بافاع م الاحلل. .94
 افاع م الاحلل.علو   يع ط أمثل .95
 امثل افاع م احلل.  يكا  معارتم رم ي .96
 يوضح المةصور بافاعل اإلح ل البسي .  .97
 يعبر عن افاع م اإلح ل البسي  بمعارتم مو ون .  .91
 النفا  الكيميااط.   باتعامار علو سلسل كيميااي يكمل معارتم  .91
 لافاع م اإلح ل الم روج. يع ط اعريفا   .30
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 اع م الارسي . يوضح المةصور باف .39
 لافاع م الارسي .   عملي  يجرو أنف  .33
 . كيميااي   يمثل بعه افاع م الارسي  بمعارل .32
 علو حموه.  يع ط أمثل .34
 علو قواعر.  يع ط أمثل .35
 يعرف افاعل الاعارل. .36
 امثل افاع م الاعارل. كيميااي يع ط معارتم  .37
 علو افاع م ا ل  حا ام.   يع ط أمثل .31
 حا  اتمونيا يط المذابر. احضير   وضح  ريةي .31
 ياعرف علو مفاوا المول كوحر  قيال كمي  المار .  .20
 يوجاررو. أيوضح ع ق  المول بعرر  .29
 يحس  الكال  المولي  من الصيغ  الكيميااي  للمار .  .23
 يحس  عرر موتم الموار النااج  باساذراا المعارل . .22
 مار  مافاعل .   الموار النااج  برتلذ كال  يحس  كال .24
 للموار المافاعل .   ن النسب  المولي  والنسب  الحجمييةارن بي .25
 يعرف الحجا المولط. .26
 يوضح المةصور بةاعر  ايوجاررو. .27
 مو ون .   يحس  حجوا حا ام باساذراا معارل .21
 .  يوضح ما المةصور بالموتري .21
 .  الصيغ  الرياضي  لةانون الموترييساناج  .40
 المحاليل.   اساذراا موتريب  يحل مساال حسابي .49
 يةارن بين المار  المحرر  والمار  الفااض  من الافاعل الكيميااط.  .43
 يبين المار  المحرر  من الافاعل.  .42
 المار  النااج  باتعامار علو المار  المحرر .   يحس  كمي .44
 المار  الفااض  بعر حرو  الافاعل.   يحس  كمي .45
 يةارن بين النااج النظرو والنااج الفعلط للافاعل.  .46
 يحس  النااج الماوو للافاعل.  .47
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 : اإلطار العام للبرنامج:ثانياً 
 الواعهة الرئيسية للبرنامج 

 
 

 : شرال توضيحي ألحد الدروس: ثالثاً 
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   يونيرل ا ول ( صيب المركبام ا اضغ  علو الفصل ا ول ) الر
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  :: الوسائل واألعهزة المستخدمةرابعاً 
 امج يج  أن ياوير ما يلط:البرن تساذراا

   اوير ييذ برنامج يجاا  حاسو  بحيFlash  
  جاا  عرهLCD  
 

  :: أساليص التقويمخامساً 
نةا  الضعف   مرى احة  ا هراف بحي  ياا معالج  الاةويا هو معري  الارف من عملي

 يا وهما:ن من الاةو يواع ي  نةا  الةو  حي  اساذرا الباح  نوع
  .ويكون يط براي  الررل وحلف قبل الفروع يط المناقف  وا نف   التقويم القبلي: .9
  .ويكون يط نااي  الررل وحلف بعر اتناااء من المناقف  وا نف   التقويم البعدي: .2
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 (5ملح  رقا )
 صور مناةا  من البرنامج المساعر الحو أعرا الباح 
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 (6ملح  رقا )
 ي جراول صيب المركبام ا يون
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 (7) ملحق رقم
 تحليل المحتوال للوحدة الثانية ) التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية (

 الفصل األول : التفاعل الكيميائي
 :حدوث التفاعل ةالدرس األول: كيفي

 األهداف :
 أن ياعرف ال ال  علو كيفي  حرو  الافاعل ) ياا واسايعا  (  .9
 ا الافاعل الكيميااط ) معري  واحكر ( لمفاو  أن يع ط ال ال  اعريفا   .3
 واحكر (    ال  مافرام حرو  الافاعل ) معريأن يحرر ال .2

  :الدرس الثاني: صي  المركبات الكيميائية
 األهداف:
 أن يحرر ال ال  فرو  كاابذ صيغذ المرك  اتيونط ) ياا واسايعا  (  .9
 احكر ( و   ) معري  يونيألمركبام  كيميااي  ا  ن يكا  ال ال  صيغأ .3
 واحكر(  ) معري  يونيألمركبام   رم ي ا  ن يسمط ال ال  صيغأ .2

  الكيميائية المعادلةالدرس الثالث: 
 :االهداف
  .)معري  وا بي (  ورم ي لفظي  كيميااي بعبر ال ال  عن افاع م ن أ -9
  .كيميااي ي ن ال ال  معارتم ن أ -3
  :الاائبيةوقواعد  األيونية: المعادالت الرابع الدرس

 االهداف :
 واحكر (   ) معري  كامل  يونيأ  يكا  ال ال  معارلن أ .9
 واحكر (  ) معري  صايي  يونيأ  يكا  ال ال  معارلن أ .3

 :الدرس الخامس: تفاعلت االتحاد والتحلل
 :األهداف
 ) ياا واسايعا  (  الكيميااي نواع الافاع م أن يعرر ال ال  أ .9
 ) ياا واسايعا  (  بالاجرب حار يساناج ال ال  مفاوا افاعل اتان أ .3
 واحكر (   ف ال ال  افاع م اتاحار ) معرييصنن أ .2
 يوضح ال ال  المةصور بافاع م الاحلل ) ياا واسايعا  ( ن أ .4
 علو افاع م الاحلل ) ا بي (   مثلأيع ط ال ال  ن أ .5
 ل( ي) احل  م رم ييكا  ال ال  معارتن أ .6
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 يةالكيميائالفصل الثاني :الحسابات 
  :: المولالدرس األول

 :األهداف
 أن ياعرف ال ال  علو مفاوا المول كوحر  قيال كمي  المار  ) معري  واحكر ( .9
 أن يوضح ال ال  ع ق  المول بعرر ايوجاررو ) ياا واسايعا  (  .3
 ) ا بي ( للمار  الكيميااي  الصيغ من  المولي  الكال أن يحس  ال ال   .2

  ة:الله كتلبد ةالدرس الثاني: حساص كتل
 :االهداف
 ) ا بي (   باساذراا معارل النااج يحس  ال ال  عرر موتم الموار أن  .9
 ) ا بي (  المافاعل المار    كال  برتل النااج الموار   يحس  ال ال  كالأن  .3

  :الحعمية: قاعدة افوعادرو والحسابات الدرس الثالث
 االهداف :

 للموار المافاعل  )ا بي (  الحجمي النسب  أن يةارن ال ال  بين النسب  المولي  و  .9
 واحكر(   يعرف ال ال  الحجا المولط )معري أن .3
 أن يوضح ال ال  المةصور بةاعر  ايوجاررو ) ياا واسايعا  (  .2
 مو ون  )ا بي (   ل ال  حجوا حا ام باساذراا معارلأن يحس  ا .4

  :: الحسابات الكيميائية للمحاليل المائيةلدرس الرابعا
 :دافاأله

 ) ياا واسايعا  (   ن يوضح ال ال  المةصور بالموتريأ .9
 ) ياا واسايعا  (   الصيغ  الرياضي  لةانون الموتريأن يساناج ال ال   .3
 محاليل ) ا بي  (   حل مساال حسابيذ باساذراا موتريأن ي .2

   :: حساص المادة المحددةالدرس الخامس
 :األهداف
 رر  والمار  الفااض  من الافاعل الكيميااط )ا بي ( أن يةارن ال ال  بين المار  المح .9
 أن يبين ال ال  المار  المحرر  للافاعل )ياا واسايعا  (  .3
 المار  النااج  باتعامار علو المار  المحرر  )ا بي (   أن يحس  ال ال  كمي .2
 أن يحس  ال ال  كمي  المار  الفااض  بعر حرو  الافاعل )ا بي (  .4
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  :اتج النظري والناتج المئوي للتفاعل: النالدرس السادس
 :األهداف
 يةارن ال ال  بين النااج النظرو والنااج الفعلط للافاعل )ا بي (أن  .9
 يحس  ال ال  النااج الماوو للافاعل ) ا بي  ( أن  .3

 

 مساويام عليا ا بي  ياا احكر الو ن النسبط الوحر  الثاني 

 %2.4 %92.7 %24.5 %41 %57 الفصل اتول
 %5.6 %5.56 %37.1 %99 %42 فصل الثانطال

  :الفصل األول
 x 900الو ن النسبط للاحكر = عرر ا هراف   مجموع ا هراف الكلط 

 x  900 =24.5% 31 90الو ن النسبط للفاا = 
 x 900=92.7% 31 4=  الو ن النسبط للا بي 

 x 900=2.4% 31 9الو ن النسبط للمساويام العليا = 
  :الفصل الثاني

 91x 900 =99% 3الو ن النسبط للاحكر = 
 91x 900 =37.1% 5الو ن النسبط للفاا = 
 91x 900 =5.56% 90الو ن النسبط للا بي  

 91x 900=5.6% 9الو ن النسبط للمساويام العليا = 
 

 x 900الو ن النسبط للوحر  ا ولو = عرر الحص  يط الوحر   عرر الحص  الكلط 
                            =1 94x 900 = 57% 

 x 900 = 43.1% 94 6الو ن النسبط للوحر  الثاني  = 
 

مستويات  تطبيق فهم واستيعاص تاكر الدروس
 عليا

 الررل اتول
 كيفيذ حرو  الافاعل 

لمفاثوا الافاعثل  يع ط اعريفا   -
يحثثثثثثثثرر مافثثثثثثثثرام  –الكيميثثثثثثثثااط 

 حرو  الافاعل 

ياعثثرف علثثو كيفيثثذ 
 حرو  الافاعل

  

 الثانط  الررل
 ا يوني صيب المركبام 

 كيمياايثثثثثثثثثثثثث يكاثثثثثثثثثثثثث  صثثثثثثثثثثثثثيب  -
يسثثمط صثثيب  –  يونيثثألمركبثثام 

  يونيأرم يذ لمركبام 
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 الررل الثال  
  الكيميااي  المعارل 

يثثثثثثثثثثثثث ن معثثثثثثثثثثثثثارتم  
   كيميااي 

يعبثثثثثر عثثثثثن افثثثثثاع م 
   رم ي كيميااي 

 

 الررل الرابة 
   ا يوني المعارتم 

 - كاملثثث  يونيثثثأيكاثثث  معثثثارتم 
   صايي  يونيأ  يكا  معارل

   

 الررل الذامل 
افثثثثثثثثثثثثثثثثاع م اتاحثثثثثثثثثثثثثثثثار 

 والاحلل 

 -يصثثثثثثثثنف افثثثثثثثثاع م اتاحثثثثثثثثثار
  يكا  معارتم رم ي

نثثثثثثثثثثثثثثثثثثثواع أيحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرر 
الافثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاع م 

 – الكيمياايثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث 
 امفاثثثثثثثثثثثثثو يسثثثثثثثثثثثثثاناج 

افاعثثثثثثثثثثثثل اتاحثثثثثثثثثثثثار 
يوضثثثثثح  -بالاجربثثثثث 

المةصور بافاع م 
 الاحلل

علثثثو   مثلثثثأيع ثثثط  -
 افاع م الاحلل 

 

 ل الررل السار
افثثثثثثثثثثثثثثثثاع م اتاحثثثثثثثثثثثثثثثثار 

 والاحلل 

يوضثثثثثثثح المةصثثثثثثثور  
بافاعثثثثثثثثل اتحثثثثثثثث ل 

يكمثثثثثثثثثل  –البسثثثثثثثثي  
 كيمياايثثثث معثثثثارتم 

باتعامثثثثثثثثثثثار علثثثثثثثثثثثو 
 ل  الكيميااي السلس

يعبثثثثثر عثثثثثن افثثثثثاع م 
 اتح ل بمعارتم 

 

 الررل السابة 
 افاع م الارسي  

ح ل لافاع م اإل يع ط اعريفا  
 الم روج

يوضثثثثثثثح المةصثثثثثثثور 
 بافاع م الارسي 

يمثثثل بعثثه افثثاع م 
الارسثثثثثثثثثثثثي  بمعارلثثثثثثثثثثثثذ 

 كيميااي 

  نفثثثثث أيجثثثثثرو 
  عمليثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

لافثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاع م 
 الارسي  

 الررل الثامن 
افثثثثثثثثثثثثثثثثاع م الاعثثثثثثثثثثثثثثثثارل 
 وافاع م ا ل  حا  

 –علثثو الحمثثوه   مثلثثأيع ثثط 
 –علثثثثثثو قواعثثثثثثر   مثلثثثثثثأيع ثثثثثثط 

يع ثثط  –يعثثرف افاعثثل الاعثثارل 
امثثثثثثثثثثثثثثل  كيمياايثثثثثثثثثثثثث معثثثثثثثثثثثثثارتم 

يع ثثثثثثثثط  –افثثثثثثثثاع م الاعثثثثثثثثارل 
  فاع م ا ل  حاامثلذ علو ا

  يوضثثثثثثثثثثثثثح  ريةثثثثثثثثثثثثث
احضثثثثثثثثثثثثثثير حثثثثثثثثثثثثثثا  
اتمونيثثثثثثثثثثثثثثثثثثا يثثثثثثثثثثثثثثثثثثط 

 المذابر 

  

 الفصل الثانط 
 الررل اتول 

 المول 

ياعثثثثثثثرف علثثثثثثثو مفاثثثثثثثوا المثثثثثثثول 
  المار كوحر  قيال كمي  

  يوضثثثثثثثثثثثثثح ع قثثثثثثثثثثثثث
المثثثثثثثثثثثثثثثثثثول بعثثثثثثثثثثثثثثثثثثرر 

 يوجاررو أ

 الموليثث  الكالثث يحسثث  
 الصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيغ مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن 
   الكيميااي 
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 الررل الثانط 
   كال  برتل  حسا  كال

يحسثثثثث  عثثثثثرر مثثثثثوتم   
 النااجثثثثثثثثثثثثثثثثثثث المثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوار 

 –باسثثثثثثثاذراا معارلثثثثثثثذ 
يحسثثثثثث  كالثثثثثثذ المثثثثثثوار 

برتلثثثثثذ كالثثثثثذ  النااجثثثثث 
 المافاعل الموار 

 

 الررل الثال  
يوجثثثثثثثثثثثثثثثثثثاررو أقاعثثثثثثثثثثثثثثثثثثر  
  الحجمي والحسابام 

يوضثثثثثثثح المةصثثثثثثثور  يعرف الحجا المولط 
 يوجاررو أبةاعر  

 النسثثثثثثثثب يةثثثثثثثثارن بثثثثثثثثين 
 والنسثثثثثثثثثثثثثثثثب  الموليثثثثثثثثثثثثثثثث 
للمثثثثثثثثثثثثثثثثوار  الحجميثثثثثثثثثثثثثثثث 

يحسثثثثثث   – لثثثثثث المافاع
حجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوا حثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا ام 
باسثثثثثثثثاذراا معثثثثثثثثارتم 

   مو ون

 

 الررل الرابة
 المااي المحاليل 

يوضثثثثثثثح المةصثثثثثثثور  
 –  بالموتريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 الصثثثثثثثثثيغ نسثثثثثثثثثاناج 
لةثثثثثثثانون  الرياضثثثثثثثي 

   الموتري

  يحثثثل مسثثثاال حسثثثابي
  باسثثثثثثثثثثثثاذراا موتريثثثثثثثثثثثث

 المحاليل 

 

 الررل الذامل 
 حسا  المار  المحرر  

يبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثين المثثثثثثثثثثثثثثثثثثثار   
 للافاعل  المحرر 

 المثثثثثار   يحسثثثثث  كميثثثثث
باتعامثثثثثثثثثثثار  النااجثثثثثثثثثثث 

 -المحثرر  المار علو 
يحسثثثثث  كميثثثثث  المثثثثثار  

بعثثثثر حثثثثرو   الفااضثثثث 
يةثثارن بثثين  –الافاعثثل 
 المحثثثثثثثثثثثثثثثثثرر المثثثثثثثثثثثثثثثثثار  
  والفااض 

 

 الررل السارل 
النثثثثااج النظثثثثرو والنثثثثااج 

 الماوو للافاعل

يةثثثثثثثثثارن بثثثثثثثثثين النثثثثثثثثثااج   
 –النظثثثثثثثثثرو والفعلثثثثثثثثثط 

يحسثث  النثثااج الماثثوو 
 للافاعل
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 أيونية

 الصيغ الكيميائية

 عضوية تساهمية

 شهيرة نظام أحماض أكسجينية binaryأحماض  أكثر من ذرة انتقالية أساسية

 كحوالت أحماض كربوكسيلية ألدهيدات ألكاينات ألكانات ألكينات

 (1ملح  رقا )
 اصنيف الصيب الكيميااي 
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Summary of the study 

This study aimed to set up multi-media program, in the unit of the chemical 
reaction and chemical calculations, in Chemistry subject for 11th grade, and to 
detect the impact of this program in the development of writing skills of 
chemical formulas for the 11th grade students. 

To achieve the objectives of the study, the researcher followed the Descriptive 
Analytical Method, Constructivist Approach Method  and Experimental Method, 
using the tools of the study represented in: Building skills test of writing 
chemical formulas in the unit of the chemical reaction and chemical 
calculations, in Chemistry subject for 11th grade (the first semester), The pre-
test and the post-test,  which contained 37 paragraphs, after presented to 
arbitration committee of specialized teachers to approve it, and was 
implemented on the exploratory sample to calculate the time of the test and 
coefficients of difficulty and discrimination, to the paragraphs of test, and ratified 
testing and stability. The study population consisted of all students in the 11th 
grade (science), in the Directorate of west Gaza, registered for the academic 
year (2011-2012), which composed of 945 students. 

The researcher selected the sample from the School of Sami Al-Alami 
Secondary School (Boys), in the Directorate of west Gaza, the school was 
chosen and selected by the intentional way, the study sample consisted of 36 
students, divided into two samples: The control sample consisted of 19 
students, and the experimental sample of 17 students. The researcher used 
statistical treatments, the most important tests of them used is Mann-Whitney 
test, the coefficient of ETA, and d to find the effect size, the Pearson correlation 
coefficient, Jitman equation for not equal retail mid-term, data analysis was 
obtained by SPSS program. 

The study reached to the following results: 

1. Clarify the most important skills related to writing chemical formulas: The 
skill of writing symbols of elements and atomic groups, the skill of 
classification of ions according to the charge to determine equivalence, 
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the skill of switching ions in chemical formula, the skill to identify the 
types of chemical reactions, and skill of employment the chemical 
formula in the chemical calculations. 

2. Preparing a multimedia program in the unit of the chemical reaction and 
chemical calculations, in Chemistry subject for 11th grade. 

3. Detect the effect of this program in the development of writing skills of 
chemical formulas for the 11th grade students, whereas the existence of 
differences appeared in the post-test between the experimental group 
compared to their peers in the control group for the experimental group, 
and the effect was large. 

4. Detect the effectiveness of this program in the development of writing 
skills of chemical formulas for the 11th grade students, by calculating the 
average earnings for BlackBerry, The value was (0.859). 

The researcher concluded the recommendations which of the most important 
are  :  

1. Use the multimedia effectively during the educational process will do 
an effective impact on the academic achievement for the students. 

2. Developing Multimedia programs in all curricula which interacts with 
the students and motivate them and raises their motivation to learn. 

3. Organizing workshops for teachers so that they are trained to be able 
to produce the multimedia educational programs. 

4. Emphasis upon the teachers about the necessity  of  using skills of 
writing the chemical formulas. 
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