MINAR International Journal of Applied Sciences and Technology
ISSN: 2717-8234

Article type

:

Date Received
Date Accepted

: 22/04/2020
: 51/01/2020

Date published

:

Research Article

01/06/2020

: www.minarjournal.com

EFFECT OF PHONE TECHNOLOGY IN ACHEIEVEMENT AND THE
LOGICAL OF EDUCATION FOR PUR SCIENCES IBN AL HAYTHAM
Prof.Dr.Damiaa SALIM1

Abstract
The research aims to study the effect of mobile phone technology in achievement and the logical thinking in
the students of the College of Education for Pure Sciences Ibn Al-Haytham. The research was applied to the
students of the third stage chemistry department and by adopting the experimental method for the post-test
of achievement, of logical thinking, The students were divided into a first experimental group( 21) students
and a second experimental group (21) students male and female by adoption of mobile technology by usual
method and a usual group contains ( 21) male and female students were studied by the adoption of the
usual method only. After the equivalence made in the two group, the time age ,the IQ, the logical thinking
scale, the grades of the students in industrial chemistry subject of the first chapter for the third stage, the
scientific subject was identified as the experiments of the second term in the laboratory of industrial
chemistry, the extraction of behavioral purposes, preparing the necessary plans and teaching students
according to their steps. After the two tools were applied represented by the post-achievement test (50)
items and the scale of post logical thinking (40) items, the results were analyzed by statistical means
approved as Pearson correlation coefficient, T-test, coefficient of difficulty, discrimination and effectiveness
of the wrong alternatives. So it was reached to The following results: The results showed the effect of
mobile technology in the achievement of industrial chemistry and logical thinking in the students of the
College of Education for pure science Ibn al-Haytham for the benefit of the first and second experimental
group under these results, the research recommended the number of recommendations and proposals.
Keywords: Mobile Phone, Logical Thinking, Chemistry.
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أثر استخدام بعض تقنٌات الهاتف النقال فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء لدى طلبة كلٌة
التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم فً التفكٌر المنطقً
أ .د .ضمٌاء سالم داوود

2

ملخص
ٌهدؾ البحث الى دراسة أثر تمنٌات الهاتؾ النمال فً التحصٌل و التفكٌر المنطمً عند طلبة كلٌة التربٌة للعلوم
الصرفة ابن الهٌثم ولد تم تطبٌك البحث على طلبة المرحلة الثالثة لسم الكٌمٌا ء وباعتماد المنهج التجرٌبً
لألتختبار البعدي للتحصٌل والتفكٌر المنطمً والمبلً والبعدي للتفكٌر المنطمً اذ تم تمسٌم الطلبة الى مجموعة
تجرٌبٌة اولى وعددها ( ) 21طالب وطالبة ومجموعة تجرٌبٌة ثانٌة عددها ( )21طالب وطالبة درست باعتماد
تمنٌات الهاتؾ النمال مع الطرٌمة االعتٌادٌة ومجموعة ضابطة ( )21طالب وطالبة درست باعتماد الطرٌمة
االعتٌادٌة فمط وبعد اجراء التكافؤ فً المجموعتٌن العمر الزمنً ،الذكاء وممٌاس التفكٌر المنطمً ،درجات
الطلبة فً مادة الكٌمٌاء الصناعٌة الفصل األول للمرحلة الثالثة ،تم تحدٌد المادة العلمٌة المتمثلة تجارب الفصل
الدراسً الثانً فً متختبر الكٌمٌاء الصناعٌة واستتخراج االؼراض السلوكٌة واعداد التخطط الالزمة وتدرٌس
الطلبة على وفك تخطواتها .وبتطبٌك أداتً البحث المتمثلة األتختبارالتحصٌلً البعدي ( )50فمرة وممٌاس التفكٌر
المنطمً البعدي ( )40فمرة فمد تم تحلٌل النتائج بالوسائل اإلحصائٌة المعتمدة كمعامل ارتباط بٌرسون
واألتختبار التائً ومعامل الصعوبة والتمٌٌز وفعالٌة البدائل التخاطئة وعلٌه تم التوصل الى النتائج اآلتٌة:
اسفرت النتائج عن وجود أثر لتمنٌات الهاتؾ النمال فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء الصناعٌة والتفكٌر المنطمً عند
ط لبة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم لصالح المجموعة التجرٌبٌة االولى والثانٌة وفً ضوء نتائج البحث
أوصت الباحثة بعدد من التوصٌات والممترحات.
الكلمات المفتاحٌة :الهاتؾ النمال ،التفكٌر المنطمً ،الكٌمٌاء.
أولا :مشكلة البحث
ما ٌزال التعلٌم الجامعً ٌعتمد بدرجة كبٌرة على طرٌمة األلماء والتوجٌه فً تدرٌس العلوم عامة والكٌمٌاء
تخاصة .فأؼلب مدرسً الكٌمٌاء ٌتمسكون بطرٌمة التدرٌس التملٌدٌة المرتكزة على منالشة محتوى المادة فمط
دون مساعدتهم فً الحصول على المعلومات الكٌمٌائٌة أو المهارات الجدٌدة أو نمل بعض المعلومات إلى
تخبرات عملٌة ٌتفاعلون معها ،فضالً عن إهمال الفروق الفردٌة فً سرعة تمدمهم فً تعلم مادة الكٌمٌاء بما
ٌتناسب مع احتٌاجاتهم ،وتوصلت الباحثة إلى هذه النتٌجة عن طرٌك تبادل األراء مع مدرسً المادة والنماش،
فأؼلبهم أكدوا بعدم اتجاههم إلى االستزادة من معلومات الكٌمٌاء عبر المستحدثات التمنٌة الحدٌثة والذي ٌكون
ربما أحد أسباب انتخفاض مستوى تحصٌلهم ،مما أبرز حاجة إلى توظٌؾ أداوات التعلٌم التملٌدي مع أداوات
التعلٌم االلكترونً وطرله المتمثلة باستعمال التمنٌات التعلٌمٌة المتنوعة ألكساب الطلبة عادات ومهارات
التفاعل األمثل مع الهاتؾ وتمنٌة المعلومات الحدٌثة عن طرٌك اإلجابة عن السؤال التالً:
"ما أثر تصمٌم تمنٌات الهاتؾ النمال فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء الصناعٌة عند طلبة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
ابن الهٌثم وتفكٌرهم المنطمً.
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ثانٌا ا :أهمٌة البحث
إن لثمرة العلم والتكنولوجٌا منتجات مفٌدة ،فثمرة العلم فهم أفضل للعالم الطبٌعً ،وثمرة التكنولوجٌا تخدمات
شبكة األنترنت والهاتؾ النمال وأسالٌب توظٌفه فً التربٌة والتعلٌم ،والبد أن ٌتتخذ المائمٌن فً المؤسسات
التعلٌمٌة -التربوٌة لرارات وٌمومون بتنفٌذها بناء على نتائج العلوم والتكنولوجٌا ،وهذه المرارات وعملٌة
تنفٌذها تنمل العلم والتكنولوجٌا إلى الحٌاة العامة" .إن االستتخدام الفاعل للتمنٌات الجدٌدة ٌؽٌر وظٌفة المدرس
ودوره ،وهنان فكرتان فً هذا الموضوع هما :إن جزء نمل المعلومات المتأصل فً التدرٌس ٌنتمل من المدرس
إلى أجهزة التمنٌات ،وان المدرس ٌموم بدور المرشد والدلٌل نحو االستكشاؾ واإلجادة التدرٌجٌة للمعارؾ
والمهارات واالتجاهات ،واستتخدمت التمنٌات فً زٌادة تفاعل المدرس مع الطالب أكثر من تفاعله فً لاعة
الدرس التملٌدٌة( .التخلٌلً وآتخرون)1996 ،
وترى الباحثة إن الهاتؾ النمال ٌعد أحد الدعائم التً تمود التمدم العلمً ،مما ٌجعله فً اآلونة األتخٌرة محور
اهتمام المربٌن والمهتمٌن بالعملٌة التعلٌمٌة.
ً
ً
إن التعلٌم بواسطة الهاتؾ ٌتمٌز بإعطائه اهتماما تخاصا لكل من الطالب بصورة مستملة وتشجٌع التعلٌم المائم
على االستكشاؾ وحب االستطالع وبناء ثمة الطالب بنفسه وبمدراته ،وٌزٌد من دافعٌة الطالب نحو التعلٌم نظراً
لما ٌتمتع به من حداثة ،وٌتٌح الفرص للمدرسٌن لتعمٌم المحتوى الدراسً بأسلوب فنً شٌك( .شحاته،
.)110 -109 :2001
ً
وتضٌؾ (الحسٌنً )2004 ،إلى إنه عملٌة إدتخال الهاتؾ النمال فً طرائك التعلٌم ٌمكن أن تحمك أهدافا تربوٌة
وٌسهم فً رفع كفاٌة العملٌة التعلٌمٌة عن طرٌك:
 .1اإلسهام فً التخروج بالتعلٌم من الطرٌمة االعتٌادٌة إلى اكتساب الطالب التحلٌل المنطمً للمحتوى
العلمً الدراسً.
 .2اكتساب الطالب مهارة التعامل مع الهاتؾ النمال ،وفً الحصول على المعلومات التً تصب فً البناء
العلمً.
 .3التخروج من لٌود الزما ن والمكان فً العملٌة التعلٌمٌة المتمثلة بجدار الماعات والمحاضرات الدراسٌة
إلى عالم أكثر رحابة ومتعة.
 .4اإلسهام فً إٌجاد الوسائل التعلٌمٌة ذات األنماط المتعددة.
(الحسٌنً)296 - 291 :2004 ،
أن عصررر التؽٌرررات المتسررارعة ٌف ررض علررى المررربٌن التعامررل مررع التربٌررة والتعلررٌم كعملٌررة ال ٌحرردها زمرران او
مكان ،وتستمر مع األنسان حكاجة وضرورة لتسهٌل تكٌفه مع المستجدات فرً بٌئتره .ومرن هنرا نكتسرب شرعارات
(تعلٌم الطالب كٌؾ ٌتعلم) و (تعلرٌم الطالرب كٌرؾ ٌفكرر) أهمٌرة تخاصرة النهرا تحمرل مردلوالت مسرتمبلٌة فرً ؼاٌرة
األهمٌة  .ان التكٌؾ مع المستجدات تستدعً تعلٌم مهارات جدٌدة واستتخدام المعرفة فً موالؾ جدٌدة.
وان الباحثة ترٌد ان تؤكد انه البرد مرن تردرٌب المعلرم علرى مثرل طرائرك التردرٌس الحدٌثرة الترً تسراهم فرً تنمٌرة
لرردرة الطلبررة علررى التفكٌررر ،وتنمٌررة مهرراراتهم العملٌررة المتختلفررة االسررتنتاج والتنبررؤ التحسرربن االسررتمراء المالحظررة،
المٌاس ،وتدربهم االبداع والفكر بصورة عامة والفكر المنطمً بصورة تخاصة.
وٌتطلب التفكٌر المنطمً عملٌات ذهنٌة رالٌة ،بحٌث ٌكون الفرد الباحث فٌها دروا فعاال كما ان ٌتطلرب متخزونرا
معرفٌا منظما مدمجا فً بناء الفرد المعرفً وكذلن ٌتطلب انتباها مستمرا لتحمٌك الهدؾ.
فسر التربوٌون ظاهرة التفكٌر المنطمً بانها المدرة على التحلٌل وحل المشكالت ،امرا فعالٌتره فتنمرو وتتنشرط مرن
تخرالل المنطرك العرام ككلٌرات والمضرراٌا وحرل المشركالت بهرذا فران التفكٌررر المنطمرً ٌعتمرد علرى ممومرات المنطررك
تحرردد بهٌئاترره ومفاهٌمرره المجررردة وعلررى التعمررٌم والتصررنٌؾ وادران العاللررات بررٌن الكلٌررات والممرردمات والنتررائج.
(رزولً ،وسهى)360 :2015 ،
وٌرى (عبد الهادي )24 :2010 ،ان التفكٌر المنطمرً هرو أداوات العمرل الترً ٌسرتؽلها األنسران التختٌرار ممدرتره
على الفهم والتحلٌل والتعمٌم للمعلومات التً تصادفه فً حٌاته التخاصة والعامة فرً حرٌن ٌررى (سرعادة:2014 :
 )39ان التفكٌر المنطمً :هو ذلن النمط من الفكرر الرذي ٌعتمرد علرى لواعرد ولروانٌن الفكرر الرذي ٌفتررض وجرود
تفكٌر فلسفً تخال من االتخطاء المنطمٌة.
June 2020, Volume 2, Issue 2
p. 11-04

| 22

Minar Journal, 2020, Volume 2, Issue 2

وٌرى بباجه كما ورد فً (العفون ومنتهى)90 :2012 ،
ان التفكٌررر المنطمررً ٌتكررون مررن عرردة عملٌررات عملٌرررة هررً الممارنررة والتصررنٌؾ والتنظررٌم والتجرٌررد والتصرررمٌم
واالسررتدالل والتحلٌررل والتركٌررب واالسررتمراء الحسررنة .وان مررن أبرررز األهررداؾ التررً ٌمكررن ان تتحمررك فررً مجررال
التربٌة لٌام الطلبة بانشطة عملٌة ،تلن التً حددها مركز تطوٌر تردرٌس الجامعرة العلروم بجامعرة اكسرفورد حرول
صمل مهارات التفكٌر المنطمً عند الطالب ،فعن طرٌك االحتكان المباشرر برالموالؾ العملٌرة ٌمكرن لمردرات مثرل
االستدعاء والممارنة واالستدالل والتفسٌر ..الخ ان تنمو وتصمل ذلن ان العمل التجرٌبً عامة والعمرل التجرٌبرً
تخاصةٌ ..حتاج الى معلومات التً ٌتم الحصول علٌها ،وبنراء علٌره فلرو ترم التتخطرٌط للدراسرة العملٌرة بشركل جٌرد
فانه من الممكن ،عندئذ تنمٌة هذه المدرات او المهارات( .عطٌفه والسرور)320 :2011 ،
وتشررمل هررذه المهررارات لردرات عملٌررة عدٌرردة مثررل التحلٌررل والتركٌررب والتمرروٌم واالسررتمراء واالسررتنباط فررً انمرراط
الفكر المتختلفة (كالمنطمً ،والعلمً ،والنالد ،واالبتكراري ،والتحلٌرل) .وتعرد مهرارات التفكٌرر مرن أبررز األهرداؾ
التررً تعطررى المؤسسررات التربوٌررة المسررتملة والملتزمررة لتحمٌمهررا ولررذلن فررً تسررتخر كررل طالاتهررا لٌصرربح الطررالب
المنتسبٌن الٌها لادرٌن على التعامل الرواعً مرع ظرروؾ الحٌراة المتؽٌررة الترً ترٌحط بهرم وتشرمل أهمٌرة اكتسراب
الطلبة لمهارات التفكٌر فً االتً:
 .1لاعدة الطلبة لتفهم وجهات نظر االتخرٌن حٌال المضاٌا المتختلفة.
 .2تعزٌز عملٌة التعلٌم واالستمتاع بها.
 .3مساعدتهم فً االلمام بمتختلؾ انماط التعلم ومراعاة ذلن فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
 .4رفع مستوى الثمة بالنفس لدى الطلبة وتمدٌر الذات لدٌهم.
 .5جعل عملٌة التدرٌس تمسم باالثارة والمشاركة والتمارن بٌنهم وبٌن الطلبة.
(العٌاصرة)163-162 :2011 ،
كما ٌعد التحصٌل هدفا ً من أهداؾ التربٌة والتعلٌم ألهمٌته التربوٌة فً حٌاة الطالب ،وٌعده معٌارا ً أساسٌا ً ٌتم
بموجبه تمدم الطالب إلى دراستهم ،وهو األساس لمعظم المرارات التربوٌة ،ومن هنا تظهر الحاجة إلى تمصً
العوامل التً تؤثر فً مستوى التحصٌل العلمً للطالب( .زٌتون )8-5 :2001 ،وتعد الكٌمٌاء علما ً نظرٌا ً
وتطبٌمٌا ً على الرؼم من إنها مازالت تدرس إلى اآلن فً اإلطار التملٌدي ،ذلن إن األسالٌب التملٌدٌة المتبعة فً
تدرٌس هذه المادة ال تهتم بالربط بٌن العلم وتطبٌمه ،والتأكٌد على النواحً النظرٌة التً أساسها حفظ
المعلومات واستظهارها سعٌا ً لتحمٌك النجاح فً نهاٌة العام الدراسً ،ومن جهة أتخرى تؽٌرت أهداؾ تدرٌس
العلوم من التركٌز على الجانب المعرفً للطالب إلى االهتمام بجوانبه العلمٌة والنفسٌة والثفافٌة كافة ،وبذلن
أصبحت مسألة اكتساب المعلومات جانبا ً مكم ً
ال لجوانب شتخصٌته األتخرى ،فمد وضعت المؤسسات التربوٌة
منهاجا ً على وفك منهج النشاط الذي ٌسعى لجعل الطالب عنصرا ً فعاالً فً اإلحاطة بالمعلومات وإنتاجها ال
متلمٌا ً لها (الحٌلة ،)11 :1991 ،إذ ٌلمى التحصٌل فً مادة الكٌمٌاء اهتماما ً كبٌراً من المربٌن وأولٌاء األمور
نظرا ً لالعتماد السائد بالعاللة الوطٌدة التً تربط التحصٌل فً العلوم عامة والكٌمٌاء تخاصة بالمدرة على
مواجهة صعوبات الحٌاة بمتختلؾ جوانبها.
وتتجلى أهمٌة البحث بما ٌأتً:
ٌ .1دتخل عنصر التشوٌك فً مادة الكٌمٌاء وٌبث روح التعاون بٌن طلبته والمسؤولٌة واالعتماد على النفس.
ٌ .2كسب الطلبة مهار ات وعادات التعامل مع الهاتؾ النمال مع تنوع وسائل المعرفة.
ٌ .3واكب االتجاهات العالمٌة الحدٌثة فً توظٌؾ وسائل التكنولوجٌا المتختلفة فً تدرٌس العلوم عامة
والكٌمٌاء تخاصة.
ٌ .4وافر أتختبار التطبٌك المنطمً الذي ٌساهم فً تعرؾ المعلم على الؽرض الذي ٌنبؽً تهئته لطلبته لكً
ٌكتسبوا مهارات التفكٌر المنطمً.
ثالثاا :هدفا البحث
ٌهدؾ هذا البحث التعرؾ على أثر تمنٌات الهاتؾ النمال من تخالل استتخدام شبكة األنترنت فً:
 .1التحصٌل فً مادة الكٌمٌاء الصناعٌة عند طالب الصؾ الثالث /لسم الكٌمٌاء.
 .2التفكٌر المنطمً عند طلبة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم.
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حدود البحث
ٌمتصر هذا البحث على:
 .1طلبة الصؾ الثالث فً لسم الكٌمٌاء /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة -ابن الهٌثم -جامعة بؽداد.
 .2الفصل الثانً للعام الدراسً (.)2017 -2016
 .3تخمسة عشر موضوع متتالٌة من مادة الكٌمٌاء الصناعٌة العملً.
فرضٌتا البحث
متخطط رلم ()1
استبماء الطلبة للمعلومات
تحصٌل الطلبة
ال ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى معنوٌة ال ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى
( )0.05بٌن متوسط درجات الطلبة فً أتختبارالتحصٌل معنوٌة ( )0.05بٌن متوسط درجات الطلبة فً
أتختبارالتفكٌر المنطمً فً المجموعتٌن:
فً المجموعتٌن:
 1الضابطة والتجرٌبٌة االولى ()C-E1
 1الضابطة والتجرٌبٌة االولى ()C-E1
 2الضابطة والتجرٌبٌة الثانٌة ()C-E2
 2الضابطة والتجرٌبٌة الثانٌة ()C-E2
 3التجرٌبٌة االولى والتجرٌبٌة الثانٌة ()E1-E2
 3التجرٌبٌة االولى والتجرٌبٌة الثانٌة ()E1-E2
مصطلحات البحثResearch Terms :
 .9األثر عرفه كل من
(شحاتة وزٌنب )2003 ،بانه :محصلة تؽٌر مرؼوب ،او مرؼوب فٌره ٌحردث فرً المرتعلم نتٌجرة لفلسرفة التعلرٌم.
(شحاتة وزٌنب.)22 :2003 ،
(السرررعدون :)2012 ،كمٌرررة التؽٌرررر الممصرررود احداثررره فرررً المتؽٌرررر الترررابع بفعرررل ترررأثٌر المتؽٌرررر المتسرررمل علٌررره.
(السعدون)22 :2012 ،
وتعرفه الباحثة اجرائٌا بانه التؽٌر الممصود الذي ٌحدث لدى طلبة المجموعرة التجرٌبٌرة نتٌجرة تعرضرهم للمتؽٌرر
المستمل (تمنٌات الهاتؾ النمال) وٌماس االتختٌار البعدي (التحصٌل ومهارات التفكٌر المنطمً).
.2التعلم بواسطة الهاتف النقال (:)Mobile- Learning
تعرٌؾ (أحمد  :) 2006هو عبارة عن استتخدام األجهزة المتنملة أو الالسلكٌة مثل الهاتؾ النمال فً التعلم.
(أحمد .)6 ،2006
التعرٌؾ اإلجرائً :هو عبارة عن استتخدام بعض تمنٌات الهاتؾ النمال من تخالل استتخدام شبكة األنترنت فٌه
متمثلة ببرنامجً المحادثة الفاٌبر ( )viberوالواتس أب ( )Whats Appكمساعد فً تدرٌس مادة الكٌمٌاء
الصناعٌة للطلبة عٌنة البحث فً الصؾ الثالث فً لسم الكٌمٌاء كلٌة التربٌة لعلوم الصرفة /ابن الهٌثم
وحصولهم على معلومات تعزٌزٌة إضافٌة توضٌحٌة عن المادة التً ٌتم دراستها فً المحاضرة االعتٌادٌة.
 .3التفكٌر المنطقً:
عرفه كل من:
(لطررامً :)1990 ،تفكٌررر لصررردي موجرره ٌهرردؾ للوصرررول الررى افضرررل اجابررة لالسررئلة الترررً ٌشرررها الرررذهن او
المشكالت التً ٌهدؾ الى حلها وتمل فٌه فرص النشاط الذهنً الضائعة بدون هدؾ( .لطامً)15 :1990 ،
تعرفه الباحثة اجرائٌا
هررً مجموعرررة مرررن مهرررارات للتفكٌرررر المنطمرررً وهررً( :االسرررتدعاء ،الممارنرررة ،االسرررتدالل ،التعمرررٌم ،االسرررتنباط،
التصنٌؾ ،التحلٌل ،التركٌب ،التموٌم) الذي ٌمارسه طلبته عٌنة البحث اثناء الدرس الٌجاد االفكرار المناسربة بؽٌرة
الوصول الى االجابرة الصرحٌحة وٌمراس بالدرجرة الترً ٌحصرل علٌهرا الطالرب فرً اتختٌرار التفكٌرر المنطمرً المعرد
للبحث الحالً.
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 -0التحصٌل (:)Achievement
تعرٌؾ(إعالم.)35 :2000 ،
درجة اكتساب التً ٌحممها الفرد أو مستوى النجاح الذي ٌحرزه أو ٌصل النسبة فً مادة دراسٌة أو مجال
تعلمً أو تدرٌس معٌن.
التعرٌؾ اإلجرائً:
هو عبارة عن كمٌة المعلومات التً ٌحصل علٌها الطلبة عٌنة البحث مماسة بالدرجات التً ٌحصلون علٌها فً
اتختٌار التحصٌل النهائً لمادة الكٌمٌاء الصناعٌة العملً والذي تم أعداده من الباحثة.
-5مادة الكٌمٌاء الصناعٌة (:)Organic chemistry
هً أحد المواد الدراسٌة الممررة لطلبة الصؾ الثالث فً لسم الكٌمٌاء كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم
فً جامعة بؽداد بوالع ساعتٌن نظرٌة ثالث ساعات عملٌة فً األسبوع .وٌهدؾ الجزء النظري منها إلى تعلٌم
الطلبة على مبادئ الكٌمٌاء الصناعٌة ومهارات العمل المتختبري.
خلفٌة نظرٌة :Theoretical Background
من التمنٌات الحدٌثة التً انتشرت بشكل كبٌر ومتسارع فً جمٌع البلدان هً شبكة األنترنت والهاتؾ النمال
والذي انتشر استتخدامهما من لبل الكثٌر من أبناء المجتمع .كما تنوعت التخدمات التً ٌمدمها وتطورت أسالٌب
استتخدامها بحٌث أصبح باإلمكان االستفادة منهما فً العدٌد من التطبٌمات .ولد تطورت شبكة األنترنت
والهواتؾ النمالة تطورا ً كبٌرا ً تخالل المدة السابمة حٌث كان ٌتم إضافة تطورات جدٌدة للمرحلة الالحمة عما
كانت علٌه فً المرحلة السابمة إلى أن وصلتا إلى شكلهما الحالً والذي الزال ٌتطور ٌوما ً بعد آتخر لٌأتً
بالجدٌد والذي ٌجعلهما أكثر فاعلٌة وكفاءة فً االستتخ دام وٌزٌد من عدد التخدمات التً ٌمدمائها للمستتخدمٌن.
إن االتصال ( ) commutationفً العملٌة التعلٌمٌة هً العملٌة التً ٌتم تخاللها تبادل األفكار والمعلومات
وتناللها بٌن المدرس والطلبة وبٌن الطلبة فٌما بٌنهم مما ٌؤدي إلى أحداث فهم مشترن للموضوع لٌد الدراسة
بٌنهم ونمل بعض المعلومات التً ٌمتلكها المدرس إلى الطلبة .ولالتصال تخمسة عناصر أساسٌة ،وهً:
 .1المرسل ( :)senderوهو الجهة التً تصدر منها الرسالة .ونمصد به هنا المدرس.
 .2الرسالة ( :) Messageوهً المعلومات التً ٌرٌد أن ٌرسلها المرسل إلى المستمبل ونمصد بها هنا
المادة الدراسٌة.
 .3لناة االتصال ( :)Commutation channelوهً الوسٌلة التً ٌتم تخاللها إرسال المعلومات من
المرسل إلى المستمبل ،ونمصد بها طرٌمة التدرٌس.
 .4المستمبل ( :)Receiverوهو الجهة التً تستلم الرسالة .ونمصد به الطالب.
 .5التؽذٌة الراجعة ( :)Feedbackوهو معرفة مدى تحمك األهداؾ التً تمت من أجلها عملٌة االتصال.
ونمصد بها نتائج الطلبة فً االتختبارات ( )testsبعد االنتهاء من االتصال( .دمحم.)1 ،2003 ،
ولد حدثت الثورة الالسلكٌة فً العالم فً نهاٌات المرن العشرٌن وبداٌات المرن الحادي والعشرٌن حٌث
انتشرت الهواتؾ النمالة واألجهزة الالس لكٌة بسرعة وبأعداد كبٌرة فً العالم .وهذا أدى إلى ظهور نموذج
وأسلوب جدٌد فً التعلم وهو التعلم عن طرٌك الهواتؾ النمالة والذي ٌعتمد على استتخدام التمنٌات الالسلكٌة
ومنها الهاتؾ النمال والمساعد الرلمً الشتخصً والحاسوب المصؽر وهنا أدى التحول من بٌئة التعلم السلكٌة
إلى بٌئة التعلم الالسلكٌة فً التدرٌس والتدرٌب( .أحمد ،2006 ،ص .)2إن التعلم من تخالل الهاتؾ النمال
على التمنٌات الالسلكٌة بدالً من التمنٌات السلكٌة فض ً
ال عن سهولة تبادل الرسائل من تخالله بٌن الطلبة بعضهم
مع البعض وبٌنهم وبٌن المدرس( .علً ،ب ت) .وٌمصد بالتعلم النمال هو استتخدام األجهزة الالسلكٌة الصؽٌرة
والمحمولة ٌدوٌا ً مثل الهواتؾ النمالة ( )Mobile Phoneوالمساعدات الرلمٌة الشتخصٌة)PDAS( .
والهواتؾ الذكٌة ( )phones smartوالحاسبات الشتخصٌة الصؽٌرة (  )Tablet PCSلتحمٌك المرونة
والتفاعل فً عملٌتً التدرٌس والتعلم فً أي ولت وفً أي مكان( .أحمد.)7 ،2006 ،
ولد جاءت فكرة الهاتؾ النمال ( ) Mobile Phoneمن فكرة عمل الرادٌو فمد وجد الباحثون إنه من الممكن
تطوٌر تكنولوجٌا جدٌدة الستمبال وإرسال البٌانات عبر مجموعة من الترددات التً ٌمكن استتخدامها عدة مرات
عن طرٌك ضؽط البٌانات وإرسالها عبر وحدات زمنٌة لصٌرة جدا ً إلجراء مجموعة من المكالمات الهاتفٌة فً
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الولت نفسه وتعتمد هذه التكنولوجٌا على وحدة أساسٌة تسمى التخلٌة التً تعتبر بدورها جزءا ً من النظام المتنمل
للشبكة( .الشوٌكً.)2005 ،
وهنان عدة تخدمات ٌمكن تمدٌمهامن تخالل الهاتؾ النمال ومنها:
 .1تخدمة الرسائل المصٌرة :)SMS( :وهً تسمح لمستتخدمً الهاتؾ النمال بتبادل رسائل نصٌة لصٌرة
فٌما بٌنهم.
 .2تخدمة الواب ( ) WAPبروتوكول التطبٌمات الالسلكٌة :وهً معٌار عالمً ٌتضمن مواصفات ولواعد
اتصاالت محددة اتفمت علٌه مجموعة من الشركات وٌساعد المستتخدمٌن فً الدتخول إلى شبكة األنترنت
السلكٌا ً باستتخدام األجهزة الالسلكٌة الصؽٌرة المحمولة ومنها الهاتؾ النمال ،حٌث الوٌب ()Web
فاألول هو تخاص باألجهزة النمالة كأجهزة الهاتؾ النمال وحسابات الجٌب واألجهزة الذكٌة فً الدتخول
إلى األنترنت .أما الثانً فهو تخاص بأجهزة الحاسوب واألنترنت.
 .3تخدمة التراسل بالحزم العامة للرادٌو ( :)GPRSوهً تمنٌة مبتكرة جدٌدة تسمح للهواتؾ النمالة بالدتخول
إلى األنترنت بسرعة فائمة وإمكانٌة استمبال البٌانات والملفات وتتخزٌنها واسترجاعها وتبادلها السلكٌا ً
بسرعة والوصول إلى أكبر كمٌة من المعلومات المتاحة من تخدمة الواب وبتكلفة وجه ألل حٌث ٌتم
حساب التكلفة بناء على حجم البٌانات ولٌس بناء على مدة االتصال .وتعد أجهزة الهواتؾ النمالة الحدٌثة
مجهزة بهذه التمنٌة حٌث ٌستطٌع المستتخدم الدتخول إلى األنترنت فً أي ولت ومن أي مكان لتصفح
األنترنت ولراءة البرٌد االلكترونً والرد علٌه وإرسال واستمبال رسائل الوسائط المتعددة.
 .4تخدمة البلوتوث ( :) Blutoothوهً تمنٌة االتصال الالسلكً بلوتوث حٌث تربط مجموعة من أجهزة
االتصال المحمولة مع بعضها البعض بروابط السلكٌة لصٌرة المدى ،مثل :الهاتؾ النمال والحاسوب
الجٌبً لتبادل البٌانات والملفات بٌنها السلكٌاً.
 .5تخدمة الوسائط المتعددة ( :) MMSوهً تتٌح للمستتخدم إرسال واستمبال الرسائل متعددة الوسائط
( ) MMSحٌث ٌمكن تبادل الرسائل النصٌة ولمطات الفٌدٌو والرسوم المتحركة والصور
الملونة http://saudipalm.jeeran.com/basics/whatispam.htm.
لمد أطلك حالٌا ً الجٌل الثالث ( ) 3Gمن الهاتؾ النمال الذي ٌسمح بتمدٌم مجموعة كبٌرة من التخدمات الالسلكٌة
كإجراء اتصاالت مرئٌة تفاعلٌة مباشرة بالصوت والصورة من تخالل الهواتؾ النمالة المتوافمة مع تمنٌة هذا
الجٌل ونمل البٌانات بسرعة عالٌة .كما تتٌح إمكانٌة االتصال باألنترنت بسرعة عالٌة وتسمح بتبادل رسائل
الوسائط المتعددة وتنظٌم مؤتمرات الفٌدٌو وتوفٌر تخدمة تحدٌد الموالع عبر الهاتؾ النمال والصرؾ اآللً
وإمكانٌة مشاهدة المنوات الفضائٌة عبر الهاتؾ النمال مع سرعة إنجاز هذه التخدمات.
http://saudipalm.jeeran.com/basics/whatispam.htm
وهنان عدة فوائد لألجهزة النمالة فً العملٌة التعلٌمٌة فً تسهٌل عملٌة التعلم ومساعدة المدرس والطلبة ومنها:
ٌمكن للطالب التفاعل مع بعضهم ومع المدرس بدالً من االتختباء وراء الشاشات الكبٌرة ،وٌمكن للمدرسٌن
استتخدامه فً توزٌع العمل على الطالب بسهولة وبشكل طبٌعً باستتخدام الملم الرفٌع ،كما ٌمكن استتخدام تلن
األجهزة فً أي ولت واي مكان ،وٌمكن جذب المتعلمٌن فالشباب الذٌن تسربوا من التعلٌم ٌمكنهم االستمتاع
باستتخدام أجهزة الهاتؾ النمال فً التعلم ،وتزٌد من الدافعٌة وااللتزام الشتخصً للتعلم فإذا كان الطالب سوؾ
ٌأتخذ الجهاز إلى البٌت فً أي ولت ٌشاء فإن ذلن ٌساعده على االلتزام وتحمل المسؤولٌة ،وٌمكن استتخدام
تخدمات الرسائل المصٌرة ( ) SMSللحصول على المعلومات بشكل أسهل وأسرع من المحادثات الهاتفٌة أو
البرٌد االلكترونً مثل جداول مواعٌد ال محاضرات أو جداول االتختبارات ،وتستتخدم كتمنٌة مساعدة للمتعلمٌن
الذٌن ٌواجهون صعوبات فً التعلم( .أحمد.)17-15 ،2006 ،
وإ ن التعلم من تخالل الهاتؾ النمال ٌتسم بمجموعة من التخصائص ومنها إن التعلم من تخالله ٌأتخذ عملٌة التعلم
بعٌدا ً عن أي نمطة ثابتة كاسرا ً حدود الزمان والمكان ومحترما ً رؼبة المتعلم فً أن ٌتفاعل مع أطراؾ المجتمع
التعلٌمً دون الحاجة للجلوس فً أماكن محددة وأولات معٌنة أمام شاشات الحواسٌب وهو ما أعطى مزٌدا ً من
الحرٌة فً عملٌة التعلم لٌتم داتخل وتخارج أسوار المؤسسات التعلٌمٌة باإلضافة إلى تحمٌك المشاركة والتعاون
بٌن الطالب بعضهم البعض وبٌن معلمٌهم بؽض النظر عن التباعد الجؽرافً وبجانب ذلن كله فالحجم الصؽٌر
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لتلن التمنٌة ٌسهل عملٌة التنمل بها ،فالهاتؾ النمال أتخؾ وزنا ً وأصؽر حجما ً من الحواسٌب المكتبٌة والمحمولة
وكذلن إمكانٌة تحدٌث محتوى الدورات التعلٌمٌة.
التفكٌر المنطقً:
للتفكٌررر المنطمررً جررذور عمٌمررة فررً أعمرراق التررارٌخ ومررن أشررهر المفكرررٌن المنطمٌررٌن فررً العصررر الٌونررانً المرردٌم
افالطون وسمراط وارسطو ،حٌث ارسى سمراط لواعد التفكٌر السلٌم فً ذلن العصر.
وفررً العصررر الحرردٌث اتسررع نطرراق التفكٌررر المنطمررً ،واسررتطاعت أوربررا ان تمررٌم حضررارة عظٌمرة ،لكررن المثمفررٌن
اسرردلوا حجاب را ً علررى التفكٌررر المنطمررً بأفكررار سٌاسررٌة ،بٌنررت علررى أسرراس الؽاٌررة تبرررر الوسررٌلة ،ؼٌررر ان التفكٌررر
المنطمً ٌجب ان ٌظل عماد التربٌة الحدٌثة اذا ارٌد لها ان تثمر ثمرة مفٌدة.
مفهوم التفكٌر المنطقً:
التفكٌر المنطمً (هو ذلن النمط من التفكٌرر الممصرود الرذي ٌرتم وفرك عملٌرات ذهنٌرة متكاملرة ،وٌتطلرب ان ٌكرون
المفكر متمتعا بنشاط وحٌوٌة وبمتخزون وافر من المعلومات والتخٌرات المنظمة ،مرع اعطائره زمنرا كافٌرا للتعامرل
مررع المضررٌة التررً ٌررراد اٌجرراد حلررول لهررا بعررد التعرررؾ علررى مسرربباتها والتوصررل الررى ادلررة تسرراعد علررى تررذلٌلها).
(رزولً وسهى)372 :2015 ،
خصائص التفكٌر المنطقً
حدد بباجة تخمس تخصائص تمٌز التفكٌر المنطمً:
-9الستدلل التناسبًٌ :تطلب هذا االستدالل من الفررد علرى ان ٌسرتبدل علرى طبٌعرة العاللرة التناسربٌة برٌن اكثرر
من عنصر باستعمال النسبة والتناسب.
-2التحكم بالمتغٌرات :وٌتطلب م ن الفرد المدرة على عزل العوامرل الترً ترؤثر فرً ظراهرة معٌنرة وذلرن مرن برٌن
مجموعة العوامل ٌحددها هو.
-3الستدلل الترابطً:
وٌتطلب من الفرد المدرة على ادران عاللات االرتباط بٌن العوامل ثم اتتخاذ المرار بناء على ذلن.
-0الٌتدلل الحتمالً:
وٌتطلب من الفرد المدرة على دراسته العاللات الكمٌة بٌن عناصر المجموعرة او المجموعرات وتحدٌرد نسرب كرل
منها ثم ممارنة النسب واعطاء احتماالت معٌنة
-5الستدلل التوافقً:
وٌتطلررب مررن الفرررد علررى التعامررل التجرٌبررً او النظررري لعمررل اكبررر عرردد ممكررن مررن االرتباطررات بررٌن العناصررر
موضروع الدراسرة وشرررٌطة ان تكرون االرتباطرات منظمررة ومنسرمة ولٌسرت عشرروائٌة مكررة(.التخلٌلرً واتخرررون،
)133-123 :1996
ممٌزات التفكٌر المنطقً
ٌررررى كرررل مرررن (عبرررد العزٌرررز( ،)54 :2009 ،رزولرررً وسرررهى )378 :2015 ،ان التفكٌرررر المنطمرررً ٌتصرررؾ
بالممٌزات االتٌة:
 .1تفكٌر تام متطور مع تمدم العمر وبالمطالعة المستمرة.
ٌ .2تأثر بالتثمافة التً ٌعٌش بها الفرد
ٌ .3بدأ بما هو محسوس الى ما هو مجرد
ٌ .4تأثر بمدرات الفرد العملٌة من ذكاء ونصح وبتخبرات الفرد والظروؾ البٌئٌة المحٌطة به.
ٌ .5تضمن عملٌات عملٌة ومعرفته كلٌا مثل التنظٌم والتجرٌد والممارنة والتصنٌؾ والتتخٌرل واالسرتنباط
واالستمراء واالستدالل ،والتحلٌل ،والتركٌب ،والتصمٌم.
 .6تفكٌر فهمً محدد األداوات وواضح األسالٌب.
مهارات التفكٌر المنطقً:
على الرؼم من حاجة الفرد لوجرود لردرات واسرتعدادات للتفكٌرر لردى الطالرب إال ان كثٌررا مرن المصرادر االولٌرة
متفمة فً اشارتها الى ان النسربٌة فرً اسرتعمال مهرارات التفكٌرر برٌن الطلبرة متدنٌرة .كمرا وٌضرٌؾ الرى ان الطلبرة
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ٌتعلمون لراءة عدد كبٌر من المواد اال انهم لم ٌطروروا سروى عردد محردد مرن مهرارات االتختٌرار وفحرص طبٌعرة
االفكرار البعٌردة للررٌال عمرا ٌمرررؤون .ان المهرارات المنظمررة فرً التفكٌرر المنطمررً ال تتختلرؾ كثٌرررا عرن لرردرات او
مهارات عملٌات العلم ،وٌمكن المول بان طبٌعة العاللة بٌن عملٌات العلم والمردرات المتضرمنة برالتفكٌر المنطمرً
ذلن ان عملٌات العلم بمثابة ممارسات تنمً المدرات العملٌة هً بمثابرة نرواتج وببسراطة اكثرر ال ٌمكرن الوصرول
الى هذه النواتج دون ان ٌسبمها ممارسات فنحن نموم بتدرٌب الطالب على ممارسة التنبؤ ،ونمد موالؾ تتٌح لهرم
الؽوص لعمل تنبؤات فً موالؾ متعددة فً دروس العلوم ،مع تكرار هذه الممارسات ٌتحول (التنبؤ) مرن مجررد
(ممارسرة) الرى (لردرة عملٌررة) وهرذا هرو الحررال مرع بمٌرة المهرارات العملٌررة االتخررى( .عطٌفرة والسرررور:2011 ،
)142
ستعرض الباحثة بعض تصنٌفات مهارات التفكٌر المنطمً ولدراته الواردة فً االدبٌات التربوٌة:
تصنٌؾ (عطٌفة والسرور)2011 ،
صنؾ كل عطٌفة والسرور هذه المهارات على النحو االتً:
االسرررتدعاء و الممارنرررة و االسرررتدالل والتعمرررٌم واالسرررتنباط والتصرررنٌؾ والتحلٌرررل والتتخٌرررل والتركٌرررب و التمررروٌم.
تصنٌؾ (رزولً وسهى)2015 ،
صنفها كل من رزولً وسهى على النحو االتً:
الممارنة والتصنٌؾ والتنظٌم والتجرٌد والتعمٌم واالستدالل والتحلٌل والتركٌب واالستنباط واالسرتمراء) (رزولرً
وسهى)2015 ،
تصنٌؾ (طافش)2004 ،
صنفها الى:
الممارنة والتصنٌؾ والتنظٌم والتجرٌد والتعمٌم والتحلٌل والتركٌب واالستدالل واالستنباط واالستمراء.
وتأتخذ الباحثة بالحسبان تصرنٌفات (المردرات) المنظمرة برالتفكٌر المنطمرً عنرد بنراء اتختٌرار التفكٌرر المنطمرً لرذلن
سوؾ نتناول المهرارات الترً ترتالئم مرع المرادة العلمٌرة مرن جهرة ومرع المرحلرة العمرٌرة لطلبرة الجامعرة مرن جهرة
اتخرى ،حٌث لامت الباحثة بعرض لائمة تضم مهارات التفكٌر المنطمً الرى مجموعرة مرن المحكمرٌن المتختصرٌن
ومجررال طرائررك ترردرٌس وعلررم الررنفس التربرروي ،والمٌرراس والتمرروٌم للتوصررل الررى المهررارات المعتمرردة فررً اعررداد
االتختٌار وكانت هذه المهارات على النحو االتً:
-1االستدعاء
-2الممارنة
-3االستدالل
-4التعمٌم
-5االستنباط
-6التنبؤ
-7التصنٌؾ
-8التحلٌل
-9التركٌب
-10التموٌم
أولا :الستدعاء
االستدعاء هو المدرة العملٌة التً عن طرٌمها ٌستطٌع الفرد باسترجاع ما سبك ما تلماه من معارؾ ومعلومات.
ثانٌا ا :المقارنة
هً المهارة التً تستتخدم لفحص شٌئٌن او فكرتٌن او مرولفٌن الكتشراؾ اوجره الشربه وٌسرتعمل المرتعلم مرا ٌعرفره
من معلومات للوصول الى استنتاجات معٌنة( .سعٌدي والبلوش)680 :2009 ،
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ثالثا ا :التعمٌم
تعرؾ زٌادة التعمرٌم مرن انهرا تلرن المهرارة الترً تسرتتخدم لبنراء مجموعرة مرن العبرارات او الجمرل الترً تشرتك مرن
العاللات من المفاهٌم ذات الصلة( .سعادة)553 :2014 ،
رابعا ا :الستنباط
هو عملٌة اسرتدالل منطمرً ٌسرتهدؾ التوصرل السرتنتاج مرا او معرفرة جدٌردة باالعتمراد علرى فرروض او ممردمات
موضوعة ومعلومات متوافرة( .عطٌفة و السرور)248 :2011 ،
خامسا :التنبؤ
عملٌررة عملٌررة تتضررمن لرردرة الطالررب علررى اسررتعمال معلوماترره السررابمة للتنبررؤ بحرردوث ظرراهرة او حررادث مررا فررً
المستمبل.
سادسا ا :التصنٌف
وهً المهرارة الترً تتضرمن المردرة علرى وضرع االشرٌاء فرً مجموعرات اسرتنادا علرى التخصرائص المشرتركة الترً
تملكها االشٌاء.
سابعا ا :التحلٌل
بابسط معانٌه هو عزل مكونرات شرًء مرا بفررض فحصرها فحصرا وتبرٌن والتحلٌرل مهرارة ذهنٌرة ٌمرع علرى ٌسرار
الدماغ وهً من االستعانات العملٌة النشطة التً تحتاج تركٌز عال.
ثامنا ا :التركٌب
المردرة العملٌررة التررً بموجبهررا ٌسرتطٌع الفرررد وضررع االشررٌاء او العناصررر او االحرداث (المجرررأة) معررا لتشرركٌل كررال
مجموعا له معنى ومؽزى.
تاسعا ا :التقوٌم
هو اصدار الحكم بٌن شٌئٌن متختلفٌن فمد ٌكون تصنٌؾ وفرز ولد ٌكرون فرض اشرتبان برٌن شتخصرٌن وهرً تمنٌرة
اداركٌررة متمدمررة تتطررور مررع نمررو المرردرة الذهنٌررة للشررتخص والناتجررة مررن التجررارب المكثفررة والتخبرررات الواسررعة
والمشاركات المتعددة( .عبد الهادي)165 :2010 ،
دراسات سابقة :Former Studies
لمد أجرٌت عدد من الدراسات والبحوث العلمٌة والتً تناولت فاعلٌة استتخدام تطبٌمات وتمنٌات الهاتؾ النمال
فً التعلم .وتم الحصول من تخاللها على عدد من النتائج المتباٌنة وندرج هنا بعض هذه الدراسات:
 دراسة (الحارثً :)0447أجرٌت هذه الدراسة فً جامعة الملن سعود السعودٌة وهدفت إلى معرفة فاعلٌة استتخدام الهاتؾ النالل فً التعلم
من تخالل استتخدام الرسائل المصٌرة للهاتؾ النمال فً التعلٌم الجامعً فً ممرر الحاسوب .وٌوضح الباحث
ألٌات استتخدام الرسائل المصٌرة وأسالٌبها المفضلة عند الطلبة وكذلن التعرؾ على اتجاهاتهم نحو استتخدامه فً
التعلم .فالحظ إن اتجاهاتهم كانت إٌجابٌة بدرجة كبٌرة وهو ٌعتبر من أوائل البحوث العربٌة فً هذا المجال.
(الحارثً.)2007 ،
 دراسة (:)MENA, 2008أجرٌت هذه الدراسة فً جامعة توتنؽهام البرٌطانٌة وهدفت إلى معرفة كفاءة الهاتؾ النمال فً تعلم الطلبة فً
المدارس .وشملت الدراسة ( )300طالبا ً لمدة سنة دراسٌة ووجدوا بأن الطلبة بإمكانهم االستفادة من الهاتؾ
النمال من تخالل تكوٌن أفالم لصٌرة وكتابة ماٌذكرهم بالواجبات البٌتٌة وأوصوا إلى رفع الحظر عن استتخدامه
فً المدارس.)MENA, 2008( .
 دراسة (الحسناوي والكرخً :)0441أجرٌت هذه الدراسة فً المعهد التمنً فً الناصرٌة وهدفت إلى معرفة أثر استتخدام الهاتؾ النمال كمساعد فً
عملٌة التدرٌس فً تحصٌل واتجاهات الطلبة نحو استتخدامه فً التعلم.
وتوصل إلى تفوق طلبة المجموعة التجرٌبٌة التً استتخدمت الهاتؾ النمال على طلبة المجموعة الضابطة الذٌن
لم ٌستتخدموه بالتحصٌل كما إن اتجاهاتهم تطورت إٌجابٌا ً الستتخدامه فً التعلٌم( .الحسناوي الكرتخً .)2009
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 علوش ()0490اجرٌت هذه الدراسة فً جامعة بؽداد العراق وهدفت الى التعرؾ على أثر انموذج التعلم التولٌدي فً تحصٌل
مادة ا لكٌمٌاء لدى طالب الصؾ الثانً متوسط وتفكٌرهم المنطمً وشملت الدراسة واظهرت نتائج الدراسة
وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة فً
تحصٌل مادة الكٌمٌاء والتفكٌر المنطمً(.علوش)2014 ،
إجراءات البحثResearch Measures :
 .9التصمٌم التجرٌبًExperimental Designer :
متخطط ( :)2التصمٌم التجرٌبً للبحث
المتؽٌر
طرٌمة التدرٌس
التكافؤ
المجموعة
المستمل
____
طرٌمة التدرٌس
 -1العمر الزمنً
الضابطة
باألشهر
االعتٌادٌة داتخل برنامج الفاٌبر
التجرٌبٌة األولى
المحاضرة
-2أتختبارالذكاء
()Viber
E1التجرٌبٌة الثانٌة  -3 E2درجات امتحان
برنامج الواتس
الفصل االول فً مادة
اب ( Whats
الكٌمٌاء الصناعٌة
)App
وأتختبارالتفكٌر
المنطمً

المتؽٌرات األتختبارالبعدي
()2
التابعة ()1
التحصٌل التفكٌر
المنطمً
والتفكٌر
والتحصٌل
المنطمً

 .0مجتمع وعٌنة البحثResearch society and sample :
تم تحدٌد مجتمع البحث واتختٌار العٌنة منه بصورة عشوائٌة وكما مبٌن فً متخطط (.)3
متخطط (  ) 3مجتمع وعٌنة البحث
طلبت الصف الخالج في قسن الكيوياء كليت التربيت للعلوم الصرفت /ابن الهيخن  /جاهعت بغذاد
عشوائٌة
تجرٌبٌة اولى 21
طالبا وطالبة

ضابطة  21طالبا
وطالبة

تكافؤ
عذد هن الوتغيراث الوؤحرة في سالهت الخارجيت التصوين التجريبي
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عدد من المتؽٌرات المؤثرة فً سالمة التخارجٌة التصمٌم التجرٌبً وتشمل:
 -1المادة الدراسٌة.
 -2التدرٌس.
 -3توزٌع الحصص.
 -4المدة الزمنٌة.
 -5الظروؾ الفٌزٌمٌة.
 -6االتختبارات.
 -7أداوات المٌاس
 .3مستلزمات البحثResearch Supplies :
تم إعداد مستلزمات البحث كما مبٌن فً متخطط (.)4
متخطط ( :)4مستلزمات البحث
تحذيذ الوادة الذراسيت خوست عشر هوضوع هتسلسل هن هادة كيوياء الصناعيت العولي

تعدٌل

تحذيذ الهذاف التذريسيت الخاصت هن االهذاف العاهت
المتختصٌن

تعدٌل

اعذاد الخطط التذريسيت بالطريقت االعتياديت للوجووعاث الخالث
المتختصٌن
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 .0أداوت البحثResearch Instrument :
تم إعداد أداة البحث وهً أتختبارالتحصٌل النهائً ( )Final Achievement Testوأتختبارالتفكٌر المنطمً
لؽرض لٌاس المتؽٌرات التابعة كما مبٌن فً متخطط (:)5
متخطط ( :)5أتختبارالتحصٌل النهائً والتفكٌر المنطمً
الطلبة
عٌنة استطالعٌة
 21طالبة

اتختبار تحصٌلً نهائً
ٌكون من ( )50سؤال
اتختبار التفكٌر المنطمً ()40
سؤال

المحكمٌن
عدد من المختصٌن
 7تدرٌسٌن

الصدق
الصدق الظبهري
معبمل التمييز
معبمل الصعوبة
فعبلية البدائل الخبطئة

الثبات
اعادة التطبٌك معادلة
كرونباخ الفا
التجزئة النصفٌة

االتختبار والتحصٌل واتختبار التفكٌر المنطمً بصٌؽته
النهائٌة المابلة للتطبٌك على العٌنة

أداوات البحث
اعتمدت الباحثة أداتٌن لمٌاس مدى ما تحمك من نتائج وحسب اهداؾ البحث المحددة ،االداة االولى
أتختبارتحصٌلً مكون من ( ) 50فمرة اتختبارٌة تم توزٌعها حسب المحتوى ومستوٌات األهداؾ المعرفٌة وذلن
باعداد االؼراض السلوكٌة والتخارطة االتختبارٌة.

المستوى
المحتوى
اللواصك
االسمدة
السٌطرة النوعٌة
االصباغ
المجموع

جدول رلم ()1
توزٌع األهداؾ السلوكٌة بٌن المستوٌات وبٌن تجارب الصناعٌة
تموٌم
تركٌب
تحلٌل
استٌعاب تطبٌك
تذكر
12
12
18
6
48

13
8
34
5
60

1
2
14
1
18

5
1
6
2
14
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2
2
5
1
10

2
1
4
1
8

المجموع
35
26
81
16
158
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جدول رلم ()2
التخارطة االتختبارٌة التخاصة بفمرات األتختبارالتحصٌلً بحسب تجارب الفصل الدراسً الثانً
النسبة المئوٌة لمستوٌات األهداؾ السلوكٌة
المحتوى الدراسً
األهمٌة التذكر الفهم التطبٌك التحلٌل التركٌب التمو المجموع
عدد
عنوان
عدد
%100
ٌم
%7
%9 %11 %38 %30
%
التجارب التجارب الساعات
%5
13
0.6
0.8
1.1
1.3
4.7 3.7 %25
4
اللواصك
2






1
1
1
1
5
4
1

السماد

1.5

%9

1.3

1

1.7

2

0.4

0

0.4

0

0.3

0

0.2

0

3

4

السٌطرة
النوعٌة

8

%50

7.5

8

9.5

10

2.7

3

2.2

2

1.7

2

1.2

1

26

1

الدالئل

2.5

%16

2.4

2

3

0.8

1

0.7

1

0.5

1

0.4

0

8

16

%100

15

20

5

4

4

2

50

المجموع

ولد تم تحدٌد فمرات األتختبار من نوعٌن االول من االسئلة الموضوعٌة من نوع اتختٌارمن متعدد وباربعة بردائل
ٌمثل احداها االجابة الصحٌحة بلػ عددها ( )45فمرة و( )5فمرات من نوع االسئلة الممالٌة.
واسررتتخرج الصرردق الظرراهري باعتمرراد معادلررة كررروبر بنسرربة  %80الراء التخبررراء والمتتخصصررٌن فررً التربٌرررة
وطرائررك الترردرٌس وعلرروم الكٌمٌرراء وكررذلن صرردق المحترروى مررن تخررالل اعررداد االؼررراض السررلوكٌة والتخارطررة
االتختبارٌة وبتطبٌك اولً لتجربة االستطالعٌة ألجل تحدٌرد نمراط الؽمروض وتحدٌرد الرزمن الرالزم لألتختباروكران
 60دلٌمررة .امررا التجربررة االسررتطالعٌة الثانٌررة الجررراء التحلٌررل االحصررائً لفمرررات األتختبارالتحصررٌلً باسررتتخراج
معامررل الصررعوبة والبررالػ مررن  %60 - %30االسررئلة الموضرروعٌة ومررن ( )0.71 – 0.64لالسررئلة الممالٌررة
وبهذا تعد فمرات األتختبارالممالٌة جٌدة وممبولة ومعامل صعوبتها تتناسب ضمن المدى المحدود.
(عودة ،1998،ص)40
وترررم حسررراب معامرررل تمٌٌرررز للفمررررات األتختبارالتحصرررٌلً ووجرررد انهرررا تترررراوح مرررا برررٌن ( )0.59-0.22لالسرررئلة
الموضوعٌة كما حسبت الموة التمٌٌزٌة لكل فمرة ممالٌة فوجد انهرا تترراوح برٌن ( )0.58-0.38وترم الكشرؾ عرن
فعالٌة البدائل التخاطئة وكانت النتائج ذات لٌمة سرالبة تترراوح برٌن ( )0.33,-0.07وهرذا ٌعنرً ان جمٌرع البردائل
جذبت الٌها طلبة المجموعة الدنٌا اكثر من طلبة المجموعة العلٌا وتكون جمٌع البدائل جٌدة وحسب الباحثة ثبرات
األتختبارالتحصٌلً باستعمال معادلة الفا – كرونباخ كون األتختبارٌحتوي على فمررات موضروعٌة وممالٌرة فرً ان
واحد وبلػ معامل الثبات المحسوب (.)0.86
جدول رلم ()3
معامل ثبات الفا – كرونباخ لألتختبارالتحصٌلً
%90
المدرسة
الباحثة
%95
الباحثة
الباحثة
%92.5
الكلً
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اما األداة الثانٌة أتختبارالتفكٌر المنطمً المتكون من ( )40فمرة من نروع االتختٌرار المتعردد باربعرة بردائل توزعرت
علررى ( )10مهررارات بالتسرراوي ( )4فمرررات لكررل مهررارة االسررتدعاء ،الممارنررة ،اسررتدالل ،تعمررٌم ،اسررتنباط ،تنبررؤ،
تحلٌل ،تصنٌؾ ،تركٌب ،تموٌم.
وبتطبٌك التجربة االستطالعٌة االولى تم حساب الزمن الالزم لالجابرة وكران ( )60دلٌمرة) واالسرتطالعٌة الثانٌرة
لتحلٌل الفمرات احصائٌة تم اٌجاد معامل الصعوبة ووجد انها تتراوح ما بٌن ( )0.76-0.23كمرا طبمرت الباحثرة
العاللة التخاصة بالموة التمٌٌزٌرة ووجرد ان المروة التمٌزٌرة للفمررات تراوحرت مرا برٌن ( )0.56-0.22وترم حسراب
فعالٌة البدائل التخاطئة وكانت (.)-0.30,-0.07
امررا ثبررات األتختبارفمررد اعتمرردت الباحثررة طرٌمررة التجزئررة النصررفٌة اذ بلررػ  %68وهررذه النتٌجررة ترردل علررى ارتبرراط
نصررفً األتختباروبعرردها عمرردت الباحثررة تصررحٌح نتٌجررة نصررؾ األتختباربمعادلررة سرربٌرمان بررراون فاصرربح معامررل
الثبات  %81وهو معامل ثبات عالً.
 .5تطبٌق البحثResearch Applied :
لٌاس الباحث بتطبٌك تخطوات البحث العلمٌة اآلتٌة وكما مبٌن فً متخطط (:)6
متخطط ( :)6التخطوات العملٌة لتطبٌك البحث
4
3
2
1
التخطوات
تطبٌك المتؽٌر المتؽٌر التابع
التدرٌس
المجموعة التهٌئة لتطبٌك
المستمل
البحث
التحصٌل
----الطرٌمة
---الضابطة
 +التفكٌر
التجرٌبٌة تنصٌب برنامج االعتٌادٌة فً
الفاٌبر
المنطمً
التدرٌس داتخل
()Viber
الفاٌبر فً
األولى
المحاضرة
موباٌل كل
طالب
الواتس اب
التجرٌبٌة تنصٌب برنامج
( Whats
الواتس اب فً
الثانٌة
)App
موباٌل كل
طالب

5
األتختبارالبعد
ي
التحصٌل
 +التفكٌر
المنطمً

6
تحلٌل النتائج
استتخدام
الوسائل
اإلحصائٌة
المناسبة من
تخالل برنامج
SPSS

 .6الوسائل اإلحصائٌة:
استتخدمت عدد من الوسائل اإلحصائٌة المناسبة إلجراء عملٌة التكافؤ بٌن الطلبة واستتخراج صدق وثبات
أتختبارالتحصٌل النهائً وتحلٌل نتائج البحث ومعرفة داللة الفروق اإلحصائٌة ومنها:
 .1تحلٌل التباٌن األحادي.
 .2معامل ارتباط بٌرسون (.)Pearson
 .3معامل التمٌٌز.
 .4معادلة كرونباخ -الفا.
 .5األتختبارالتائً ( )t- testلعٌنتٌن مستملتٌن وبدرجة حرٌة (.)42
(عودة تخلٌل ،1988 ،ص( ،)141 ،323عودة ،1998 ،ص.)355 ،288
(.)Glass and Joulion, 1970p, 295
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نتائج البحث :Research Results -من مالحظة متخطط (7أ وب) وجداول ( )1و( )2نجد إنه:
متخطط ( 7أ) :نتائج البحث
تحصٌل الطلبة
ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى
معنوٌة ( )0.05بٌن متوسط درجات الطلبة
فً أتختبارالتحصٌل فً المجموعتٌن:
 .1الضابطة والتجرٌبٌة األولى ()C-E1
لصالح التجرٌبٌة االولى
 .2الضابطة والتجرٌبٌة الثانٌة ()C-E2
لصالح التجرٌبٌة الثانٌة

التفكٌر المنطمً
ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى
معنوٌة ( )0.05بٌن متوسط درجات الطلبة
فً أتختبارالتفكٌر المنطمً فً المجموعتٌن
 .1الضابطة والتجرٌبٌة األولى ()C-E1
لصالح التجرٌبٌة األولى
 .2الضابطة والتجرٌبٌة الثانٌة ()C-E2
لصالح التجرٌبٌة الثانٌة

متخطط (7ب) :نتائج البحث
تحصٌل الطلبة
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى
معنوٌة ( )0.05بٌن متوسط درجات الطلبة
فً أتختبارالتحصٌل فً المجموعتٌن

الفرضٌة
األولى
الثانٌة
الثالثة

الفرضٌة
األولى
الثانٌة
الثالثة

التفكٌر المنطمً
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى
معنوٌة ( )0.05بٌن متوسط درجات الطلبة
فً أتختبارالتفكٌر المنطمً فً المجموعتٌن

جدول ()4
نتائج تحصٌل الطلبة
االنحراؾ
المتوسط
المجموعة
المعٌاري
الحسابً
12.118
64.047
الضابطة
8.264
79.000
التجرٌبٌة األولى
12.118
64.047
الضابطة
8.185
78.571
التجرٌبٌة الثانٌة
8.264
79.000
التجرٌبٌة األولى
8.185
78.571
التجرٌبٌة الثانٌة
جدول ()5
نتائج أتختبارالتفكٌر المنطمً
االنحراؾ
المتوسط
المجموعة
المعٌاري
الحسابً
10.935
59.809
الضابطة
8.529
74.760
التجرٌبٌة األولى
10.935
59.809
الضابطة
8.604
74.666
التجرٌبٌة الثانٌة
8.529
74.761
التجرٌبٌة األولى
8.604
74.666
التجرٌبٌة الثانٌة
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لٌمة  tالمحسوبة
4.755
4.633
0.169

لٌمة  tالمحسوبة
4.946
4.899
0.035
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مناقشة النتائجResults Dissection :
من مالحظة نتائج البحث نجد إن هنان فوائ د عدٌدة حصل علٌها الطلبة نتٌجة استتخدام شبكة األنترنت من تخالل
الهاتؾ النمال متمثلة ببرنامجً الفاٌبر والواتس اب من أجل التواصل مع مدرس المادة للحصول على معلومات
تعزٌزٌة إضافٌة وتوضٌحٌة عن المادة التً تم دراستها تخالل المحاضرة االعتٌادٌة ولتكون عامالً مساعدا ً فً
تعلم الطلبة وكذلن أسلوبا نافعا ً ومٌسرا ً لتسهٌل مهمة الدرس .وان استتخدام شبكة األنترنت من تخالل الهاتؾ
النمال تتمٌز بكونها مجموعة وسائط تعلٌمٌة لد جمعت فً واسطة واحدة ٌمكن أن تمدم من تخاللها معلومات
متنوعة فً ولت لصٌر ال ٌمكن ممارنتها مع ؼٌرها من الوسائل األتخرى ،من تخالل االستفادة من التطبٌمات
المتختلفة لشبكة األنترنت  ،واستتخدامها من تخالل الهاتؾ النمال ،كونه تمنٌة حدٌثة منتشرة لدى جمٌع أبناء
المجتمع بمتختلؾ مستوٌاتهم العلمٌة والثمافٌة وااللتصادٌة واالجتماعً .لمد حصل الطلبة فً المجموعتٌن
التجرٌبتٌن على فرصة إضافٌة منحتها تمنٌات شبكة األنترنت والهاتؾ النمال لٌد البحث لهم للتواصل مع مدرس
المادة تخارج ولت المحاضرة االعتٌادٌة للحصول على معلومات تعزٌزٌة إضافٌة توضٌحٌة عن المادة التً تم
دراستها فً المحاضرة االعتٌادٌة من تخالل حصولهم على ولت إضافً لزٌادة تعلمهم واستٌعابهم للمادة
الدراسٌة لم ٌحصل علٌه طلبة المجموعة الضابطة ،وهذا أدى إلى ترسٌخ وتعمٌك المعلومات العلمٌة التً
درسوها وفتح أفاق جدٌدة وواسعة لهم للتعلم .فمد مثل استتخدام شبكة األنترنت من تخالل الهاتؾ النمال متمثلة
ببرنامجً الفاٌبر والواتس اب أسلوبا ً حدٌثا ً ومشولا ً للطلبة لم ٌتم إطالعهم علٌه بدرجة وافٌة فً السابك ،مما
جعلهم ٌحاولون االستفادة من ممٌزاتها واستتخدامهما لؽرض الدراسة نتٌجة إلمكانٌة االتصال بٌن المدرس
والطلبة تخارج أولات المحاضرة االعتٌادٌة وبصورة متزامنة أو ؼٌر متزامنة للحصول على المادة العلمٌة من
تخالل ال هاتؾ النمال مما جعل هذه المعلومات تترسخ فً أذهانهم بدرجة أكبر ولمدة أطول من طلبة المجموعة
الضابطة وهذا تبٌن من نتائج اتختباري التحصٌل النهائً واستبماء المعلومات الذٌن حصلوا فٌهما على درجات
عالٌة ممارنة بطلبة المجموعة الضابطة الذٌن لم ٌستتخدموا برنامجً الفاٌبر والواتس اب من تخالل الهاتؾ
النمال .تتٌح تمنٌات الهاتؾ النمال للطلبة فرصة لكً ٌتعاونون اٌجابٌا مع بعضهم البعض وتتكون لدٌهم لؽة
تفاهم مشتركة حول الموضوع من تخالل التفاصٌل التً ٌتفاعلون معها أثناء المنالشة مما ٌؤدي الى نمو
واسراع فً تفكٌرهم المنطمً .من تخالل لٌام الباحثة بدور اٌجابً مع الطلبة من تخالل تشجٌعهم على التواصل
المستمر مع بعضهم البعض والتنافس فٌما بٌنهم من تخالل االسئلة التفكٌرٌة التً توجهها لهم وتوفٌر المناخ
الذي ٌحفزهم على التفكٌر واعداد االنشطة التً ٌمارسونها بانفسهم مما ادى الى تحسٌن مهارات التفكٌر
المنطمً عندهم.
الستنتاجاتConclusions :
 .1إن استتخدام شبكة األنترنت من تخالل الهاتؾ النمال متمثلة ببرنامجً الفاٌبر والواتس اب كمساعد فً
تدرٌس مادة الكٌمٌاء الصناعٌة أثر إٌجابٌا ً فً تحصٌل الطلبة.
 .2إن استتخدام شبكة األنترنت من تخالل الهاتؾ النمال متمثلة ببرنامجً الفاٌبر والواتس اب كمساعد فً
تدرٌس مادة الكٌماء الصناعٌة أثر إٌجابٌا ً فً التفكٌر المنطمً.
التوصٌاتRecommendations :
 .1استتخدام شبكة األنترنت من تخالل الهاتؾ النمال كمساعد فً تدرٌس مادة الكٌمٌاء الصناعٌة لؽرض
حصول الطلبة على معلومات تعزٌزٌة إضافٌة توضٌحٌة عن المادة التً ٌتم دراستها فً المحاضرة
االعتٌادٌة.
 .2استتخدام برنامجً الفاٌبر والواتس اب من تخالل الهاتؾ النمال كمساعد فً تدرٌس مادة الكٌمٌاء
الصناعٌة لؽرض حصول الطلبة على معلومات تعزٌزٌة إضافٌة توضٌحٌة عن المادة التً ٌتم دراستها
فً المحاضرة االعتٌادٌة.
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 .3لٌام مرك ز التعلٌم المستمر فً جامعة بؽداد بإعداد وتنفٌذ دورات تدرٌبٌة وتطوٌرٌة للتدرٌسٌٌن والفنٌٌن
فً الجامعة لؽرض إطالعهم على تطبٌمات التعلٌم االلكترونً ومنها الهاتؾ النمال كمساعد فً عملٌة
التدرٌس.
 .4ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم بجمٌع أنواعها بإعداد وتنفٌذ برامج تلفزٌ ونٌة وإذاعٌة وصحفٌة لتوجٌه
أنظار التربوٌٌن إلى أهمٌة تطوٌر طرائك التدرٌس فً المؤسسات الجامعٌة باستتخدام شبكة األنترنت
من تخالل الهاتؾ النمال.
المقترحاتSuggestions :
استكماالً لهذا البحث ونتائجه ٌمترح الباحث إجراء بحوث ودراسات تجرٌبٌة مكملة له واالستفادة من التطبٌمات
األتخرى للهاتؾ النمال ومنها:
 .1دراسة ممارنة لمعرفة فاعلٌة استتخدام تطبٌمات كل من شبكة األنترنت والهاتؾ النمال فً تحصٌل
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ملحك ()1
األتختبارالتحصٌلً
فمرات االتختبار
ٌعرؾ اللصك بأنه الحالة الناتجة عن ترابط سطحٌن مع بعضهما بوساطة لوى
.aالتشابن العرضً.
 .bالتكافؤ او لوى الفعل المتبادل.
 .cالجذب الكهربائً.
 .dاالحتكان بٌن السطحٌن.
نوع من االواصر ٌحدث نتٌجة التجاذب االٌونً بٌن االٌونات الفلزٌة والالفلزٌة
أي بٌن الشحنات الموجبة والسالبة.
 .aاالصرة التسأهمٌة.
 .bلوى فاندر فالز
 .cاالصرة الهٌدروجٌنٌة.
 .dاالصرة االٌونٌة.
الصٌؽة التركٌبٌة للدكسترٌن هً:
C6H12O6 .a
(C6H12O6)n .b
C6H10O5 .c
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(C6H10O5)n .d
4

ت
1

2

3

4

فً تجربة الصك البولً ستاٌرٌن ٌستعمل التستخٌن
 .aالمباشر.
 .bالحمام الزٌتً.
 .cالحمام المالً.
 .dبالبتخار.
ملحك رلم 2
أتختبارالتفكٌر المنطمً
الفمرات
أوالً :االستدعاء ( )Recalling
لام احد المدرسٌن ب كتابة كلمة (المجال) على السبورة ثم لام بتوضٌح ما
تعنً هذه الكلمة علمٌا ،بعدما عرض علٌهم التعرٌؾ التالً (المنطمة
المحٌطة بالشحنة والتً ٌظهر فٌها تأثٌر الموة الناتجة عن هذه الشحنة).
وطلب من الطلبة استدعاء معلوماتهم السابمة للتوصل الى ان هذا التعرٌؾ
ٌعود الى:
 .aالمجال المٌكانٌكً.
 .bالمجال الجوي.
 .cالمجال الكهربائً.
 .dالمجال المؽناطٌسً.
كثٌرا ما ٌتراود فً ذهن االفراد هل هنالن اتختالؾ بٌن الولود المتوفر فً
السوق والمستعمل فً التدفئة والطهً عن ذلن الولود المستتخدم فً
الطائرات،ولكنن باعتبارن كٌمٌائٌا ٌمكنن استدعاء معلوماتن عن
الكٌروسٌن الذي ٌدتخل فً تركٌب كال الولودٌن من حٌث ان ولود
الطائرات افضل ألنه اكثر نماوة وذو احتراق نظٌؾ واتخؾ من الولود
العادي كونه ٌتكون من:
 .aمن نسبة للٌلة من البرافٌنات المشبعة ممارنة بالمركبات االروماتٌة.
 .bمن نسب متساوٌة من البرافٌنات المشبعة والمركبات االروماتٌة.
 .cمن نسبة كبٌرة من البرافٌنات المشبعة ممارنة بالمركبات االروماتٌة.
 .dال ٌحتوي مطلما على المركبات االروماتٌة والبرفاٌنات المشبعة.
ٌمكن استدعاء معلوماتن السابمة عن الجدول الدوري فً االجابة عن
الفمرة اآلتٌة :ان الكالسٌوم والصودٌوم
ٌ .aتختلفان فً الزمرة وٌتشابهان بالفلزٌة.
 .bمتشابهان بالزمرة وٌتختلفان بالفلزٌة.
ٌ .cتختلفان فً الدورة وٌتشابهان بالفلزٌة.
ٌ .dتختلفان فً الدورة وٌتختلفان بالفلزٌة.
اذا كان الجزء الطافً من السفن التً تطفو فً مٌاه المحٌطات اكبر من
الجزء الطا فً فً المٌاه العذبة ،من تخالل ما تتذكره عن طفو االجسام
توصل الى االجابة الصحٌحة ،بان مٌاه المحٌطات:
 .aالل كثافة من المٌاه العذبة.
 .bاكثر كثافة من المٌاه العذبة.
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 .cمساوٌة فً الكثافة للمٌاه العذبة.
 .dلٌس للكثافة تأثٌر على طفو االجسام
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