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أىمية البحث :
احتمت التربية والتعميم مكانة متقدمة لدى دول العالم في عصر التقدم والثوور التقنيوة والتحووات

الس وريعة ألنهووا ض ورور لواجهووة متبمبووات الحيا ولكونهووا ثات تووإثير فووي إعووداد النقوويا وبنيووا و وميووا
وعممي ووا وألنه ووا الت ووي ت وووفر اإلبو وراا الت ووي تتبمبه ووا عممي ووة التنمي ووة والتح ووديا ف ووي المجتمو و  .التقري وور

المركو و ي 4651ص )434وان نج ووا األم ووم وتق وودمها تتو و و

عم ووي إع ووداد أبنائه ووا وتكام وول قاص ووياتهم

جسميا وعقميا ونفسيا واجتماعيا ليكونوا أدوات فاعمة في رف قان األمة ومكانتها وا يتحقق هثا األمر
األمن اولل ااهتموام بوالتعميم وتنميوة البا وات البقورية التوي تحتاجهوا ابوب التنميوة  ...وان موا يتحقوق
من هثا لدى األفراد إنما يتم عبر وسائل التربية الماتمفة من مناهج دراسية  .و ياد المعوار وتوسوعها
وضوواامة حص وويمتها قووكمت ص ووعوبة فووي اإللم ووام بهووا ل ووثل صوونفت إل ووي م ووارد د ارس ووية وو عووت عم ووي

الم ارح و و و و و و وول الد ارس و و و و و و ووية الماتمف و و و و و و ووة بحسو و و و و و و و

حاج و و و و و و ووات المتعمم و و و و و و ووين و و و و و و و وود رأته و و و و و و ووم ف و و و و و و ووي ك و و و و و و وول

مرحمة جبرائيل 4651ص )435إبراهيم  4644ص .)113

وتعتموود التربيووة فووي إيصووال أهوودافها إلووي الناقووئة عمووي ن ووات عوود منهووا بوول وأهمهووا هووو التعموويم

المابووب والمقصووود دااوول المدرسووة  .وبهووثا فووالتعميم لوويع عمميووة سووهمة األداا أتمووا هووي عمميووة تربويووة
هادفة تحتاج إلي أهدا

تحقيق األهدا

مجلظ جامطظ كربالء

وتابيب مسبق وجهود استثنائية لكي يوتم إحوداا الوتعمم المبمو .بموا يضومن

التربوية المنقود

ومن متبمبات عمل المدرع الناجح هو مساعد بمبته عم وي
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تابوويب أعمووالهم وواجبووا ته وم المدرسووية موون اوولل إثووارتهم لد ارسووة الموضوووج الجديوود وبمعنووي أاوور إن

يقوم المدرع بتهيئة أثهوان البمبوة لمودرع الجديود وهوثا موا اسوتدعي مون التربوويين إيجواد أسوالي

بمثابوة مثيورات توجوه لمبوول

األسوووالي

تكوون

تسووتدعي مونهم اسووتجابات تسوواعد عموي إحووداا العموويم المبموو وموون هووث

مو ووا أبمو ووق عميو ووه اسو ووتراتيجيات التووودريع ومنها األه وودا

السو ووموكية اااتصاصو ووات القبميو ووة

المماصووات العام ووة المنلمووات المتقدم ووة وأس ووئمة التحضووير وه ووث كمه ووا اسووتراتيجية ب وول الت وودريع اما

األسوئمة الصووفية التووي تتاموول عوورم الموواد الد ارسوية والترثيووة الراجعووة وسيرهووا فهووي اسووتراتيجيات تمووارع
أثناا القيام بعممية التدريع تتامل عرم الماد الدراسية .

و وود ااتووار الباحثووان اسووتراتيجيتين منهمووا همووا اسووئمة التحضووير والترثيووة الراجعووة بهوود

مقارنووة موون اوولل معرفووة اثرهم وا عمووي تحصوويل بمبووة الص و

إجوراا

الثوواني المتوسووب فووي موواد الكيميوواا.ولكل

ااسووتراتيجيتين فوائوود تبوورق إليهووا التربويون فاسووتادم التحضووير كاسووتراتيجية بميووة فووي التوودريع تحقووق

الكثيوور موون اايجابيووات فووي تعمووم البمبووة وتتفووق والفسوومفة الحديثووة فووي التربيووة التووي تجعوول البالو

محووور

العممي ووة التعميمي ووة ب وودا م وون الم وودرع وه ووي عب ووار ع وون اس ووئمة تحري وور يق وودمها الم وودرع لبلب ووه لتربي ووة
الموضوج الجديد المم تدريسه في الدرع القادم كرى  4654ص )431وتساعد عمي تو ما ينبروي

ان يحققووه البال و

فووي الدرع القيسووي4656ص )14ومراعاتهووا لمفووروق الفرديووة وتنميووة مهووارات الق وراا

والكتابة والتحصيل.
إن هووث األسووالي

التووي تسووتادم م و البمبووة فووي توودريع الموواد تسوواعدهم عمووي التهيئووة ألد ار

الماد بصور فعالة وتنمي الفاعمية الثاتية لديهم وتقجعهم في ااعتماد عمي النفع لوثا مون الضوروري
تدري

البمبة عمي برائق الدراسة الثاتية المستقمة اكتسا

المعار والمهارات اارج الص

جبرائيول

4651ص  )342وتبر أهمية ثل أكثر وضوحا في استادامها في المدارع اابتدائية والمتوسوبة إث

ت و داد أهميتهووا النسووبية فووي اسووتادام النقوواب الووثاتي فووي اكتسووا
الكتو و

المعووار وتكوووين المهووارات واسووتادام

المدرس ووية األا وورى جبرائي وول 4651ص  )341وف ووي ار ووالمربين الترب ووويين إن األس ووئمة تحتسو وا

البمبووة عمووي القيووام بنقوواب ثهنووي للسووتجابة وممارسووة األنقووبة بحسو

وسايته ومدى تنميته للستدال الفكري عند البال

مسووتوى السووال ونوعووه وفاعميتووه

اميل بل ص )3وتتضمن فاعمية أسوئمة التحضوير

المسووبقة فووي الووتعمم بإنهووا تضوومن تحضووير البمبووة لمموواد والموضوووج فبوول تدريسووه ألنهووا مجموعووة موون

األسووئمة يعوودها الموودرع وتربووي موضوووج الوودرع الجديوود ويبم و
البيووت كواج و
مجلظ جامطظ كربالء

موون البمبووة اإلجابووة عنهووا كتابووة فووي

بيتووي كوورى 4653ص .)35وفضوول ع ون تنميووة مهووار الكتابووة والتعبيوور والمسوواعد فووي
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إع ووداد ال وودرع والتاب وويب ل ووه وم ارع ووا الف ووروق الفردي ووة وتحقي ووق التكو ورار ال ووثي يع وود اح وود أس ووع التعم وويم
وق ووروبه وتعوي وود البمب ووة ع وول القو وراا الثاتي ووة و وود أق ووارت البح وووا والد ارس ووات الت ووي أجري ووت ف ووي ه ووثا

المضومار كد ارسووة كووري  4651إلوي اثوور أسووئمة التحضووير ود ارسوة واقووبرن 4636Washburnإلووي اثوور
اس ووتادام األس ووئمة ف ووي و وراا م وواد العم وووم ااجتماعي ووة ف ووي التعم وويم ود ارس ووة روا ك ووورن

ROTH

 4633KOPHإلووي ان إعبوواا األسووئمة بوول توودريع الموواد أكثوور فائوود فووي الووتعمم وااسووتفاد ود ارسووة

ف و و ورايع

Press

 4641ود ارسو و ووة بوو وووكر

Boker

4641ود ارسو و ووة ان و وود رسوو ووون وريو و وودل

 4642Anderson&Riddleال ووي ان ااس ووتجابة القبمي ووة ت ووؤدي ال ووي ي وواد أداا البمب ووة ف ووي اااتب ووار

ألبعدي.

إم ووا اس ووتراجية الثاني ووة فه ووي الترثي ووة الراجع ووة وه ووي كمعرف ووة لمنت ووائج تق ووتمل عم ووي المعموم ووات الت ووي
التي تتبني له در تقدمه في أنجا األهدا

يتسممها البال

لثا فهي تقوم عمي بعدين اساسين هما

 قووكل المعمومووات المعبووا التووي وود تكووون عمووي الصووور معمومووات مكتوبووة او قووفوية او بصووور
تقرير توض فيه نقاب القو والضع .

 عدد مرات تقدم الترثية الراجعة التي د تؤول الي تجربة العمل الي أج اا فرعية بحيا يحصل
الفوورد عمووي معمومووات كاممووة عوون نتووائج أدائووه وفووي ضوووا ثلو يقوووم بتعووديل مسووار اوولل العموول
وي يد من الدافعية لإلنجا

قري

4651ص.)52

وهنا مصادر متنوعة لمترثية الراجعة ت ود المدرع بترثية راجعة فالمدرع أثناا وجوود فوي
داال الص

يحصل عمي المعمومات التي ترثى أسموبه ألتدريسي من الل العلموات المرتسومة عموي

جبا بمبته او سموكهم داال الص

ويفهم من اللها مدى صعوبة المواد ومودى درتوه عموي إيصوالها

لهو ووم او مووون اووولل الواجبو ووات اليوميو ووة او النتو ووائج اامتحانيو ووة ن و و ار4653ص  )13والترثيو ووة الراجعو ووة
ارتببت بقوكل واضوح مو عمميوة التعمويم والوتعمم وأصوبحت مون أفضول األسوالي

التربوية في الص

التدريسوية والممارسوات

الدراسي وألنها وسيمة مهمة في تحقيق ااتصال والتفاعل بين المدرسين بمبتهم

كموا إنهوا تسوواعد عموي تعمووم أفضول وتقودم ممموووع فوي التحصوويل الد ارسوي سووامي

 .)451ولثل استادمت الترثية الراجعة كإحد المتريرات في مجال البحا والتجري

 4651ص

وأجريوت البحووا

والد ارسووات واقووارات النتووائج الكثيوور منهووا الووي ان اسووتادمها يوود موون مسووتوى التحصوويل الد ارسووي ومنهووا
د ارس ووة بون وودى 4635 Bondiالتو ووي أق ووارت إلو ووي أفض وومية الت وودريع باس ووتادام الترثيو ووة الراجع ووة عموووي
الت وودريع ب وودون ترثي ووة راجع ووة وك ووثل توص وومت د ارس ووة ك وول م وون رينو و ى

 4641 Rienziل وويفج

 4644Levichكوول عمووي حوود عمووي نفووع النتووائج  .وفووي الوووبن العربووي فقوود توصوول الفيووام 4651
مجلظ جامطظ كربالء
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وص ووالحه  4652والموور وق  4656الوودليمي  4664وعبوود الوورحمن واب وراهيم  4663التووي ودت بترثيووة
راجعة إلي أفضميتها .

وتبر أهمية البحا فضل عما تقدم من أنها أول دراسة يستادم في ماد الكيميواا نووعين ماتمفوين

من ااستراتيجيات لمتوصل الي فعالية هث ااستراتيجيات وهي اسئمة التحضير والترثية الراجعة .

أهداف البحث
البحا الحالي الي معرفة

يهد

 .4اثر استادام استراتيجية اسئمة التحضوير كاسوتراتيجية بيموة لمتودريع فوي تحصويل بمبوة الصو
الثاني المتوسب في ماد الكيمياا .

 .3اثوور اسووتادام الترثيووة الراجعووة كاسووتراتيجية تدريسووية لمتوودريع فووي تحصوويل بمبووة الصو

الثوواني

المتوسب في ماد الكيمياا .

فرضيات البحث:
لتحقيق هدفي البحا وض الباحا الفرضيات اآلتية

 .4ا يوجود فوورق ثو دالووة إحصووائية فووي متوسووب التحصوويل فووي موواد الكيميوواا لمصو

الثوواني المتوسووب

بين البمبة الثين يتم تدريسهم باستادام أسئمة التحضير كاستراتيجية والوثين يوتم تدريسوهم باألسومو

ااعتيادي في التحضير.

 .3ا يوجود فوورق ثو دالووة إحصووائية فووي متوسووب التحصوويل فووي موواد الكيميوواا لمصو
بين البمبة الثين يتم تدريسهم باستادام الترثية الراجعة كاستراتيجية تدريسية .

الثوواني المتوسووب

حدود البحث:
يقتصور البحوا عموي مدرسوة مون مودارع المديريووة العاموة لتربيوة محافلوة كوربلا وعموي بمبووة
الص

الثاني المتوسب لمعام الدراسي  4663/4662يقتصر عمي متريورين مون متريورات البحوا هموا

أسئمة التحضير والترثية الراجعة وعمي الكيمياا المقرر لمص

والثاني والثالا والراب والاامع).

الثاني المتوسب وعمي الفصول األول

تحديد المصطلحات
مجلظ جامطظ كربالء
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 .4ااسووتراتيجية التدريسووية نقووابات محوودد تتعمووق بالموواد التووي تعبووي لمبمبووة سوواا بوول التوودريع أو
أثنائهووا موون بوول الموودرع بريووة ااسووتعداد لمووا سووو
المدرع لها بهد

يوودرع لهووم أو مووا ينبرووي تو عهووا فووي أثنوواا قوور

جعل عممية تعممهم من الل وليفتها التو عية أكثر فعالية .

 .3اسووتراتيجية أسووئمة التحضووير اسووتراتيجية موون اسووتراتيجيات مووا بوول التوودريع ويقصوود بهووا فووي هووثا
البحا مجموعة من األسئمة تربي الجوان

البحا المتضمنة في ماد الكيمياا لمص
تعبي كواج

األساسية لكل موضووج مون الموضووعات المحودد فوي

الثاني المتوسب يعدها الباحا ألسورام البحوا الحوالي

بيتي لموضوج الدرع القادم لإلجابة عنها أثناا راا الموضوج وتقديمها مكتوبة إلوي

المدرع في بداية الدرع لتصحيحها واعادتها لهم في الدرع التالي.

 .1الترثيووة الراجعووة مجموعووة موون األسووئمة تعبووي الجوان و

األساسووية لكوول موضوووج موون الموضوووعات

المحودد فووي البحووا والمتضومنة فووي موواد الكيميواا لمصو

الثوواني المتوسوب يعوودها الباحووا ألسورام

البحا الحالي تعبي أثناا القيام بالتدريع ليجي
عمي اإلجابات بما يع

عنها البمبة أثنواا بور المواد وابولق التعميقوات

القعور بصحة اإلجابة أو ابئها باستادام األلفال صوح ابوإ جيود

أحسنت ) بقصد تعر البال

عمي ااستجابة الصحيحة والاابئة عمي كل إجابة لفلية .

 .1األسمو ااعتيادي يقصد بوه فوي هوثا البحوا الصويرة المتبعوة مون بول مودرع مواد الكيميواا فوي
الت وودريع بالبريق ووة التقميدي ووة الس ووائد ل وودى المدرس ووين مو و اس ووتبعاد أعب وواا أس ووئمة تحض ووير س ووبق أو

استادام الترثية الراجعة أثناا اإلجابة عن األسئمة المتاممة لعرم الماد .

 .2التحصوويل مجموووج مووا يحصوول عميووه البمبووة موون درجووات فووي اااتبووار التحصوويمي ألبعوودي المعوود
إلجرائه بعد انتهاا تجربة البحا.

دراسات سابقة:
لم يعثر الباحا عمي دراسات استادمت أو عالجت المتريرين في آن واحد لمعرفة اثرهما ولثا
فقد لجإ الباحوا إلوي معالجوة كول متريور عموي حود أو مو متريورات أاورى وبوثل صونفت الد ارسوات إلوي

محورين هما

 .5المحور األول :
أسئمة التحضير كمترير مستقل م التحصيل الدراسي كمترير تاب و ود أجورى فوي ثلو 4653

د ارس ووة لمعرف ووة اث وور اس ووتادام ااس ووتراتيجيتين األه وودا
مجلظ جامطظ كربالء

الس ووموكية وأس ووئمة التحض ووير ف ووي تحص وويل بمب ووة
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الص و

ف الح محمد حسن الصافي

األول بكميووة التربيووة فووي موواد األحيوواا و عووت العينووة البالرووة  )53بالبووا عمووي أرب و مجووامي

ودت األولي بإهدا

سموكية وأسئمة التحضير معا والثانيوة بإسوئمة التحضوير فقوب والثالثوة بإهودا

سووموكية ولووم تو ود المجموعووة الرابعووة ا بإهوودا

سووموكية وا بإسووئمة تحضووير  .وكانووت النتووائج البحووا

تفوووق المجموووعتين األولووي والثانيووة عمووي المجموووعتين الثالثووة والرابعووة بدالووة إحصووائية فووي حووين لووم يكوون
هنوا فورق ثو دالوة إحصوائية بوين أداا المجموعوة األولوي والثانيوة وكوثل بوين أداا المجمووعتين الثالثوة

والرابعة  . )zakri ,4653و ام القيسي  4656بدراسة لمعرفة أثر استادام استراتيجية أسئمة التحضير
كاستراتيجية بمية لمتدريع في التحصيل الدراسي لبمبة الصو

الثواني المتوسوب فوي مواد التواري وتبعوا

لمترير الجنع وألهرت النتائج بوجود فرق ثو دالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية التي درست
باس ووتادام أس ووئمة التحض ووير والض وواببة الت ووي درس ووت بإتب وواج األس وومو ااعتي ووادي لمتحض ووير ولص ووالح

المجموعة التجريبية القيسي  4656ص .)44وكثل
معرفة اثر استراتيجيتي األهدا

الص

ام عبد الرحمن والنوا يو

 4664بد ارسوة هودفت

السموكية وأسئمة التحضير كاستراتيجيتين لمتدريع فوي تحصويل بول

الثالا في معهد إعداد المعممين كربلا في ماد الجررافية .
و د ألهرت النتائج عدم وجود فرق ثو دالة إحصائية بين المجموعة األولوي والمجموعوة الثانيوة

وكثل عدم وجود فرق ثو دالة إحصائية بين المجمووعتين فوي يواع ااسوتبقاا فوي نفوع اااتبوار

المعاد تببيقه بعد قهر من تببيق اااتبار األول عبد الرحمن وناي

4664ص .)43 -4كما أجرى

عبوود الوورحمن واميفوواني  4663د ارسووة اثوور اسووتادام أسووئمة التحضووير كاسووتراتيجية بيمووة لمتوودريع فووي

التحصيل الدراسي لبمبة الص

األول المتوسب في ماد واعد المرة العربية و د تم ااتيار مدرسوتين

لمتجربة وبمغ حجم العينة  )431بالبا سموا إلي مجموعتين تجريبية ومجموعتين ضاببة وفوق متريور

الجنع وكوفئ المجامي في المتريرات الداامية المؤثر واعد األهدا

السوموكية  ،وأسوئمة التحضوير

كما تم بناا اااتبار التحصيمي وفق ااربة ااتبارية و سم بالصدق والثبات والتمي .

وتوصوول البحووا الووي تفوووق المجموعووة التجريبيووة التووي تووم تدريسووها باسووتادام اسووتراتيجية أسووئمة

التحض ووير ف ووي متوس ووب تحص وويمها عم ووي المجموع ووة الض وواببة الت ووي ت ووم تدريس ووها باس ووتادام األس وومو
ااعتيادي في التحضير وبحس

ترير الجنع عبد الرحمن واميفان 4663ص.)15 -4

 .2المحور الثاني :
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و ود أجورى رينو ى  4641د ارسوة فوي

الترثية الراجعة كمتريور مسوتقل والتحصويل كمتريور تواب

بريبانيا هدفت معرفة اثر الترثية الراجعة عمي التحصيل وتكونت العينة من  ) 115بالبا وبالبة من

جامعة هو فستار سمت إلي مجموعتين يعرم أفراد المجموعة التجريبيوة عموي ترثيوة راجعوة مكتوبوة
والمجموعة الضواببة ا يحصول أفرادهوا عموي ترثيوة راجعوة

وألهورت النتوائج وجوود فوروق ثات دالوة

إحصائية لصالح المجموعة التجريبية باستادام اااتبار التائي لمعالجة البيانات . )Renzi 4641

إمووا د ارسووة لوويفمج  4644 Levitchفقوود أجريووت فووي الوايووات المتحوود األمريكيووة وهوودفت معرفووة

اثوور الترثيووة الراجعووة عمووي التحصوويل وااسووتبقاا فووي موواد األحيوواا وتكونووت عينووة البحووا موون )431
بالبة في مدرسة ثانوية بنيويور

و سمت العينة الي ارب مجامي

انموواب ماتمفووة موون الترثيووة الراجعووة ربو ترثيووة راجعووة – نصو

ثلا منها تجريبية تحصل عمي

ترثيووة راجعووة – ترثيووة راجعووة كاممووة )

ومجموعووة ضوواببة ا تو ود افرادهووا بترثيووة راجعووة واسووتادام تحميوول التبوواين واااتبووار التووائي لموصووول

الووي النتووائج و وود

أقووارت تم و النتووائج الووي وجووود فووروق ثات دالووة إحصووائية لصووالح المجموعووة

التجريبيووة  )Levitch , 4644امووا د ارسووة الفياضووي  4651فقوود هوودفت الووي معرفووة اثوور نمبووين موون
الترثية الراجعة الفورية والمؤجمة عمي التحصيل الدراسي و سمت عينة البحا الي مجموعتين مرتفعوة

التحصيل والثنية منافضة التحصيل وتم تقسيم العينة إلي ثلا مجموعات تتإل

من ثولا مجوامي

يحصل كل مجموعة نوج من ترثية راجعة فورية مؤجمة بدون ترثية راجعوة ) وباسوتادام تحميول

التباين واااتبار التائي ألهرت النتائج وجود فروق ثات دالة إحصائية لصالح المجوامي

التجريبيوة

الفياضووي  ) 4651آمووا د ارسووة صووالحة  4652فهوودفت إلووي معرفووة بعووم أقووكال الترثيووة الراجعووة فووي
تعمووم مفوواهيم عمميووة ل ودى تلميووث الص و

السووادع اابتوودائي تكونووت عينووة الد ارسووة موون  )421تمميووثا

سوومت إلووي امسووة مجووامي احوودهما ضوواببة بوودون ترثيووة راجعووة واألربعووة البا يووة حصوومت عمووي انموواب

ماتمفة من الترثية الراجعة إعلمية تصحيحية تفسيرية تقريرية ) وتم اجراا ااتبار تحصيمي عمي

المجووامي اعوول وباس ووتادام واااتبووار التووائي له وور وجووود فووروق ثات دال ووة إحصووائية بووين المج ووامي

التجريبيووة والضوواببة ولص ووالح التجريبيووة ألهوورت النت ووائج عوودم وجووود ف ووروق ثات دالووة إحصووائية ب ووين

المجامي

التجريبية نفسها صوالحه  4655ص  ) 56واموا د ارسوة المور وق  4656فقود هودفت الوي

معرفة مسوتوى األداا ا اللحوق لمموتعمم نتيجوة اسوتادام بعوم انمواب الترثيوة الراجعوة عموي اثور وضوو
الهوود

عمووي مسووتوى اداا المووتعمم وتكونووت عينووة البحووا موون  ) 421بالبووا موون كميووة التربيووة بالمدينووة

المنووور و سوومت العينووة الووي سووت مجموعووات الووثلا منهووا ت و ود بانموواب الترثيووة الراجعووة عمووي عوودم
وضو الهد
مجلظ جامطظ كربالء

والمجموعات الثلا الثانية تحصل عمي نفع اانمواب مون الترثيوة الراجعوة عموي ع ودم
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وضو الهد
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وباستادام تحميل التباين واااتبار التائي و د أقارت النتائج إلي وجود فروق ثات دالة

إحصووائية فووي مسووتوى األداا بووين البمبووة الووثين حصووموا عمووي ترثيووة راجعووة متمثمووة بمعرفووة نتيجووة األداا
السابق متبوعة بتعميق عميها بالنسبة كاألتي وضو الهد

وعدم وضوحه مر وق 4656ص .) 3

آما دراسة الدليمي  4664فهودفت إلوي معرفوة اثور نموب مون أنمواب الترثيوة الراجعوة فوي تحصويل

بمبوة الصو

ال اربو اإلعودادي العووام فووي موواد األحيواا وتكونووت العينووة مون  )66بالبووة

سوومت إلووي

ثوولا مجووامي اثنووان منهووا تجريبيتووان ودتووا بترثيووة راجعووة مكتوبووة لفليووة ) عمووي الت ووالي والثالثووة

ضاببة بودون ترثيوة راجعوة واعود ااتبوار تحصويمي بعودى ببوق فوي نهايوة التجربوة واسوتادام تحميول
التباين واااتبار التائي وكانوت النتوائج تفووق المجموعتوان التجريبيتوان المتوان اسوتادمت معهموا ترثيوة

راجعووة مكتوبووة لفليووة ) عمووي المجموعووة الضوواببة الوودليمي  4664ص . ) 2 -4إمووا د ارسووة عبوود
ال وورحمن وابو وراهيم  4663فق وود ه وودفت إل ووي اث وور اس ووتادام الترثي ووة الراجع ووة ف ووي تحص وويل تلمي ووث الصو و
الاووامع اابتوودائي فووي موواد الجررافيووة وتكونووت العينووة موون  )62بالبووا سوومت إلووي ثوولا مجووامي

مجموعتان منها تجريبية استادمت معهما ترثية راجعة بنمبيوة المكتوو والممفوول والمجموعوة الثالثوة
ضاببة وتم مكافئة المجامي الثلثة فوي المتريورات الداميوة  .واعود ااتبوار تحصويمي مون نووج اااتيوار

م وون تع وودد س ووم بالص وودق والتميو و والثب ووات والمؤقو ورات اإلحص ووائية األا وورى وبع وود انته وواا التجرب ووة بب ووق
اااتب ووار المع وود وحم وول النت ووائج باس ووتادام تحمي وول التب وواين واااتب ووار الت ووائي وت ووم التوص وول إل ووي أفض وومية

المجم وووعتين التجو وريبيتين وتفو هم ووا عم ووي المجموع ووة الض وواببة ف ووي التحص وويل عب وود ال وورحمن وابو وراهيم
 4663ص . ) 15 -4

إجراءات البحث
اعتمد الباحا تصميما تجريبيا ثات الضبب الج ئي وثي اااتبار ألبعدي ن ويتكون من ثلا

مجامي اثنان متهما تجريبيوان والتوي تودرع األولوي فيهوا باسوتادام أسوئمة التحضوير المتريور المسوتقل

) والثانيووة باسووتادام الترثيووة الراجعووة المتريوور المسووتقل ) والثالثووة المجموعووة الضوواببة التووي توودرع
باستادام األسمو ااعتيادي كما في المابب أدنا

المجموعة التجريبية األولى استراتيجية أسئمة التحضير
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المجموعة التجريبية الثانية
المجموعة الضابطة

المترير المستقل)

ف الح محمد حسن الصافي
الفرق

استراتيجية التغذية الراجعة
( المتغير المستقل )

ألبعدي

األسموب االعتيادي

 .5عينة البحث:
ااتووار الباحووا مرك و محافلووة ك وربلا عق ووائيا موون بووين أ ضووية محافلووة ك وربلا البووالغ عووددها

 )1أ ضووية وهووي مرك و كوربلا الهنديووة عووين التموور ) وموون بووين  )41مدرسووة متوسووبة فووي مرك و

المحافلة ااتار الباحا متوسبة النضال )عقوائيا لتببيق التجربة فيها .و ام الباحا ب يار المدرسة

فوجوود ان فيهووا االبحووا لمص و

التببيووق التجربووة فيهووا.وتم ااتيووار ثوولا قووع

البحا و د بمغ حجم العينة  )413بالبا مو عين عمي القع

عق ووائيا لتمثيوول عينووة

الثلا وكما في الجدول )4

جدول ()5عينة البحث بالشكل النيائي
المدرسة

مجلظ جامطظ كربالء

القعبة

العدد

المجموعة
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متوسبة

ف الح محمد حسن الصافي

آ

ضاببة

جو

تجريبية أولي

11

د

تجريبية ثانية

11

وتم استبعاد  )6بل

12

2

11

4

13

1

14

راسبين من المجامي الثلثة وبثل أصبح عدد البول

 )61بالبوا كموا فوي

الجدول .)4

 -2تكافؤ المجموعات:
أجرى الباحا تكافؤ بين المجامي الثلثة إحصائيا في التريرات التالية
آ-

العمر ال مني يبدو من النتائج المعروضوة الجدوليوة )3 .ان المجمووعتين التجوريبيتين والضواببة

متكافئة إحصائيا في متوسب العمر باستادام اااتبار التالي لعينتين مسوتقمتين ولهور ان الفورق بينهموا
ليست بثى داله إحصائية عند مستوى )1012ان القيمة التالية المحسوبة ا ل من القيمة الجدولية .
– المعمومات السابقة عن موضوعات الماد

لمعرفة ابرات البمبة السابقة المتعمقة بموضوعات البحا تم أجراا ااتبوار بموي تضومن )11

فقر وبعد التعامل م النتوائج إحصوائيا باسوتادام اااتبوار التوالي لعينتوين مسوتقمتين لمعرفوة دالوة الفورق

فوي متوسووب الودرجات التحصوويمية بووين المجمووعتين التجوريبيتين والضوواببة وجود ان المجموعووات متكافئووة
ان القيمة التالية المحسوبة ا ل من القيمة الجدولية جدول .)3

جدول ()2المتوسط والتباين والقيمة التالية المحسوبة و الجدولية لممجاميع الثالثة
المترير
العمر

مجلظ جامطظ كربالء

المجامي
تجريبية 4

المترير
المستقل
اسئمة

العينة

المتوسب

التباين

13

41642

14642
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التحضير
ضاببة
تجريبية 3
ضاببة
تجريبية 4
تجريبية 3
تجريبية 4
المعمومات

السابقة

ضاببة
تجريبية 3
ضاببة

في الماد

تجريبية 4
تجريبية 3

اسمو

اعتيادي
ترثية
راجعة
اسمو
اعتيادي
اسئمة
التحضير
ترثية

راجعة
اسئمة
التحضير
اسمو
اعتيادي
ترثية

راجعة
اسمو
اعتيادي
اسئمة
التحضير
اسمو
اعتيادي

11

416441

24141

14

461431

14113

11

416441

24141

13

41642

14642

14

461431

14113

13

41411

24415

11

4144

14156

14

4143

34113

11

4144

14156

13

41411

24415

14

4143

34113

 .1ادوات البحث :
أ .المادة العممية
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تم تحديد الفصوول الامسوة األولوي مون كتوا

ف الح محمد حسن الصافي
الصو

الكيميواا المقورر تدريسوه لبول

المتوسووب لمسوونة الد ارسووية  4663 / 4662ويتضوومن عمووم الكيميوواا ودور العمموواا العوور
الماد ن التفاعل الكيميائي األوكسجين ) و سمت إلي موضوعات.
 .اقتقاق األهدا

الثواني

الموواد بنوواا

السموكية وصياستها

تووم اعتموواد ثوولا مسووتويات موون تصووني

المعرفي و د ام الباحا باقتقاق األهدا

بموووم وهووي التووثكر الفهووم التببيووق ) موون المجووال

السموكية وصياستها لكل موضوج من الموضوعات )43

وبم ووغ ع ووددها  )411ه وودفا وبري ووة التإك وود م وون تربيته ووا لممحت وووى وص ووحة تص وونيفها وس وولمة اق ووتقا ها
وص ووياستها ن وت ووم عرض ووها عم ووي لجن ووة م وون الابو وراا المتاصص ووين ف ووي مج ووالي التربي ووة وعم ووم ال وونفع
السوموكية  )411هودفا بوا و

الكيمياا .وبعد األاث بآرائهم ومألحضاتهم أصبح عدد األهودا

)443

هدفا لمستوى التثكر و  )11هدفا لمستوى الفهم و  ) 13هدفا لمستوى التببيق جدول .)1
ج .استراتيجية أسئمة التحضير:
في ضوا محتوى الموضوعات المحدد وبحس

األهدا

السموكية المقتقة منها ن أعدت

لكوول موضوووج مجموعووة موون األسووئمة تربووي أفكووار الموضوووعات التووي توودرع وبمووغ عووددها  )415سوؤاا

ممحوق  )4وتوم عورم األسوئمة عموي الابوراا – السوابقة ثكورهم –

لكل الموضوعات الااضعة لمتجريو

لمتإكد من صلحيتها كاستراتيجية تدريسية فوي تحفيو البمبوة لقوراا المواد وتحضويرها وفوي ضووا ثلو

أصووبح عوودد األسووئمة لمجموول الموضوووعات بقووكمها النهووائي  ) 415س وؤاا تبوواين عووددها موون موضوووج

ألار جدول .)1

جدول ()1عدد األىداف السموكية بحسب مستويات تصنيف بموم وعدد اسئمة التحضير
ت

العضوي

عدد األهدا
التثكر
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4
3
1
1
2

ااول
الثاني
الثالا
الراب

41
45
43
14
41

5
41
41
5
1

ف الح محمد حسن الصافي
3
3
5
5
1

31
34
35
31
45

35
11
11
11
45

الاامع

د .الخطط التدريسية :
صوومم الباحووا الابووب الد ارسووية لمتجربووة ولكوول مجموعووة بعوودد السوواعات التدريسووية التووي تووم فيهووا

تببيق التجربة و د بمغ عددها  )13ابة تدريسية بوا

 )43ابة لكل مجموعة من مجامي البحا

عمموا بووان الابووب جواات وفووق متريورات البحوا بحيووا صوومم المجموعوة األولووي منهووا مركو ا عمووي أسووئمة

التحضوور والمجموعووة الثانيووة عمووي الترثيووة الراجعووة المفليووة أثنوواا التوودريع والمجموعووة الثالثووة اببووا
اعتيادية.

ىـ .االختبار األصمي:
تووم إعووداد ااتبووار تحصوويمي بعوودي فووي ضوووا محتوووى الموواد واألهوودا

السووموكية المووار الووثكر

لقياع تحصيل المجامي الثلثة لمعرفة مدى الفرق المتحقق نتيجة لتدريع المجامي الثلثة و د صمم
اااتبار من نوج اااتيار من متعدد وبمغ عدد فقراته  )41فقر وتوم إتبواج الابووات التاليوة فوي بنواا

اااتبار

 .5إعداد الخارطة االختبارية:
تع وود الاارب ووة اااتباري ووة م وون المتبمب ووات األساس ووية ف ووي إع ووداد اااتي ووارات التحص وويمية إث إنه ووا
تضوومن أسوواع عممووي لتو يو فقورات اااتيووار عمووي المفوواهيم األساسووية لمحتوووى الموواد وعمووي األهوودا

السو ووموكية التو ووي يسو ووعي لقياسو ووها وبحس و و

أو ان أهميتو ووه كو وول منهمو ووا .عميو ووه فقو وود حو ووددت أو ان أهميتو ووه

الموضوعات في ضوا الو ت الثي يستررق في تدريسوها الوثي توم تحديود مون بول  )2مدرسوين حيوا
وود ركوول واحوود موونهم الو ووت الووثي يسووتررق فووي توودريع كوول موضوووج وموون ثووم أسووتارج متوسووب التقوودير

وحولت إلي نسبة مئوية أما أو ان أهمية األهدا

فقد تم تحديدها بحس

نسوبة عودد األهودا

السوموكية

في كل مسوتوى مون المسوتويات الوثلا ولكول موضووج جودول  )1وجودول  .)2واسوتنادا إلوي اإلجورااات

أعل فقد اعد  )41سؤاا  )15منها لمتثكر و  )31لمفهم و )43لمتببيق.
 .2صالحية الفقرة:

ع وورم فقو ورات اااتب ووار عم ووي لجن ووة م وون الابو وراا ونال ووت جميو و فق ارت ووه موافق ووة أعض وواا المجن ووة
باستثناا  )3فقرات فتم حثفها وبهثا األجراا تحقق الصدق اللاهري له.
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 .1الصدق :

باإلضافة إلي الصدق اللاهري فقد توم التحقوق مون المحتووى للاتبوار مون اولل بنواا ااربوة
ااتباريووة وعوورم األسووئمة ومحتوووى الكتووا

واألهوودا

السووموكية عمووي لجنووة الاب وراا السووابقين ورفضووهم

لمفقرات  )3المار الثكر بثل تحقق صدق المحتوى للاتبار المعد.

جدول ()1

الخارطة االختبارية لتوزيع األىداف السموكية عمى المستويات
مستويات األهدا
الموضوعات
 4الكيمياا ودور عمماا العر
 .3أثر الكيمياا في الحيا
 .1صفات الماد واواصه
 .1أنواج الماد
 .2بناا الماد

 .3اايون واآلصر األيونية
 .4التفاعل الكيميائي
 .5المعادلة الكيميائية

الموضوعات
المجموج

تثكر

فهم

تببيق

نسبة الو ت

5
3
6
6
3
41
5
3
2

1
1
3
1
1
3
1
1
3

3
1
1
1
1
2
2
1
4

41
41
45
43
41
34
44
41
5

41435
41435
44462
44432
41414
43455
44443
41414
6412

2

3

1

41

6463

 .6أهمية األكسجين وفوائد
.41تحضير األكسجين
المجموج

43
21

11
334143

13
31433

411

%411

جدول ( )1عدد األسئمة بحسب الموضوعات والمستويات الثالثة لتصنيف بموم وفقا لنسب أىمية
األوزان
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تذكر
الموضوعات

 .4الكيمياا ودور عمماا العر
 .3أثر الكيمياا في الحيا
 .1صفات الماد واواصه
 .1أنواج الماد
 .2بناا الماد
 .3اايون واآلصر األيونية

فيم
عدد

النسبة

األسئمة

1و11

1

1454

1

241

2

2413
1و1
2411

2
1
2

3414
3416
1412

 .5المعادلة الكيميائية
 .6أهمية األكسجين وفوائد
.41تحضير األكسجين

1416

4412

1

1413

4411

1

1414
المجموج

3416

1

15

األسئمة

النسبة

3

4414

4

4

3

3412

3

4

3
3
1

3415

31

عدد

المجموع

األسئمة

1

346
3456
1415

1

1413

عدد

النسبة

 .4التفاعل الكيميائي

تطبيق

4412
4434
4432
3415

4

6

4
4
3

5
3
41

3

3414

3

3

44315

4

4

1414

_

3
1

4

4415

4

2

43

5

41

 -1القوة التمييزة ومعامل الصعوبة :
ببو وق اااتب ووار عم ووي عين ووة بمر ووت  )11بالب ووا وبع وود تقس وويم اإلجاب ووات إل ووي نص ووفين العم وووي

والسوفمي توم حسووا

معامول صووعوبة و ووو تميو كوول فقوور فوجود ان الفقورات  )22 11 44 41كانووت

صوعبة جودا إث بموغ معاموول الصوعوبة  )11061 1.. 1054 1.54عموي التووالي وجواات وو تمي هووا
ضووعيفة أيضووا إث بمرووت  )%42 %45 %41 %41عمووي الت ووالي وتووم حووثفهم موون اااتبووار .أمووا
معاموول صووعوبة بقيووة الفق ورات فق ود ت وراو بووين )%21و  )6%51و ووو تمي هووا بووين )%11و )%42

جدول  )3وبثل أصبح عدد فقرات اااتبار بقكمه النهائي )31فقر ممحق ).

مجلظ جامطظ كربالء

المجلد الثالث
511

الطدد /11أب 2002

اثر استخدام اسئلة التحضير والتغذية الراجعة كاستراتيجية تدريسية في التحصيل الدراسي لطلبة الصف
الثاني المتوسط في مادة الكيمياء
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جدول ( )8معامل صعوبة فقرات االختبار التحصيمي وقوة تميزىا

ت الفقرة
5
2
1
1
1
8
1
8
1
51
55
52
51
51
51
58
51
58
51
21
25
22
21
21
21
28
21
28
21
11
15
12
11

معامل الصعوبة
11
11
12
11
11
81
11
18
81
11
11
18
81
11
11
81
81
11
81
11
11
81
11
11
81
11
11
81
11
11
81
11
11

ت الفقرة
11
11
18
11
18
11
11
15
12
11
11
11
18
11
18
11
11
15
12
11
11
11
18
11
18
11
81
85
82
81
81
81

القوة التميزية
11
11
81
81
11
81
11
11
81
51
81
15
11
11
81
11
51
81
11
11
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

معامل الصعوبة
11
81
11
11
18
81
11
11
81
11
85
81
15
11
18
11
11
81
15
11
11
11
11
11
81
18
81
81
81
12
18
11

القوة التميزية
18
12
11
11
18
11
58
18
11
81
11
18
81
11
12
11
18
81
11
11
11
51
11
12
18
81
85
11
11
11
81
88

 -1ثبات االختبار :
تووم اس ووتاراج ثب ووات اااتبووار وببريق ووة التج ئ ووة النصووفية عم ووي نف ووع عينووة التمي و وبع وود إجووراا

التعاموول اإلحص ووائي بمعاموول ارتب وواب بيرسووون ب ووين مجموووعتي ال وودرجات الفرديووة وال وجي ووة وبمووغ معام وول
اارتباب  )1055وتم تصحيح معامول الثبوات المسوتارج بمعادلوة سوبيرمان – بوراون فبموغ معامول الثبوات
بعد التصحيح .)1063
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 -8طريقة أجراء التجربة والتطبيق:

ام الباحا بتودريع بيموة فتور التجربوة ولممجوامي الوثلا بعود ااتفواق مو إدار المدرسوة ووفوق
الابووب الموضوووعة والمصووممة موون بوول الباحووا وبوودأت التجربووة فووي  4662/41/41واسووتمرت لرايووة

 62/43/45وبع وود انته وواا التجرب ووة ت ووم تببي ووق اااتب ووار وتو وم تحدي وود موع وود األجو وراا اااتب ووار ألبع وودي

لممجووامي الثلثووة وت وم تصووحيح اسووتجابات أف وراد العينووة عمووي أسووئمة اااتبووار موون اوولل إعبوواا درجووة

واحوود لإلجابووة الصووحيحة و صووف ار لإلجابووة والاابئوة و وود بمروت أعمووي درجووة فووي اااتبووار  )23وأدنووي

درجة  )43في المجامي الثلا.
 -4الوسائل اإلحصائية:

تم استادام الوسائل اإلحصائية التالية في معالجة البيانات

أ .االختبار التائي لعينتين مستقمتين ( ) Class , 5111 p .11

ب .معامل ارتباط بيرسون  (t- testألبياتي  5111ص ) 158

جـ .معادلة التصحيح لبيرمان  /براون ( فؤاد  5111ص) 581
د  .مع8امل التمييز

ىـ  .معامل الصعوبة

( اإلمام  5111ص ) 525

( اإلمام  5111ص) 558

عرض نتائج البحث وتفسيرىا:
ألجل التحقق من هدفي البحا وفرضياته الثلا تم تحميل اسوتجابات البول

ألبعدي ومعالجته إحصائيا باستادام اااتبار التائي فإلهرت األتي
 .4الفرضووية األولووي التووي توونص

الكيميواا لمصو

عموي اااتبوار

ا يوجوود فوورق ثو دالووة إحصووائية فووي متوسووب التحصوويل فووي موواد

الثواني المتوسوب بوين البمبوة الوثي يوتم تدريسوهم باسوتادام أسوئمة التحضوير كاسوتراتيجية

والووثي يووتم تدريسووهم باألسوومو ااعتيووادي فووي التحضووير يلحوول موون الجوودول  )4إن متوسووب درجووات

المجموعووة التجريبيووة األولووي التووي تمقووت اسووتراتيجية أسووئمة التحضووير وود بمووغ ) 124542فووي ح وين بمووغ
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متوسو ووب درجو ووات المجموعو ووة الضو وواببة  ) 134442وبالمعالجو ووة اإلحصو ووائية لهو وور أن القيمو ووة التائيو ووة
) عنوود مسووتوى

المحسوووبة  ) 24342وهووي اكبوور موون القيمووة الجوود ولي وة التووي مقوودارها

دالة  )1412ودرجة حرية  ) 31وكانت لصالح المجموعة التجريبية األولي أسئمة التحضير ) لثا
ت ورفم الفرضووية الصووفرية وهووثا يعنووي ان المجموعووة التووي حصوومت عمووي اسووتراتيجية أسووئمة التحضووير

أفضل من المجموعة التي لم تحصل عمي تم ااستراتيجية وانما اتبعت معها الببيعة ااعتيادية .
جدول ( )1المتوسط والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لممجموعتين التجريبية األولى والضابطة
ت

عدد أفراد

العينة

المترير المستقل

4

التجريبية األولي

أسئمة التحضير

13

3

الضاببة

أسمو اعتيادي

11

العينة

المتوسب

التباين

214542

4142

134442

43416

القيمة العددية

24342

 .2الفرضية الثانية:
التووي توونص عمووي ا يوجوود فوورق ثو دالووة إحصووائية فووي متوسووب التحصوويل فووي موواد الكيميوواا
لمص

الثاني المتوسب بين البمبة الثي يتم تدريسهم باستادام الترثية الراجعة كاستراتيجية والثين يوتم

تدريسهم باألسمو ااعتيادي في التحضير ).

يلحل من الجدول  ) )5إن متوسب درجات المجموعوة التجريبيوة الثانيوة التوي تمقوت اسوتراتيجية

الترثيووة الراجعووة وود بمووغ  ) 154343فووي حووين بمووغ متوسووب درجووات المجموعووة الضوواببة ) 134442
وبالمعالجة اإلحصائية لهر أن القيمة التائية المحسوبة  ) 54335وهي اكبر من القيمة الجد ولية التي
مقدارها عند مستوى  )1412ودرجة حرية  )26وكانت لصالح المجموعة التجريبية الثانية اسوتراتيجية
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الترثية الراجعة لثا تورفم الفرضوية الصوفرية وهوثا يعنوي أن المجموعوة التوي حصومت عموي اسوتراتيجية

الترثية الراجعة أفضل من المجموعة التي لم تحصل عمي تم ااستراتيجية والتي أتبعت معهوا البريقوة

ااعتيادية .

جدول ( )8المتوسط وأتباين والقيمة التائية المحسوبة والجد ولية لممجموعتين التجريبية األولى والضابطة
ت

القيمة التائية
العينة

المترير المستقل

أفراد العينة

المتوسب

التباين

4

التجريبية 3

الترثية الراجعة

14

154343

44412

3

الضاببة

أسمو اعتيادي

11

134442

43416

المحسوبة

54335

الدالة

دالة

 .1الفرضية الثالثة:
التي تنص ا يوجد فرق ثو دالة إحصائية فوي متوسوب التحصويل فوي مواد الكيميواا لمصو

الث وواني المتوس ووب ب ووين البمب ووة ال ووثين ي ووتم تدريس ووهم باس ووتادام أس ووئمة التحض ووير كاس ووتراتيجية وال ووثين ي ووتم
تدريسهم باستادام الترثية الراجعة كاستراتيجية ).

يلحوول موون الجوودول  )6إن متوسووب درجووات المجموعووة التجريبيووة األولووي التووي تمقووت اسووتراتيجية

أسئمة التحضير د بمغ  )124542في حين بمغ متوسب درجات المجموعة الثانية التي تمقت استراتيجية

الترثي ووة الراجعوووة وود بمو ووغ  )154343وبالمعالج ووة اإلحصو ووائية له وور أن القيم ووة التائي ووة المحسووووبة -
) عند مستوى دالة  )1412ودرجوة

 )14566وهي أكبر من القيمة الجد ولية التي مقدارها

حرية  )34وكانت لصالح المجموعة التجريبية الثانية التوي تمقوت الترثيوة الراجعوة لوثا تورفم الصوفرية
وهووثا يعنووي إن المجموعووة التووي حصوومت عمووي اسووت ارتيجية أفضوول موون المجموعووة التووي حصوومت عمووي

استراتيجية أسئمة التحضير .
جدول ()1المتوسط وأتباين والقيمة التائية المحسوبة والجد ولية لممجموعتين التجريبية األولى والضابطة
ت

القيمة التائية
العينة

المتغير المستقل

أفراد العينة

المتوسط

التباين

4

التجريبية4

أسئمة التحضير

13

124542

4142

3

التجريبية 3

الترثية الراجعة

14

154343

44412
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تفسير النتائج
ألهرت النتائج تفووق المجمووعتين التجوريبيتين المتوان درسوتا المواد باسوتراتيجي أسوئمة التحضوير
والترثيووة الراجعووة عمووي المجموعووة الضوواببة التووي درسووت بالبريقووة ااعتياديووة فووي اااتبووار التحصوويمي

ألبعوودي الووثي تووم إج وراؤ بعوود انتهوواا موود التجربووة وهووثا التفوووق يع و ي إلووي فعاليووة ااسووتراتيجيتين فووي
تحضووير اسووتجابات المووتعمم وتوجيووه سووموكه والعموول عمووي تلفووي األابوواا وتإكيوود جوانو

جوان و
الصو

القووو ومعالجووة

الضووع  .وان اسووتادام أسووئمة التحضووير كاسووتراتيجية تدريسووية لتوودريع موواد الكيميوواا لبوول

الثواني المتوسووب لهوا أثور فعووال فوي تحفيو هم نحوو وراا الموواد بقوكل موجوه ومبنيووة عموي وضووو

األفكار و د اتفقت هث الد ارسوة مو د ارسوة كول مون كوري  4653ود ارسوة القيسوي  4653ود ارسوة عبود
الرحمن والناي

 4664ودراسة عبد الرحمن واميفاني .4663

أما بالنسبة إلى النتيجـة الثانيـة التوي توصول إليهوا البحوا والمتمثول بتفووق المجموعوة التجريبيوة
الثانية التي حصمت عمي ترثية راجعة وان هثا التفووق يعو ى إلوي فاعميوة الترثيوة الراجعوة فوي تصوحيح
استجابات المتعمم وتوجيه سموكه وان معرفة النتائج تؤدي إلي ياد كفاا المتعمم وتعد بمثابة الضوا

األحمر الثي يتويح لوه البريوق والمحافلوة عموي أدائوه الممتوا
جعل المتعمم يتو

وتعود أيضوا بمثابوة الضووا األحمور الوثي

لكي يراج نفسه إثا كانت نتائجه سير جيد مما يساعد عمي تعديل مستوى تعمموه

ثاتيووا وهكووثا ف وإن معرفووة النتووائج تووؤدي إلووي رف و مسووتوى أداا المووتعمم م و اا تصوواد فووي الو ووت والجهوود
بالنسبة لممتعمم مر وق  4656ص  ) 441ويرى او بل أن التمميث الثي يحصل عمي الترثيوة راجعوة
ت داد ثقته بنفسه ويصدق النتاجات التعميمية مما يجعمه اد ار بقكل أفضول عموي تركيو جهوود وانتباهوه

إلي الملاهر الااصة بالمهمة التعميمية المبموبة عمي نحو د يق

 ) Ausubel , 4633 , p .431وكمووا يوورى اندرسووون إن التمميووث الووثي يتمقووي ترثيووة راجعووة يووتعمم

أكثر من التمميث الثي ا يتمقي ترثيوة راجعوة أي أن الترثيوة الراجعوة ت يود موا يتعمموه التمميوث فوي مهموة
تعميمية معينة  )Anderson , 4644,p.415 .وتتفق نتيجة البحا الحالي م نتوائج د ارسوات أاورى

كد ارسووة رين و ي  4641ود ارسووة لوويفج  4644ود ارسووة الفيووام  4651ود ارسووة ص ووالحة  4652ود ارسووة

المر وق  4656ودراسة الدليمي  4664ودراسة عبد الرحمن وابراهيم . 4663
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االستنتاجات

يستنتج الباحا من نتائج البحا

 .5أفضمية استراتيجية الترثية الراجعة في تحسين تعمم البل

ورف مسوتوى تحصويمهم الد ارسوي عموي

 .3أفضمية استراتيجية أسئمة التحضير في تحسين تعمم البل

ورف مستوى تحصيمهم الد ارسوي عموي

األسمو ااعتيادي واستراتيجية أسئمة التحضير .

األسمو ااعتيادي في التدريع .

التوصيات

يوصي الباحا في ضوا نتائج البحا

 .4استادام المدرسين استراتيجية أسئمة التحضير في تدريع البمبة الموضوعات .
 .3استادام المدرسين استراتيجية الترثية الراجعة في العممية التدريسية
 .1تدري

المدرسين عمي إعداد أفضمية استراتيجية أسئمة التحضير و اسوتراتيجية الترثيوة الراجعوة مون

الل إقراكهم بدورات تدريبية وتبويرية

 .1ضوورور ااهتمووام بتضوومين اسووتراتيجية الترثيووة الراجعووة بكافووة أنمابهووا فووي ب ارئووق التوودريع لبمبووة

كمية التربية وكميات المعممين ومعاهدها .

المقترحات
يقتر الباحا

 .4إج و وراا د ارسو ووات وأبحو وواا لممقارنو ووة بو ووين اسو ووتراتيجيات أاو وورى كالمنلمو ووات المتقدمو ووة واألهو وودا
السموكية .

 .3إجوراا د ارسووات وأبحوواا لمعرفوة أثوور اسووتادام هواتين ااسووتراتيجيتين فووي اتجاهوات وميووول البمبووة
نحو ماد الكيمياا.
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مصادر البحث
.4
.3

إبراهيم وجيه محمود التعمم دار الجيل لمبباعة القاهر . 4644
أنووور حسووين عبوود الوورحمن وع ي و كووالم نوواي

التحضووير فووي تحصوويل البوول
برداد .4664

.1

.1

.2

أثوور اسووتراتيجيتي األهوودا

السووموكية وأسووئمة

فووي موواد الجررافيووة مجمووة العموووم التربويووة النفسووية العوودد 43

أنووور حسووين عبوود الوورحمن وك وريم مهوودي إب وراهيم أثوور اسووتادام الترثيووة الراجعووة ف وي تحصوويل
تلميث الص

الاامع اابتدائي لمحافلة صول الودين فوي مواد الجررافيوة مقبوول لمنقور فوي

مجمة العموم التربوية والنفسية . 4663

انو ووور حسو ووين عبو وود الو وورحمن ومولو ووود حمو وود ينو ووي اميفو وواني اثو وور اسو ووتادام اسو ووئمة التحضو ووير
كاستراتيجية بمية لمتدريع في التحصيل الدراسية لبمبوة الصو

ااول المتوسوب فوي مواد المروة

الكردية بحا مببوج بالرونيو)مقبول لمنقر في مجمة العموم التربوية والنفسية .4663

جبرائيل بقار المنهج التعميمي دار الرائد العربي بيروت .4651

البعا العربي ااقتراكي القبر الع ار وي التقريور المركو ي لمموؤتمر القبوري التاسو

.3

ح

.4

اميل إبراهيم محمد صالح القيسي اثر استادام اسئمة التحضير كاستراتيجية بمية لمتدريع في

الحرية لمبباعة برداد .4651
التحصوويل الد ارس ووي لبمب ووة الصوو

الث وواني المتوس ووب فووي م وواد الت وواري

برداد  .4656رسالة ماجستير سير منقور ).

دار

كمي ووة التربي ووة – جامع ووة
الجامعوة

.5

سامي محمود ابو بيبه بعوم مسوتويات الترثيوة الراجعوة وأثرهوا عموي ااداا البول

.6

عبد الجبار توفيق ألبيواتي و كريوا اثناسويوع اإلحصواا ألوصوفي وااسوتدالي فوي التربيوة وعموم

مجمة كمية التربية بالمنصور جامعة المنصور العدد السادع مصر المنصور .4651
النفع ب 4مببعة مؤسسة الثقافة العمالية برداد .4644

 .41عموور محموود موودني كوورى اسووتراتيجيات مووا بوول التوودريع مجمووة رسووالة الاموويج العوودد الثوواني
والعقرون السنة السابعة .4654

 .44ع ي با ر عمي الفيام مستويات الترثية الراجعة وعل تها بمستويات التحصويل لودى بول
كمية التربية –جامعة المنصور .4651
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 .43فؤاد البهي السيد عمم النفع اإلحصائي و ياع العقل البقري مكتبة النهضة العربية القاهر
.4655

 .41محمووود عبوود حميوود الوودليمي اثوور نمبووين موون انموواب الترثيووة الراجعووة فووي تحصوويل بوول

ال اربو

ااع وودادي الع ووام ف ووي م وواد عم ووم ااحيو واا كمي ووة التربي ووة –جامع ووة بر ووداد رس ووالة سي وور منق ووور
.4664

 .41محمد احمد صوالحة اثر اسوت ارتيجيات الترثيوة الراجعوة لودى تلميوث الصو

الاوامع اابتودائي

في ااردن المجمة التربوية المجمع الاامع الكويت .4655

 .42موور وق عبوود المجيوود احموود موور وق  /مسووتوى أداا الووتعمم فووي ضوووا اسووتادام الترثيووة الراجعووة
ووضو األهدا

مجمة رسالة الاميج العربي العدد  14الريام .4653

 .43محمد يواد حمودان التودريع مفهوموه ومراحموه وعممياتوه دار التربيوة الحديثوة عموان –ااردن
.4656

 .44محمد الحواج اميول ,أسوئمة التعمويم الصوفي وب ارئوق اسوتادامها منقوور المركو اإل ميموي لتودري
القيادات التربوية في البلد العربية العدد  42عمان األردن بل.

 .45مصبفي محمود اامام وأنور حسين عبد الورحمن وصوبا العجيموي القيواع والتقوويم مببعوة
دار الحكمة مباب الموصل برداد .4661

 .46ن ار صبري عبد الصاح
برداد 4653

 .31ناديووة محموود قوري

تقويم اثر الترثية المرتد في تدريع الهندسة الجامعوة التكمنوجيوة

رسالة ماجستير سير منقور )

األسووع النفسووية لممووتعمم فووي الجامعووات الصوورير مجمووة العموووم اانسووانية

الكويت العدد  41المجمد .4651 1
'' Anderson et al.,'' Feed back procedures in programmed ins traction
Journal of Educational psychology , vol. 62, no .2, 1971 .
Ausubel, D .''The psychology of meaningful verbal learning", New
york , Givne & Stration, 1963.
Barker, E.L.," Effects on student achievement of behavioral nonbehavi
oral objectives", The journal of experimental Education, vol .37, no. 4,
1969.
& Class, G.V.&Stanley, J.," Statistical methods in Education
psychology, " N.J.: Engle- wood cliffs, prentice- Hall, 1970.
Renzi, N.B.,"A study of some effect of field dependence in dependence
& feedback on performance achievement", Diss . Abst. Snter., no. 1.35,
no.4 , 1976 .
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27.

28.
29.
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Rothkoph, E.J.,"Learning from written instructional materials, An
explavation of control of inspection behaviour by research journal, Vol.
3, No.4, 1966, P .241- 249.
Levitch , E .' Anivestigation to deference the effecs of teaching styles,
which feedback response elecitiation raction achievement & relaution
by secondary school biology student in new york, Diss Abst. inter.Vol.
38 ,1977.
Zakari , O.M., " Comparison between effects of specific behavioral
objectives versus study ", Doctoral Diss. Florida, 1982.
Washburne, J.N.' Theuse questions on socal acience material, Journal
of Education psychology, 1927, 20 , PP.321-359.

ممحق

االختبار التحصيمي
 التسامي ىو تحول المادة.4
.دون المرور بالحالة السائمة

 لمصمبة. أ

.  الصمبة إلي سائمة دون المرور بالحالة الرا ية.

.السائمة الي سا ية دون المرور بالحالة الصمبة.جو

.  الصمبة الي السائمة وسا ية. د

 صفة االنتشار في المادة تكون في الحالة.3
 الرا يووة والسووائمة و. د

2002 أب/11 الطدد

 الرا يووة والسووائمة. جو و

. الصوومبة.
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الثاني المتوسط في مادة الكيمياء

ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

 . 1من العناصر الغازية :
 .النحاع  .جو  .الكاربون.

أ  .الهدروجين.

د  .األوكسجين.

 .1من عناصر الالفمزات :
أ  .القابمية عمي البرق والسح
ج  .عدم لمعان سبحها.

.2

 .كثافة عالية .

.

د  .درجة انصهار عالية.

الف كتاب فردوس الحكمة في عمم الكيمياء :

أ  .بمستور.

ج  .االد بن الوليد.

 .جابر بن حيان.

 . 3طبيب عربي كان يعمل الشفاء بالتفاعالت :
أ  .ابو بكر ال ار ي.

 .ابن سينا.

ج .ع الدين الجمدكي.

د  .المجريبي.

د .جابر بن حيان .

 .4صاحب قول (( ان كل نظرية تحتمل التصديق والتكذيب فال يصح األخذ بيا مع الدليل القاطع
أ  .جابر بن حيان.

ج  .المجريبي.

 .ال ار ي.

د .ابن تميمة.

 .5في فروع الكيمياء التي تيتم بدراسة مركبات الكربون العضوية وتفاعالتيا :
ا  .الكيمياا التحميمية.

ج  .الكيمياا العضوية.

 .الكيمياا اللعضوية .

د .الكيمياا التحميمية .

 .6عممت الكيمياء عمى تحسين نوعية الحاصالت الزراعية وزيادة كمياتيا من خالل اىتماميا :
أ  .التفاعلت الكيميائية.
ج .المركبات العضوية.

 .الناحية الرثائية.
د .ااسمد الحيوانية.

 .41من فروع الكيمياء التي تيتم بدراسة الناحية التطبيقية التي يتم فييا تصميم المفاعل الكيميائية

:
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اثر استخدام اسئلة التحضير والتغذية الراجعة كاستراتيجية تدريسية في التحصيل الدراسي لطلبة الصف
الثاني المتوسط في مادة الكيمياء

أنور حسين عبد الرحمن

أ .الكيمياا الصناعية.

ف الح محمد حسن الصافي

 .الكيمياا الحياتية.
د .الكيمياا التحميمية.

ج .الكيمياا الف يائية .
.44من التغيرات الفزيائية لممادة :

الحديد بببقة الصدأ.

أ .احتراق ور ة.

 .اكتسا

ج .تفحم السكر.

د .ثوبان السكر بالماا.

 . 43من التغيرات الكيميائية لممادة
 .تكسر ال جاج .

أ  .اقتعال قمعة.

د  .اقتعال الاق

ج  .احمرار الحديد بالتساين.

.

 . 41من صفات الفمزات :
أ  .القابمية عمي البرق والسح
ج  .عدم لمعان سبحها .

.

.

 .كثافة وابئة .

د  .درجة انصهار وابئة.

 . 41المادة :

أ  .كل قيا يقرل حي في الفضاا وله حجم.

 .كل قيا يقرل حي في الفضاا وله كتمة.

ج .كل قيا يقرل حي في الفضاا وله ضرب .
د .كل قيا يقرل حي في الفضاا وله و ن.

 .42من صفات المادة
أ .الو ن.

 .اانتقار.

ج  .المون .

د .الحرار .

 .43التبمور ىو عممية
أ  .تحول الماد من الحالة الصمبة إلي السائمة.

 .تحول الماد من الحالة السائمة الي الرا ية.
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اثر استخدام اسئلة التحضير والتغذية الراجعة كاستراتيجية تدريسية في التحصيل الدراسي لطلبة الصف
الثاني المتوسط في مادة الكيمياء

ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

ج  .تحول الماد من الحالة السائمة الي الصمبة.
د  .انفصال الماد من محمولها المقب .

 . 44من العناصر الالفمزية :

 .االمنيوم

ا  .الحديد

د .النحاع

ج .الكبريت

 . 45أشباه الفمزات ىي العناصر التي :

 .تمتم بعم الصفات اللفم ية

أ .تمتم بعم الصفات الفم ية .

ج  .تمتم بعم الصفات الفم ية و بعم الصفات اللفم ية.
د .ا تمتم الصفات الفم ية اللفم ية .

 . 46من أشباه الفمزات ىي
أ  .النحاع

ج .السميكون

 .الهيدروجين

د .الكبريت

 .31في الغالف الخارجي الثـاني لـذرة األوكسـجين توجـد سـتة الكترونـات لـذلك تميـل ذرة االوكسـجين
المتالء غالفيا الخارجي الى اكتساب :
%11-3

%11 -4

%15-1

%34 -1

 .33من خواص غاز األوكسجين انو:

 -4يقتعل ويساعد عمي ااقتعال .

 -3ا يقتعل وا يساعد عمي ااقتعال .
 -1سا اامل ليع له أي دور في الحيا .

 -1ا يقتعل ولكنه يساعد عمي ااقتعال.
.31من المركبات الكيمياوية:

 -كموريد الصوديوم .

آ -النحاع.
جو  -ااوكسجين .

 .31من صفات المخموط:
آ -تحتفل مكوناته باواصها األصمية .
 -ناتج من م ج مادتين اواكثر بنس

جو -يصاح
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و نية ثابتة .

تكون ترير حراري محسوع.
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اثر استخدام اسئلة التحضير والتغذية الراجعة كاستراتيجية تدريسية في التحصيل الدراسي لطلبة الصف
الثاني المتوسط في مادة الكيمياء

ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

د -ايمكن فصل مكوناته عن بعضها ببرائق في ياوية.
 .32الرمز الكيماوي لمكالسيوم :

آCL. -

.Ca -

جو.Cr-

 .33تتكون الذرة من:

آ-النوا .

جو -النيوترونات االكترونات.

د.Ca-

 -البروتونات والنتروترونات .

د -النوا واالكترونات.

 .34البروتونات ىي جسيمات ضغيرة:
أ -سالبة القحنة في نوا الثر .

 -موجبة القحنة موجود في نوا الثر .

جو -متعادلة القحنة موجود في النوا الثر .

د -موجبة القحنة تدور حول نوا الثر .

.35الرمز العممي لمبروتون ىو:
آe -

p-

جوn -

 .36ان العدد الذري في نواة ذرة العنصر يساوي

دm -

آ -عدد البروتونات .
 -عدد البروتونات

جو -عددد النتوترونات واالكترونات.

د -عدد النيوترونات والبروتونات.

 .11النيوترونات ىي جسيمات صغيرة :

آ -موجبة القحنة موجود في نوا الثر .
 -سالبة القحنة موجود في نوا الثر .

جو -عديمة القحنة تدور حول نوا الثر

د -عديمة القحنة موجود في نوا الثر .
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اثر استخدام اسئلة التحضير والتغذية الراجعة كاستراتيجية تدريسية في التحصيل الدراسي لطلبة الصف
الثاني المتوسط في مادة الكيمياء

ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

 .14ان عدد النيوترونات يساوي
آ -عدد االكترونات +عدد البروتونات
 -الووعدد ال ووثري +عدد البروتونات

جو -ع وودد الكتمة و و العدد الثري

د -عدد االكترونات و و عدد البرتونات.
 .13عدد الكتمة ىو:

ا-عدد البوتونات

 -عدد النتوترونات

جو-عدد البروتونات +عدد النيوترونات

د -عدد االكترونات+عدد البتونات

.11الذرة المتعادلة كيربائيا ىي التي فييا:
آ -عدد االكترونات = عدد البروتونات
 -عدد االكترونات =عدد النيوترونات

جو -عدد الكتمة = عدد البروتونات د -عدد الكتمة =عدد االكترونات
 .11االيون ىو ذرة :
آ -فقدت أواكتسبت عدد من االكترونات.
– اتفقد واتكتس

أي الكترون

جو -فقدت عددا من االكترونات

د -اكتسبت عددا من االكترونات.
 .12االيون الموجب ىو ذرة
ا -فقدت عددا من االكترونات .
 -اكتس

مجلظ جامطظ كربالء
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اثر استخدام اسئلة التحضير والتغذية الراجعة كاستراتيجية تدريسية في التحصيل الدراسي لطلبة الصف
الثاني المتوسط في مادة الكيمياء

ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

جو -فقدت أو اكتسبت عدد من االكترونات.
د -اتفقد واتكتس

أي المكترون

 .13االيون السالب ىو ذرة :
أ -فقدت عددامن االكترونات.
 -اكتسبت عدد من االكترونات.

جو-فقدت او اكتسبت عدد من االكترونات.
د -اتفقد وا تكتس

أي الكترون .

 .14االصرة األيونية ىي قوة جذب كيربائية تربط بين

ا -ايونين متقابهين في القحنة.

 -ايونين ماتمفين في القحنة .

جو -ثرتين نتيجة مقاركتها ب وج الكتروني او اكثر

.د -ثرتين نتيجة مقاركتها ب وج الكتروني فقب.

 . 38االصرة التساىمية ىي قوة جذب كيربائية تربط بين :
ا -ايونين متقابهين في القحنة.

 -ايونين ماتمفين في القحنة .

جو -ثرتين نتيجة مقاركتها ب وج الكتروني او اكثر.

.د -ثرتين نتيجة مقاركتها ب وج الكتروني فقب.

 .16اآلصرة التي تتكون في جزيئة كموريد الصوديوم ىي
 -أيونية.

ا -تساهمية .

د -هيدروجينية.

جو -فم ية .

 -11التكافؤ ىو عدد االلكترونات التي :
أ -تفقدها او تكسبها الثر عند اقتراكها في تفاعل كيمياوي .
 -تفقدها الثر عند اقتراكها في تفاعل كيمياوي.
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اثر استخدام اسئلة التحضير والتغذية الراجعة كاستراتيجية تدريسية في التحصيل الدراسي لطلبة الصف
الثاني المتوسط في مادة الكيمياء

ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

جو -تكتسبها الثر عند اقتراكها في تفاعل كيمياوي .

د -تفقدها او تكتسبها او تساهم بها لمثر عند اقتراكها في تفاعل كيمياوي .
 .14ان تكافؤ الفضة ىو :
 -ثنائي.

أ -احادي .

د -رباعي.

جو -ثلثي.

 .13ان العدد التاكسدي لمعنصر الحر ىو
أ2 -

جو.3 -

.1د-صفر.

 .11ان المجموع الجبري لالعداد التاكسدية المجبة والسالبة في جزيئة المركب يساوي :
أ.1-

-صفر .

د.1-

جو.4-

 .11الصيغة الجزيئية لمكمور ىي
أF2-

O2-

 .12الصيغة الكيمياوية لكموريد المغنسيوم ىي

اMgCl-

جوI2-

جMgCl2-

MgCl3 -

دMg2Cl2 -

 .13ان عدد ذرات األوكسجين في
أ.31 -

هي
ج.42-

.11 -

. 14ان التعبير عن التفاعل الكيمياوي األتي
أكسيد المرنسيوم

اMgO -

د32.-

األوكسجين  +المرنسيوم
Mg + O2

2 MgO -

Mg + O2

جو2 MgO2 -

2 Mg +4 O2

د2 MgO -
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الثاني المتوسط في مادة الكيمياء

ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

 .15من بين العناصر االتية عنصر واحد يتالف رمزه الكيمياوي من حرف واحد ىو:
 -المرنسيوم

أ -ااوكسجين.

د -الباريوم

جو -الفضة
 .16التغير الفيزيائي الذي يطراء عمى المادة يكون مصحوبا بو
ا -ياد في و ن الماد .
 -نقصان في و ن الماد .

جو -عدم ترير في و ن الماد .
د-يوس في حجم الماد .
 .21أي الغيرات االتية ىي تغير فيزيائي
ا -اقتعال الاق
 -عممية الركي

جو -اانجثا

.
الضوئي.

نحو المرنابيع.

د -تسامي النفتالين.

 .24اصغر دقيقة تشترك في التغاعل الكيمياوي بنظر دالتون:

ا -الج ئية .

جو -البروتون.

 -الثر .

د -النيوترون .

 .23إذا كان الكمور في FeCl3أحادي التكافؤ فيكون الحديد فيو
 -ثنائي التكافؤ

ا -احادي التكافؤ

د -رباعي التكافؤ

جو -ثلثي التكافؤ

 .21يوجد عنصر اليميوم في الطبيعة عمى ىيئة :
ا. He3 -

جو.He-

.He2-

د.He4-

 .21اذا تحولت الذرة الى ايون  ++فعدد التاكسد ليا:
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ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن
أ)3- -

جو)1+ -

)4+ -

د)3+ -

 .22احث العالم افوكادورو تعديال عمى فكرة دالتون في بناء المادة حيث استبدل كممة :
ا -ج ئي بكممة ثر .
 -عنصر بكممة مرك

.

جو -النيوترون بكممة البروتون .
د -ااستقرار بعدم ااستقرار.

 .23االلكترونات ىي جسيمات ضغيرة جدا":

ا -سالبة القحنة تدور حول نوا الثر .

 -موجبة القحنة تدور حول نوا الثر .

جو -عديمة القحنة تدور حول نوا الثر .

د -سالبة القحنة موجود في نوا الثر .

 .24رمز الغالف االلكتروني االقرب الى النواة ىو :

ا.M-

.K -

جو.L-

 .25ان تكافؤ جذر الفوسفات ىو :
أ -احادي .

د.N-

 ثنائي.د-رباعي.

.11الرمز العممي لمنيوترون ىو:
اe -

n-

 .81االصرة التي تتكون في جزيئة الييدروجين ىي:

ا -ايونية.

جو -ثلثي.

جوp -

دm-

 -فم ية .

جو -تساهمية .

د -هيدروجينية.

اm -

p-

 .34المز العممي لالكترون :
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ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

ممحق (

)

األىداف السموكية

جعل الطالب قادر عمى ان:
 -4يعر عمم الكيمياا؟

 -3يعر ماثا تدرع الكيمياا ؟
 -1يعر بماث تبحا الكيمياا ؟

 -1يقدم لمحة تارياية عن عموم الكيمياا؟
 -2يوضح دور عمماا العر في تبور الكيمياا.
 -3يحدد رواد الكيمياا العر .
 -4يعدد الكت

الثي ألفها جابر بن حيان؟

 -5يقر دور ابو بكر ال ار ي في الكيمياا؟
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اثر استخدام اسئلة التحضير والتغذية الراجعة كاستراتيجية تدريسية في التحصيل الدراسي لطلبة الصف
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ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

 -6يقر اثر الكيمياا في الحيا ؟
-41يحدد فروج عمم الكيمياا ؟

 -44رواد الكيمياا ومؤسسها من العر المسممين؟

 -43يماص مجاات تببيق الكيمياا في الحيا اليومية؟
 -41يفسر استادام القفاا بالتفاعرت؟

 -41يقر تإثير عمم الكيمياا عمي المجاات الصناعية؟
-42يبين دور الكيمياا في المجاات الصحية ؟
 -43يعر مؤلفات ابو بكر ال ار ي ؟

 -44يبين دور الكيمياا عند العر في عصر النهضة ااوربية؟
 -45يعدد ما كان العر يحضرونه من المواد الكيمياوية؟
 -46يعر الماد ؟

 -31يثكر صفات الماد ؟
 -34يعر اانتقار؟
 -33يعر التبمور؟

 -31يعر التسامي ؟

 -31يوضح انتقار الماد ؟
 -32يقر عممية جدوت التبمور؟
 -33يحدد ممي ات البمورات؟

 -34يقدم تجربة عن التسامي؟
 -35يعر الاواص الفي ياوية؟

 -36يعر الاواص الكيمياوية؟
 -11يقاص التفسير الفي ياوي لمماد ؟

 -14يعر التريرات الفي ياوية؟
 -13يعر الترير الكيماوي؟

 -11يقاص الترير الكيماوي؟
 -11يعدد انواج الماد ؟
 -12يصن
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ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

 -13يفرق بين المواد النفسية وسير النفسية؟
 -14ان يعدد مكونات المواد النفسية؟
 -15يعر العنصر ؟
 -16يقر العنصر؟

-11يقارن بين العنصر والمرك

 -14يعدد صفات المواد الفم ية؟

؟

 -13يثكر عددا من الفم ات ؟

 -11يبين صفات المواد اللفم ية؟
 -11يثكر عدد من ا للفم ات؟
 -12يعر اقبا الفم ات؟

 -13يثكر عدد من اقبا الفم ات ؟
 -14يوضح صفات المرك
 -15يعر المرك ؟

؟

 -16يثكر عدد من المركبات الكيمياوية ؟
 -21يوضح صفات الماموب؟
 -24يعر الماموب ؟
 -23يقارن بين المرك
 -21يكت

والماموب ؟

الرم الكيماوي لمعنصر؟

 -21يثكر الرمو الكيمياوية لمعناصر؟
 -22يوضح مكونات الثر ؟
 -23يعر النوا ؟

 -24يعر البروتونات؟

 -25يعر معني العدد الثري؟
 -26يعر النيوترونات ؟

 -31يعر االكترونات ؟
 -34يوضح اايون ؟

 -33يعبي أمثمة عمي التإين ؟
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 -31يمي بين اايون الموج

ف الح محمد حسن الصافي

واايون السال ؟

 -31يعر التإين؟

 -32يعر التاصر؟

 -33يوضح التاصر أايوني؟
 -34يعبي أمثمه عمي التاصر أايوني؟
 -35يعر التاصر التساهمي؟

 -36يوضح التاصر التساهمي ؟
 -41يعر الثر ؟

 -44يعر الج يئة؟
 -43يكت

الرم العممي لمبروتون؟

 -41يكت

الرم العممي لمنيوترونات؟

 -41يوضح العدد الثري لمعنصر؟
 -42يعر عدد الكتمة ؟

 -43يستنتج عدد النيوترونات في الثر ؟
 -44يكت

الرم العممي لإللكترون ؟

 -45يوضح الثر المتعادلة كهر بائيا؟
 -46يقاص ااسمفة االكترونية المحيبة بالنوا ؟

 -51يبين عدد االكترونات التي تستوعبها ااسمفة االكترونية المحيبة بالنوا ؟
؟

 -54يعر اايون الموج

 -53يعر اايون السال ؟

 -51يقارن بين اايون الموج

و اايون السال ؟

-51يبين عدد االكترونات والبروتونات والنيوترونات لثر عنصر؟

 -52يثكر عدد االكترونات والبروتونات والنيوترونات لليون الموج
 -53يبن عدد االكترونات والبروتونات والنيوترونات لليون السم
 -54يرسم ثر العنصر ؟
 -55يرسم اايون لموج

؟

؟

لثر العنصر؟

 -56يوضح التاصر الكيماوي؟
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 -61يرسم اآلصر األيونية ؟
 -64يرسم اآلصر التساهمية ؟
 -63يعر التفاعل الكيماوي؟
 -61يوضح مفهوم التكافؤ؟
 -61يعر سل

التكافؤات؟

 -62يقاص أنواج التكافؤات ؟
 -63يوضح تكافؤات العناصر والجثور؟
 -64يعر عدد التإكسد؟

 -65يبن العدد التاكسي لمعناصر الحر؟
 -66يوضح اإلعداد التاكسدية الموجبة والسالبة في ج ئية المرك ؟
 -411يثكر اإلعداد التاكسدية لمعناصر و الجثور؟

 -414يقارن بين الرم الكيماوي و الصيغ الكيمياوية ؟
 -413يوضح ابوات كتابة الصيرة الكيمياوية لممرك
 -411يقر فالصيرة الكيمياوية لممرك ؟
 -411يكت

 -412يكت

؟

الصيرة الج ئية لمج يئات ؟

الصيرة الكيمياوية لممركبات؟

 -413يحدد عدد ثرات كل عنصر في المركبات الكيمياوية ؟
 -414يعر المعادلة الكيمياوية؟

 -415يوضح قروب كتابة المعادلة الكيمياوية ؟
 -416يعبر عن التفاعل الكيمياوي ؟
 -441يفسر التفاعل الكيمياوي ؟

 -444يعر عدد تإكسد العنصر الحر؟

 -443يعر الم الكيمياوي لألوكسجين؟

 -441يعر الصيرة الج ئية لفم األوكسجين؟
 -441يعر العدد الثري لألوكسجين؟
 -442يقر أهمية األوكسجين؟

 -443يقر استعماات األوكسجين؟
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أنور حسين عبد الرحمن

 -444يحضر األوكسجين صناعيا ؟
 -445يحضر األوكسجين ماتبريا؟
 -446يعر العامل المساعد؟

 -431يوضح دور العامل المساعد؟
 -434يرسم جها تحضير األوكسجين ؟
 -433يقوم بتجربة لتحضير األوكسجين؟
 -431يفسر اواص األوكسجين؟
 -431يبن أنواج ااكاسيد؟

اسئمة التحضير
 -4ما اهم فروج العموم الببيعية عددها ؟
 -3بما ثا تبحا الكيمياا؟

 -1ما المعمومات التي تركها من المعمومات ؟
 -1من هم رواد الكيمياا عند العر ؟

 -2ما اهم مؤلفات العالم ال ار ي في الكيمياا؟
 -3عدد اهم فروج عمم الكيمياا ؟
 -4عر الكيمياا ؟
 -5اكت

لمحة تارياية عن عمم الكيمياا؟

 -6ما دور العمماا العر في تبوير الكيمياا؟
 -41عدد الكت

التي الفها جابر بن حيان ؟

 -44اقر اثر الكيمياا في الحيا ؟

 -43ما مجاات تببيق الكيمياا ففي الحيا اليومية ؟
 -41من العالم الثي استادم القفاا بالتفاعلت؟
مجلظ جامطظ كربالء

المجلد الثالث
221

الطدد /11أب 2002
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ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

-41عر الماد ؟

 -42ما صفات الماد ؟
 -43عر اانتقار؟
 -44عر التبمور؟

 -45عر التسامي ؟

 -46اقر انتقار الماد ؟
 -31عر التبمور؟

 -34عر التسامي؟

 -33وضح انتقار الماد ؟
 -31ما المقصود بالماد ؟
 -31ماثا تعني بالتبمور؟

 -32ما الحالة التي تنتقر فيها الماد ؟

 33أي المتريراتن آاتية ترير في ياوى وأيها كيمياوي؟
اقتعال الاق

تبار الماا تكسر ال جاج اكتساا الحديد بببقة من الصداا .

 -34ماهي اصنا

المواد ؟

 -35ماثا تعني بالعنصر ؟
 -36ما المقصود بالمرك
 -11عر الماموب ؟

؟

 -14ما صفات المواد الفم ية ؟
 -13عدد صفات المواد اللفم ية ؟
 -11ماثا نقصد بااقبا الفم ات ؟
 -11ما الفرق بين المرك

والماموب ؟

 -12اثكر أسماا العناصر التي يتإل

رم ها الكيمياوي من عنصر واحد فقب ؟

 -13ماالعناصر التي تتقابة بالحر األول من الرم الكيمياوي ؟
 -14اكت

الرم الكيمياوي لمعناصر ااتية -

القصدير المنرني

الهميوم الفسفور.

 -15ماثا نقصد بالثر ؟
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ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

 -16ماثا نقصد باج يئة؟
 -11عدد المكونات األساسية لمثر ؟
 -14ما مكونات النوا ؟

 -13عر البروتونات ؟
 -11اكت

الرم العمني لمبروتون؟

 -11ماثا نقصد بالعدد الثري لمعنصر ؟
 -12عر النيوترونات ؟

 -13اثكر الرم العممي لمبروتون؟
 -14ما العدد الثري لمعنصر ؟
 -15عر النيوترونات؟

 -16اثكر الرم العممي لمنيوترون؟
 -21وضح احتسا

عدد النيوترونات؟

 -24عر االكترونات ؟

 -23أعب الرم العممي لإللكترون؟
 -21فسر ماثا تعني بالثر المتعادلة كهر بائيا؟

 -21عدد ااسمفة االكترونية التي تحيب بالنوا ؟
 -22ماثا نعني باليون ؟

 -23ماثا نقصد باايون الموج

واايون السال ؟

 -24لماثا تتحول الثر الي ايون سال

عند موا تكتسو

إلكترونوا واحودااواكثر والوي ايوون موجو

عنودما

تفقد إلكترونا واحدا اواكثر ؟

 -25ما نقصد باآلصر الكيمياوية ؟
 -26ماثا نعني باآلصر األيونية ؟

 -31اثبت بالرسم نوج ااصر التي تتكون من ج يئة فموريد المثيوم ؟
 -34ما المقصود بااصر التساهمية ؟

 -33اثبت بالرسم موسم ااصر التي تتكون في ج يئة الهدروجين ؟
 -31ماثا نقصد باتفاعل الكيمياوي ؟
 -31ماثا نعني بالتكافؤ ؟
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أنور حسين عبد الرحمن

 -32كي

ف الح محمد حسن الصافي

تم تكافؤ الثر ؟

 -33ما أنواج التكافؤات؟

 -34ما المقصود بعدد التاكسد؟

 -35ما العدد التإكسدي لمعنصر الحر ؟
 -36ما المجموج الجيري للعداد التاكسدية الموجبة والسالبة في ج ئية المرك
ااتية

 -41اثكر ااعداد التاكسدية

؟

الباريوم ال ئبق الرصاص الفوسفات الكبريتات النترات الاارصة.

 -44ما الفرق بين الرم الكيمياوي والصيرة الكيميائية ؟
 -43كي

تكت

الصيرة الكيمياوية لممركبات ؟

 -41عدد فوائد كتابة المعادات الكيمياوية لممركبات ؟
 -41ماثا يقصد بالمعادلة الكيمياوية ؟

 -42اثكر ابوات كتابة المعادات الكيمياوية ؟

 -43عبر عن التفاعلت آاتية بعادات كيمياوية

اوكسيد المرنسيوم < -------سثاا اكسجين  +مرنسيوم
 +الاارصين

كموريد الاارصين < ------سا الكمور

 -44ما هو الرم الكيميائي لألوكسجين ؟ والصيرة الج ئية لهثا الرا ؟
 -45ما العدد الثري لألوكسجين ؟ وكم هو عدد الكتمة لثر األكسجين؟
 -46ارسم مابب بناا ااكسجين االكتروني

 -51ماثا تبين من البناا االكتروني لثر األكسجين ؟
 54ما نسبة وجود ااكسجين من حجم الهواا الجوي ااعتيادي ؟
 -53تكمم عن أهمية األكسجين ؟

 -51ما اهم استعماات األكسجين ؟

 -51حضر ااكسجين صناعيا من الهواا الجوي
 -52م تجربة تحضير ااكسجين ماتبريا

53عمموجود العامل المساعد في التحضير ؟
 -54عدد اواص الكسجين ؟

 -55ماثا تستنتج من ياد اقتعال الكبريت في نينة سا الكسجين اوضح ثل بالمعادلة ؟
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ف الح محمد حسن الصافي

أنور حسين عبد الرحمن

 -56ما انواج الكاسيد ؟
 -61وضح معاني المصبمحات التالية وباامثمة ؟

العامل المساعد  -التاكسد – ااوكسيد الحامم – ااوكسيد القاعدي

 -64اكمو و و و و و و و و و و و و و و و و وول و ن المعادلو و و و و و و و و و و و و و و و و ووة
KGIo3 ------------
mno2
 -63أعب أسماا ااكاسيد آاتية ثم صنفها الي اكاسيد حامضية و اعدية ؟
Na2o , K2O2GO2 , GaGO3 , GaO2sO2
 -61اثكر اهم الاواص الفي يائية لرا الكسجين ؟
 -61اكت

الصيغ الكيمياوية لممواد ااتية

 -62اكت

المعادات الكيمياوية المتوا نة لمتفاعلت ااتية

فموريد المرنسيوم اكسيد البوتاسيوم فوسفات المرنسيوم
كموريوو وود الفضو و ووة < ----------سو و ووا الكمو و ووور  +فض و ووة هيو و وودروجين  +كموري و وود الاارصو و ووين

حامم الهيدروكموريد  +اارصين

 -63الميثان يتفاعل م ااكسجين بالتساين اكت
 .64اكت

المعادلة المناسبة لهثا التفاعل ؟

المعادلة المناسبة اتحاد المرنسيوم بااوكسجين  +التساين ؟

 . 65كم هي عدد ثرات الهيدروجين الفداامة في التفاعل لهث المعادلة
CH 4 + O2
CO2+ H20
 . 66احس عدد ثرات كل عنصر مما ياتي
10 ( NH4 ) 2 SO4 , 3Na CO3 ,CH 4
 . 411ارسم مابب اتحاد ثر اوكسجين م ثرتي هيدروجين لتكوين ج يئة ماا
 . 414اعب بعم العناصر احادية التكافؤ
 . 413اعب امع عناصر ثنائية التكافؤ

 411ما عدد تإكسد كل من
Mn , Po , Fe , Mg , Sn , Hg
 .411ما الفرق بين العناصر النبيمة والعناصر ااارى من حيا الرل
 . 412ارسم مابب البناا الثري لما ياتي
لثر المرنسيوم وايون المرنسيوم

 . 413صن
الكبريتات
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االكتروني الاارجي ؟

 Mg 2+عمما بان العدد الثري  43وعدد الكتمة 11

العناصر ااتية الي فم ات وافم ات
ال ئبق البروم الفضة الثه

الاارصين الكمور
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 . 414ارن بين الصفات العامة لمفم ات واللفم ات ؟
 . 415اثكر اربعة عناصر يبدأ رم ها الكيميائي بالحر

 .416اثكر اربعة عناصر يتكون رم ها الكيميائي من حر
 . 441من بين العناصر ااتية عنصر واحد يتال
المرنسيوم

ااوكسجين

رم

الفضة

القصدير

الصوديوم

الحديد ن عممية التركي
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الكيميائي من حر

واحد هو

ااعتيادية في الحالة السائمة هو

ال ئبق

 . 443أي هث التريرات في يائية وليها كيميائية ؟
تباوور الموواا تاثوور الحميو

واحد فقب ؟

الباريوم

 .444من بين الفم ات فم واحد يوجد في اللرو
البوتاسيوم

؟

الرصاص

اقووتعال الاقو

الضوئي في النبات اانجثا

ثوبووان السووكر فووي الموواا تكووون الصوودأ موون
نحو المرنابيع
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