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Abstract: The aim of this study was to investigate the effect of using a brainstorming strategy in science education 

on the development of scientific inquiry skills of eighth grade students in the Gaza Strip, and to achieve this,  unit 

were identified. "Atomic elements and groups'' established in the science book eighth-grade in Palestine,  was taught 

to The experimental group consisting of 40 students,  by using a brainstorming strategy  compared to the control 

group consisting of (42) students studied the same unit by the traditional method.   The researcher prepared a test of 

skills of scientific inquiry,  and applied on the two groups (experimental and control) before and after the teaching of  

the unit,  and applied on the two groups after about a month of the post test,  The results of the study revealed that: 

- There are statistically significant differences at the level (α = 0.05) between the means of the experimental and the 

control groups in the test of skills of scientific inquiry dimensional overall, and on each of the fields,  in favor  of 

students of the experimental group, and that these differences have a high effect on the development of skills survey 

for  experimental group. 

- There are statistically  significant differences at the level (α = 0.05) between the  means of the experimental and the 

control groups in the test of skills of scientific inquiry deferred overall, and on each of the fields,  and in favor of the 

experimental group,  and the percentage of loss in the skills of scientific inquiry for the control group times higher 

losses in these skills with respect to the experimental group in the same period. 
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أثر استخدام استراتيجية العصف الذىني في تدريس العموم عمي تنمية ميارات االستقصاء العممي لدي 
سي بقطاع غزةطمبة الصف الثامن األسا  

 د. تيسير محمود حسين نشوان
 الممخص

 ة العصف الذىني في تدريس العموم عمي تنمية ميارات االستقصاءيأثر استخدام إستراتيج ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى
المقررة  ''ذرية العناصر والمجموعات  " .  لدي طمبة الصف الثامن األساسي بقطاع غزة ، ولتحقيق ذلك تم تحديد وحدة العممي

باستخدام إستراتيجية  ( طالباً 40وتم تدريسيا لعينة تجريبية مكونة من ) بفمسطين،  في كتاب العموم لمصف الثامن األساسي
 اختباراً وأعد الباحث  االعتيادية، الوحدة بالطريقة نفس  درست ( طالباً 42)وعددىا المجموعة الضابطة  مقابل العصف الذىني، 

وبعد حوالي شير من وطبقو عمي المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل وبعد تدريس الوحدة   ،العممي ميارات االستقصاءل
  :  الدراسة إلينتائج وقد أشارت  التطبيق البعدي، 

بين المتوسطين الحسابيين لدرجات المجموعتين  ( α = 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  -
بطة عمي اختبار ميارات االستقصاء العممي البعدي الكمي،  وعمي كل مجال من مجاالتو ، ولصالح التجريبية والضا

طمبة المجموعة التجريبية،  وأن ىذه الفروق ليا أثر كبير عمي تنمية ميارات االستقصاء العممي لدي طمبة العينة 
 التجريبية.

بين المتوسطين الحسابيين لدرجات المجموعتين  ( α = 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  -
الضابطة،  والتجريبية عمي اختبار ميارات االستقصاء العممي المؤجل الكمي،  وعمي كل مجال من مجاالتو،  

ولصالح المجموعة التجريبية،  وأن نسبة الفقد في ميارات االستقصاء العممي لممجموعة الضابطة أضعاف نسبة الفقد 
 لميارات لممجموعة التجريبية في نفس الفترة.ليذه ا

 

  الصف الثامن األساسي-مهارات األستقصاء العلمي-تدريس العلوم -العصف الذهنيالكلمات األفتتاحية: 
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:مقدمة  
فة يتميز العصر الحالي بأنو عصر العمم، حيث أصبحت العموم المختمفة وتطبيقاتيا من ضروريات الحياة،  وأصبحت المعر 

غير محدودة ببداية أو نياية، وتزايد أىمية التطبيقات العممية ليذه العموم في حل مشكالت الفرد و المجتمع.  أدى ذلك إلي 
ظيور حركات تغييرية في مجاالت التربية العممية وخاصة في مجال تدريب األفراد  عمي أسموب التفكير العممي ومياراتو 

صة والعامة بأسموب سميم بعيدًا عن الخرافات حتى يصموا إلي حمول ناجحة ليا ) عبد العزيز، ليتمكنوا من تناول مشكالتيم الخا
(.  وىنا تكمن أىمية االستقصاء في تطويره لمعديد من ميارات التفكير لدى المتعممين لتوظيفيا في حل  37، ص 2002

يون المتخصصون في التربية العممية عمى المستويين المشكالت وتفسير المواقف غير المألوفة التي تواجييم، لذا يبذل التربو 
الدولي واإلقميمي جيدًا واضحًا إلثراء روح االستقصاء بين المتعممين ليتمكنوا من الوقوف أمام التحديات التي تواجييم في عالم 

 رات والتفسيرات العممية الدقيقة ليا.دائم التغيير، وبناء فيم عميق لممفيوم أو الظاىرة العممية، وتوسيع معارفيم فييا وتقديم التبري
لى التوسع والتعمق  ,عن فضول لدييم الستكشاف الظاىرة  فمن خالل ممارسة االستقصاء يمجأ الطمبة إلى طرح أسئمة نابعة وا 

لى موصول إوجمع البيانات وتحميميا لتقصي عبر مصادر المعرفة المختمفة، وبالتالي يسعون إلى البحث والفي معارفيم عنيا، 
 (.Alberts, 2000, p3)ة والبراىين  ودعم اإلجابات والتفسيرات باألدل ,إجابات عن تمك األسئمة

أمكن ترجمتيا وبذلك فإن أىمية االستقصاء تكمن في العديد من ميارات التفكير التي يسعي إلي تطويرىا لدي المتعممين والتي 
ا كناتج تعمم لالستراتيجيات المختمفة في تدريس العموم , وتسمى إلى ميارات سموكية يمكن تدريب المتعممين عمييا وقياسي

العممي  وميارات البحث ,ء أحيانا بميارات التفكير العممي،  وميارات عمميات العمم، وميارات التجريب العمميميارات االستقصا
 (.67-66, ص ص2003محمد،  )

 ,لتعريفا المقارنة,المالحظة،  :عشرة ميارة وىي ي إحدى( ميارات االستقصاء العممي ف 2001نشوان )  في ضوء ذلك حدد
حددت المعايير الوطنية لمتربية .  كما عزل المتغيرات ,التجريب ,صياغة الفرضيات, التأكد ,التنبؤ التفسير, القياس, ,التصنيف

تقصاء التي يمكن ( ميارات االسNRC, 1996 National Research Councilالعممية في الواليات المتحدة األمريكية )
 :إكسابيا وتنميتيا لدى طمبة الصفوف من الخامس إلى الثامن األساسي عمى النحو التالي

 تحديد األسئمة التي يمكن اإلجابة عنيا من خالل التقصي أو البحث العممي. -
 تصميم األنشطة والتجارب العممية وتنفيذىا. -
 نات وتحميميا وتفسيرىا.استخدام األدوات واآلليات المناسبة لجمع البيا -
 تطوير الوصف والتفسيرات والتنبؤات والنماذج باستخدام األدلة والبراىين. -
 تنمية التفكير الناقد والتفكير المنطقي إلدراك العالقات بين البراىين والتفسيرات. -
 إدراك التفسيرات والنماذج البديمة وتحميميا. -
 التواصل والدفاع عن الحجج العممية. -
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 .استخدام الثقافة والرياضيات -

تحديد المشكمة وصياغتيا   :فيما يميميارات االستقصاء  فقد حددوا  (Abd –El Khaliq, et. al) عبد الخالق وآخرون أما
 .Abd –El Khaliq, et , البراىين  دعميا باألدلة و النماذج والتفسيرات و صياغة الفرضيات و في صورة سؤال أو أسئمة,

al, 2003, pp 21-22)،) و ( في دراسةWu & Hsieh, 2006التي ىدفت إلى ) ى طمبة تطوير ميارات االستقصاء لد
أربع ميارات  الصف السادس بتايوان  و ذلك من خالل تصميم سمسمة من أنشطة التعمم المبنية عمى االستقصاء، حدد الباحثان

 و ,وصف عممية االستدالل و ,: تعريف العالقات السببيةي استقصائية تتعمق ببناء القدرة  عمى التفسير لدى الطمبة وى
( التي ىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام ثنائية 2007 ،العبادلة تقويم التفسيرات.  أما دراسة ) و ,استخدام البيانات كأدلة

طمبة الصف  حو الفيزياء لدىالميول العممية ن التحميل والتركيب في تدريس الفيزياء عمى تنمية ميارات االستقصاء العممي و
 ,تغيراتضبط الم ,التنبؤ ,المقارنة ,القياس  :يارات االستقصاء العممي في ثماني ميارات وىيحدد م ,الحادي عشر عممي بغزة

( التي ىدفت 2011، وفي دراسة  العفيفي  وأمبوسعيدي  وسميم )التجريب ,فرض الفروض ,تفسير البيانات ,التعريف اإلجرائي
في تنمية ميارات االستقصاء لدى طالبات  (Coupled Inquiry Cycle)صي أثر استخدام دورة التقصي الثنائية إلي  تق

الصف الثامن األساسي في العموم، فقد حددوا أربع ميارات استقصاء ليذه المرحمة، وىي : طرح األسئمة، و تصميم األنشطة 
 التفسير. والتجارب، و جمع البيانات وتحميميا، و أخيرًا ميارة

وبذلك فإن االستقصاء ىو مزيج من عمميات عقمية وعمميات عممية، ىذه العمميات تساىم في إكساب الطمبة الميارات الالزمة 
لمبحث عن المعرفة و محاكمتيا عمميًا، ولتنمية ىذه الميارات فمن الضروري التركيز عمي إيجابية وتفاعل المتعمم في عممية 

عمو يمعب دورًا أساسيًا في الموقف التعميمي داخل الفصل مناقشًا ومحماًل ومفسرًا أو في المعمل مجربًا التعميم والتعمم، بل وج
 .( Claxton , 1997 , p 19 )ومكتشفًا 

في ضوء ماتقدم يتضح بأن ميارات االستقصاء العممي ىي ميارات يستخدميا الطمبة أثناء قياميم بالتقصي العممي لمتوصل 
ديدة، ويرى الباحث أن ميارات االستقصاء العممي التي يمكن تنميتيا لدى الطمبة عند استخداميم لمعصف إلي المعرفة الج

 الذىني، ىي: التصنيف، والتنبؤ، وتفسير البيانات والمعمومات، وصياغة الفرضيات، وتمييز المتغيرات، وأخيرًا ميارة التجريب.
يا لدى الطمبة عند استخداميم إلستراتيجية العصف الذىني، وذلك لعدة وقد تم تحديد ىذه الميارات الست التي يمكن تنميت

 أسباب، وىي: 

 مناسبة ىذه الميارات إلستراتيجية العصف الذىني المستخدمة في ىذه الدراسة.  -
 تضمين ىذه الميارات في غالبية البحوث والدراسات السابقة التي تناولت ميارات االستقصاء العممي. -
 ىذه الميارات في أنشطة منياج العموم المقرر عمي طمبة الصف الثامن األساسي بفمسطين. تضمين معظم -

ستراتيجيات التدريس الميمة التي تقوم عمى إتاحة الفرصة لمتعبير الحر عن األفكار, وبالتالي تزيد ويعد العصف الذىني من إ
كما  '' ,لى تحرر العقل من الجمود, وىذا كمو يؤدي إنظموم من استقاللية الطالب ومحفزاتو إذا ما تم استخداميا بشكل واضح

فاألفكار التي ، , إذا ما تم توظيفيا بالشكل الصحيح في المواقف الصفيةميارات الفيم بمستوياتو المختمفةأنيا تسيم في تنمية 
خضاعيا لمنقدعمم استخدام التأمل واألفكار من حيث تتتدفق تتطمب من الم وبالتالي الوصول إلى الحمول , ترتيبيا وتصنيفيا وا 

 ''العصف الذىني إستراتيجية( Son, 2001, p33 في ضوء ذلك عرف ) (. Selley, 2000, p 97 )  ''النيائية لممشكمة
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إستراتيجيات المناقشة الجماعية التي تشجع عمى توليد أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة والمبتكرة بشكل عفوي  يحدا ابأني
ثم غربمة ىذه األفكار و  ,األفكار التي تخص حل مشكمة معينةي ضوء مناخ مفتوح غير نقدي ال يحد من إطالق تمقائي حر ف

( العصف الذىني بأنو " استجابات و ردود أفعال لمطمبة من كممة 406، ص 2005، و عرف )حسنين، ''اختيار المالئم منيا
ابة أو الحركة من شخص واحد أو أكثر من شخص لمثيرات مقدمة من واحدة أو عدة كممات لفظية، أو غير لفظية كالرسم والكت

( فيعرفانو بأنو " أسموب 167، ص 2011مصدر مثير لتحقيق ىدف أو أكثر لحل المشكمة "، أما ) الكبيسي  والحديثي،  
ترة زمنية قصيرة في تعميمي وتدريبي يستخدم من أجل توليد العديد من األفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات المفتوحة في ف

 جو تسوده الحرية واألمان في طرح األفكار و تعويد الطمبة عمى النقاش البناء".
في ضوء ما تقدم من تعريفات لمعصف الذىني يتضح أن لو فوائد إذا استخدم كإستراتيجية  تدريس فيو يفتح األبواب لمجيد 

درة الخالقة ليعطي مجموعة من البدائل المناسبة لحل المشكمة، و الفردي المبدع، و يمغي جميع الحواجز التي تقف في وجو الق
ييتم بإشعار المتعممين بذواتيم وقيمة أفكارىم، و يسيم في الديمقراطية التعميمية، ويولد الحماسة كنظام ويسرع في الوصول إلى 

 حل .
عفانة ) خطوات المتنوعة التاليةتم تحديد جمسات العصف الذىني في ال، ائدهو في ضوء ىذا الفيم لمعصف الذىني و ف

 :)148-147ص ص ,2004 ،الخزندارو 

 إثارة المعمم لموضوع ىام يستحق المناقشة وتوالد األفكار وتنمية التفكير لدى المتعممين. -
 إتاحة الفرصة لممتعممين إلجراء مناقشات جماعية داخل البيئة  الصفية لمموضوع المطروح. -
أصول الحوار والمناقشة في الموضوع المطروح بحيث يستطيع كل متعمم طرح آرائو  ضبط البيئة الصفية من حيث -

 واحترام ىذه اآلراء.
وتحريك  ,مع إتاحة الفرصة لإلثارة العقمية تأجيل الحكم عمى اآلراء المطروحة وعدم نقدىا أو تجريح من طرحيا , -

 ر. الذىن وربط األفكار وتطبيق المفاىيم وتعزيز استقاللية التفكي
 عدم االستيانة باألفكار والمقترحات المطروحة حتى لو كانت خاطئة. -
 تشجيع المتعممين عمى إثارة األفكار دون خجل أو انطواء مما يولد لدييم الجرأة ويزيد التفاعل مع الجماعة. -
ثناء عمى أفكار اآلخرين وال إعطاء المعمم فرصة لممتعممين كي يستطيعوا إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة, -

 والترحيب بيا ميما كانت.
وما توصموا إليو من أفكار من خالل  التعميمية المستفادة في نياية الدرس, مور المعمم والمتعممون معًا النتاجاتيب -

 تدخل المعمم لمحكم عمييا في ضوء معايير معينة ومنطقية.

يكون المتعمم متفاعاًل  بينما ,ستراتيجية موجيًا وحكماً معمم في ىذه اإلبأن ال لجمسات العصف الذىني تؤكد الخطوات السابقة
وىذا ما أكسبيا العديد من المميزات التي تجعميا في مقدمة إستراتيجيات التدريس التي تكسب الطمبة في المواد  ,يجابياً وا  

فقد توصمت  ,من البحوث والدراسات المختمفة دوىذا ما توصمت إليو العدي ,الدراسية المختمفة ميارات متعددةالدراسية والمراحل 
دى طمبة ( إلى وجود أثر إيجابي لطريقة العصف الذىني في تنمية التفكير الناقد في مادة الفمسفة ل1999)  دراسة سميمان

قدرات تنمية ( إلى فعالية إستراتيجية العصف الذىني في 2002)       العتيبيوقد أشارت نتائج دراسة  ,المرحمة الثانوية بمصر
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ائج وتشابيت نت ,المتوسط  في مدينة الرياض التفكير اإلبتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العموم لدى طالبات الصف األول
( التي توصمت إلى وجود فعالية الستخدام إستراتيجية العصف الذىني عمى تنمية 2002) الحربيىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

وفي مجال التاريخ توصمت  ,الصف األول الثانوي في السعودية يل الدراسي في مادة األحياء لدى طمبةالتفكير الناقد والتحص
لصف األول ( إلى فعالية العصف الذىني في تدريس التاريخ عمى تنمية التفكير االبتكاري لدى طمبة ا2002)  الكيوميدراسة 

( إلى وجود أثر ايجابي لمعصف الذىني 2003 ) الزعبي دراسة توفي مجال التربية اإلسالمية توصم ,الثانوي في سمطنة عمان
 ,ة الصف الثامن األساسي في األردنفي تنمية التفكير الناقد والتحصيل في وحدة الفقو من مقرر التربية اإلسالمية لدى طمب

لعصف الذىني في تطوير إلى فعالية برنامج مبني عمى إستراتجيتي الخريطة الداللية وا Darayseh ( 2003وتوصمت دراسة )
( لتثبت 2005 ) الدوسريوجاءت دراسة   االتجاىات والقدرة الكتابية بالمغة اإلنجميزية لطمبة الصف األول الثانوي العممي.

، أما دراسة فعالية العصف الذىني في تنمية التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية في دولة قطر لطمبة المرحمة الثانوية
( فقد توصمت إلى فاعمية برنامج مبنى عمى العصف الذىني في تدريس مواد التربية اإلسالمية في 2011والحديثي ) الكبيسي  

 معاىد إعداد المعممين.
يتضح من العرض السابق لمبحوث والدراسات المتعمقة بالعصف الذىني أن ليذه اإلستراتيجية فاعمية في تنمية ميارات التفكير 

بتكاري، والتحصيل، واالتجاىات في المواد الدراسية المختمفة، لذا فيناك حاجة إلي المزيد من البحث والدراسة الناقد، والتفكير اال
حول فاعمية استخدام إستراتيجية العصف الذىني في تنمية ميارات االستقصاء العممي، حيث لم يتم التطرق لمشكمة ىذه 

ة والعربية وحتي الدولية.  لذلك فإن ىذه الدراسة تحاول أن تضيف بعض الدراسة في حدود عمم الباحث عمي المستويات المحمي
 المعمومات في ىذا الجانب.

 تحديد مشكمة البحث:
بالرغم من أن تدريس العموم في ىذا العصر، عصر العمم والتقنية، يشيد اىتمامًا كبيرًا و تطويرًا مستمرًا عالميًا و عربيًا و محميًا 

 بالرغم من تأكيد أىداف تدريس العموم لممرحمة األساسية  بفمسطين عمى إكسابر ومتطمباتو، و لمواكبة خصائص ىذا العص
إال أن الواقع الفعمي لتدريس العموم في ىذه المرحمة يركز عمى إكساب الطمبة الكم اليائل  ,الطمبة ميارات االستقصاء العممي

عمى تمقين المعمومات وتقديم الحمول الجاىزة  غالبية معممي العموممن المعمومات التي تزدحم بيا كتب العموم من خالل اعتماد 
 والتطبيقات المعدة سمفًا لمشكالت وموضوعات تتناوليا مناىج العموم، وعدم التركيز عمي توليد المعرفة وتوظيفيا.

ما يمي : وقد تبين ذلك من خالل    
انون األساسية العميا )أ( األمر الذي يترتب عميو كون الباحث أحد أعضاء مجمس أولياء األمور في مدرسة بيت ح -1

دعوتو لحضور اجتماعات شبو دورية مع إدارة المدرسة ومدرسييا، وفي العادة كان مدير المدرسة يدعو أعضاء 
المجمس لزيارة بعض الفصول لمتابعة سير العممية التعميمية / التعممية عمي أرض الواقع، ال حظ الباحث خالل ىذه 

أن غالبية معممي العموم يستخدمون الطرق التقميدية في التدريس، وعند سؤاليم عن السبب في ذلك، أجابوا  الزيارات
باإلجابات المعيودة دائمًا، كازدحام المناىج بالمفاىيم العممية، وازدحام الفصول بالطمبة، وعدم كفاية عدد الحصص 

 زمة لتوظيف التجريب في التدريس.المخصصة لمادة العموم، وعدم توفر األدوات والوسائل الال
العموم في المرحمة األساسية العميا في كٍل من ( معممًا من معممي  25إعداد الباحث الستبيان مفتوح وتطبيقو عمي ) -2

 :طاع غزة يتضمن السؤالين التاليينوزارة التربية والتعميم العالي ووكالة الغوث الدولية بق
 ؟الطمبة  ي تتبعونيا في تدريس العموم إلثارة ميارات االستقصاء لديما ىي الطرائق واألساليب الت. 
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 ما ىي معموماتك عن إستراتيجية العصف الذىني؟. 

الثاني التجريب, أما بالنسبة لمسؤال ونادرًا  المحاضرة و أحيانًا المناقشةغالبًا  : جاءت حصيمة إجابات السؤال األول وقد
م فكرة كافية عن كيفية توظيف إستراتيجية العصف الذىني في تدريس العموم.غالبيتيم  ليس لدييفقد اتضح أن   

من ىنا جاءت ىذه الدراسة لمبحث في إمكانية تنمية ميارات االستقصاء العممي لدى طمبة الصف الثامن األساسي بغزة       
دراسة ىدفت إلى في فمسطين  ُتجرَ  لم -حدود عمم الباحث-خصوصًا وأنو في  ,استخدام إستراتيجية العصف الذىنيمن خالل 

 قياس أثر استخدام إستراتيجية العصف الذىني في تدريس العموم عمى تنمية ميارات االستقصاء العممي.

  وبذلك تتبمور مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي:
تنمية ميارات االستقصاء العممي لدى طمبة الصف الثامن ما أثر استخدام إستراتيجية العصف الذىني في تدريس العموم عمى 

.؟ األساسي بقطاع غزة  

 وتنبثق من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

ما أثر استخدام إستراتيجية العصف الذىني في تنمية ميارات االستقصاء العممي الفوري عند تدريس العموم لطمبة الصف  (1
 غزة مقارنة بالطريقة االعتيادية ) التقميدية ( ؟.الثامن األساسي بقطاع 

ما أثر استخدام إستراتيجية العصف الذىني في تنمية ميارات االستقصاء العممي المؤجل عند تدريس العموم لطمبة الصف  (2
 الثامن األساسي بقطاع غزة مقارنة بالطريقة االعتيادية ؟.

 فروض الدراسة:
الفروض التالية:من ية التحقق تحاول الدراسة الحال  

بين المتوسطين الحسابيين لدرجات المجموعتين  ( α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  .1
 التجريبية والضابطة عمي اختبار ميارات االستقصاء العممي البعدي الكمي ، وعمى كل مجال من مجاالتو.

بين المتوسطين الحسابيين لدرجات المجموعتين  ( α = 0.05)مستوي الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند .2
 التجريبية والضابطة عمي اختبار ميارات االستقصاء العممي المؤجل الكمي ، وعمي كل مجال من مجاالتو.

تيدف ىذه الدراسة إلى:  أىداف الدراسة:  
 الفوري لطمبةتنمية ميارات االستقصاء العممي  ريس العموم عمىتد أثر استخدام إستراتيجية العصف الذىني في التعرف إلي (1

 .مقارنة بالطريقة االعتيادية بقطاع غزة الصف الثامن األساسي
التعرف إلي أثر استخدام إستراتيجية العصف الذىني في تدريس العموم عمي تنمية ميارات االستقصاء المؤجل عند تدريس  (2

 سي بقطاع غزة مقارنة بالطريقة االعتيادية.العموم لطمبة الصف الثامن األسا

تكمن أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:  أىمية الدراسة:  
 .اإلسيام في تنمية ميارات االستقصاء العممي لدى طمبة الصف الثامن األساسي بقطاع غزة 
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  فقد تناولت  ,ألولى في قطاع غزةه الدراسة ىي اىذ ،عمى حد عمم الباحث و، ندرة الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع
 ,الناقد اإلبداعي, البحوث السابقة أثر إستراتيجية العصف الذىني عمى تنمية ميارات تفكير مختمفة ) أغمب الدراسات و

ولم تتطرق أي منيا لتنمية ميارات االستقصاء العممي من خالل استخدام  إلخ ( باإلضافة لمتحصيل الدراسي, ... التأممي
 ية العصف الذىني في تدريس العموم.إستراتيج

 و القائمين عمى تطوير و إثراء مناىج العموم لمصف الثامن األساسي  قد تسيم ىذه الدراسة في تعريف الباحثين التربويين 
ىذه المرحمة، و التي يمكن أخذىا بعين االعتبار عند تطوير أو  طمبة تنميتيا لدى التي يجببميارات االستقصاء العممي 

 ثراء ىذه المناىج.إ
 ين آخرين في إجراء دراسات مشابية والذي يمكن استخدامو من باحث ىذه الدراسة اختبارًا لميارات االستقصاء العممي, توفر

 لمدراسة الحالية.
  ًالعموم، األمر الذي يسيل عمىلممعمم في كيفية توظيف إستراتيجية العصف الذىني في تدريس  توفر ىذه الدراسة دليال  

 ./ التعممية في العممية التعميمية بسيولة توظيفيامعممي العموم 

 تتحدد نتائج الدراسة بالحدود التالية:  حدود الدراسة:

وذكور  )أ(، اقتصرت الدراسة عمى عينة قصديو من طالب الصف الثامن األساسي بمدرستي ذكور بيت حانون األساسية (1
 مدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في محافظة شمال غزة.جباليا األساسية العميا)أ(, وىما من ال

 م. 2008/2009يتحدد زمن تنفيذ الدراسة بالفصل األول من العام الدراسي  (2
ذرية  ''اقتصرت الدراسة عمى تدريس وحدة واحدة من كتاب العموم لمصف الثامن األساسي وىي الوحدة الثالثة وعنوانيا  (3

 .'' العناصر والمجموعات
تمييز  ,الفرضيات صياغة ,, التفسيرالتنبؤ ,:  التصنيفالتاليةت قياس مدى امتالك الطمبة لميارات االستقصاء العممي الس (4

 التجريب.و أخيرًا  ,المتغيرات
رض غومدى صدق اختبار ميارات االستقصاء العممي المعد ل ,التي تطبق عميياتتحدد نتائج الدراسة في إطار العينة  (5

 سة.الدرا

تتضمن الدراسة الحالية عددًا من المصطمحات الجوىرية، وفيما يمي التعريفات اإلجرائية مصطمحات الدراسة اإلجرائية:  
 ليذه المصطمحات: 

وحدة ذرية العناصر و المجموعات  '' إحدى إستراتيجيات تدريس العموم التي تقوم عمى إعداد الوحدة المختارة   :العصف الذىني
وتتطمب إتاحة الفرصة لمطمبة لموصول إلى قائمة من األفكار خالل فترة  ,مشكالت قصيرة تتحدى تفكير الطمبةعمى شكل  ''

 .''ومن ثم محاكاة ىذه األفكار واختيار األنسب منيا لحل ىذه المشكالت  محددة,
اء قياميم بالتقصي لمتوصل تمك الميارات التي يستخدميا طمبة الصف الثامن األساسي أثنىي   ميارات االستقصاء العممي:

:  وىذه الميارات ىي وفقًا إلستراتيجية العصف الذىني ,''إلى المعرفة الجديدة حول وحدة "ذرية العناصر والمجموعات 



 T. Nashwan:  The Effect of Using A Brainstorming … 279 
  

 

 

 .والتجريب وتمييز المتغيرات، ،وصياغة الفرضيات ،والتفسير ،والتنبؤ ،التصنيف
 :دراسة كما يميًا في ىذه الويعرف الباحث كل من ىذه الميارات إجرائي

 ىو القدرة عمى تجميع األشياء في مجموعات بناًء عمى صفات أو خواص مشتركة بينيا.  :التصنيف

 ىو القدرة عمى استخدام المالحظات والمعمومات السابقة في توقع حدوث ظاىرة أو حادثة ما.  التنبؤ :
ضوء  والمعمومات والنتائج التي توصل ليا الطالب فيىو القدرة عمى فيم وتفسير البيانات  : تفسير البيانات والمعمومات

 المعمومات التي يمتمكيا.
ىي القدرة عمى اقتراح حمول مؤقتة لمشكمة معينة بناًء عمى معمومات سابقة لدى الطالب وتكوين ىذه   :صياغة الفرضيات

 الحمول قابمة لمتجريب.
 والمتغير التابع التي يمكن استخداميا في التجربة.ىي القدرة عمى تحديد المتغير المستقل   تمييز المتغيرات:

المتغيرات الختبار فرضية وضبط ىو القدرة عمى تنفيذ خطوات محددة باستخدام األرقام أو المواد واألدوات المختمفة   :التجريب
 معينة والتوصل إلى قبوليا أو رفضيا.

 :إجراءات الدراسة
 :الدراسةاتباع اإلجراءات التالية في تنفيذ ىذه  تم

بسبب عدم توافر العشوائية التامة في اختيار عينة الدراسة ) المجموعتين الضابطة والتجريبية (   أواًل : منيج الدراسة:
واختيارىما بطريقة قصدية، لذا فإن المنيج المستخدم في ىذه الدراسة ىو منيج البحث شبو التجريبي وفق التصميم قبمي بعدي 

Pretest Posttest  موعة الضابطة غير المكافئة لممجNonequivalent control group design  حيث تم  تعريض ،
المجموعة التجريبية لممتغير المستقل ) إستراتيجية العصف الذىني ( دون المجموعة الضابطة التي يترك ليا الدراسة بالطريقة 

ات االستقصاء العممي المطبق عمي المجموعتين االعتيادية، وتحسب متوسطات الفروق اإلحصائية بين نتائج اختبار ميار 
 التجريبية. الضابطة و

 
اختيار عينة الدراسة:ثانيًا :   

( طالبًا من طمبة الصف الثامن األساسي الذين يدرسون مادة العموم في مدرستي ذكور بيت  82تكونت عينة الدراسة من ) 
وذلك  التابعتين لمنطقة شمال غزة التعميمية بوكالة الغوث الدولية, ألساسية العميا )أ(،ذكور جباليا ا و األساسية )أ(،حانون 

كذلك اٌختيرت شعبة  ,قصديةوقد اٌختيرت المدرستين بطريقة  ,2008/2009ألول من العام الدراسي خالل الفصل الدراسي ا
( بمدرسة أمن األساسي )حيث مثمت شعبة الصف الثا ,شعب الثامن األساسي من كل مدرسة بطريقة عشوائية بسيطة واحدة من

في حين مثمت شعبة الصف الثامن األساسي )أ( بمدرسة ذكور  ( طالبًا ,40المجموعة التجريبية وتضم ) ألساسيةبيت حانون ا
 ( طالبًا.42المجموعة الضابطة وتضم ) األساسية العميا )أ(جباليا 
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 ثالثًا :اختيار الوحدة الدراسية:

 والمجموعات" , ذرية العناصر وىي وحدة " رر العموم لمفصل األول لمصف الثامن األساسي ,تم اختيار الوحدة الثالثة من مق
  وذلك لألسباب التالية:

تكافؤ كيفية تحديد  و ,توزيع إلكتروناتيا عمي مداراتيا و ،معمومات حول بنية الذرة ما تتضمنو ىذه الوحدة من مفاىيم و (1
وىذه جميعًا تشكل األساس في كيفية حدوث التفاعالت  ,روابط التي تربط بينيانوعية ال و ,العناصر والمجموعات الذرية

 .الكيميائية وتطبيقاتيا في حياة الطالب
 إمكانية تكييف أنشطتيا لتناسب إستراتيجية العصف الذىني. مرونة موضوعات الوحدة و (2
تتضمنيا مثل  اخل المفاىيم التيالوحدة بسبب تدالصعوبات التي يواجييا طمبة الصف الثامن األساسي عند دراستيم ليذه  (3

حيث إن ىذا التداخل في  الرابطة التساىمية. الرابطة األيونية و و الالفمزات ,، الفمزات  العدد الكتمي , العدد الذري و :
 .االعتياديةمفاىيم الوحدة يترتب عميو سرعة نسيانيا عند تدريسيا لمطمبة بالطريقة 

المعمم: إعداد دليلرابعًا :   
وليس فيو ما يقيد حرية المعمم أو  ,في تدريس الوحدة تدريسًا ناجحاً  يستمد منو مقترحات تفيده ,دليل المعمم ىو كتاب لممعمم

وبذلك فمعمم العموم لمصف الثامن األساسي  ,(285ص ,1995سرحان  و كامل،  ُيمزمو بإتباع أي من المقترحات الواردة فيو )
 جيو فّعال في نواٍح متعددة،وحدة ذرية العناصر والمجموعات باستخدام إستراتيجية العصف الذىني إلى تو يحتاج أثناء تدريسو ل

 لذا جاءت محتويات الدليل كما يمي: 
رشادات عامة لممتعمم . -  إرشادات عامة لمعمم العموم في تنفيذ الوحدة التجريبية ، وا 
 أىداف الوحدة التجريبية. -
 سابقة.اختبار المتطمبات ال -
 التخطيط لمتدريس لمحتويات الوحدة من موضوعات ) تخطيط كل درس عمي حدة (. -

وحرصًا من الباحث عمي ترك المجال إلبداع معمم العموم في التخطيط لمتدريس باستخدام العصف الذىني فقد قام بالتخطيط 
 دروس الوحدة. لمدرس األول كمثال، وترك المجال إلبداع معمم العموم لمتخطيط لتدريس باقي

في ضوء ذلك أعد الباحث دليل المعمم وقام بعرضو عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناىج وطرق         
ضافة ,ت الواجب توافرىا في دليل المعممتدريس العموم الستطالع آرائيم حول مدى تضمين الدليل لألساسيا أو حذف ما  وا 

 .(1)حكمين ومالحظاتيم تم إجراء بعض التعديالت ووضعو في صورتو النيائيةوفي ضوء آراء الم  .يرونو مناسباً 
 إعداد أداة الدراسة ) اختبار ميارات االستقصاء العممي (:خامسًا : 

 مر إعداد اختبار ميارات االستقصاء العممي بالخطوات التالية:
(  لميارات االستقصاء العممي لمجموعة التجريبيةاقياس مدى اكتساب طمبة الصف الثامن األساسي )  :اليدف من االختيار (1
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وذلك من خالل دراستيم  ،التجريب( تمييز المتغيرات, ,صياغة الفرضيات ,التفسير ,التنبؤ ,، وىي:  )التصنيفالمحددة سابقاً 
 " باستخدام إستراتيجية العصف الذىني. ذرية العناصر والمجموعات " لموحدة التجريبية وحدة

 
وقد تكون   البدائل األربعة. من متعدد ذي تمت صياغة فقرات االختبار عمى نمط االختيار  :رت االختباصياغة فقرا (2

 ُحدد لكل سؤال درجة واحدة.و   ( فقرة,44االختبار في صورتو األولية من )
 
ن المحكمين لمتأكد من الصدق الظاىري لالختبار ,تم عرضو في صورتو األولية عمى عدد م  :صدق االختبار وثباتو (3

لعممية والقياس والتقويم ,وقد طمب إلييم إبداء  آرائيم ومالحظاتيم حول السالمة ا ، المختصين في المناىج وطرق تدريس العموم
مة صياغة أسئمة االختبار لطالب ءومدى مال ,ة لياومدى قياس كل سؤال لميارة االستقصاء المحدد ,والمغوية ألسئمة االختبار

حذف فقرتين فقط في ضوء مالحظات  و ,تعديل لصياغة بعض فقرات االختبار وقد تم إجراء ،ساسيالصف الثامن األ
 المحكمين.

( طالبة من 39مكونة من ) ،من خارج عينة الدراسة أما ثبات االختبار فقد ُحسب من خالل  تطبيقو عمى عينة استطالعية
ات باستخدام معادلة كرونباخ وقد تم التحقق من الثب ,العميا )ج( بنات جباليا األساسية , بمدرسةت الصف الثامن األساسيطالبا
 , وتعد ىذه القيمة مناسبة ألغراض الدراسة.(0.87وقد بمغت قيمة معامل الثبات لالختبار ) ,ألفا
 
ية مكونًا بعد التأكد من صدق وثبات اختبار ميارات االستقصاء العممي أصبح في صورتو النيائ  :رالصورة النيائية لالختبا (4

. والجدول التالي يوضح توزيع فقرات االختبار عمى الميارات الست (2)رموزعة عمى الميارات الست لالختبا ,فقرة( 42من )
 والثقل النسبي لكل ميارة.

 

 

 

 

 

_________________________ 
(1)

.الذهني العصف إستراتيجية امباستخد" الذرية والمجموعات العناصر ذرية" وحدة تدريس في المعلم دليل( : 1) ملحق   
( : اختبار ميارات االستقصاء العممي في صورتو النيائية.2ممحق ) (2)  
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 (1جدول )
 توزيع فقرات االختبار عمى ميارات االستقصاء العممي والثقل النسبي لكل ميارة:

 

 الثقل النسبي العدد األسئمة)الفقرات( الميارة

 %16.7 7 .1,7,8,14,17,25,32 التصنيف

 %21.3 9 .2,9,18,19,26,27,33,37,38 التنبؤ

 %16.7 7 .3,10,20,21,28,29,34 تفسير البيانات والمعمومات

 %16.7 7 .4,11,22,30,35,36,39 صياغة الفرضيات

 %14.3 6 .5,12,15,23,40,41 تمييز المتغيرات

 %14.3 6 .6,13,16,24,31,42 التجريب

 %100 42 المجموع
 

 :تنفيذ تجربة الدراسةسادسًا :  
 :تجربة الدراسة عمي النحو التالي تم تنفيذ

قبميا تم تطبيق اختبار ميارات االستقصاء العممي بيدف التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة   :التطبيق القبمي ألداة الدراسة. 1
، وذلك بعد التأكد من إتقان معمم 6/10/2008( يوم االثنين الموافق عمي عينة الدراسة ) المجموعتين التجريبية والضابطة 

كيفية  عمي ، حيث دربيما الباحثضابطة لكيفية تطبيق ىذا االختبارومعمم العموم لممجموعة ال ،العموم لممجموعة التجريبية
 االختبار. ىذا تطبيق

ة لقاءات مع معمم العموم تم إجراء عد ''ذرية العناصر والمجموعات  ''قبل تدريس وحدة   :تدريس الوحدة التجريبية   .2
، وكان ذي يمثل طمبة المجموعة التجريبية، وىو الصف البمدرسة ذكور بيت حانون األساسية (ألمصف الثامن األساسي )

 اليدف من ىذه المقاءات ما يمي: 
ية السير في تنفيذ لآ، و استخدام إستراتيجية العصف الذىني، وشرح الدليل لوتسميمو دليل لتدريس " الوحدة التجريبية " ب -أ
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 وس الوحدة باستخدام العصف الذىني.در 
 .رات االستقصاء العممي لدي الطمبةالتعريف بأىمية ميا -ب
تدريب معمم العموم عمي كيفية تييئة غرفة الصف الستخدام إستراتيجية العصف الذىني أثناء تدريس وحدة " ذرية  -جـ 

 .العناصر والمجموعات "
لتجريبية وطمبة لعينة الدراسة لكل من طمبة المجموعة ا 10/10/2008لوحدة المقترحة بتاريخ وقد تم البدء بتدريس ا
، وقد استغرق تدريس الوحدة حوالي ثالثة أسابيع بواقع أريع حصص أسبوعيا ، ىذا وقد تم تدوين المجموعة الضابطة

 :حظات التالية خالل تدريس الوحدةالمال
جابات اإليجابية لطمبة المجموعة التجريبية بمستوياتيم المختمفة تجاه األنشطة المثارة لوحظ دىشة معمم العموم من االست -

 .ية العصف الذىنيفي إستراتيج
حرص بعض معممي العموم بالمدرسة التي تنفذ بيا تجربة الدراسة حضور بعض الحصص عند معمم العموم لممجموعة  -

 .تفعيل وتنشيط الطمبة خالل الحصة لعصف الذىني فيالتجريبية بعد حديثو ليم عن فاعمية إستراتيجية ا
االستقصاء العممي عمي بعد االنتياء من تدريس الوحدة تم تطبيق اختبار ميارات   :التطبيق البعدي ألداة الدراسة .3

 .29/10/2008الضابطة والتجريبية وذلك يوم األربعاء الموافق  المجموعتين
بعد تطبيق اختبار ميارات االستقصاء العممي البعدي بمدة شير تقريبًا وتحديدًا بتاريخ   التطبيق المؤجل ألداة الدراسة: .4

، تم تطبيق اختبار ميارات االستقصاء ) المؤجل ( عمي مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية، وذلك بيدف 30/11/2008
 تقصاء العممي.قياس بقاء أثر التعمم باستخدام استراتيجية العصف الذىني عمي ميارات االس

 :نتائج الدراسة و تفسيرىا
تمت المعالجة اإلحصائية لنتائج التطبيق القبمي الختبار ميارات االستقصاء العممي باستخدام   :أواًل : نتائج التطبيق القبمي

ف عن لكشالتأكد من تكافؤ المجموعتين من خالل ا عينتين مستقمتين ) ضابطة وتجريبية (، بيدف اختبار "ت " لمتوسطي
 ( 2في جدول ) بين ىذين المتوسطين، فجاءت النتائج كما داللة الفروق
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 (2جدول )     
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( الستجابة طمبة المجموعتين الضابطة والتجريبية عمي اختبار 

 وفي كل مجال من مجاالتو . ،قبمياالستقصاء العممي ال

 
( يتبين أن متوسط درجات استجابات طمبة المجموعة التجريبية منخفضة ويقترب بدرجة كبيرة من متوسط 2) رقم من الجدول

وعمي كل مجال من مجاالتو ، ومن ىناء  ،مبة المجموعة الضابطة عمي اختبار ميارات االستقصاء العمميدرجات استجابة ط
مما يشير إلي  ،جاءت قيمة )ت( غير دالة إحصائيًا في كل مجال من مجاالت اختبار االستقصاء العممي وعمي االختبار ككل

ختبار ميارات االستقصاء العممي، ىذا يعني أن أي تغير فـي الفي التطبيق القبمي  الضابطة والتجريبية تكافؤ المجموعتين
المتغير التابع والمتمثل في اكتساب ميارات االستقصاء يعود إلي أثر المتغير المستقل وىو تدريس وحدة ذرية العناصر 

 المجموعات باستخدام إستراتيجية العصف الذىني. 
 

 :ثانيًا : نتائج التطبيق البعدي
ما أثر استخدام إستراتيجية العصف الذىني في تنمية ميارات االستقصاء '' : ، والذي نصواألولة بالسؤال النتائج المتعمق

ولإلجابة عن ىذا العممي الفوري عند تدريس العموم لطمبة الصف الثامن األساسي بقطاع غزة مقارنة بالطريقة االعتيادية ؟ ".  
، وذلك لمعرفة داللة الفروق بين ية واختبار )ت( لعينتين مستقمتينافات المعيار السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحر 

وفي كل مجال من صاء العممي البعدي، عمي اختبار ميارات االستق طمبة المجموعتين التجريبية والضابطةمتوسطي درجات 
  ( يوضح ذلك:3والجدول ) ، مجاالتو

المجموعة                   
                 

المجاالت                   
  

 

النياية 
 العظمي

 الضابطة
(42)ن=  

 التجريبية
(40)ن=  

 

 قيمة )ت(

 

 مستوي الداللة
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط

88. 0.51 0.83 7 التصنيف  غير دالة إحصائياً  0.47 0.45 

 غير دالة إحصائياً  0.7 0.49 1.21 0.57 1.13 9 التنبؤ

81. 0.62 0.97 7 تفسير البيانات والمعمومات  غير دالة إحصائياً  1.2 0.59 

9. 0.63 0.75 7 صياغة الفرضيات  غير دالة إحصائياً  1.1 0.61 

72. 0.61 0.59 6 تمييز المتغيرات ير دالة إحصائياً غ 0.69 0.64   

 غير دالة إحصائياً  0.56 0.58 1.05 0.55 0.98 6 التجريب

 غير دالة إحصائياً  0.44 2.05 5.57 2.84 5.25 42 المجموع الكمي
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 (3جدول )
عمي اختبار ميارات  طمبة المجموعتين التجريبية والضابطةسابية واالنحرافات المعيارية و اختبار )ت( الستجابة المتوسطات الح

 ي الكمي ، وفي كل مجال من مجاالتو .االستقصاء العممي البعد

 
 :يتضح من الجدول السابق ما يمي

عمي اختبار ميارات االستقصاء  الضابطةمجموعة عن أقرانيم من طمبة ال التجريبيةمتوسط درجات طمبة المجموعة  زيادة -
جاءت قيمة )ت( الكمية  (،  فقد0.01زيادة دالة إحصائيًا عند مستوي الداللة ) ، بين مجاالتو ، وعمي كل مجال الكمي العممي

يارة مفي كل ( 0.01لة إحصائيًا عند مستوي الداللة )( وكذلك جاءت قيمة )ت( دا0.01( وىي دالة عند مستوي )11.47)
 من ميارات االستقصاء العممي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  : الذي ينص عمي، رفض الفرض األول من فروض الدارسةوبذلك يتم 
(α  =0.05 )  بين المتوسطيين الحسابيين لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمي اختبار ميارات االستقصاء العممي

الكمي ، وعمي كل مجال من مجاالتو.  ليصبح ىذا الفرض تقريري موجو بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  البعدي
بين المتوسطين الحسابيين لدرجات المجموعتين الضابطة والتجريبية عمي اختبار ميارات االستقصاء   ( α = 0.05)الداللة 

 ، ولصالح طمبة المجموعة التجريبية.العممي البعدي الكمي وعمي كل مجال من مجاالتو 
ىذه النتيجة تشير إلي تأثير استخدام استراتيجية العصف الذىني في تدريس العموم عمي تنمية ميارات:  التصنيف، والتنبؤ، 
وتفسير البيانات والمعمومات، وصياغة الفرضيات، وتمييز المتغيرات، والتجريب.  والتي تمثل في مجمميا تنمية لميارات 

 المجموعة                                   

 المجاالت                    

 

النياية 
 العظمي

 الضابطة
 (42)ن=

 التجريبية
 (40)ن=

 

قيمة 
 )ت(

 

 مستوي الداللة
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط

 0.01 8.45 1.44 5.45 1.31 2.83 7 التصنيف

 0.01 6.99 1.86 7.50 1.63 4.53 9 التنبؤ

 0.01 8.28 1.69 5.59 1.48 2.65 7 والمعمومات تفسير البيانات

 0.01 8.84 1.72 5.47 1.52 2.26 7 صياغة الفرضيات

 0.01 6.71 1.76 4.71 1.61 2.12 6 تمييز المتغيرات

 0.01 4.89 1.38 4.83 1.77 3.09 6 التجريب

 0.01 11.47 6.52 33.55 5.98 17.48 42 المجموع الكمي
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 الستقصاء العممي لدى طمبة الصف الثامن األساسي بقطاع غزة.ا
حيث أن مفيوم الداللة اإلحصائية لمنتائج يعبر عن مدي الثقة التي نولييا لنتائج الفروق أو العالقات بصرف   :حجم التأثير

حجم تأثير العصف  (، لذا كان من الضرورة حساب1997النظر عن حجم الفرق وحجم االرتباط ) ُأورد ىذا في منصور : 
الذىني عمي اكتساب ميارات االستقصاء العممي لدي طمبة الصف الثامن األساسي بقطاع غزة ، وذلك من خالل حساب قيمة 

 .التأثير ىذا يوضح( 4) رقم والجدول إيتا، مربع لقيمة المقابمة    (d) (، ومن ثم حساب قيمة اإلحصائي   n2مربع إيتا )
 (4جدول )                                                  

 ( المقابمةd( وقيمة )n2ا )تقيمة مربع إي                                        

dقيمة ) (  n2قيمة ) قيمة )ت( المتغير التابع  المتغير المستقل )*  حجم التأثير 
 كبير 1.8 0.62 11.47 ميارات االستقصاء العممي إستراتيجية العصف الذىني

 

 ( عمي العامل التابع ستقل ) إستراتيجية العصف الذىني يتضح من الجدول السابق أن حجم تأثير العامل الم
وىذا يعني أن الستخدام إستراتيجية العصف الذىني  . (0.8( أكبر من )d) ميارات االستقصاء العممي ( كبير نظرا ألن قيمة )

في إكساب طمبة الصف الثامن  االعتياديةجم تأثير كبير إذا ما قورنت بالطريقة في تدريس وحدة ذرية العناصر والمجموعات ح
 .يارات االستقصاء العممياألساسي لم

 ثالثًا : نتائج التطبيق المؤجل: 
قصاء ينص ىذا السؤال عمي : " ما أثر استخدام إستراتيجية العصف الذىني في تنمية ميارات االست : النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

 العممي المؤجل عند تدريس العموم لطمبة الصف الثامن األـساسي بقطاع غزة  مقارنة بالطريقة االعتيادية ؟. 
خ ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بتطبيق اختبار ميارات االستقصاء العممي بعد مرور شير تقريبًا من انتياء التجريب وتحديدًا بتاري

الدراسة التجريبية والضابطة ، وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( عمي مجموعتي   30/11/2008
 (: 5لنتائج تطبيق اختبار ميارات االستقصاء العممي المؤجل، فجاءت النتائج كما ىي موضحة في جدول )

 
 
 

____________________________ 
 ير صغيراً كان حجم التأث 0.2=  (d)*( إذا كان قيمة )
 كان حجم التأثير متوسطًا  0.5=  (d)إذا كانت قيمة   
 كان حجم التأثير كبيرا 0.8=  (d)إذا كان قيمة   
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(5جدول )   
عمي اختبار  والتجريبية  الضابطة مجموعتي الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( الستجابات طمبة 

وفي كل مجال من مجاالتو المؤجل ،ممي ميارات االستقصاء الع  
 

المجموعة                   
                 

المجاالت                   
  

 

النياية 
 العظمي

 الضابطة
(42)ن=  

 التجريبية
(40)ن=  

 

قيمة 
 )ت(

 

مستوي 
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط الداللة

 0.01 8.13 1.56 5.05 2.11 1.66 7 التصنيف

 0.01 7.42 1.91 6.89 2.25 3.41 9 التنبؤ

 0.01 8.69 1.77 5.1 2.09 1.32 7 تفسير البيانات والمعمومات

 0.01 8.79 1.88 4.89 1.95 1.12 7 صياغة الفرضيات

 0.01 6.88 1.92 4.28 2.20 1.09 6 تمييز المتغيرات

 0.01 6.05 1.55 4.37 2.01 1.94 6 التجريب

1.4  7.93 30.58 7.74 10.54 42 المجموع الكمي  0.01 

 يتضح من الجدول السابق ما يمي :                                                                
( بين متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )

مجموعة الضابطة في اختبار ميارات االستقصاء العممي المؤجل، في اختبار ميارات االستقصاء العممي طمبة ال
ككل، وفي كل مجال من مجاالتو، وذلك لصالح طمبة المجموعة التجريبية ، وبذلك يتم رفض فرض الصفري الثاني 

مي فاعمية إستراتيجية العصف الذىني في من فروض الدراسة، وقبول الفرض البديل ليذا الفرض، ىذه النتيجة  دليل ع
االحتفاظ بالتعمم أكثر من الطريقة االعتيادية ، ولمتعرف إلي نسبة الفقد في كل مجال من مجاالت االختبار، 

 في المجموعتين  ولالختبار ككل
 (:6) الضابطة والتجريبية ( جاءت النتائج كما في الجدول رقم )
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(6جدول )  
مجال من مجاالت االختبار ، ولالختبار ككل لممجموعتين الضابطة والتجريبية .نسبة الفقد في كل   

 
المتوسط الحسابي في  المجموعة ميارات االستقصاء

 االختبار البعدي
المتوسط الحسابي في 

 االختبار المؤجل
الفرق بين 
 المتوسطين

 النسبة المئوية
 لمفقد في التعمم

%5.71 0.4 5.05 5.45 تجريبية التصنيف  

%16.71 1.17 1.66 2.83 ضابطة  

%6.78 0.61 6.89 7.5 تجريبية التنبؤ  

%12.44 1.12 3.41 4.53 ضابطة  

تفسير البيانات 
 والمعمومات

%7 0.49 5.1 5.59 تجريبية  

%19 1.33 1.32 2.65 ضابطة  

%8.29 0.58 4.89 5.47 تجريبية صياغة الفروض  

%16.29 1.14 1.12 2.26 ضابطة   

المتغيراتتمييز  %7.17 0.43 4.28 4.71 تجريبية   

%17.17 1.03 1.09 2.12 ضابطة   

%7.67 0.46 4.37 4.83 تجريبية التجريب  

%19.17 1.15 1.94 3.09 ضابطة   

%7.07 2.97 30.58 33.55 تجريبية االختبار ككل  

%16.52 6.94 10.54 17.48 ضابطة  

 
 يتضح من الجدول السابق ما يمي: 

%( أي حوالي ثالثة 16.71%(، ولممجموعة الضابطة )5.71فاقد في ميارة التصنيف لممجموعة التجريبية )نسبة ال -
أضعاف نسبة الفاقد لممجموعة التجريبية في نفس الفترة الزمنية، وىذا يعني وجود أثر الستخدام إستراتيجية العصف 

 ر من الطريقة االعتيادية. الذىني في تدريس العموم في االحتفاظ بميارة التصنيف أكثر بكثي
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%( أي حوالي ضعف 12.44%( ، ولممجموعة الضابطة )6.78نسبة الفاقد في ميارة التنبؤ لممجموعة التجريبية ) -
نسبة الفاقد لممجموعة التجريبية في نفس الفترة الزمنية ، وىذا يعني وجود أثر الستخدام إستراتيجية العصف الذىني 

 فاظ بميارة التنبؤ أكثر بكثير من الطريقة االعتيادية. في تدريس العموم في االحت
%( أي 19%( ، ولممجموعة الضابطة )7نسبة الفاقد في ميارة تفسير البيانات والمعمومات لممجموعة التجريبية ) -

جية أكثر من ضعف نسبة الفاقد لممجموعة التجريبية في نفس الفترة الزمنية، وىذا يعني وجود أثر الستخدام إستراتي
 العصف الذىني في تدريس العموم في االحتفاظ بميارة تفسير البيانات والمعمومات أكثر بكثير من الطريقة االعتيادية.

%( أي حوالي 16.29%(، ولممجموعة الضابطة )8.29نسبة الفاقد في ميارة صياغة الفروض لممجموعة التجريبية ) -
فترة الزمنية، وىذا يعني وجود أثر الستخدام إستراتيجية العصف ضعف نسبة الفاقد لممجموعة التجريبية في نفس ال

 الذىني في تدريس العموم في االحتفاظ بميارة صياغة الفروض أكثر بكثير من الطريقة االعتيادية.
%( أي أكثر 17.17%(، ولممجموعة الضابطة )7.17نسبة الفاقد في ميارة تمييز المتغيرات لممجموعة التجريبية ) -

نسبة الفاقد لممجموعة التجريبية في نفس الفترة الزمنية، وىذا يعني وجود أثر الستخدام إستراتيجية العصف  من ضعف
 الذىني في تدريس العموم في االحتفاظ بميارة تمييز المتغيرات أضعاف الطريقة االعتيادية.

%( أي أكثر من 19.17ابطة )%(، ولممجموعة الض7.67نسبة الفاقد في ميارة التجريب لممجموعة التجريبية ) -
ضعف نسبة الفاقد لممجموعة التجريبية في نفس الفترة الزمنية، وىذا يعني وجود أثر الستخدام إستراتيجية العصف 

 الذىني في تدريس العموم في االحتفاظ بميارة التجريب أضعاف الطريقة االعتيادية. 
%( 7.07نسبة الفاقد في ىذه الميارات لممجموعة التجريبية ) أما بالنسبة لميارات االستقصاء العممي ككل فقد جاءت -

%( أي أكثر من ضعف نسبة الفاقد لممجموعة التجريبية في نفس الفترة الزمنية، 16.52، ولممجموعة الضابطة )
مي وىذا يعني وجود أثر الستخدام إستراتيجية العصف الذىني في تدريس العموم في االحتفاظ بميارات االستقصاء العم

) التصنيف، التنبؤ، وتفسير البيانات والمعمومات، وصياغة الفروض، وتمييز المتغيرات، والتجريب ( أكثر من ضعف 
 الطريقة االعتيادية.

 وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة.
 : رابعًا : تفسير النتائج وتحميميا

 ( 3يتضح من خالل نتائج الجدولين،) (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة 4 )(α = 0.05 ) 
بين المتوسطين الحسابيين لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمي اختبار ميارات االستقصاء العممي 
ير البعدي الكمي، وعمي كل مجال من مجاالتو، ولصالح طمبة المجموعة التجريبية، وأن ىذه الفروق ليا حجم تأث

كبير، بمعني أن تأثير العامل المستقل ) إستراتيجية العصف الذىني ( عمي العامل التابع ) ميارات االستقصاء 
 العممي ( كبير.  ويرجح الباحث سبب ذلك إلى ما يمي: 

تركيز إستراتيجية العصف الذىني مقارنة بالطريقة االعتيادية عمي أن يكون الطالب ىو محور العممية /  -1
 يمية ، وىذه الفرصة ال توفرىا الطريقة االعتيادية. التعم

تتيح إستراتيجية العصف الذىني الفرصة الكافية لممتعمم التفاعل بشكل جماعي والعمل بروح الفريق الواحد،  -2
ألنيا تقوم عمي توفير الطابع االجتماعي البنائي لممتعمم، في المقابل ال توفر الطريقة االعتيادية الفرصة 

 مم االنخراط بأريحية في األنشطة التعميمية.لممتع
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حيث أن إستراتيجية العصف الذىني تقوم عمي المناقشات الجماعية التي تشجع عمي توليد األفكار المتنوعة  -3
والمبتكرة، ثم غربمة ىذه األفكار واختيار المالئم منيا، األمر الذي يترتب عميو قيام المتعمم خالليا القيام 

 ة وميارات استقصاء متنوعة في حين ال تتيح الطريقة االعتيادية لممتعمم ذلك. بعمميات ذىني
اختالف اإلجراءات التعميمية / التعممية بين العصف الذىني والطريقة االعتيادية، ففي حين تركز الطريقة  -4

لطمبة داخل الصف االعتيادية عمي أن المعمم محور العممية التعميمية / التعممية، وتفرض قيودًا عمي حركة ا
وعمي أدوارىم، يتيح المعمم في العصف الذىني الفرصة الكافية لمطمبة لمتعامل بحرية داخل غرفة الصف 

 والمختبر المدرسي في التحاور واستقصاء الحمول الصحيحة لممشكالت التي يثيرىا أماميم. 
بين  ( α = 0.05)ة عند مستوي الداللة ( وجود فروق ذات داللة إحصائي6(، )5يتضح من خالل نتائج الجدولين ) -

المتوسطين الحسابيين لدرجات المجموعتين الضابطة والتجريبية عمي اختبار ميارات االستقصاء العممي المؤجل الكمي، 
وعمي كل مجال من مجاالتو، ولصالح طمبة المجموعة التجريبية.  وأن نسبة الفاقد في ميارات االستقصاء العممي 

بطة أضعاف نسبة الفقد ليذه الميارات لممجموعة التجريبية في نفس الفترة ، ويري الباحث أن ىذه لممجموعة الضا
 النتيجة قد ترجع إلي: 

شراك أكثر من حاسة في استقبال المعمومة وتنفيذ  -1 آلية تنفيذ إستراتيجية العصف الذىني، والتي تقوم عمي الممارسة وا 
 االحتفاظ بالتعمم. الميارة، وىذا من شأنو أن يساعد عمي 

الجو النفسي الذي يعيشو المتعمم في البيئة التربوية السميمة التي توفرىا إستراتيجية العصف الذىني لممتعمم ، واتاحة  -2
الوقت الكافي لو لتدبر ما سمع وما رأي.  ىذه األجواء تساعد المتعمم عمي تخزين المعمومات والميارات في الذاكرة 

 طويمة المدى.
وفر إستراتيجية العصف الذىني لمطالب الفرصة في الربط بين ما يدرسو وبين مفاىيم وميارات عممية وبين ما يممسو ت -3

 في حياتو اليومية، وىذا بدوره يساعد في بقاء أثر التعمم لدي الطالب.
 

 :التوصيات والمقترحات
 :ضوء نتائج الدراسة يوصي بما يمي في  :التوصيات  :أوالً 

عممي العموم بالمرحمة األساسية عمي مبادئ وقواعد إستراتيجية العصف الذىني وتعريفيم بكيفية تنفيذىا داخل تدريب م -1
 ما ليا من أىمية في تدريس العموم.غرفة الصف نظرًا ل

ين تدريب طمبة كمية التربية عمي كيفية استخدام إستراتيجيات التدريس، وبالذات إستراتيجية العصف الذىني، التي تع -2
 المتعمم عمي االحتفاظ بما تعممو لالستفادة منو في المواقف الحياتية والتعميمية الالحقة.

 ت تتضمن ميارات االستقصاء العممي.إعداد ورش عمل لمعممي العموم تيدف إلي تدريبيم عمي كيفية إعداد اختبارا -3
 :اء الدراسات التاليةث الحالي إجر الباحث واستكمااًل لمبح يقترح  :المقترحات : ثانيا    
، ، والتفكير الناقدتدريس العموم كالتفكير اإلبداعي أثر استخدام العصف الذىني عمي متغيرات أخري ميمة في -

 .واالتجاىات نحو دراسة العموم، والدافعية وغيرىا
 .ء العمميتضمنيا لميارات االستقصاتحميل محتوي األنشطة العممية المتضمنة في كتب العموم في ضوء مدي  -
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في تدريس لصعوبات التي تواجو معممي العموم لممرحمة األساسية العميا في استخدام إستراتيجية العصف الذىني ا -
 . العموم

 مراجع الدراسة:
 المراجع العربية:   

ذ أثر طريقة العصف الذىني في تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي لتالمي (.  2002عمي سعد) الحربي,0 .1
, رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى، الصف األول الثانوي في مقرر األحياء بمدينة عرعر

 السعودية.المممكة العربية 
، 4، طأساليب العصف الذىني دليل تيسيري لممدارء و المدربين و الميسيرين  (.  2005حسنين، حسين محمد ) .2

 والتوزيع.عمان : دار مجدالوي لمنشر 
الناقد  أثر استخدام كل من طريقة العصف الذىني واالستقصاء في تنمية التفكير   .(2005راشد أحمد ) ,الدوسري .3

، كمية التربية , رسالة ماجستير غير منشورة,في الدراسات االجتماعية لدى طمبة المرحمة الثانوية في دولة قطر
 .اشميةية الياألردن، المممكة جامعة عمان العربية

أثر كل من طرائق االكتشاف الموجو والمناقشة والعصف الذىني في تنمية    (.2003الزعبي، إبراىيم أحمد ) .4
رسالة  ,ميارات التفكير الناقد والتحصيل في مادة التربية اإلسالمية لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في األردن 

 .ية الياشميةاألردنن العربية، المممكة دكتوراه غير منشور، كمية التربية، جامعة عما
أثر استخدام أسموب العصف الذىني في تدريس الفمسفة عمى تنمية    .(1999عبد الرحمن السيد ) سميمان, .5

، جميورية مصر جامعة عين شمس، كمية التربيةرسالة ماجستير غير منشورة،  فكير لدى طالب المرحمة الثانوية ،الت
 .العربية

أثر استخدام ثنائية التحميل والتركيب في تدريس الفيزياء عمى تنمية ميارات   . (2007حسام حمادة ) ,ةالعبادل .6
رسالة ماجستير غير  ,االستقصاء العممي والميول العممية نحو الفيزياء لدى طمبة الصف الحادي عشر العممي بغزة

 .، الجامعة اإلسالمية، فمسطينكمية التربية، منشورة
عمى تنمية القدرة عمى ألسموب االستقصائي فعالية تدريس وحدة مقترحة با .  (2002نجوى نور الدين ) ,زيزعبد الع .7

 ,(1)5 , مجمة التربية العممية, الصف الخامس من مرحمة التعميم األساسي  بداعي في مادة العموم لتالميذالتفكير اإل
37 – 66. 

إستراتيجية العصف الذىني في تنمية قدرات التفكير االبتكاري فاعمية    (.2002وضحى بنت حباب ) ,العتيبي .8
رسالة ماجستير غير  ,والتحصيل الدراسي في مادة العموم لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة الرياض 

 السعودية.، كمية التربية، كمية البنات، المممكة العربية منشورة



292     T. Nashwan:  The Effect of Using A Brainstorming … 
 
 

 

مكتبة :  فمسطين ,  التدريس الصفي بالذكاوات المتعددة(.  2004يب )نائمة نج ,عزو إسماعيل  والخزندار ,عفانة .9
 .آفاق لمنشر والتوزيع

 Coupled)أثر استخدام دورة التقصي الثنائية (.  2011العفيفي، منى و أمبوسعيدي، عبدهللا و سميم، محمد ) .10
Inquiry Cycle) جمة األردنية في المي في العموم, ت الصف الثامن األساسفي تنمية ميارات االستقصاء لدى طالبا

 .356-327(، 4)7 ،العموم التربوية
 التربية أقسام لطلبة الذهني العصف في برنامج بناء(..  1111) أحمد رقية الحديثي، و حميد الواحد عبد الكبيسي، .11

 ..األول دالعد ،بالعراق اإلنسانية للعلوم األنبار جامعة مجلة ،المعلمين إعداد معاهد في سالميةاإل

أثر إستراتيجية العصف الذىني في تدريس التاريخ عمى تنمية التفكير  (. 2002محمد بن طالب ) ,الكيومي .12
جامعة  ,كمية التربية ,رسالة ماجستير غير منشورة الصف األول الثانوي بسمطنة عمان ،االبتكاري لدى طالب 

 سمطنة عمان. -السمطان قابوس
مة حول فعالية النموذج التوليدي في تدريس العموم لتعديل التصورات البدي(.  2003ضي )محمد، ناىد عبد الرا .13

، و اكتساب ميارات االستقصاء العممي و االتجاه نحو العموم لدى تالميذ الصف األول الظواىر الطبيعية المخيفة
 .525-513(، 3) 6، ، مجمة التربية العمميةالجمعية المصرية لمتربية العممية،  اإلعدادي

، المجمة المصرية لمدراسات النفسية (.  حجم التأثير المكمل لمداللة اإلحصائية ،  1997منصور، رشدي فام )   .14
7(10 ،)57 – 75   
 األردن : دار الفرقان لمنشر والتوزيع..  الجديد في تعميم العموم، (2001يعقوب حسين ) ,نشوان .15
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(1ملحق )  

 دليل المعلم في صورته النهائية

 أواًل : إرشادات عامة لممعمم و الطالب : 

 .استخدام إستراتيجية العصف الذىنيإرشادات عامة لممعمم لتنفيذ وحدة " ذرية العناصر والمجموعات " ب - أ
 اإلطالع الجيد عمى محتوى الوحدة قبل البدء في تدريسيا . -1
 التأكد من توافر الوسائل التعميمية الالزمة لتنفيذ الوحدة . -2
 توزيع الطمبة بشكل عشوائي في مجموعات متساوية . -3
ُتحدد كل مجموعة رئيسًا ليا إلدارة الحوار و المناقشات في األنشطة التعميمية ، و كذلك تحديد مقررًا لممجموعة أيضًا  -4

 .إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة لكتابة كل إجابات أفراد المجموعة 
 متابعة المعمم لممجموعات و تقديم اإلرشاد و المساعدة ليا . -5
 تحديد الوقت الالزم لكل نشاط تعميمي ، ومراعاة االلتزام بو عند تنفيذ كل نشاط تعميمي. -6
 ينيم .حث المعمم لمطمبة عمى التفاعل من خالل المجموعات ، وتشجيع العمل التعاوني فيما ب -7
إرشادات عامة لطمبة الصف الثامن األساسي عند تدريسيم وحدة " ذرية العناصر و المجموعات " باستخدام   - ب

 إستراتيجية العصف الذىني :
 المشاركة الفاعمة في األنشطة التعميمية . -1
 المشاركة في عرض إجابات المجموعة لألنشطة التعميمية . -2
 جماعية ( مع المعمم أثناء عرضو لممادة التعميمية .ال –المناقشة ) الفردية  -3
 تحقيق مبدأ التعمم التعاوني من خالل التعاون مع أفراد المجموعة . -4

 ثانيًا : أىداف الوحدة :

 عند مرور الطالب بموضوعات ىذه الوحدة يتوقع أن يكون قادرًا عمى أن : 

 ي مستويات الطاقة الرئيسية .يوظف قاعدة " باولي " في توزيع إلكترونات الذرة ف -1
 يذكر المقصود بكل من : ذرية العنصر ، و ذرية المجموعات . -2
 يربط العنصر بين ذرية العنصر و التوزيع اإللكتروني لذرتو . -3
 يستنج ذرية العنصر أو المجموعة من خالل االرتباط بذرة الييدروجين . -4
 ات حسب عدد إلكترونات مستوى الطاقة األخير ) المدار ( لذراتيا .يصنف العناصر في الجدول الدوري إلى مجموع -5
 يبين أنواع الروابط الكيميائية بين الذرات عند تكوين الجزيئات . -6
 يكتب الصيغ الكيميائية لممركبات األيونية ، و لممركبات المشتركة ) الجزيئية ( .  -7



 T. Nashwan:  The Effect of Using A Brainstorming … 295 
  

 

 

 

 ثالثًا : اختبار المتطمبات السابقة : 

 صود بالذرة ؟ وما ىي مكوناتيا ؟ما المق -1
 ما المقصود بالعدد الذري و العدد الكتمي لمعنصر ؟ -2
 . 17C35احسب عدد اإللكترونات وعدد البروتونات وعدد النيترونات في ذرة عنصر الكمور  -3

مبينًا عميو كل  نيترونًا ، أكتب رمز ىذا العنصر 16بروتونًا ، و  15" عمى  Pتحتوي نواة ذرة عنصر الفوسفور "  -4
 من :
o . عدده الذري 
o . عدده الكتمي 

 رابعًا : التخطيط لمدرس األول : 

 ة عمى مستويات الطاقة الرئيسية .: توزيع إلكترونات الذر  اسم الموضوع

 : التعرف إلى كيفية توزيع إلكترونات الذرة عمى مستويات الطاقة الرئيسية . اليدف العام لمدرس

 :  الالزمة لتنفيذ الدرس الوسائل التعميمية

  Power Point، شاشة عرض  LCDسبورة ، طباشير ، نموذج ، الذرات والجزيئات ، جياز كمبيوتر و جياز 

الزمن  اإلجراءات التعميمية / التعممية األىداف السموكية
 المقترح

 التغذية الراجعة التقويم المرحمي

أن يثبت بأن ذرات 
العناصر تتفاوت في 

ترونات عدد اإللك
التي تدور حول 

 أنويتيا

الطمب من كل مجموعة كتابة  -
أكبر عدد من رموز الذرات 

العناصر ، وعدد اإللكترونات التي 
 تدور حول نواة كل ذرة .

الطمب من مقرر المجموعة أن  -
يسجل كل ما يذكره أعضاء من 
ذرات عناصر بغض النظر عن 

 صحة أو عدم صحة ذلك .
ق إلنجاز ( دقائ 5إعطاء وقت )  -

ذلك ، و الطمب بعدىا من رؤساء 
المجموعات الخروج لمسبورة و كل 
منيم في جانب من السبورة كتابة 

10 
 دقائق 

مالحظة مدى -
صحة إثبات 

 الطمبة .

تحقق اليدف في 
 الزمن المقترح
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 ما نتج عن مجموعتو
إعطاء الفرصة لمطمبة لممناقشة  -

في عدد إلكترونات ذرات العناصر 
والسؤال بعدىا: ىل الحظت في 
ذرات العناصر التي أمامك عمى 

نات لذرة السبورة تساوي عدد إلكترو 
عنصر مع عدد إلكترونات ألي 
عنصر مع عدد إلكترونات ألي 

 عنصر آخر ؟ 
 ماذا تستنتج من ذلك ؟

أن يوظف قاعدة " 
باولي " في التوزيع 
 اإللكتروني لمذرات

مناقشة المجموعات السؤال -
 التالي:
لكترونات التي تحيط بنواة ىل اإل

ذرة أي عنصر توجد في مدار واحد 
 أم عدة مدارات ؟ .

ترك المجال لمطمبة لمعصف الذىني 
و استقبال إجاباتيم ، و التوصل 
إلى استنتاج أن إلكترونات الذرة 
تدور في مدارات محددة حول 

 النواة.
 طرح السؤال التالي :-

كم عدد اإللكترونات التي يتشبع بيا 
من المدار األول، الثاني، و كل 

 الثالث ؟
ترك المجال لمعصف الذىني  -

 لممجموعات .
مناقشة كل مجموعة من المعمم  -

ومن الطمبة اآلخرين في اإلجابات 
 التي توصمت إلييا.

لعرض قاعدة  LCDاستخدام جياز 
( ، حيث ) ن (  2ن2" باولي " ) 
 رقم المدار .

10 
 دقائق

مالحظة مدى -
تفاعل 

 المجموعات. 
استخدم قاعدة -

"باولي" في كتابة 
التوزيع اإللكتروني 

لمذرات اآلتية: 
13Al, 18Ar, 

11Na 
تصحيح كراسات 

بة ومالحظة الطم
مدى صحة 

 إجابات الطمبة.

حقق اليدف في -
 الزمن المحدد 

أجاب غالبية -
الطمبة عمى 
السؤال بشكل 

 صحيح
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ترك المجال لكل مجموعة مقارنة -
باتيا السابقة، ومدى صحتيا في إجا

 ضوء قاعدة 
" باولي " ، و الطمب من كل 

مجموعة أن توظف قاعدة "باولي" 
 عمى أحد ذرات العناصر .

أن يبين كيفية توزيع 
اإللكترونات لذرات 
العناصر التي تزيد 
عدد إلكتروناتيا عن 

 ( إلكترون .18)

 LCDباستخدام شاشة عرض -
يعرض السؤال التالي : أكتب 

تروني لذرة عنصر التوزيع االلك
و ذرة عنصر  19Kالبوتاسيوم 
 . 20Caالكالسيوم 

الطمب من مقرر كل مجموعة  -
كتابة كل إجابات طمبة المجموعة 

 دقائق( . 5)ترك فترة 
الطمب من رئيس كل مجموعة  -

أن يخرج لمسبورة وكتابة إجابات 
 زمالئو .

المناقشة الجماعية والفردية ليذة  -
 اإلجابات .

15 
 دقيقة

مالحظة مدى -
صحة إجابات 

 الطمبة .
أكتب التوزيع -

اإللكتروني لذرة 
35Br . 

تحقق اليدف في 
 الوقت المحدد .

 

 التقويم الختامي : 

 توزيع ورقة عمل عمى كل طالب ، وىي كما يمي :

 في الجدول الذي أمامك أكتب فيو عدد إلكترونات كل عنصر ، و توزيع ىذه اإللكترونات .     

 التوزيع اإللكتروني عدد اإللكترونات عدد البروتونات مزالر  العنصر
   C 6 الكربون

   Na 11 الصوديوم
   P 15 الفوسفور

   Cl 17 كمور
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 (2) ملحق

 العلمي االستقصاء مهارات اختبار

   

 -: إلي(  He2 )، Ne10 , Ar18  التالية العناصر تُصنف -1

 فلزية وال فلزية -د                        خاملة -ج                          يةفلز ال -ب                       فلزية -أ

 ؟ خواصه في األكسجين عنصر يتشابه أن تتوقع التالية العناصر أي مع -2

 Na11  -د                       Cl17  -ج                            Ne10  -ب                         S16 -أ

  -: عدد تساوي بسبب كهربيا متعادلة لذرةا -3

 . العنصر ذرة في النيترونات عدد مع البروتونات -ب.           العنصر ذرة في االلكترونات عدد مع البروتونات -أ

 ذرة في وااللكترونات والنيترونات البروتونات -ء.          العنصر ذرة في النيترونات عدد مع االلكترونات -ج

 .العنصر

 محلول بأن تفيد الفرضية هذه يضيء المصباح فإن الطعام ملح بمحلول البسيط العمود في الكربون ساقي غمر إذا -4

 . الطعام ملح

 للحرارة التوصيل ردي -د      للحرارة جيد موصل -ج     الكهربي التيار يوصل -ب     الكهربي التيار يوصل ال -أ

 :هو المؤثر المستقل العامل ، منه واحدة بذرة تتحد التي روجينالهيد ذرات عدد تساوي العنصر ذرية -5

 . العنصر من واحدة بذرة تتحد التي الهيدروجين ذررات عدد -أ

 . الهيدروجين من واحدة بذرة تتحد التي العنصر ذرات عدد -ب

 . العنصر ذرة مع الهيدروجين من واحدة ذرة التحاد الالزمة الحرارة كمية -ج

 . العنصر من معينة كتلة مع يتفاعل الذي روجينالهيد حجم – ء

 التجربة نفس وتكرار ، الكأس فوهة من مشتعل ثقاب عود وتقترب ، ماء به كأس في صوديوم قطعة وضع عند -6

 : تثبت التجربة هذه.  الصوديوم بدل البوتاسيوم عنصر باستخدام

 . الهيدروجين عنصر علي الماء احتواء -ب.                الواحدة المجموعة لعناصر الكيميائية الخواص تتشابه -أ

 المجموعة لعناصر الفيزيائية الخواص تتشابه -د.                                  األكسجين عنصر علي الماء احتواء -ج

 . الواحدة

  -: ماعدا فلزية عناصر أنها علي تصنف التالية العناصر جميع -7

 3Li -د                       19K -ج                    11Na -ب                             16S -أ

 : ألنها فلزية ال عناصر بأنها(  F9، Cl17 ، O8 ، S16 ) التالية العناصر تصنف -8

 . أخري عناصر ذرات مع تفاعلها عند األخير ذرتها مستوي من الكترونات تفقد -أ

 . أخري عناصر ذرات مع تفاعلها عند األخير ذرتها مستوي من ناتإلكترو تكتسب -ب

 . أخري ذرات مع تفاعلها عند األخير المستوي الكترونات من بعدد ذراتها تشارك -ج

 .  أخري عناصر ذرات مع تفاعلها عند األخير ذراتها مستوي من الكترونات تكتسب أو تفقد -ء
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 : الجدول في العنصر هذا مجموعة برقم تنبأ ، Br35 صرعن لذرة االلكتروني التوزيع خالل من -9

  الثامنة -د                       السابعة -ج                             الثانية – ب                       األولي -أ

  : ألن الماء لتكوين هيدروجين ذرتين مع األكسجين ذرة تتحد -11

 1=  األكسجين ذرية و 1=  الهيدروجين ذرية -ب                  1=  األكسجين ذرية و 1=  الهيدروجين ذرية -أ

 1=  األكسجين وذرية 1=  الهيدروجين ذرية -د                  1=  األكسجين وذرية 1=  الهيدروجين ذرية -ج

 أن يفترض هذا ، 2ن2 القانون بحسب اإللكترونات من بعدد يتشبع للذرة رئيس مستوي كل أن علمت إذا -11

 : يلي كما تتشبع األولي الثالثة الذرة مستويات

 .1 الثالث ، 8 الثاني ، 18 األول -ب                    .                   18 ثالثال ، 1 الثاني ، 8 األول -أ

 .8 الثالث ، 1 انيالث ، 18 األول -د                            .           18 الثالث ، 8 الثاني ، 1 األول -ج

   التابع المتغير ، زرقاء إلي ويحولها الحمراء الشمس عباد ورقة علي البوتاسيوم أكسيد محلول يؤثر -12

 : هو(المتأثر)

 بالمحلول المحيط الجوي الهواء -د   المحلول حرارة درجة -ج  الشمس عباد ورقة -ب   البوتاسيوم أكسيد محلول -أ

 حمض محلول في أخري ومرة  KoH بوتاسيوم هيدروكسيد محلول في  10Ne نالنيو غاز تمرير عند -13

 -: التالية الفرضية تثبت التجربة هذه ،NaCl الطعام ملح محلول في ثانية ومرة ،  Hcl هيدروكلوريك

 .      البوتاسيوم هيدروكسيد مع يتفاعل النيون غاز -أ 

 . الهيدروكلوريك حمض مع يتفاعل النيون غاز -ب 

 . الطعام محلول مع فاعليت النيون غاز -ج 

 . العادية الظروف في الكيميائية المركبات من غيره مع يتفاعل ال النيون غاز -د 

 : حسب مجموعات إلي الدروي الجدول في العناصر تصنف -14

 . انواته في النيترونات عدد -ب.          للذرة(  المدار)  األخير الطاقة مستوي إلكترونات عدد -أ

 . للعنصر الكتلي العدد -د       .             ذراتها نواة في روناتوالنيت البروتونات عدد -ج

 ، الهيدروجين غاز ويتصاعد الصوديوم أكسيد ويتكون يشتعل ، ماء به أناء في صوديوم قطعة وضع عند -15

 :هو( المتأثر)  التابع العامل

 الهيدروجين غاز+  الصوديوم أكسيد -د         الهيدروجين -ج       الصوديوم -ب       وديومالص أكسيد -أ

 -: لذلك أنسب التالية التجريبية التصاميم فأي ، األيونية المركبات ذوبانية لدراسة  -16

 .والتحريك ، النقي الماء من قليل به كأس إلي الطعام ملح بلورات من معلقة إضافة -أ

 . والتحريك ، النقي الماء من قليل به كأس إلي حاسالن كبريتات من معلقة إضافة -ب

 .والتحريك ، النقي الماء من قليل به كأس إلي البوتاسيوم نترات من معلقة إضافة -ج

 . األيونية المركبات ذوبانية اسةلدر تستخدم السابقة التجريبية التصاميم جميع -ء

 : التكافؤ ثنائية أنها علي تصنف التالية المجموعات ذرات من أي -17

 Hco3 -د                        po3 -ج                           No3 -ب                        co3 -أ

  -:االستقرار مرحلة إلي لتصل  12Mg الماغنيسوم عنصر ذرة تفقدها أن تتوقع التي اإللكترونات عدد كم -18

 إلكترونات تفتقد ان دون مستقرة الماغنيسيوم ذرة -د وناتإلكتر ثالث -ج   إلكترونات -ب   واحد إلكترون -أ
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 -: أن يتوقع الناتج فالمحلول ، نقي ماء به كأس في الطعام ملح اذيب إذا -19

 ائيالكهرب التيار يوصل ال – ب                                         الكهربائي التيار يوصل -أ 

 غروي محلول يكون -د                        يةتساهم برابطة مكوناته ذرات ترتبط -ج 

 :3= + الفسفور عنصر ذرية أن في السبب -21

 . الكيميائية تفاعالته في إلكترونات ثالث يفقد الفوسفور ألن -أ

 .الكيميائية تفاعالته في إلكترونات ثالث يكتسب الفوسفور ألن -ب

 . الكيميائية فاعالتهت في إلكترونات ثالث يكتسب أو يفقد الفوسفور ألن -ج

 .الكيميائية تفاعالته في بروتونات ثالث يكتسب أو يفقد الفوسفور ألن -ء

 الهواء في حرقهما عند 20Ca الكالسيوم عنصر خواص مع  12Mg الماغنيسيوم عند خواص تتشابه -21

 :ألنهما

 .      الدوري الجدول في المجموعة نفس في يقعان -أ

 . منهما كل ذرة في الطاقة مستويات عدد نفس لهما -ب

 .           الجوي الهواء في احتراقهما عند األكسجين كمية نفس إلي يحتاجان -ج

 . صحيح سبق ما جميع  -د

 : هو للفوسفور اإللكتروني التوزيع أن يفترض هذا( 15) للفوسفور الذري العدد كان إذا -22

  5، 10 -د                   2،  8، 5 -ج               3، 10 ،2  -ب                5 ، 8 ، 2 -أ

 : هو( المؤثر) المستقل العامل ، المصباح يضيء سالنحا كبريتات بمحلول كهربية دائرة توصيل عند -23

  النحاس كبريتات محلول – ب                                              المصباح ضوء -أ

 المصباح ضوء+  النحاس كبريتات محلول -د                                            الكهربية الدائرة -ج

 التصاميم فأي الكهربي التيار توصيل علي النحاس كبريتات محلول و الطعام ملح محلول أثر لدراسة -24

 -:لذلك أنسب بيةيالتجر

 الملحي المحلول في الكربون ساقي أحد مرنغ ثم مصباح تحتوي كهربية دائرة نكون ثم الطعام محلول نحضر -أ

 . للمصباح يحدث ما ونالحظ

 الملحي المحلول في الكربون ساقي نغمر ثم مصباح تحتوي كهربية دائرة نكون ثم الطعام محلول نحضر -ب

 . للمصباح يحدث ما ونالحظ

 محلول في لكربونا ساق نغمر ثم مصباح تحتوي كهربية دائرة نكون ثم النحاس كبريتات محلول نحضر -ج

  للمصباح يحدث ما ونالحظ النحاس كبريتات

 توصيل علي النحاس كبريتات ومحلول الطعام ملح أثر لدراسة تستخدم ال السابقة التجريبية التصاميم جميع -د

 .يالكهربائ التيار

 -: عدا ما التكافؤ ثنائية بأنها التالية العناصر جميع تصنف -25

 16S -د                     17CL -ج                         20Ca -ب                           12Mg -أ

 : االستقرار لمرحلة لتصل  6C الكربون لذرة تلزم التي الهيدروجين ذرات عدد كم -26

 لكتروناتإ أربعة -د        إلكترونات ثالثة -ج             إلكترونات -ب            واحد إلكترون -أ
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 : هي PH3 الفوسفين مركب في الفوسفور ذرية تكون أن المتوقع من -27

 1+  -د             1-  -ج                              3-  -ب                     3+ -أ

 -: ذلك سبب تفسر التالية العبارات أي مستقرة واألرجون ، والنيون ، الهيليوم غاز ذرات -28

 .    بااللكترونات منها كل لذرة األخير لمدارا تشبع -أ

 (. (3 من أقل منها ذرة لكل األخير المدار الكترونات عدد ألن -ب 

 .   3)) من أكبر منها ذرة لكل األخير المدار الكترونات عدد آلن -ج

 4=  منها ذرة لكل األخير المدار إلكترونات عدد ألن -د 

 -: ذلك في السبب سالب ثنائي األكسجين أيون مابين موجب ثنائي الكالسيوم أيون -29

 التفاعالت في إلكترونين تفقد األكسجين ذرة بينما الكيميائية التفاعالت في إلكترونين يكتسب الكالسيوم ذرة ألن -أ

 .الكيميائية

 في ينإلكترون تكتسب األكسجين ذرة بينما الكيميائية التفاعالت في إلكترونين تفقد الكالسيوم ذرة ألن -ب

 . الكيميائية التفاعالت

 التفاعالت في إلكترونين تفقد أيضا األكسجين وذرة الكيميائية التفاعالت في إلكترونين تفقد الكالسيوم ذرة ألن -ج

 .الكيميائية

 .صحيح غير سبق ما جميع -د

 -: أن يفترض هذا 3PO4(NH4) هي األمونيوم لفوسفات الجزئية الصيغة كانت إذا -31

 .         أحادية الفوسفات ومجموعة أحادية األمونيوم ةمجموع -أ

 .أحادية الفوسفات ومجموعة ثالثية األمونيوم مجموعة -ب  

 .          ثالثية الفوسفات ومجموعة أحادية األمونيون مجموعة -ج

 .ثالثية الفوسفات ومجموعة ثالثية األمونيوم مجموعة -د 

 خالل من يمكنك كيف ، سكر مسحوق علي واألخر الطعام ملح مسحوق اأحدهم يحتوي اختبار أنبوبا لديك -31

 -: منهما كل علي التعرف التجربة

 يكون منخفضة حرارة درجات علي ينصهر الذي فاألنبوب ، لهب علي األنبوبين من أنبوب كل تسخين -أ

  الطعام ملح مسحوق يكون مرتفعة حرارة درجات علي ينصهر الذي واألنبوب السكر مسحوق

 مسحوق يكون منخفضة حرارة درجة علي ينصهر الذي فاألنبوب ، لهب علي األنبوبين من انبوب كل نسخن -ب

  السكر مسحوق يكون مرتفعة حرارة درجة علي ينصهر الذي واألنبوب ، الطعام ملح

 تيار كأس كل في ونمرر المسحوقين أحدي كأس كل في نضع ، كأسين في النقي الماء من كمية نضيف -ج

 . السكر مسحوق يكون المصباح فيها يضيء التي والدائرة ، كهربي

 األسود للون ويتحول بداخله الذي المسحوق ينصهر الذي فاألنبوب ، لهب علي األنبوبين من انبوب كل نسخن -د

 مسحوق يكون لونه يتغير أن دون مسحوق من به ما ينصهر الذي األخر واألنبوب ، الطعام ملح مسحوق يكون

 . كرالس

 -: أيونية برابطة البعض بعضها مع عناصره ترتبط التالية المركبات من أي -32

 CO2 -د                   H2O -ج                       HCl -ب                         Cao -أ
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 يغةالص تكون أن المتوقع فمن ، (AL=3) األلمنيوم وذرية So4=2)) الكبريتات ذرية أن علمت أذا -33

 : هي األلمنيوم  لكبريتات الجزيئية

 AL2(SO4)3 -د          AL3(SO4)2 -ج              AL(SO4)2 -ب             AL(So4) -أ

 

 التيار يوصل ال المشتركة  المركبات محاليل بينما الكهربي التيار توصل األيونية المركبات محاليل -34

 -:ذلك في السبب الكهربي

 .األيونات تحمل فال المشتركة المركبات محاليل بينما األيونات تحمل األيونية باتالمرك محاليل -أ

 .األيونات فتحمل المشتركة المركبات محاليل بينما األيونات تحمل ال األيونية المركبات محاليل -ب

 . الماء في تذوب ال المشتركة المركبات ومحاليل األيونية المركبات محاليل -ج

 . الماء في تذوب المشتركة المركبات ومحاليل األيونية كباتالمر محاليل -د

 أن يفترض ونواتجه التفاعل هذا سرعة ، تفاعل فيحدث ماء به كأس في الصوديوم من قطعة وضع عند -35

 -: تفاعل مع تتشابه

 الماء عم الحديد -د     الماء مع الكالسيوم -ج    الماء مع البوتاسيوم -ب      الماء مع األلمنيوم -أ

 -: ذريتها تكون أن يفترض إلكترونات خمسة علي األخير مستواها تحتوي التي العنصر ذرة -36

 صفر    -د                   1-   -ج                           3-   -ب                      5-  - أ

 -: لـ مشابها توقعك بحسب ليصبح اإللكتروني توزيعها تعدل لكي بعض مع بعضها العناصر تتفاعل -37

 لها فلز اقرب -د           لها فلز ال اقرب -ج             خامل غاز اقرب -ب              الهيدروجين -أ

 الثالث الطاقة مستوي به يتشبع أن المتوقع اإللكترونات عدد -38

 1 -د                           8 -ج                             18 -ب                        1 -أ

 أن إلثبات الفرضية هذه تفيد ، الكالسيوم أكسيد يتكون الجوي الهواء في الكالسيوم عنصر بحرق قمت إذا -39

 -: عندما يتكون الكالسيوم أكسيد

 . الجوي للهواء تعرضه بمجرد الكالسيوم مع الجوي الهواء في الموجود النيتروجين يتحد -أ

 . الجوي للهواء تعرضه بمجرد األكسجين مع الكالسيوم يتحد -ب

 . الحرارة بوجود الكالسيوم مع الجوي الهواء في الموجود النيتروجين يتحد -ج

 . الحرارة بوجود الكالسيوم مع الجوي الهواء في الموجود األكسجين يتحد -د

 -: هو( المتأثر) التابع لعاملا.  عطرة رائحة منها تفوح الصلبة الجو ملطفات علبة غطاء فتح عند -41

 تابعة عوامل هي ذكر ما جميع -د    العطرة الرائحة -ج   الصلبة الجو منظفات -ب     الجوي الهواء -أ

 

 -: هو التابع العامل.  يضيء ال المصباح فإن التساهمية المركبات بعض لمحاليل كهربية دائرة توصيل عند -41

    التساهمية المركبات محاليل -ب                                            الكهربية الدارة -أ

 صحيح غير ذكر ما جميع -د                                   المصباح إضاءة عدم -ج 
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 عود تقريب ثم إليها Zn الخارصين من قطعا وإضافة ، أنبوب في المخفف  HCl حمض من قليآل وضع عند -42

 :تثبت التجربة هذه ،  بفرقعة يشتعل فإنه األنبوب فوهة من علمشت ثقاب

 . األكسجين عنصر علي األحماض احتواء -أ

 . الهيدروجين غاز ويتصاعد األحماض مع الفلزية العناصر تفاعل -ب

 . الهيدروجين غاز وتصاعد األحماض مع الالفلزيه العناصر تفاعل -ج

 .األكسجين غاز تصاعدو األحماض مع الفلزية العناصر تفاعل -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


