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  ملخص 

واع  ل أن ي، ونسب تمثي ل مستويات المجال العقل د نسب تمثي ى تحدي ذه الدراسة إل ھدفت ھ
اء م الكيمي ات عل وافر عملي ى نسب ت ة، والتعرف إل ى األسئلة الموضوعية والمقالي ، باإلضافة إل

اني عشر بفلسطينكتاب الكالتعرف إلى توافر عمليات علم الكيمياء في أنشطة  اء للصف الث . يمي
ي  ؤال الفرع ذت الس وى، واتخ ل المحت لوب تحلي ة أس ت الدراس رة واتبع ل، والفك دة للتحلي وح

في المجال أن أسئلة كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر : وتوصلت إلى العديد من النتائج من أھمھا
ي ذكر  :العقل توى الت ي مس م %)٢٢٫٢(ف توى الفھ ي مس ق ، %)٢٤٫٥(، وف توى التطبي ي مس وف

ل %)٤١٫٤( توى التحلي ي مس ب %)١٠(، وف توى التركي ي مس توى %)٠٫٦(، وف ي مس ، وف
ة %) ٢٢(وأن نسبة األسئلة الموضوعية %). ١(التقويم  ئلة المقالي ئلة من %)٧٨(واألس ، واألس

دد  ار من متع أ %) ٤٧(نوع االختي ئلة الصواب أو الخط ئلة الموضوعية، وأس من مجموع األس
راغ %)٣٥( لء الف ائي وأن عملي %).١٨(، وم ر الكيمي ابات عمل، و%)٢١٫١(ة التعبي ة الحس ي

، %)٨٫٤(، وعملية التفسير %)١٠(ف المصطلحات الكيميائية عملية تعري، و%)١٨(الكيميائية 
تنتاج  ة االس ائي ، و%)٧٫٤(وعملي نيف الكيمي ة التص ى ، و%)٦٫٣(عملي رف عل ة التع عملي

ؤ %) ٤(شتقاق ھا وعملية االالمركبات الكيمائية ورموز ة التنب ا، وعملي ، %)٣(لكل واحدة منھم
ة  ة المقارن ة %)٢(وعملي ة المالحظ راً ، و%)٠٫٦(، وعملي ة أخي روض عملي ياغة الف ص

ة المالحظة %). ٠٫٢( اء عملي اب الكيمي ي كت ي تضمنتھا األنشطة ف م الت ات العل ر عملي وأن أكث
ة ال%)٢١٫٤(، وعملية التعرف %)٣٠( ة ، وعملي ابات الكيميائي ة %)١٨(حس ة المقارن ، وعملي
ائي %) ١٢٫٥( ر الكيمي ة التعبي ب %). ٩(وعملي ويم الجوان ام بتق ة باالھتم ت الدراس وأوص

اء  اب الكيمي ئلة وحدات كت الوجدانية والمھارية الخاصة بكتاب الكيمياء، ومراعاة التوازن في أس
تو ي مس ئلة ف ن األس د م ياغة المزي ر، وص اني عش ف الث ويم، للص توى التق ب ومس ى التركي

ؤ  ة والتنب ة والمقارن روض والمالحظ رض الف ات ف اس عملي ئلة لقي ياغة أس ام بص واالھتم
والتصنيف، وإعادة صياغة األسئلة التي تتضمن أخطاء فنية بحيث تصبح أكثر جودة وفق معايير 

  . صياغة األسئلة الجيدة
  .المرحلة الثانوية كتاب الكيمياء، تحليل األسئلة،: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study aimed at identifying the ratios of manifestation of the 

cognitive domain levels, percentages of objective questions, essay 
questions, it also intended to identify the availability percentages of 
scientific processes in questions, besides identify the availability 
percentages of scientific processes included in the twelfth grade 
chemistry textbook in Palestine. The study adopted the content analysis 
technique and took the sub-question and theme as a unit of analysis. The 
results are: Questions of the chemistry textbook focused mainly on the 
cognitive domain; the ratios of questions were as follows: memorization 
(22.2%), comprehension (24.5%), application (41.4%), analysis (10%), 
synthesis (0.6%), and evaluation (1%). Objective questions (22%), essay 
questions (78%), multiple choice questions (47%) true or false (35%) fill 
in the spaces (18%). Science expression process (21.1%), chemical 
computation process (18%), definition of terms process (10%), 
explanation process (8.4%), inferring process (7.4%), chemistry 
classification process (6.3%), recognizing chemical compounds and 
symbols, and derivation process (4%) for each, prediction (3%),  
comparison (2%), observation (0.6%) and finally hypothesizing (0.2%). 
The most recurrent science process included in the chemistry textbook 
activities were observation (30%), recognition (21.4%), chemical 
computation (18%), comparison (12.5%), and science expression (9%). 
The study recommended taking care of evaluating the affective and 
psychomotor aspects of the chemistry textbook; taking into account 
balance of the textbook questions; increasing the questions numbers on 
the synthesis and evaluation levels; formulation, hypothesizing questions, 
observation, comparison, prediction and classification; reformulating the 
questions with artistic mistakes to match the criteria of good phrasing of 
questions. 

Key words: Analysis of questions, Chemistry Textbook, Secondary 
stage. 
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   مقدمة
اً؛تنمية المجتمع اقتصادياً وصناعيسھم علم الكيمياء بدور حيوي في  د  ياً وتقدمه تكنولوجي فق

ى الكثير من الكيمياء من تحويل  بفضل علمتمكن اإلنسان  دة تعمل عل واد جدي ى م ام إل المواد الخ
ه المعيشية ،سد احتياجاته اليومية ه وأحوال ا استطاع اإلنسان تحضير  ،وتحسين ظروف حيات كم

ل و ،والحاسوباعة مئات المركبات الكيميائية التي تستخدم في الطب والزراعة والصن ي تمث الت
  .على حٍد سواء الفرد والمجتمعحياة محوراً أساسياً في تحسين جودة 

ة  -على الصعيد العالمي-ويشھد تعليم الكيمياء وتعلمھا في المرحلة الثانوية  تطورات متالحق
دى  ي ينشدھا المجتمع ل تستھدف مواكبة ما يحدث من ثورات علمية جديدة، وتحقيق األھداف الت

ه ه بنفس ى أداء أعمال ادر عل ل ق داد جي ل إع ن أج ة م ذه المرحل ة ھ ه ،طلب نيع  ،وإدارة آالت وتص
  ).١٩٣ص، ٢٠٠٦الشربيني، (واختيار ما يالئمه  ،منتجاته

ة  د نھاي ا بع يم الفلسطيني؛ لوقوعھ لم التعل ة في س ة متقدم انوي مكان وتتبوأ مرحلة التعليم الث
ل حلة التمرحلة التعليم األساسي وقبل مر يم الجامعي مباشرة، ب ا؛ فھي تُ مھيئعل د ِعة وأساسية لھ

ر االط ارات التفكي ارف ومھ ا المع ة، حيث يكتسب خاللھ اة الجامعي ى الحي وج إل ه للول لب وتؤھل
والمھارات الحياتية والمھارات العملية واالتجاھات والقيم التي تساعده على االلتحاق بالتخصص 

  . دراسة المتوسطة أو المھنيةالمناسب في التعليم الجامعي أو ال

ة اء بصفة خاصة في  ،وانطالقاً من دور مناھج المرحلة الثانوية بصفة عام اھج الكيمي ومن
اء  ة والكيمي اء التطبيقي اء والكيمي ي الكيمي الي والتخصص ف يم الع لة التعل ة لمواص داد الطلب إع

رتبط ومزاول ،والتكنولوجيا الطبية الصناعية والتحاليل الطبية والصيدلة ي ت ال الت ة المھنة واألعم
ا ؛بھا اليب تقويمھ ا وأس ا وطرائقھ دافھا ومحتوياتھ ا بأھ ا ال سيم ،فإنه من األھمية دراسة مناھجھ

  .أنھا ال زالت في طور التجريب

ا إخضاع  تم فيھ ث ي ب، حي ة والتجري ي تقتضي المالحظ ة الت وم الطبيعي ن العل اء م فالكيمي
ا الباحث م تفسيرھا، ونظراً المادة لظروف يسيطر عليھ ا، ث ة عليھ رات الحادث م مشاھدة التغي ، ث

ة  ة والزراعي ة والطبي العلوم الحياتي لنمو علم الكيمياء وتداخله مع جميع العلوم األخرى المختلفة ك
وعلوم الفضاء والبحار والھندسة والفيزياء والرياضيات والصيدلة، فإنه يستحيل على طالب العلم 

  ).  ٢٠١٠ھالل وآخرون، (ء كافة اإلحاطة بفروع الكيميا

ى بع وحدات دراسية تتحدث الوحدة األن سمكتاب الكيمياء للصف الثاني عشر يتكون و ول
ة عن و ،والوحدة الثانية عن دورية العناصر وصفاتھا ،لكتروني للذرةعن الشكل اإل الوحدة الثالث

ات كال المركب روابط وأش ي ال ،ال ادة ف لوك الم ن س ة ع دة الرابع ةوالوح ة الغازي دة  ،حال والوح
ائي زان الكيمي ل واالت رعة التفاع ن س ة ع د ،الخامس وض والقواع ن الحم ة ع دة السادس  ،والوح

   .والوحدة السابعة عن الكيمياء العضوية

بما يتناسب مع طالب نھاية المرحلة الثانوية، بحيث تشمل مختلف  يتم تنظيم تلك الوحداتو
ة و اء عام اء من كيمي م الكيمي ة فروع عل اء فيزيائي اء عضوية وكيمي ر عضوية وكيمي اء غي كيمي
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ق النمو المتكامل  الطالب للدخول للمرحلة الجامعية؛ وكيمياء تحليلية بحيث تؤھل لتسھم في تحقي
  .بما يحقق تكيفه مع ذاته ومجتمعه للطالب في مجال الكيمياء،

 وصنص :مختلفةات المتنوعة، بأشكال وصور والكتاب ھو الوعاء الذي يحتوي على الخبر
ة وصور وأشك ئلة؛وأنشطة ال ورسومات وجداول وأمثل ة المطاف  وأس ي نھاي لجعل الطالب ف

 ً    .كجزء من مناھج العلوم في فلسطين قادراً على بلوغ أھداف منھاج الكيمياء المحددة مسبقا

ت  ا زال ي، فم الم العرب ي الع ة ف نظم التعليمي ھدھا ال ي تش رة الت ورات المعاص م التط ورغ
ا ب أس ى الجان ز عل ويم ترك يليب التق انية،  ،المعرف ات اإلنس ع المكون مولية م ل بش وال تتعام

ة  اب بقي ى حس ا عل وي فيھ ويم الترب ي التق ائد ف لوب الس ي األس ة ھ ات التحصيل الكتابي فامتحان
اريع  اث والمش اليب كاألبح ازاألس ات اإلنج ارات األداء وملف ب . واختب ون الكت تخدم المعلم ويس

ة المقررة وي ادة المطلوب ة للم م الطلب عتمدون كثيراً على األسئلة الموجودة فيھا للتحقق من مدى فھ
وصياغة أسئلة االختبارات الشھرية والفصلية  ،للموضوع الذي يرغبون بطرحه ھموإثارة اھتمام

  ).٦٨١، ص٢٠٠٥أبو دقة، ( على نمط أسئلة الكتاب

ا من وتعد عملية التقويم إحدى حلقات المنظومة التعليمي ا لھ أثيراً لم ا ت ة، وتكاد تكون أكثرھ
ى  وم عل دريس العل ويم ت ي تق ة ف ات الحديث دت التوجھ د أك وير، وق ة التط ي عملي ة ف أدوار مھم

ى  ز عل االتركي ة العلي تويات التعليمي ارات  ،المس ارف ومھ ن مع به م تعلم ويكتس ه الم ا يحقق وم
ه  ة بصرف النظر عن موقع هواتجاھات في ضوء محك أھداف معين د أن . بالنسبة ألقران وال ب

تكون عملية تقويم الناتج التعليمي شاملة لجميع مستويات األھداف التعليمية، فالطلبة يركزون في 
هعملية الت ه وكيفيت ا سيمتحنون في ز . علم على م ول بالجامعات أصبح تركي وفي ضوء نظام القب

ؤھلھم لاللتحاق ى مجموع ي ا أدى  الطلبة منصباً على كيفية الحصول عل ة، مم بتخصصات معين
  ).      ٩ص، ٢٠٠١البنا، ( إلى تعلم غير ذي معنىومن ثمَّ الوصول  ،إلى نمطية عملية التدريس

اء  -كغيره من المناھج الدراسية-ويتكون منھاج الكيمياء  من أھداف الكيمياء ومحتوى الكيمي
ين زة ب ة ممي اج وطرائق التدريس وأساليب التقويم، ويحتل التقويم مكان د  ؛عناصر المنھ حيث يع

اج كنظام  ات المنھ أساس عملية التغذية الراجعة التي تربط بين عناصر المنھاج كافة، وبين مكون
ه ومخر ه وعمليات ه؛بمدخالت ك جات ق،  وذل وى والطرائ داف والمحت ى األھ أثير عل ن ت ه م ا ل لم
اء يُ  ويم الكيمي اليب تق اء، وتُ وبأس داف الكيمي ق أھ دى تحقي ى م تدل عل وة  خصشس واطن الق م

     . والضعف في المحتوى وطرائق التدريس، ويعد منطلقاً لتطوير المنھاج بعناصره كافة

ا  ويركز التقويم في كتب العلوم على مجرد حفظ التالميذ للمعلومات، ويغفل المستويات العلي
ة  داف التعليمي ة األھ ة لمنظوم ة والوجداني ب المھاري تعلم والجوان افظ، (لل د الح ، ٢٠٠٩عب

  ).٥٠٤ص

ويعد نوع األسئلة وطبيعتھا والمستويات العقلية التي تقيسھا من العوامل التي يمكن أن تحدد 
تھم ل ين ودراس اول المتعلم ة تن م لطريق ة شرح المعل ية، وطريق ة داخل الكتب المدرس ادة العلمي م

ار وجوانب وتناوله لمادة الكتاب، فإذا  تم باألفك واردة في كانت أسئلة الكتب المدرسية تھ تعلم ال ال
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ياق اللفظي ذا الس ين بھ ة والمعلم ام الطلب ك اھتم ع ذل اب فسوف يتب ياق اللفظي للكت راً الس ، ونظ
ألھمية األسئلة المتضمنة داخل الكتب المدرسية في توجيه المتعلمين بالنسبة لطريقة تناولھم لمادة 

التعرف إلى مدى ما تحقق من  الكتاب، وفي تحديد استراتيجيات التدريس وأساليبھم، وأھميتھا في
د  ة؛ فق ة التعليمي داف العملي احثين أھ ن الب ر م ام كثي ال اھتم ئلة مج ذه األس ت ھ الحصري، (كان

  ).٢٥ص، ٢٠٠٤

تجابة، ويعب اج اس تفھامية تحت ة اس ه جمل ؤال بأن ّرف الس يطة وواضحة ويع ة بس ه بلغ ر عن
ىومباشرة  ة، وينبغي أن  بحيث يستطيع الطلبة فھمھا، ويقود السؤال الجيد إل ر الطلب تثارة تفكي اس

اتھم  دراتھم واھتمام ة وق ار الطلب ع أعم ب م ادين، (يتناس ة وحم باطات وخطايب ، ٢٠٠٣الش
  ).١٧١ص

ر ى ستة مستويات للتفكي ذي يشتمل عل : ومن أكثر تصنيفات األسئلة شيوعاً تصنيف بلوم ال
ويم  ب، والتق ل، والتركي ق، والتحلي م، والتطبي ذكر، والفھ و (الت د، أب ؛ ٢٢ص، ٢٠٠٩زي

Bilimleri, 2011(.  يتوزيع مستوياته يتم أن  يُقترحوالذي ذكر : كما يل م و، %٢٥ت ، %٣٠فھ
  ). ٨٣ص، ١٩٩٠زيتون، % (٢٠مستويات عليا و، %٢٥تطبيق و

ت اب ي ون الكت ة  موك فة الدول ل فلس و يمث راء والمختصين فھ ن الخب د م ل العدي ن قب ه م تأليف
واو ،وسياستھا ط في محت يس فق ال ي يتناولھ ا يتضمنه  ،ه أو الموضوعات الت ل أيضاً في كل م ب

    ).٤٥٢ص، ٢٠٠٤األغا، (الكتاب من أسئلة وتمرينات 

ونظراً لألھمية المتواصلة للتقويم بشكٍل عام ولألسئلة في الكتب المدرسية وضرورة تحليلھا 
د أجريت ال دة، فق ئلة الجي ايير األس ا لمع ر من الدراسات والكشف عن أنواعھا ومدى مطابقتھ كثي
واع خمسة ى أن وع : واألبحاث بالتحليل والتقويم، ويمكن تصنيف ھذه الدراسات إل حيث ركز الن

ل ون : األول من ھذه الدراسات على تحليل األسئلة المتضمنة في الكتب المدرسية مث دراسة زيت
ئلته، وأظھرت أن األ) ١٩٩٠( وم للصف الثالث اإلعدادي وأس ئلة تركز التي حللت كتاب العل س

بة  ذكر بنس توى الت ى مس بة %) ٤٧٫٦(عل ا، وبلغت نس ة العلي تويات العقلي ى المس ز عل م ترك ول
، وبقية النسبة لثالثة أنواع من األسئلة الموضوعية االختيار من متعدد %)٨٧٫٧(األسئلة المقالية 

ة ل والمزاوج اح . والتكمي د الفت ة عب طة واأل) ١٩٩٩(ودراس ل األنش ت تحلي ي تناول ئلة الت س
ى أن  م، وتوصلت إل ات العل اني اإلعدادي في ضوء عملي وم للصف الث اب العل المتضمنة في كت

%) ١٣(ثم التصنيف بنسبة %) ٥٥(أكثر المھارات التي تقيسھا أسئلة الكتاب ھي االتصال بنسبة 
ام بنسبة %) ٨(ثم التعريف اإلجرائي بنسبة %) ١٠(ثم التفسير بنسبة  م استخدام األرق %). ٧(ث

ع ) ٢٠٠٠(ودراسة جاسم  اء للصف الراب التي سعت إلى تقويم األسئلة المتضمنة في كتاب الكيمي
ة  وم المعرفي تويات بل ا بمس ا والتزامھ ئلة من حيث نوعھ ل األس ت، وتناولت تحلي انوي بالكوي الث
وق  ة، وتف ئلة المقالي ى األس ئلة الموضوعية عل وق األس ى تف اء، وتوصلت إل وعمليات علم الكيمي

ر أسئ لة مستوى التطبيق ثم أسئلة التذكر فالفھم، وجاء الحساب الكيميائي في أعلى القائمة ثم التعبي
ة  ز والمقارن ات التميي الكيميائي فعمليتا التعرف واالفتراض فعملية الضبط الكيميائي وأخيراً عملي

اء للم) ٢٠٠١(ودراسة الراشد . والتنبؤ ة، التي حللت األسئلة الواردة في كتب الكيمي ة الثانوي رحل
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ا  ل، بينم ة تمثي ى درج ى أعل لت عل ق حص م والتطبي ذكر والفھ تويات الت ى أن مس لت إل وتوص
بة  وعية بنس ئلة الموض اءت األس عيفة، وج ب ض ى نس ا عل تويات العلي لت المس %) ٨٤(حص

بة  ة بنس ئلة المقالي ب %). ١٦(واألس ي وطال ة الحكيم وم ) ٢٠٠٣(ودراس اب العل ت كت ي حلل الت
ة الوحدات في للصف التاس ئلة في نھاي ى أن األس ة، وتوصلت إل دارس اليمني ع األساسي في الم

م %) ١٨(مستوى التذكر بنسبة  ق %) ٣٣(وفي مستوى الفھ وفي %) ١٠(وفي مستوى التطبي
ويم %) ١٣(وفي مستوى التركيب %) ١٣(مستوى التحليل  ودراسة %). ١٢(وفي مستوى التق

اني ) ٢٠٠٤(أبو جاللة والھويدي والبستنجي  وم للصفين األول والث اج العل ويم منھ التي قامت بتق
وم  اھج العل ة لمن ايير العالمي من المرحلة األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء المع
ل  اجين أق ي المنھ ويم ف اليب التق ى أن أس لت إل ات، وتوص ين والمعلم ر المعلم ة نظ ن وجھ  م

ول ط المقب ن المتوس ان . م ة رمض ف ) ٢٠٠٥(ودراس وم للص اب العل ت كت ي تناول  الت
ن أن  فت ع ات، وكش ين والمعلم ر المعلم ة نظ ن وجھ التقويم م طين ب ي بفلس ابع األساس  الس

غ  وم بل اب العل از %) ٧٦٫١(مستوى تقدير المعلمين لوسائل التقويم في كت اب تمت ئلة الكت وأن أس
ة وموضوعية بنسبة وتنوع أسئلة الكتاب %) ٧٤٫١(بالوضوح والدقة العلمية بنسبة  ين مقالي ما ب

بة %) ٨٢٫٧( دات بنس ى الوح اب عل ئلة الكت وزع أس ان %). ٧٩٫٦(وتت يباتا وفيلم ة تش ودراس
(Chiappetta & Fillman, 2007)  ة اء للمرحل ب األحي ن كت ب م ة كت ت خمس ي تناول الت

ة للبح ة وطريق ا المعرفي م بأبعادھ ة العل ي ضوء طبيع ل ف ا بالتحلي ي أمريك ة ف ة الثانوي ث وطريق
للتفكير وعالقة العلم بالتكنولوجيا والمجتمع، وتوصلت إلى أن كتب األحياء تتضمن عمليات العلم 

ل األنشطة الت) ٢٠١٠(ودراسة الزعانين . بدرجة مناسبة واردة في ي ھدفت إلى تحلي ئلة ال واألس
ه ا م وعمليات ة العل اد طبيع ة وأشارت كتاب الفيزياء للثانوية العامة بفلسطين في ضوء أبع لتكاملي

ا، وأن  ئلة ال تراعيھ إلى أن األنشطة الواردة في الكتاب تراعي أبعاد طبيعة العلم في حين أن األس
ة م التكاملي ات العل اب ال تراعي عملي ئلة الكت ة كاھفيسي . أس ي ) Kahveci, 2010(ودراس الت

ة، في ضوء م اواة ھدفت إلى تحليل كمي لكتب العلوم والكيمياء المدرسية التركي وضوعات المس
ز  م التركي ة، وت وم، ومستوى المقروئي ردات العل دلوالت مف ئلة، وم ين، ومستوى األس ين الجنس ب
د  ي، وق توى المعرف ئلة حسب المس ومات واألس كال والرس ات والصور واألش ل الكلم ى تحلي عل

ا م تحليلھ ي ت ب الت ي الكت ئلة ف ام باألس ادة االھتم ى زي ة إل ى الحاج ة إل ارت الدراس ة . أش ودراس
وم  رة وعت ي ) ٢٠١١(العياص يين ف اني األساس فين األول والث ب الص ئلة كت ت أس ي حلل  الت

ئلة  ا أن أس رت نتائجھ توياتھا، وأظھ تعلم ومس االت ال ئلة ومج اط األس اً ألنم  األردن وفق
بة  ل بنس بة %) ١٥٫٨(التكمي دد بنس ن متع ار م بة %) ٥٫٣(واالختي ي بنس ال المعرف  والمج

بة مس ،%)٨٣( لونس ويم األق توى التق ى ومس ي األعل م ھ نت . توى الفھ ارلز وفايس ة ك ودراس
)Kariluz, & Vicente, 2010(  ر التي اختارت ثالثة من كتب الكيمياء العامة المدرسية األكث

انتشاراً في الواليات المتحدة األمريكية، وحللت األسئلة والمشكالت في نھاية الوحدات والفصول 
ى  م مستوى الدراسية وأشارت إل ق ث وم ھو مستوى التطبي ي لبل ر مستويات المجال العقل أن أكث

ا  در فيھ ؤ، وين ة واالستدالل والتنب ابات الكيميائي التحليل، وأكثر عمليات العلم استخداماً ھي الحس
اء  روض وإنش ياغة الف ات وص ط البيان ة ورب ة والمقارن ب الترجم ي تتطل ارين الت ئلة والتم األس

  .امالنماذج وإصدار األحك
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 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبح

ل ات مث ئلة المتضمنة في االمتحان ل األس ى تحلي : كما اقتصر النوع الثاني من الدراسات عل
ة في ) ١٩٩٩(دراسة البكر  ة العام اء لشھادة الثانوي ارات الفيزي ئلة اختب التي ھدفت إلى تقويم أس

م، والموضوعية والمقال ات العل وم، وعملي ايير تصنيف بل ة، المملكة العربية السعودية، وفق مع ي
تويات رز المس ى أن أب لت إل ؤال، وتوص ة الس ة نوعي تيعاب : وطبيع ل واالس ق والتحلي التطبي

ات تنتاج واالتصال والتفسير : والتذكر، وأبرز العملي ع واالستدالل واالس ام والتوق استخدام األرق
) ٢٠٠٧(ودراسة بركات وصباح . ھمال األسئلة الموضوعية بأنواعھاوالتعريفات اإلجرائية، وإ

ة ا دس المفتوح ة الق ي جامع ة ف ات النھائي ئلة االمتحان ق أس دى تحقي ة م ى معرف زت عل ي رك لت
ذكر بنسبة  %) ٨١(لألھداف التعليمية تبعاً لھرم بلوم، وتوصلت إلى تركز األسئلة في مستوى الت

ل بنسبة %) ٣(فالتركيب بنسبة %) ٦(فالتطبيق بنسبة %) ٧(ثم الفھم بنسبة  ، وأن %)٢(فالتحلي
م  بة معظ الي بنس وع المق ن الن ت م ئلة كان بة %) ٧٠(األس ت بنس ئلة الموضوعية فكان ا األس أم

ة الصالحي %). ٣٠( ام ) ٢٠٠٩(ودراس ارات إتم اة اختب دى مراع ى م رف إل دفت التع ي ھ الت
دة،  ارات الجي ايير االختب يمن لمع مرحلة التعليم األساسي في مقررات الدراسات االجتماعية في ال

، وأن %)٤٧(والموضوعية %) ٥٣(بة األسئلة المقالية في جميع المقررات وتوصلت إلى أن نس
ذكر  توى الت ي مس ئلة ف بة األس م %)٧٥(نس ي الفھ ق %) ١١(، وف ي التطبي ل %) ٦(وف والتحلي

ويم %) ٤(والتركيب %) ٢( ى  (Swart, 2010)ودراسة سوارت %). ٠(والتق ي ھدفت إل الت
ئلة، وتوصلت تقويم أسئلة االمتحانات النھائية في الھ وم لصياغة األس ندسة في ضوء تصنيف بل

دنيا  الدراسة إلى أن أكثر مستويات المجال المعرفي ھو مستوى التطبيق وإلى شيوع المستويات ال
التي تناولت تحليل أسئلة االختيار من  (Julie, 2011)ودراسة جولي . أكثر من المستويات العليا

نفس النصفية م ال ات عل ي امتحان دد ف ة  متع تجابات وأداء الطلب ائج االس ين نت ربط ب ة، وال والنھائي
عاماً، وتحليل نتائج مستويات العملية المعرفية في حالة تطبيق ) ٥٢ -١٨(ذوي األعمار المختلفة 

ئلة ذات  األسئلة العادية في مقابل األسئلة التطبيقية في مقابل تطبيق األسئلة المختارة من بنك األس
ار االختيار من متعدد، و ئلة ذات االختي ة استخدام األس أشارت إلى أن مستوى أداء الطلبة في حال

  . من متعدد أفضل

ب  ن الكت ل م ي ك منة ف ئلة المتض ل األس مل تحلي د ش ات فق ن الدراس ث م وع الثال ا الن وأم
ري  ة الحص وع دراس ذا الن ات ھ ة دراس ن أمثل ات، وم ية واالمتحان ي ) ٢٠٠٤(الدراس  الت

توي ى مس رف إل دفت التع ئلة ھ ي األس ا ف دى توافرھ يحية، وم وم التوض راءة الرس  ات ق
ن  رة م بة كبي ى أن نس لت إل ة، وتوص ة اإلعدادي وم بالمرحل ات العل ب وامتحان ورة بكت  المص
ب  ي الكت يحية ف وم التوض راءة الرس تويات ق ى مس اس أدن ى قي ز عل ورة ترك ئلة المص  األس

ية  ات %) ٦١(المدرس ئلة االمتحان ي أس دفت %). ٥٤(وف ر وھ ابالنغوال وھنت ا وتش ة مومب دراس
(Mumba, Chabalengula, & Hunter, 2007)   ارات تويات ومھ ل مس ى تحلي إل

اب  ى أن كت ا، وأشارت إل ي زامبي ة ف اء بالمدرسة الثانوي ات الكيمي ي كتب وامتحان االستقصاء ف
اء والج ة الكيمي ة وطبيع اليب تجريبي ادة وأس ة للم ة الجزيئي اول الطبيع اء يتن دوري الكيمي دول ال

اء  زات والكيمي ة والفل رات في الطاق ة والتغي اعالت الكيميائي واألحماض والقواعد واألمالح والتف
الكھربائية والكيمياء العضوية والكيمياء غير العضوية والكيمياء والمجتمع والبيئة، وتوصلت إلى 
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ارة التخطيط للمالحظة والقياسات بنسبة  أن أسئلة كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر تتضمن مھ
تخدام األدوات %)٠٫٩( ارة اس ات %) ٢٤٫١(، ومھ ة والقياس ارة المالحظ %) ٣٢٫٢(ومھ

ائج  جيل النت ارة تس ات %) ١٢(ومھ ارة توضيح العالق تنتاج %) ٩٫٧(ومھ ارة االس %) ٣(ومھ
  %). ١٫٢(ومھارة التنبؤ 

تخدام ا ي اس ين ف ارات المعلم اس مھ ن الدراسات بقي ع م وع الراب لواختص الن ئلة مث : ألس
ود  ة محم الب ) ١٩٩٨(دراس تخدمھا الط ي يس فوية الت ئلة الش ى األس رف إل دفت التع ي ھ الت

ين  ة المعلم ى أن نسبة استخدام الطلب المعلمون والمعلمون في أثناء تدريس الفيزياء، وتوصلت إل
ذكر  ئلة الت م %)٨٧(ألس ئلة الفھ ق %) ٤٨(، وألس ئلة التطبي ل %) ٤٨(وألس ئلة التحلي وألس

ئلة %)٤٤(وألسئلة التقويم %) ٥٢(وألسئلة التركيب %) ٦٥( ين ألس ، وأن نسبة استخدام المعلم
ذكر  م %)٧٨(الت ئلة الفھ ق %) ٥٤(، وألس ئلة التطبي ل %) ٦١(وألس ئلة التحلي %) ٦٩(وألس

ب  ئلة التركي ويم %) ٥١(وألس ئلة التق ادين %). ٤٥(وألس ة وحم باطات وخطايب ة الش ودراس
ة اإلسالمية التي ھدفت إ) ٢٠٠٣( وم والتربي و العل ا معلم ي يطرحھ لى تقصي األسئلة الصفية الت

ى انخفاض أداء معلمي السلطنة في  ا إل ان، وأظھرت نتائجھ والدراسات االجتماعية بسلطنة عم
ئلة الصفية ارة طرح األس د . مھ و زي ى مستوى أداء معلمي ) ٢٠٠٩(ودراسة أب ي تعرفت إل الت
ى أن مستوى ومعلمات المواد االجتماعية ب التعليم الثانوي لمھارات األسئلة الصفية، وتوصلت إل

غ  ئلة الصفية بل ارات األس ة لمھ ة الثانوي وسعت دراسة سينج تشي %). ٦٧(أداء معلمي المرحل
ة  (Seng-Chee & Lay-Hoon, 2011)ولي ھون  ئلة الطلب ين أس ة ب ى الكشف عن العالق إل

ل الل تحلي ن خ ة م اء العلمي ارات االستقص بكة  ومھ ى ش ة عل ات المتاح ئلة االمتحان ائف أس وظ
ات الث فئ ي ث ئلة ف نيف األس م تص ة، وت ات الدولي ا وراء : المعلوم ة، وم م المعرف ة، وعل العلمي

ى  ارات االستقصاء، وأشارت إل ة مھ المحتوى، وتم التوصل إلى عالقة بين أنواع األسئلة وطبيع
ات المفتوحة  أن األسئلة ذات النھايات المقيدة تركز على الحقائق ئلة ذات النھاي ة، وأن األس العلمي

  .تركز على مھارة حل المشكالت

ب  ة الكت ي أدل منة ف ئلة المتض ل األس اول تحلي د تن ات فق ن الدراس امس م وع الخ ا الن وأم
م ) ١٩٩٩(الدراسية مثل دراسة جاسم  اب المعل ئلة المتضمنة في كت ويم األس ى تق ي ھدفت إل الت

ه في ضوء للكيمياء في الصف الرابع  واردة ب ذلك األھداف ال ت، وك ة الكوي الثانوي العلمي بدول
ئلة الموضوعية  وق األس ى تف ى %) ٨١(مستويات بلوم المعرفية وعمليات العلم، وتوصلت إل عل

ق %)١٩(األسئلة المقالية  ئلة في مستوى التطبي وق األس م %)٧٦(، وتف ذكر والفھ ئلة الت م أس ، ث
، وعملية %)٥٥٫٦(ا، وحصول عملية الحساب الكيميائي على ، وإھمال المستويات العلي%)١١(

بة  ى نس ائي عل بة %)٨(الضبط الكيمي ى نس ائي عل ر الكيمي ة التعبي ذلك %) ٥٫٥٦(، وعملي وك
بة  ى نس ؤ عل ة التنب راض، وعملي رف واالفت ة التع بة %) ٤(عملي ى نس ة عل %) ٣(والمقارن

التي قامت بتقويم أدلة تقويم الطالب ) ١٩٩٩(ودراسة خليل والباز %). ١(والمالحظة على نسبة 
دنيا  ة ال تويات الثالث ى المس ز عل ئلة ترك ى أن األس لت إل ة، وتوص ة الثانوي اء للمرحل ي األحي ف

ادي . وتخلو من أسئلة المستويات العليا، )التذكر والفھم والتطبيق( ي ) ٢٠٠٣(ودراسة عبد الھ الت
دريبات واأل وى كراسة الت اول محت ى مدى تن ة تعرفت إل وم بالمرحل نشطة المصاحبة لكتب العل
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كال  ى أن األش لت إل م، وتوص ات العل ارات عملي رية ولمھ ال البص اليب االتص ة ألس االبتدائي
  . التوضيحية وعرض األفكار األكثر تمثيالً، والمالحظة أكثر العمليات تمثيالً 

ة متع ي دول عربي ت ف ات أجري ذه الدراس ابقة أن ھ ات الس ن عرض الدراس ددة يتضح م
ى  كفلسطين واألردن ومصر وعمان والكويت والسعودية واإلمارات العربية المتحدة باإلضافة إل
ة  ة والمرحل ة اإلعدادي ية والمرحل ة األساس ة كالمرحل ية مختلف ل دراس ي مراح ة، وف دوٍل أجنبي

اتساع  الجامعية وبخاصة المرحلة التي استھدفتھا الدراسة الحالية، المرحلة الثانوية؛ مما يدل على
وأنھا اعتمدت على تصنيف بلوم مما يدل على استمرار الوثوق االھتمام بتحليل األسئلة التعليمية، 

ي،  ل به في تصنيف المجال العقل وى وھي األداة األنسب لتحلي ل المحت ا استخدمت أداة تحلي وأنھ
ن ي التص دة أسس ف ى ع تناد عل ي االس تركت ف ا اش ا يتضح أنھ ى عناصرھا، كم ئلة إل يف األس

ئلة  ل أس ى تحلي ا ركزت عل م، وأنھ كالمجال والمستوى وأنواع األسئلة الموضوعية وعمليات العل
اليب  الكتب الدراسية وأسئلة االمتحانات وأدلة الكتب المدرسية ومھارات المعلمين في استخدام أس

  .األسئلة
  

  الشعور بمشكلة الدراسة
ى ة، إل ة الثانوي اء في المرحل ة متنوعة،  يھدف تدريس علم الكيمي ق أھداف عام ةتحقي  عقلي

ة  اھيم كيميائي ة ومف ائق كيميائي ن حق ة م ة الكيميائي ة بالمعرف د الطلب ة، كتزوي ة ووجداني ومھاري
دراتھم وقوانين وقواعد كيميائية وتعميمات كيميائية  ة ق ة، وتنمي ونظريات كيميائية بصورٍة وظيفي

ى التف ات عل ابھم لعملي ي، واكتس ر العلم م كي ارات اء الكيميعل انھم للمھ ة، وإتق ية والتكاملي األساس
العملية واالجتماعية واألكاديمية والبحثية، وتنمية االتجاھات اإليجابية نحو علم الكيمياء ودراسته 

اء والقدرة على حل المشكالت الكيميائية بطريقة علمية، والتخصص فيه،  وفھم التفاعل بين الكيمي
، والمساھمة في والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة اعل بين الكيمياءوالتكنولوجيا والمجتمع، وفھم التف

  .التنمية المستدامة للمجتمع

ى  ه عل ايير ذات الصلة وقدرت ة للمع اء بعناصره كاف اب الكيمي وللحكم على مدى مطابقة كت
اء تحقيق أھداف اج الكيمي ع عناصرهمن الضروري ف ؛منھ ويم مستمرة، خضوع جمي ة تق  لعملي
ا أ ن بينھ ئلتهوم ئلته س واردة . وأس ئلة ال ت األس ا كان ل لجولم ن قب دة م اء مع اب الكيمي ي كت  ةنف

ك فمن الضروري أن ايير، وللكشف عن ذل ا معظم المع وفر فيھ ع أن تت  متخصصة، فمن المتوق
  .للوقوف على مدى توافر معايير التقويم الجيدة فيھا تخضع لعملية تحليل وتقويم متواصلة

اني  دراسات تحلل -لم الباحثلى حد عع-ونظراً ألنه لم تجر  أسئلة كتاب الكيمياء للصف الث
إن الدراتحليلية وبصورة  وأنشطته عشر دة، ف ئلة الجي ايير األس ي تكاملية ووفق مع ة تلب سة الحالي

الي في  الحديث الكيمياء حاجة ماسة لكتاب يم الع ة والتعل السلطة ظل تحت إشراف وزارة التربي
   .ةالفلسطينيالوطنية 
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  وأسئلتھا مشكلة الدراسة
الي رئيس الت ؤال ال ي الس ة ف كلة الدراس دد مش واع  :تتح ا أن ئلة األم ي س اب المتضمنة ف كت

  بفلسطين؟  لصف الثاني عشرالكيمياء ل

للصف الثاني عشر أسئلة كتاب الكيمياء التي تقيسھا  تمثيل مستويات المجال العقلي ما نسب .١
  بفلسطين؟

اء التي تقيسھا ) مقاليةوموضوعية، ( تمثيل أنواع األسئلة ما نسب .٢ للصف أسئلة كتاب الكيمي
  الثاني عشر بفلسطين؟

  للصف الثاني عشر بفلسطين؟أسئلة كتاب الكيمياء علم في الافر عمليات تو ا نسبم .٣

  ما نسب توافر عمليات العلم في أنشطة كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر بفلسطين؟ .٤
  

  أھداف الدراسة
د نستھدف الدراسة الح ى تحدي ة إل ل الي يمستويات المجال الب تمثي ھا  عقل ي تقيس ئلة الت أس

ئلة  ر، وكذلك نسبللصف الثاني عشكتاب الكيمياء  ةوموضوعية، (تمثيل أنواع األس ي ) مقالي الت
م في االكشف عن مدى توباإلضافة إلى ، سئلةتلك األتقيسھا  اء فر عمليات العل اب الكيمي ئلة كت أس

  .ي عشر بفلسطينللصف الثانوأنشطته 
  

  أھمية الدراسة
  األمور اآلتية ترجع أھمية الدراسة الحالية إلى

العناصر المھمة في الكتب الدراسية وفي عملية التدريس، ويكشف تحليلھا  إحدىتعد األسئلة  -
  .عن مدخالت منظومة التدريس وعملياتھا ونواتجھاجوانب عديدة 

ة، ل ظھر ضمن مراحكتاب الكيمياء الذي تم تحليله  - اھج الفلسطينية الحديث اء المن في ظل بن
ً ولم يكن مالسلطة الوطنية الفلسطينية،  دانا ا ي ه؛لدراس ه وتقويم ى تحليل وم عل ة تق ذا  ت علمي ل

  .عة التجريبية للكتابفادة من نتائجھا عند مراجعة الطبيمكن االست

ديل  - ي تع اء ف ه معلمي الكيمي ى توجي ويين عل اعدة المشرفين الترب دى  يالتدريس األداءمس ل
  .ركز على الحفظ واالستظھاربعض المعلمين والمعلمات الذي ي

ل  - دم أداة لتحلي اب يق ئلة كت اء للصفأس م  الكيمي ي الحك د ف ا يفي طين، مم ر بفلس اني عش الث
ل  ا في تحلي اد بھ ئلة، لالسترش ك األس وة والضعف في تل اط الق ئلة األالموضوعي على نق س

ً بقية كتب الكيمياء واألنشطة في    .وكتب العلوم أيضا

اء للصف والوصفية تقدم الدراسة نماذج للتحليالت الكمية  - لألسئلة المتضمنة في كتاب الكيمي
  .يفيد مؤلفي ذلك الكتابقد ما بالثاني عشر بفلسطين؛ 
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  مصطلحات الدراسة
ة، وتتكون  :أسئلة المجال العقلي ارات العقلي ة والمھ األسئلة التي تركز على المعرفة العلمي

ن تويات م تة مس ة س ام  متدرج وم لع ق تصنيف بل يم١٩٥٦وف ق، : ، ھ م، والتطبي ذكر، والفھ الت
  .والتحليل، والتركيب، والتقويم

ة محددة، وتشمل  :األسئلة الموضوعية ي تتطلب إجاب ئلة الت ذه الدراسةاألس ئلة : في ھ أس
  .االختيار من متعدد، والصواب أو الخطأ، وملء الفراغ

ةا :األسئلة المقالية وتتطلب  ،ألسئلة التي تحتاج إجابة مفتوحة سواء أكانت قصيرة أم طويل
ً متعلم من ال  . التعبير عن األفكار كتابيا

اس الممارساتاأل :عمليات علم الكيمياءأسئلة  ى قي ي تركز عل ة  سئلة الت ة المنظم الكيمائي
ا م عليھ ائج وخالل الحك ى النت اء التوصل إل الم التي يقوم بھا المتعلمون في أثن ل سلوك ع ، وتمث

اء ي الكيمي ة ف وى الخاص ل المحت الل أداة تحلي ن خ ا م ا والكشف عنھ تدالل عليھ ن االس ، ويمك
  .الدراسة الحالية

  
  ومحدداتھا حدود الدراسة
ة وأنشطة الدراسة الحالية على تحليل أسئلة تقتصر  ى طلب رر عل اء المق الصف كتاب الكيمي

  .الثانية التجريبيةين الطبعة بفلسطالثاني الثانوي العلمي والزراعي 

ة الفصول  تحليل جميع األسئلة الموجودة في نھاية كل وحدة دراسية من وحداته السبع ونھاي
  .التي تنقسم إليھا بعض الوحدات

ل  ع تحلي م جمي ات عل اني في ضوء عملي اء للصف الث اب الكيمي األنشطة المتضمنة في كت
  . الكيمياء

  .م٢٠١١/٢٠١٢العام الدراسي  إجراء الدراسة الحالية خاللتم 

دى ة بم ة الحالي ائج الدراس دد نت ا تتح ة كم ة ومالءم ا دق ة وتطويرھ ي  ،أداة الدراس والت
  .استخدمت في تطبيق الدراسة وتنفيذھا

 
  جراءاتالطريقة واإل

  منھج الدراسة  :أوالً 

بته في نظر ؛اتبع الباحث أسلوب تحليل المحتوى أحد أساليب المنھج الوصفي ق اً لمناس تحقي
  . وأنشطته كيمياءب الاكتأسئلة المتمثلة في تحليل  اواإلجابة عن أسئلتھ أھداف الدراسة



 "تحليل أسئلة كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر في فلسطين"ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  اوعينتھ مجتمع الدراسة  :ثانياً 
ة ال ت عين ة تكون ع الدراس ن مجتم ة م هدراس ع  ،بأكمل مل جمي ذي ش اب وال ي كت ئلة ف األس

رع العلمي  اني عشر الف د والزراعي، الكيمياء للصف الث بوق وتضمنت ، ع وحداتتكون من س
ً  سؤاالً ) ٤٧٣(   .، واحتوت على سبعة أنشطة عملية)١(كما يظھر في جدول ، فرعيا

  .كيمياء التي تم تحليل أسئلتھاب الامواصفات وحدات كت: )١(جدول 

  ترتيب الوحدة وعنوانھا
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لكتروني الشكل اإل -١
  ٧٥  ١٩ ١٤٫٦  ١٤٫٧  ١٤  ١٤٫٥  ٢٩  ٥  للذرة

دورية العناصر  -٢
  ٦٧  ٢١ ١٤٫٣  ١٤٫٧  ١٤  ١٤  ٢٨  ٦  وصفاتھا

الروابط وأشكال  -٣
  ١٢٤  ١٧ ١٣٫٣  ١٢٫٦  ١٢  ١٤  ٢٨  ٥  المركبات

سلوك المادة في  -٤
  الحالة الغازية 

٣٩  ٢١  ١٢  ١٢٫٦  ١٢  ١١٫٥  ٢٣  ٦  

سرعة التفاعل  -٥
  واالتزان الكيميائي

٧٧  ٢٢ ١٨٫٥  ١٨  ١٧  ١٩  ٣٨  ٧  

  ٤٦  ١٠ ١٤٫٤  ١٣٫٧  ١٣  ١٥  ٣٠  ٦  الحموض والقواعد -٦
  ٤٥  ١٠ ١٢٫٩  ١٣٫٧  ١٣  ١٢  ٢٤  ٢  الكيمياء العضوية -٧

 ٤٧٣ ١٢٠  ١٠٠  ١٠٠  ٩٥  ١٠٠  ٢٠٠  ٣٧  المجموع

  .دراسية ساب صفحات األسئلة في عدد صفحات كل وحدةتحاتم  *

ئلة الوحدة في عدد الحصص المخصصة لكل  ** تم احتساب الحصص المخصصة لمناقشة أس
  .وحدة دراسية

م ، والرئيسة حسب المطلوب من كل منھا إلى أسئلة فرعية بسيطةاألسئلة  تم تجزئة *** أخذھا ت
  .كتابال أسئلة كل وحدة دراسية من وحدات اب مجموع عددفي حس بعين االعتبار
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  الدراسة اةأد  :ثالثاً 

  محتوىتحليل الأداة 
ااشتملت أداة تحليل المحتوى بشكلھا النھائي على قائمة  ئلة ومعاييرھ ومؤشراتھا  فئات األس

ى. الفرعية ل، : كما اشتملت عل ة التحلي ل، والھدف من عملي ة التحلي ل وفوعين ه، وحدة التحلي ئات
رارات  ، واستمارةضوابط عملية التحليلو ك لرصد تك ئلة في كل التحليل؛ وذل واع األس وحدة أن

  . من وحدات الكتاب السبع

 أنواع األسئلةتوافر تھدف عملية تحليل المحتوى إلى تحديد مدى : تحديد الھدف من التحليل .١
  .ويةحساب نسبھا المئ، والكيمياء للصف الثاني عشر في فلسطينب افي كت

ل .٢ ة التحلي د عين ل  :تحدي ة التحلي ملت عين ة الفصول ش ي نھاي ي وردت ف ئلة الت ع األس جمي
ي يتضمنھا في نھاية الوحدات الدراسية السبعالدراسية و ، باإلضافة إلى األنشطة السبعة الت

  .الكتاب

ل .٣ ات التحلي ات  :تحديد فئ ى فئ اد عل م االعتم ئلة بت توياتھا األس ا مس موأنواعھ ات العل  وعملي
  .، وعمليات العلم المتضمنة في األنشطة العمليةالتي تقيسھا

ل .٤ دة التحلي د وح ر :تحدي بتهال اختي راً لمناس ل؛ نظ دة للتحلي ؤال الفرعي كوح ن  س دف م للھ
ل في كت ة وسبعيب الاعملية التحليل، وبلغت أعداد وحدات التحلي ة وثالث اء أربعمائ ن كيمي

ولھا خطوة من النشاط أو عدة خطوات من النشاط ، كما تم اتخاذ الفكرة التي يدور حسؤاالً 
  . وحدة تحليل نست وخمسيكوحدة لتحليل األنشطة، وبلغت أعداد وحدات تحليل األنشطة 

  :ضوابط عملية التحليل .٥
ي لكل   -أ وى والتعريف اإلجرائ ل في إطار المحت ئلة كل يتم التحلي واع األس وع من أن ن

  .بمؤشراتھاتھا وكل عملية من عمليا امستوى من مستوياتھ

  .صف الثاني عشرلل كيمياء السبعب الايشمل التحليل وحدات كت  -ب

  .وحدة دراسيةفصل دراسي وسئلة التقويم في نھاية كل أالتركيز على   - ج

  .االقتصار على تحليل األنشطة في كتاب الكيمياء في ضوء عمليات العلم  -د

    . يعامل كل مطلوب في السؤال الرئيس كسؤال فرعي  -ھ 

ة االستجابة   -و ه ونوعي يتحدد مجال السؤال طبقاً لمحتواه ومضمونه وطبيعة المطلوب من
  .   المحددة، ويصنف في أكثر من فئة، ولكن في نوع واحد فقط من الفئة الواحدة

  .؛ لرصد النتائج وتكرار كل فئة تحليلةالمعد ةتخدام االستماراس  -ز
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  خطوات عملية التحليل .٦
وحدة دراسية من كتاب الكيمياء التي خصصت لعملية التحليل في كل تحديد الصفحات   -أ

اني عشر  ا في الجدول للصف الث د )١(كم داً؛ لتحدي ا جي ذي ، وقراءتھ وع السؤال ال ن
  .تتضمنه وتوافره

ة، بحيث يإلى عدد من األسؤال رئيس تقسيم كل   -ب ئلة الفرعي اً شمل كل س سؤال مطلوب
  . محدداً واحداً 

  . السؤال الفرعي اھتضمني يتال ةريد الفكتحد  -ج

يسؤال فرعي إلى أحد تصنيف كل   -د ى نوعهمستويات المجال العقل ة  ، وإل ى عملي وإل
  .بأداة تحليل المحتوى المذكورةالعلم 

  .وحساب نسبھا المئوية ،وحدة دراسيةفي كل األسئلة فئة من فئات جمع تكرارات كل   -ھ

عن كل خطوة  عدة خطوات بسيطة، بحيث تعبر ء إلىتقسيم كل نشاط في كتاب الكيميا  -و
  .فكرة واحدة

  .تحديد الخطوات التي تتضمن عمليات علم الكيمياء  -ز

  . تصنيف كل فكرة إلى إحدى عمليات علم الكيمياء المناسبة  -ح

اء في كل وحدة دراسية من وحدات   -ط جمع تكرارات كل عملية من عمليات علم الكيمي
  .ا المئويةكتاب الكيمياء، وحساب نسبھ

ين  :صدق عملية التحليل .٧ تم التأكد من صدق عملية التحليل عن طريق مجموعة من المحكم
ل ة التحلي ى عملي وافقھم عل دوا ت ذين أب ل . ال ام الباحث بتحلي ى قي افة إل دة باإلض ئلة وح أس

ة دراسية  ين باستخدام المعادل ين التحليل اق ب التزامن مع باحث آخر، وحساب معامل االتف ب
  :ةاآلتي

معامل االتفاق 
= 

×  عدد مرات االتفاق بين المحللين
  عدد مرات االختالف + عدد مرات االتفاق   ١٠٠

  .الكيمياء كتابألسئلة  الذي يدل على صدق عملية التحليل) ٠٫٧٨(فبلغ معامل االتفاق 

ل  :ثبات عملية التحليل .٨ ة تحلي ئلة وحدةأعاد الباحث عملي اختيرت عشوائياً من دراسية  أس
م حسب ، بعد ثالثة أسابيع من التحليل في المرة األولىالكيمياء للصف الثاني عشرب اكت ، ث

  . ؛ مما يشير إلى ثبات عملية التحليل)٠٫٨٤( تفاق الذي بلغاال معامل

  ):Kappa(باإلضافة إلى ذلك تم حساب معادلة كابا 
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PA
- PC =

K PC 
1- 

PA :مجموع نسب االتفاق بين المحللين.  

PC :٢٣٠ص، ٢٠٠٤طعيمة، ( وع نسب االتفاق المتوقعة مصادفةمجم.(   

ا  ة كاب ات ) ٠٫٦٢(وبلغت قيم دير الثب لم تق ق س ر وف ات كبي ل الثب ى أن معام دل عل وھي ت
  . الخاص بمعادلة كابا

  خطوات الدراسة: رابعاً 
  :اتُبعت الخطوات التاليةدراسة لتحقيق أھداف ال

  .حليل الكتب المدرسية وأسئلتھاابقة المتعلقة بتاالطالع على األدب التربوي واألبحاث الس -

  .، ثم تحكيمھااألسئلة فئاتإعداد قائمة ب -

ك الكيمياءب الاكت أسئلةتحليل  - ات، في ضوء تل م، ، فئ ات العل د وأنشطته في ضوء عملي بع
  .التأكد من صدق عملية التحليل وثباتھا

  .وتفسيرھا ومناقشتھادراسة رصد نتائج التطبيق، وتفريغھا إحصائياً، ثم تحليل نتائج ال -

  .ياغة التوصيات في ضوء نتائج الدراسةص -

  يةالمعالجة اإلحصائ  :خامساً 
ز ة ال ترك دى تو ةالحاليدراس د م ى رص ب عل اء حس اب الكيمي ئلة كت ع أس توياتھا زي مس

م؛ ات العل ا وعملي ات  وأنواعھ ي ضوء عملي اء ف اب الكيمي ي كت ل األنشطة ف ى تحلي باإلضافة إل
  .تم استخدام التكرارات والنسب المئويةدراسة جابة عن أسئلة الولإلعلم؛ ال
  

  وتفسيرھا ومناقشتھا نتائج الدراسة

  نص علىمن أسئلة الدراسة الذي  ل األولاإلجابة عن السؤا  :أوالً 
ھا " ي تقيس ي الت ل مستويات المجال العقل اء ما نسب تمثي اب الكيمي ئلة كت اني أس للصف الث

ة لكل  تسبعن ھذا السؤال حُ لإلجابة و "عشر بفلسطين؟ رارات والنسب المئوي ئلة وحدة التك أس
جدول في  مستويات المجال العقلي، ، وفقالثاني عشركتاب الكيمياء للصف ل الوحدات السبعمن 

)٢(:  
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  .العقلي ونسبھا المئويةالمجال  توزيع أسئلة كتاب الكيمياء حسب مستويات): ٢(جدول 

  المجموع  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  الوحدة
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  . التكرار: ك

  .يةالنسبة المئو%: 
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 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبح

 في كتاب الكيمياء بوحداته السبع أن نسبة األسئلة في مستوى التذكر) ٢(يتضح من الجدول 
م ، %)٢٢٫٢( توى الفھ ي مس ي، و%)٢٤٫٥(وف ق  ف توى التطبي توى %)٤١٫٤(مس ي مس ، وف

ا، و%)١٠(التحليل  ة في مستوى التركيب تك ويم ، و%)٠٫٦(د أن تكون معدوم في مستوى التق
دنيا نسأن أي %). ١(حوالي  ة ال تويات الثالث ي المس ئلة ف ي %) ٨٨٫١(بة األس ئلة ف بة األس ونس

دنيا )١: ٧(، أي بتناسب %)١١٫٩(المستويات الثالثة العليا  ، وھي فجوة كبيرة بين المستويات ال
ر  ، إذوالمستويات العليا ى تفكي إن الغالبية العظمى من تركيز مؤلفي الكتاب لألسئلة التي تحتاج إل

امھذا السياق ما يبرر في محدود، ولكن  ى من االھتم  ؛أن مستوى التطبيق جاء في الدرجة األول
وا ع الن ى م ي تتماش اء الت م الكيمي ة عل ى طبيع ع إل د يرج ذا ق ويوھ ة وتحت ى  حي التطبيقي عل

     .وانتقال أثر التعلمات والقوانين والمعادالت وھي تحتاج إلى التدريب والممارسة التعميم

ابعة وجاءت نسب مستوى ا ى الوحدة الس ى وحت اء من الوحدة األول اب الكيمي ذكر في كت لت
ع %) ٢٩، %١٣، %٩، %١٨، %١٨٫٥، %٣٦، %٣٣٫٣( مما يظھر عدم االنتظام في توزي

ل نسبة%) ٢٧(وبفارق  %)٣٦-%٩(بمدى  الوحدات السبعالنسب في  د بين أعلى نسبة وأق ، وق
ي ذكر ف توى الت اب بمس ؤلفي الكت ام م ادة اھتم زى زي ا تع ي تتن ى الت دة األول كل الوح ول الش

ا، اإل ة فيھ ائق العلمي ذلك لكتروني للذرة إلى طبيعة موضوعاتھا النظرية والمجردة وكثرة الحق وك
ائ ل خص ة مث ائق العلمي رة الحق ى كث ة إل دة الثاني ي الوح ا ف ة ورموزھ ات الكيميائي ص المركب

ل تخداماتھا، مث  ،)NaOH ،Na2O ،Fe2O3 ،Al2O3 ،Cr2O3 ،Al2(SO4)3.18H2O: (واس
ات الكيمو لالتعريف تدعائھا مث ا واس وب حفظھ ة المطل ر: يائي فات العناص ة ص  ،دوري

البية ى ،والكھروس أين األول ة الت ة ،وطاق ة اإللكتروني زات ،واأللف زات ،والفل باه  ،والالفل وأش
اول سرعة التفاعل واال .الفلزات ي تتن زان وتناقص نسبة مستوى التذكر في الوحدة الخامسة الت ت

ائي إل ة وكثالكيمي وعاتھا التطبيقي ة موض اى طبيع ة فيھ وانين العلمي ل رة الق رعة التفاع ، كس
ائي ل ،الكيمي ة للتفاع رعة اللحظي ل ،والس ة التفاع امي ،ورتب ل األم ي ،والتفاع ل العكس  ،والتفاع

ائ ى وقانون ثابت االتزان الكيمي ي تتطلب ي، باإلضافة إل ة التصادم الت ى نظري ا عل اً احتوائھ فھم
  .وتطبيقاً وتحليالً 

توى  ابعة وجاءت نسب مس دة الس ى الوح ى وحت دة األول اء من الوح اب الكيمي ي كت م ف الفھ
ع %) ٣٨، %٢٦، %٣٠، %٢٣، %١٦، %٣٧، %١٣٫٣( ي توزي ام ف دم االنتظ ر ع ا يظھ مم

ارق  %)٣٨ -% ١٣٫٣(بمدى  الوحدات السبعالنسب في  ل %) ٢٤٫٧(وبف ى نسبة وأق ين أعل ب
ة ، وقد نسبة اول دوري ي تتن ة الت تعزى زيادة اھتمام مؤلفي الكتاب بمستوى الفھم في الوحدة الثاني

ب،  ة الطال ا بلغ امينھا وترجمتھ م مض ى فھ اج إل ي تحت فاتھا الت ر وص فات العناص ة ص كدوري
يس مجرد االكتفاء لض الذرات وم طاقة التأين األربع األولى لبعالعناصر وأھمية تفسير الطلبة لقي

وتعليل تغير قيم طاقة التأين والكھروسالبية من أعلى إلى أسفل في مجموعات الجدول  بتذكرھا،
دوري يوم ،ال ة كالصوديوم والمغنس ي العناصر المختلف أين ف ات الت تالف طاق باب اخ م أس  ،وفھ

ة  ة اإللكتروني أين واأللف ات الت ذرة وطاق م ال ث حج ن حي ة م ر الكيميائي ين العناص ة ب والمقارن
ة ودرجة االنصھار وأعداد التأكسد، والصفات الفلز ا المائي ذلك الوحدة ية وحامضية محاليلھ وك

ة في  السابعة التي تتناول الكيمياء العضوية والمركبات األليفاتية واألروماتية والمجموعة الوظيفي
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ى الصيغة  الكحوالت ة إل وترجمة الصيغ البنائية للمركبات الكيميائية وتحويلھا من الصيغة اللفظي
لالب ة مث يغة اللفظي ى الص ة إل يغة البنائي ن الص ة وم ا :نائي ل وميت انوات إيثي ولين-بروب  ،بروموت

  .   كلورونيتروبنزين -وبارا ،ثنائي إيثيل بنزين-وأورثو

ابعة  ى الوحدة الس ى وحت اء من الوحدة األول وجاءت نسب مستوى التطبيق في كتاب الكيمي
ا%) ٣١، %٣٩، %٣٦٫٤، %٥٩، %٥٩، %١٥، %٤٠( ع  مم ي توزي ام ف دم االنتظ ر ع يظھ

ارق  %)٥٩-%١٥(بمدى  الوحدات السبعالنسب في  ل نسبة%) ٤٤(وبف ى نسبة وأق ين أعل ، ب
ؤلفي ا ق في الوحدةوقد تعزى زيادة اھتمام م اب بمستوى التطبي ة لكت روابط  الثالث اول ال ي تتن الت

ات واأل ذرات والمركب لوأشكال المركبات، وتتطلب التوزيع اإللكتروني لل ة، مث ات الكيميائي : يون
F2  ،AlCl3  ،Ca2+  ،Cl-  ، CO3

2-  ،H2O  ،Al2O3  ،SiH4  وحساب العدد األقصى من ،
د شكل  افؤ لتحدي ات التك افر أزواج إلكترون ة تن تخدام نظري ذرات، واس ي ال اركية ف روابط التش ال

ات المركزية  األزواج اإللكترونية حول الذرة ات والمركب ةوشكل الجزيء لأليون وفي . الكيميائي
ة، التي تتناول الرابعة الوحدة  ة الغازي ي سلوك المادة في الحال ة الت وانين الكيميائي رة الق ك لكث وذل

انون : تتضمنھا مثل از، وق انون الجامع للغ ل، وقاعدة أفوجادرو، والق انون بوي انون شارل، وق ق
ا. دالتون ي تتن ة الت ة العناصر وصفاتھا وتناقص نسبة مستوى التطبيق في الوحدة الثاني ول دوري

  . إلى قلة القوانين العلمية فيھا

اب ى الوحدة الس ى وحت اء من الوحدة األول اب الكيمي عة وجاءت نسب مستوى التحليل في كت
ع %) ٠، %١٧٫٤، %٢٣٫٤، %٠، %٥، %٧٫٥، %١٣٫٣( مما يظھر عدم االنتظام في توزي

ي  بعالنسب ف دات الس دى  الوح ارق  %)٢٣٫٤ -%٠(بم ل %) ٢٣٫٤(وبف بة وأق ى نس ين أعل ب
اول نسبة ي تتن ل في الوحدة الخامسة الت اب بمستوى التحلي ؤلفي الكت ام م ، وقد تعزى زيادة اھتم

ا، وكث ى طبيعة موضوعاتھا التحليليةسرعة التفاعل واالتزان الكيميائي إل ة فيھ وانين العلمي رة الق
ين  ة ب ا، كالعالق ات بينھ واتج، وتركيز الوحدة على استنتاج العالق اعالت وسرعة الن سرعة المتف

امي وسرعة التفاعل العكسي،  واستنتاج حالة التفاعل واتجاھه، والتمييز بين سرعة التفاعل األم
ل . واستنتاج تأثير بعض العوامل على عدد الموالت وحاالت االتزان وانعدام نسبة مستوى التحلي

ؤلفين لفي الوحدتين الرابع ال الم ى إھم ذاة والسابعة إل د من  ھ الرغم من مناسبة العدي المستوى ب
ات ى العالق تنتاج والتوصل إل ر واالس ا . موضوعاتھما للتفكي جاءت نسب مستوى التركيب بينم

  .ضئيلة جداً بشكٍل عام ومستوى التقويم في كتاب الكيمياء 

ا جزئياً وتتفق ھذه النتيجة  ي توصلت إليھ ون مع النتيجة الت وأظھرت ) ١٩٩٠(دراسة زيت
ا،  ولم تركز%) ٤٧٫٦(سئلة تركز على مستوى التذكر بنسبة أن األ ة العلي ى المستويات العقلي عل

ا و ي توصلت إليھ ع النتيجة الت م م ق من ) ١٩٩٩(دراسة جاس ي مستوى التطبي ئلة ف وق األس تف
م %)٧٦( ذكر والفھ ئلة الت م أس ي ، و%)١١(، ث ا ف ف معھ ا، تختل تويات العلي ال المس ع وإھم م

ر  ة البك تويات) ١٩٩٩(دراس رز المس ى أن أب ي توصلت إل تيعاب التطبي: الت ل واالس ق والتحلي
ذكر ع و. والت م م ذكر فمن ) ٢٠٠٠(دراسة جاس ئلة الت م أس ق ث ئلة مستوى التطبي وق أس ئلة تف أس
م د . الفھ ة الراش ع دراس ق ) ٢٠٠١(وم م والتطبي ذكر والفھ تويات الت ى أن مس لت إل ي توص الت

ئلة حصلت على أعلى درجة تمثيل، بين ى نسب ضعيفة، في األس ا عل ما حصلت المستويات العلي
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 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبح

ي توصلت  (Swart, 2010)ومع دراسة سوارت . الواردة في كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية الت
إلى أن أكثر مستويات المجال المعرفي ھو مستوى التطبيق وإلى شيوع المستويات الدنيا أكثر من 

  .العليا المستويات

ة  تختلفاو ع دراس ب م ي وطال ة ) ٢٠٠٣(الحكيم ي نھاي ئلة ف ى أن األس ي توصلت إل الت
ي وم الوحدات ف اب العل دنيا  كت تويات ال ي المس ا %) ٦٠(ف تويات العلي ي المس ع . %)٤٠(وف وم

باح  ات وص ة برك ي ) ٢٠٠٧(دراس ز األسالت ى ترك لت إل بة توص ذكر بنس توى الت ي مس ئلة ف
ع  %).٨١( ة الصالحي وم ن ) ٢٠٠٩(دراس بة م ذكر اأن نس توى الت ي مس ئلة ف . %)٧٥(ألس
ى  أنإلى التي أشارت ) ٢٠١١(دراسة العياصرة وعتوم كذلك مع و نسبة مستوى الفھم ھي األعل

  .ومستوى التقويم األقل

واع " :نص علىمن أسئلة الدراسة الذي  ل الثانياإلجابة عن السؤا -اً ثاني ما نسب تمثيل أن
ة(األسئلة  ھا ) موضوعية، مقالي ي تقيس اء أالت اب الكيمي ئلة كت اني عشر بفلسطين؟س  "للصف الث

بعالتكرارات والنسب المئوية  تولإلجابة عن ھذا السؤال حسب  لكل أسئلة وحدة من الوحدات الس
  ):٣(أنواع األسئلة، كما يتضح في جدول  وفق، لكتاب الكيمياء للصف الثاني عشر

  توزيع أسئلة كتاب الكيمياء حسب أنواع األسئلة ونسبھا المئوية): ٣(جدول 

ترتيب 
  المجموع  السابعة السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى الوحدة

 نوع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اء أن ) ٣(يتبين من الجدول  اب الكيمي %) ٢٢(نسبة توافر األسئلة الموضوعية في أسئلة كت
الرغم من بأمما يظھر ) ٣٫٥: ١(، أي بتناسب %)٧٨(وأن نسبة توافر األسئلة المقالية  ه ب عدم ن

ة؛  ئلة المقالي ى صياغة األس ه التوازن بين النوعين، وأن التركيز األكبر للمؤلفين انصب عل إال أن
ى لم يتم إھمال صياغة األسئلة الموضوعية وتضمينھا في أسئلة كتاب الكيمياء،  ذا إل وقد يرجع ھ

ة  ئلة المقالي ى اقتناع مؤلفي الكتاب بأھمية األس درتھا عل ر من حيث ق ى التعبي ة عل مساعدة الطلب
تنتاجات  ل االس ى عم ا إل ا وتطلبھ ة العلي ات العقلي ى العملي ا عل اء وتركيزھ ي الكيمي وي ف اللغ

ات  ة والمقارن ة، وتتطلب من الطلب ة العلمي ي المعرف ر ف راءة والتفكي اء ق وى العلمي للكيمي المحت
وحل  وربط عناصرھا، ،ئيةتلخيص المعرفة الكيمياخاصة عند  ،وبذل جھد أكبر ،بعمق وشمولية

ى مساحة أصغر في جاوحسھولة صياغة األسئلة المقالية المسائل الكيميائية، باإلضافة إلى  تھا إل
   .الكتابةصفحات 

اب أسئلة أن من ) ١٩٩٠(دراسة زيتون وتتفق ھذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إليھا  كت
ئلة ال ى األس ز عل دادي ترك ث اإلع وم للصف الثال ة العل بة مقالي ئلة %)٨٧٫٧(بنس ا األس ، بينم

ا دراسة الراشد  %).١٢٫٣(الموضوعية  ي توصلت إليھ من أن نسبة ) ٢٠٠١(ومع النتيجة الت
ة%) ١٦(ونسبة األسئلة المقالية %) ٨٤(األسئلة الموضوعية  ة الثانوي اء للمرحل  .في كتب الكيمي

ئلة كانت من ) ٢٠٠٧(ومع النتيجة التي توصلت إليھا دراسة بركات وصباح  من أن معظم األس
  %).٣٠(أما األسئلة الموضوعية فكانت بنسبة %) ٧٠(النوع المقالي بنسبة 

تفوق األسئلة الموضوعية من ) ١٩٩٩(دراسة جاسم تختلف مع النتيجة التي توصلت إليھا و
تء في أسئلة كتاب المعلم للكيميا %)١٩(بنسبة على األسئلة المقالية %) ٨١(بنسبة  ومع  .بالكوي

ا  ي توصلت إليھ ا في ) ١٩٩٩(دراسة البكر النتيجة الت ئلة الموضوعية بأنواعھ ال األس من إھم
من ) ٢٠٠٠(دراسة جاسم ومع النتيجة التي توصلت إليھا . السعوديةارات الفيزياء في أسئلة اختب

ة ئلة المقالي ى األس اء في كت تفوق األسئلة الموضوعية عل ذلك مع ال. بالكويتاب الكيمي نتيجة وك
ا دراسة الصالحي  ي توصلت إليھ بة ) ٢٠٠٩(الت ع نس ئلة الموضوعية م بة األس ارب نس من تق

   .األسئلة المقالية في اختبارات إتمام مرحلة التعليم األساسي

وللتعرف إلى أنواع األسئلة الموضوعية التي تمت صياغتھا في أسئلة كتاب الكيمياء للصف 
    ): ٤(وضوعية إلى أنواعھا، في جدول ، تم تصنيف األسئلة المالثاني عشر
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  .كتاب الكيمياء ونسبھا المئويةالموضوعية في سئلة األتوزيع أنواع ): ٤(جدول 

ترتيب 
  المجموع  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  الوحدة

نوع السؤال 
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اني معظم األسئلة الموضوعية أن ) ٤(يتبين من الجدول  اء للصف الث في أسئلة كتاب الكيمي
ا %) ٤٧(ع االختيار من متعدد بنسبة عشر كانت من نو ئلة الموضوعية، تالھ من مجموع األس

  .%)١٨(الفراغ بنسبة  ء، ثم أسئلة مل%)٣٥(أسئلة الصواب أو الخطأ بنسبة 

ى  درة عل دد كالق ار من متع ئلة االختي وى تمثوھذا قد يعزى إلى المزايا العديدة ألس ل المحت ي
ي اليين ،العلم ات ع دق وثب ا بص ا ،وامتيازھ ين فيھ ال التخم اض مج ر  ،وانخف ا للتفكي وحاجتھ
أني بتھا ، المت ر المجردومناس ة ذوي التفكي ا ل، ومالءللطلب اب متھ ي كت د من الموضوعات ف لعدي
ا .الكيمياء ا لمس ك لسھولة صياغتھا وحاجتھ يمكن أن يعزى ذل أ ف حة أما أسئلة الصواب أو الخط

الرغم من  ادة ب رة من الم محدودة من الصفحات في الكتاب وقدرتھا الكبيرة على تغطية نسبة كبي
راغ  ئلة ملء الف ا أس ا، أم ر العلي أن نسبة التخمين فيھا تصل إلى النصف وال تقيس مھارات التفكي

ى  ك إل زى ذل يمكن أن يع اء بف اب الكيمي ؤلفي كت اد م ال اعتق ى إكم ة عل دريب الطلب ضرورة ت
   .لمعادالت الكيمائيةا
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ر من أن ) ١٩٩٠(دراسة زيتون وتتفق ھذه النتيجة جزئياً مع النتيجة التي توصلت إليھا  أكث
اء أنواع األسئلة الموضوعية  اب الكيمي لاالخكانت في كت دد والتكمي ار من متع وتختلف مع . تي

ا  لت إليھ ي توص ة الت وم النتيج رة وعت ة العياص ن ) ٢٠١١(دراس ئلأن م بة أس ل نس ة التكمي
  . في الكتب التي تم تحليلھا %)٥٫٣(واالختيار من متعدد بنسبة %) ١٥٫٨(

ين  سئلة االختيار من متعددوبالتحليل الكيفي أل د تب اني عشر فق في كتاب الكيمياء للصف الث
د الوحدة األولى  فيأن  وّ ق اً،تك ي عشر فرع دد من اثن ار من متع رع  ن سؤال االختي وتضمن الف

ا ع أين فنياألول منھ ى خط ا ،ينل ؤال،  :ھم ة الس ي أروم ا ف زوم لھ ات ال ل ى كلم واء عل االحت
: وحدة طاقة اإللكترون في معادلة بور التي درستھا ھي"باإلضافة إلى عدم ترتيب البدائل ھجائياً 

ول -١ ول -٢. ج ول/ج الوري -٤. ارغ -٣. م و " ك ي "واألصوب ھ رون ف ة اإللكت دة طاق وح
الوري -٤. مول/جول -٣. جول -٢. ارغ -١: معادلة بور ھي رع، وطول ". ك ة األف ذلك بقي وك

     .أرومة السؤال في الفرع السادس

رع، دد من خمسة أف ار من متع رع  وفي الوحدة الثانية تكون سؤال االختي حيث تضمن الف
في الجدول  Mالعنصر "وھو تأخير المطلوب في أرومة السؤال وھو  ،الثاني منھا على خطأ فني

دوري م ة ال ة  والمجموع دورة الثالث ر ) IIIA(ن ال ة  Xوالعنص ة والمجموع دورة الثاني ن ال م
)VIA (أ  الفرع ، وتضمن"وبالتالي فإن صيغة المركب الناتج من اتحادھما ى خط الثالث منھا عل

الموجودة في البدائل في أرومة السؤال، وعدم ترتيب البدائل " زيادة"عدم وضع الكلمة المشتركة 
ة . خامس بشكل ھجائيفي الفرع ال دد من ثالث ار من متع ة تكون سؤال االختي وفي الوحدة الثالث

، باإلضافة "جميع ما ذكر"و" غير ذلك"وتضمنت جميعھا خطأ تضمن البديل غير المموه  أفرع،
ة تكون سؤال  ."رباعي األوجه"و" منحنى"إلى اشتراكھما في تكرار البدائل  وفي الوحدة الرابع

ط،االختيار من متعد رعين فق ا د من ف ين ھم ى خطأين فني ا عل رع األول منھ أخير : وتضمن الف ت
 ً دائل . المطلوب في أرومة السؤال، وعدم ترتيب البدائل تنازلياً أو تصاعديا وكذلك عدم ترتيب الب

  . في الفرع الثاني

تة  ون من س دد تك ار من متع ى سؤال اختي اني عل وى الفصل الث دة الخامسة احت ي الوح وف
ة  ةيث تضمنت أربعأفرع، ح ين في اإلجاب ات أي أن نسبة التخم دائل لإلجاب ، وجاءت %)٢٥(ب

ا رع األول منھ تثناء الف ول باس ي الط ة ف دائل متقارب وال الب ه  أط ت بدائل ي كان ة  -١"الت ي حال ف
ة  -٢. اتزان ى حال ة ليصل إل ليس في حالة اتزان ويجب أن يتجه إلى الطرف األيمن من المعادل

زان زانل -٣. االت ة االت ى حال ل إل ار ليص ى اليس ه إل ب أن يتج زان ويج ة ات ي حال  -٤. يس ف
زانالمعلومات المعطاة ليست كافية لمعرفة اتجاه  رع  ".التفاعل حتى يصل إلى حالة ات دائل الف وب

ة " ٠٫٠٠٥ -٤ ٠٫٥ -٣ ٥٫٠ -٢ ٠٫٠٥ -١"الخامس الذي لم تكن مرتبة  واألصل أن تكون مرتب
الي و الت ى النح ادس ٥٫٠ -٤ ٠٫٥ -٣ ٠٫٠٥ -٢ ٠٫٠٠٥ -١: عل رع الس دائل الف ذلك ب   .وك

وقد اتسمت  ،كون من سبعة أفرعالذي تاختيار من متعدد واحتوت أسئلة نھاية الوحدة على سؤال 
دد  ار من متع ئلة االختي دائلبمعايير صياغة أس ار ترتيب الب تثناء معي وفي الوحدة السادسة . باس

ئلة  عشرة أفرع، تكون سؤال االختيار من متعدد من ايير أس ة لمع ا مطابق والتي جاءت في مجملھ
االختيار من متعدد، باستثناء بعضھا كعدم ترتيب البدائل، وعدم تحديد أرومة السؤال كما جاء في 
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رع األول ن : "الف ة يمك دى اآلتي ويسإح وم ل اً حسب مفھ ون حمض والصياغة األفضل : "أن تك
  .":ض حسب مفھوم لويس ھوالحم: "يمكن أن تكون على النحو اآلتي

ى، الخطأ  أسئلة الصواب أوأما  يس واحد في الوحدة األول تة وتضمن سفقد جاء سؤال رئ
ة  وت أربع د احت ة، وق ئلة فرعي ة منھأس ئلة فرعي ثالً  اأس ي فم ى نف ي األول: عل ؤال الفرع : الس

د" دار واح وى م وي س دروجين ال تح إن ذرة الھي ور، ف وذج ب ب نم ن ،"حس ن الممك ان م  وك
حسب نموذج بور، فإن ذرة الھيدروجين تحوي "مع الحفاظ على طبيعته صياغته بصورة أفضل 

رتين"فقط اً واحد اً مدار ى فك ة : "، كما تضمن السؤال الثالث منھا عل ؤثر في مستوى  m1قيم ال ت
وفي الوحدة  .، واألفضل أن يتم االقتصار على إحداھما"الطاقة لكنھا تحدد االتجاه الفراغي للفلك

ى  الثالثة تكون سؤال الصواب أو الخطأ من أحد عشر سؤاالً فرعياً، ا عل رع األول منھ تضمن الف
ة مع عدد أزواج"ألفاظ مطلقة  ذرة المركزي افؤ إ يتساوى عدد الذرات المحيطة بال ات التك لكترون

 ً ً "، وكذلك الفرع الرابع "دائما ا ة دائم ة قاعدة الثماني ذرة المركزي رع"تتبع ال امن  ، وتضمن الف الث
واء "على أزواج إلكترونات غير رابطة PHال يحتوي أيون "منھا على نفي  ى احت ، باإلضافة إل

  .آخر فرعين على فكرتين في كٍل منھما

أ  رع وفي الوحدة الرابعة تكون سؤال الصواب أو الخط ة، وتضمن الف ئلة فرعي من ستة أس
ى خطأين في الصياغة  ا عل رتين الم(الثاني منھ ه إال ) "ركبتينالنفي والفك يس ل از ر ل ثابت الغ

ي  دة، ھ ة واح ر ٠٫٠٨٢١قيم وي. لت ول/ ج ذي تضمن " ك. ْم ث ال رع الثال ذلك الف يغة وك الص
ة"المطلقة باإلضافة إلى النفي،  ة المثالي از في الحال ى الغ ، وتضمن "ال ينطبق قانون بويل إال عل
وى الفصل وفي الوحدة الخامسة  .الفرع السادس على فكرتين ى احت سؤال الصواب أو األول عل

تتناسب "الذي تضمن الفرع األول منھا على صيغة مطلقة خمسة أسئلة فرعية،  منوتكون الخطأ 
 ً ا رع الثالث " سرعة التفاعل مع حاصل ضرب تراكيز المتفاعالت تناسباً طردياً دائم وتضمن الف

ع رع الراب ذلك الف ى سؤ. منھا على فكرتين، وك اني عل وى الفصل الث أ واحت ال الصواب أو الخط
يمن ثالثة أسئلة فرعية، وتكون  ى نف ا عل اني منھ وت. حيث تضمن الفرع الث ة الوحدة  واحت نھاي

ى من ستة أسئلة فرعيةوتكون على سؤال الصواب أو الخطأ  ا عل ، حيث تضمن الفرع الثالث منھ
ى ا" نفي، وتضمن الفرع السادس منھا على فكرتين اد سرعة يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إل زدي

  ."التفاعل الماص للحرارة وانخفاض سرعة التفاعل الطارد للحرارة

الوحدة الرابعة التي احتوت على : أسئلة ملء الفراغ جاءت في وحدتين فقط ھمافي حين أن 
تةوالوحدة السابعة التي احتوت على ، أربعة أفرع رع،  سؤالين أكمل الفراغ األول تكون من س أف

ال وقد ى إكم اني  ركزت عل ا، والسؤال الث د شروط التفاعل فيھ م تحدي ة، وت ادالت الكيميائي المع
ة  ة الصيغ البنائي ى تكمل اج إل ة فراغات تحت ا تكون من ثالث رع وكل منھ الذي تكون من ثالثة أف

  .للمركبات الكيميائية، وجميعھا مرقمة وشاملة شروط التفاعل
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  نص علىلذي سة امن أسئلة الدرا ثالثاإلجابة عن السؤال ال  :اً ثالث
ات " وافر عملي ا نسب ت ي الم م ف اء عل اب الكيمي ئلة كت طين؟أس ر بفلس اني عش  "للصف الث

 الوحدات السبعلكل أسئلة وحدة من التكرارات والنسب المئوية  تسبولإلجابة عن ھذا السؤال حُ 
  ):٥(حسب عمليات علم الكيمياء، في جدول لكتاب الكيمياء للصف الثاني عشر، 

  .توزيع أسئلة كتاب الكيمياء حسب عمليات علم الكيمياء ونسبھا المئوية ):٥(جدول 

  المجموع  السابعة السادسة الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  الوحدة
ة عملي
  % ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  العلم

ف
عر
الت

  

١٫  ١  ١  ١
٥

  

١٢  ٩  ٣  ١  ٥  ٦  

-  -  ١٩٤  ٢  ١  

ت 
ابا
حس
ال

ئية
ميا
لكي
ا

  

٢٧  ٢٠  

١٫  ١
٥

  

٣٢  ١٥  ٢٥  ١٩  ٥٩  ٢٣  ٤  ٥  

-  -  ٨٣١٨  

ف 
صني

الت
ئي
ميا
لكي
ا

  

١٤  ١٧  ٣  ٢  ٩  ٧  

-  -  -  -  ٣٠٦٫  -  -  ٩  ٤
٣

  

اج
تنت
الس
ا

  

١٫  ١  ٧  ٥
٥

  

١٠  

١٨  ١٤  -  -  ٨  

٣٥٧٫  ٢  ١  ٩  ٤
٤

  

ف 
ري
تع

حا
طل
ص
الم

ئية
ميا
لكي
ت ا

 

٢١  ١٤  ٨  ٦  

١٣  ٥  ٤  ٥  

١٥  ٧  ٨  ٦  

٤٦١٠  ٧  ٣  

ير
فس
الت

  

٢١  ١٤  ٤  ٣  

١٠  ٤  ٧  ٩  

١٥  ٧  ٤  ٣  

-  -  ٤٠٨٫
٤

  

رنة
مقا
ال

  

١٢  ٨  ٣  ٢  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٠٢  



 ٨٧١ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحيى أبو جحجوح

 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبح

 )٥(تابع جدول رقم ... 
  المجموع  السابعة السادسة الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  الوحدة
عملية 
  % ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  العلم

ير
تعب
ال

ي  
يائ
كيم
ال )

ال
ص
الت
ا

(  

٢٧  ٣٤  ١٥  ١٠  ٢١  ١٦  

-  -  ٩٩٢١  ٦٧  ٣٠  ٩  ٤  ٦  ٥
٫١

  

بؤ
لتن
ا

  

١٫  ١  ١  ١
٥

  

١٠  ١٢  

-  -  ١٥٣  -  -  -  -  ١  ١  

ض
رو
الف

  

-  -  ١٫  ١
٥

  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٠٫
٢

  

ظة
الح

الم
  

-  -  -  -  ٣٠٫  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢  ٣
٦

  

اق
شتق
اال

  

-  -  -  -  -  -  -  -  ٢٢  ١٧  

٢٠٤  -  -  ٧  ٣  

جد
تو

ال 
  

١٩  ٢٣  ٢١  ١٤  ١٩  ١٤  

١٥  ٦  

٧٢١٥  ٢٢  ١٠  ٤  ٢  ٤  ٣  

وع
جم
الم

  

١٠  ٧٥
٠

  

١٠  ٦٧
٠

  ١٢
٤

  ١٠
٠

  

١٠  ٣٩
٠

  

١٠  ٧٧
٠

  

١٠  ٤٦
٠

  

١٠  ٤٥
٠

  ٤٧
٣

  ١٠
٠

  

اء بشكل أن أكثر عمليات العلم التي راعتھا األسئلة ) ٥(يتضح من الجدول  اب الكيمي في كت
ام  بة ع ائي بنس ر الكيمي ة التعبي ت عملي ة ا%)٢١٫١(كان م عملي بة ، ث ة بنس ابات الكيميائي لحس

بة %) ١٨( ة بنس طلحات الكيميائي ف المص ة تعري م عملي بة %) ١٠(ث ير بنس ة التفس م عملي ث
تنتاج بنسبة %) ٨٫٤( ائي بنسبة %) ٧٫٤(ثم عملية االس ة التصنيف الكيمي م عملي م %) ٦٫٣(ث ث
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

رف إ ة التع بة عملي تقاق بنس ة االش ا وعملي ة ورموزھ ات الكيمائي ى المركب دة %) ٤(ل ل واح لك
ة بنسبة %) ٣(منھما، ثم عملية التنبؤ بنسبة  ة المقارن م عملي م%) ٢(ث ة المالحظة بنسبة  ث عملي

اً من %)٠٫٢(ثم عملية صياغة الفروض بنسبة %) ٠٫٦( ي خلت تمام ئلة الت ، وكانت نسبة األس
 .%)١٥(الكيمياء علم من عمليات عملية  ةأي

ئلة  ويمكن تثناء أس تفسير شيوع عملية التعبير الكيميائي في أسئلة جميع وحدات الكيمياء باس
ى  الوحدة الرابعة التي خلت منھا اً، إل ار تمام ر عن األفك ى التعبي اء عل اب الكيمي ئلة كت ز أس تركي

ق رسم التوزيعات اإلعن الكيميائية  ذرات وطري ة لل ر الالكتروني أثير لتعبي ابي عن ت لفظي والكت
ة المدارات،  ى حال ة وصول العناصر إل ة وشرح كيفي ات األيوني ة للمركب وكتابة الصيغ الكيميائي

ة وا والتعبير عن شكل الجزيء ،بالرموز الثبات وإكمال المعادالت ات الكيميائي ات، للمركب أليون
ة  الك المھجن م األف ة ورس رات الكيميائي ن التغي رح ع ر بالش ة والتعبي ات الكيميائي ي الجزيئ ف

ى أما فيما يتعلق بحصول عملية ا .كيميائيةفي التفاعالت الوتأثيراتھا  نسبة لحسابات الكيميائية عل
كثرة توافر عملية الحسابات الكيميائية في الوحدة إلى ، ويرجع يعي ومنطقيفھذا أمر طب%) ١٨(

وانين انتشار الرابعة إلى  ام باستخدامالق ي تتطلب القي ئلة الت ا لألس ة وحاجتھ ام وحل  العلمي األرق
ى %) ١٠( وفيما يتعلق بعملية تعريف المصطلحات الكيميائية .المسائل الكيميائية فھذا قد يرجع إل

ات الكثرة  ةمفاھيم العلمية التي تحتاج إلى تعريف ة  .ومحددة دقيق اول عملي د يرجع انخفاض تن وق
ة %) ٠٫٢(ية صياغة الفروض ملأسئلة كتاب الكيمياء لع ى المعرف اب عل ؤلفي الكت ز م ى تركي إل

ة  ة المالحظ اض عملي ا انخف ددة، وأم ة المح ى %) ٠٫٦(الكيميائي ا إل ى حاجتھ ك إل زى ذل د يع فق
ة اختبارات عمل ة المقارن ا انخفاض عملي الرغم %) ٢(ية ووضع الطلبة في مواقف تجريبية، أم ب

ئلة  اب التخطيط في صياغة بعض أس ى غي دل عل ذا ي ئلة؛ فھ من إمكانية توافرھا بكثرة في األس
  . كتاب الكيمياء

ى ) ١٩٩٩(وتتفق ھذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة جاسم  ؤ عل من حصول عملية التنب
اً %). ١(والمالحظة على نسبة %) ٣(والمقارنة على نسبة  %)٤(نسبة  وتتفق ھذه النتيجة جزئي

ع أن من ) ١٩٩٩(دراسة البكر إليه مع ما توصلت  ام والتوق ات كانت استخدام األرق رز العملي أب
تنتاج واالتص تدالل واالس ات اإلجرائيواالس ير والتعريف ه  ،ةال والتفس ا توصلت إلي ع م ق م وتتف

وتتفق  .أكثر المھارات التي تقيسھا أسئلة الكتاب ھي االتصالأن من ) ١٩٩٩(لفتاح دراسة عبد ا
ان  يباتا وفيلم ه دراسة تش ا أشارت إلي من أن كتب  (Chiappetta & Fillman, 2007)مع م

  .األحياء للمرحلة الثانوية في أمريكا تتضمن عمليات العلم بدرجة مناسبة

ة الحساب ) ٢٠٠٠(دراسة جاسم ه وتختلف ھذه النتيجة مع ما توصلت إلي من حصول عملي
ائي والتعرف  ر الكيمي ات التعبي م عملي الكيميائي على المرتبة األولى ثم عملية الضبط الكيميائي ث

اح واالفتراض،  د الفت ة ) ١٩٩٩(ومع دراسة عب ى مرتب ام عل ة استخدام األرق في حصول عملي
أخرة،  ادي ومت د الھ ة عب ه دراس ا توصلت إلي ع م ات ) ٢٠٠٣(م ر العملي ة أكث ن أن المالحظ م

ى  )٢٠١٠( وتختلف مع دراسة الزعانين .تمثيالً  ة أن التي أشارت إل اء للثانوي اب الفيزي ئلة كت أس
طين ال تر ي فلس ة ف ةاالعام م التكاملي ات العل ي عملي ر  .ع ابالنغوال وھنت ا وتش ة مومب ع دراس وم

(Mumba, Chabalengula, & Hunter, 2007) اء التي توصلت إ اب الكيمي لى أن أسئلة كت
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بة  ات بنس ة والقياس ارة المالحظ من مھ ر تتض اني عش تخدام %) ٣٢٫٢(للصف الث ارة اس ومھ
التي  )Kariluz, & Vicente, 2010(دراسة كارلز وفايسنت مع و%). ٢٤٫١(األدوات بنسبة 

ا أكثر عمليات العلم استخداماً توصلت إلى أن  ة في أمريك اء العام ابات ھفي كتب الكيمي ي الحس
         .الكيميائية واالستدالل والتنبؤ

  اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة الذي نص على: رابعاً 
اني عشر بفلسطين؟" اء للصف الث اب الكيمي م في أنشطة كت ات العل وافر عملي ا نسب ت " م

اب ولإلجابة عن ھذا السؤال ُحسبت التكرارات والنسب المئوية لكل وحدة من الو حدات السبع لكت
  ):٦(الكيمياء للصف الثاني عشر، حسب عمليات علم الكيمياء، في جدول 

  .كتاب الكيمياء حسب عمليات علم الكيمياء ونسبھا المئويةفي  توزيع األنشطة): ٦(جدول 

  المجموع السابعة السادسة الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  الوحدة
 %  ك%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك  العملية

ف
عر
الت

  

١٤  ٢  

-  -  -  -  -  -  ٣٠  ٤
٫٨

  

٣٣  ٦
٫٣

  

-  -  ٢١  ١٢
٫٤

  

ت 
ابا
حس
ال

ئية
ميا
لكي
ا

  

-  -  -  -  -  -  -  -  ٢٣  ٣  

٣٨  ٧
٫٩

  

-  -  ١٨  ١٠  

ف 
صني

الت
ئي
ميا
لكي
ا

  

-  -  ١٤  ١  

-  -  -  -  -  -  ٥٫  ١
٦

  

-  -  ٣٫  ٢
٦

  

اج
تنت
الس
ا

  

-  -  -  -  -  -  -  -  ٧٫  ١
٧

  

-  -  -  -  ١٫  ١
٨

  

ف 
ري
تع

ت 
حا
طل
ص
الم

ائي
يمي
الك

  ة

-  -  ٢٩  ٢  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣٫  ٢
٦
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٦(تابع جدول رقم ... 
  المجموع السابعة السادسة الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  الوحدة
 %  ك%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك  العملية

ير
فس
الت

  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

رنة
مقا
ال

  

٢١  ٣  

٢٩  ٢  

-  -  -  -  ٧٫  ١
٧

  

٥٫  ١
٦

  

-  -  ١٢  ٧
٫٥

  

ر 
عبي
الت

ئي
ميا
لكي
ا

  

٢٩  ٤  

١٤  ١  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٩  ٥  

بؤ
لتن
ا

  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ض
رو
الف

  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ظة
الح

الم
  

٣٦  ٥  

١٤  ١  

١٠  ٤
٠

  

-  -  ٣٠  ٤
٫٨

  

١٦  ٣
٫٧

  

-  -  ٣٠  ١٧  

اق
شتق
اال

  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

وع
جم
الم

  

١٠  ١٤
٠

  

١٠  ٧
٠

  

١٠  ٤
٠

  

-  -  ١٠  ١٣
٠

  

١٠  ١٨
٠

  

-  -  ١٠  ٥٦
٠

  

ى ) ٦(يتضح من الجدول  وت عل د احت اء السبع ق اب الكيمي أن خمس وحدات من وحدات كت
ي طة وھ دة : أنش ة، والوح دة الخامس ة، والوح دة الثالث ة، والوح دة الثاني ى، والوح دة األول الوح

ا اط، وھم ن أي نش اً م دتان تمام ت وح ا خل ة، بينم دة : السادس ابعةالوح دة الس ة، والوح . الرابع
ه  ين أن اني عشر يتب اء للصف الث اب الكيمي ى كت الرجوع إل دل وب ط، بمع بعة أنشطة فق تضمن س
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د توزعت من الوحدة  ه، فق نشاط واحد لكل وحدة دراسية، ولكنھا لم تتوزع بالتساوي على وحدات
  .على الترتيب) ٠، ٢، ١، ٠، ١، ١، ٢: (األولى إلى الوحدة السابعة على النحو التالي

ي تضمنتھاأكثر وأن  ة عمليات العلم الت ام كانت عملي اء بشكل ع اب الكيمي  األنشطة في كت
بة المالحظة  ا مباشرة %)٣٠(بنس بة ، تلتھ ابات اف %)٢١٫٤(التعرف بنس بة الحس ة بنس لكيميائي

ائي التصنيف الك، ثم %)٩(الكيميائي بنسبة التعبير ثم %) ١٢٫٥(، ثم المقارنة بنسبة %)١٨( يمي
راً %) ٣٫٦(وتعريف المصطلحات الكيميائية بنسبة  تنتاج بنسبة لكٍل منھما، وأخي %). ١٫٨(االس

 ً    .االشتقاقياغة الفروض، وصالتفسير، والتنبؤ، و: من أربع عمليات علم، وھي بينما خلت تماما

ة عدد ى قل اء باألساس إل اب الكيمي م في أنشطة كت  ويمكن تفسير ضعف توافر عمليات العل
اطتھا  ى بس ط، باإلضافة إل ى سبعة أنشطة فق د اقتصر عل و ق اب فھ ي يتضمنھا الكت األنشطة الت
اني  ون اللھب، والنشاط الث فالنشاط األول قد ركز على حرق بعض أمالح العناصر ومالحظة ل
ي، والنشاط الثالث ركز  اتج عن اختالف المصابيح بالمنشور الثالث ركز على تحليل الضوء الن

ل على المقا ائي لمحالي ى التوصيل الكھرب ع ركز عل زات، والنشاط الراب زات والالفل رنة بين الفل
ة ات األيوني زان  ،المركب ى االت ز عل ر التركي ر تغي يح أث ى توض ز عل د رك امس ق اط الخ والنش

ر اس ال ى قي ى الكيميائي، والنشاط السادس قد ركز عل ابع ركز عل دروجيني، والنشاط الس قم الھي
دارس  .مضمعايرة قاعدة بح ة في الم ة العام ات الثانوي اراة نظام امتحان ى مج ك إل وقد يعزى ذل

اني  الفلسطينية الذي يقتصر على تقويم الجانب العقلي، واعتقاد مؤلفي الكتاب بأن تعليم الصف الث
ى  ن الضروري الحرص عل ذلك فم امعي؛ ول التعليم الج ة ب اق الطلب رة اللتح ل مباش ر يؤھ عش

  .ظرية في معظم مجاالت علم الكيمياءتزويدھم بالجوانب الن

ا النتيجة وتتفق ھذه  ي توصلت إليھ اح مع النتيجة الت د الفت ي تناولت ) ١٩٩٩(دراسة عب الت
ات تحليل األنشطة  اني اإلعدادي في ضوء عملي وم للصف الث اب العل واألسئلة المتضمنة في كت

اب األنشطة في العلم، وتوصلت إلى أن أكثر المھارات التي تقيسھا  ا ھي الكت المالحظة، وخلوھ
روض ة صياغة الف ؤ وعملي ة التنب ن عملي ع و. م ان م يباتا وفيلم ة تش  & Chiappetta)دراس

Fillman, 2007) ة الث اء للمرحل ب األحي ن كت ب م ة كت ت خمس ي تناول ا الت ي أمريك ة ف انوي
دراسة اً مع جزئيو. ، وتوصلت إلى أن كتب األحياء تتضمن عمليات العلم بدرجة مناسبةبالتحليل

ل األنشطة  التي) ٢٠١٠(الزعانين  ى تحلي ة ھدفت إل اء للثانوي اب الفيزي واردة في كت ئلة ال واألس
واردة  ،العامة بفلسطين في ضوء أبعاد طبيعة العلم وعملياته التكاملية وأشارت إلى أن األنشطة ال

م ة العل اد طبيع اب تراعي أبع ي الكت ع و. ف ف م نت تختل ارلز وفايس ة ك  & ,Kariluz(دراس
Vicente, 2010( ى م استخداماً  التي توصلت إل ات العل ر عملي ة أن أكث اء العام في كتب الكيمي

  .ھي الحسابات الكيميائية واالستدالل والتنبؤالمدرسية 
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  ملخص عام ألھم النتائج
  : كما يلي أھم نتائجھايمكن تلخيص بعد استعراض النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 

م األسئلة في كتاب الكيمياء حسب كان نصيب  - ق ث ي لمستوى التطبي مستويات المجال العقل
 .الفھم فالتذكر ثم التحليل ثم التقويم فالتركيب

  ).٣٫٥: ١(وفيما يتعلق بأنواع األسئلة الموضوعية والمقالية فقد جاءت النسبة بينھما  -

ي - واع ھ ة أن ي ثالث زت ف ئلة الموضوعية ترك ن م: وأن األس ار م دد االختي م %) ٤٧(تع ث
 ). ١: ٢: ٣(تناسب ب، %)١٨(، ثم ملء الفراغ %)٣٥(الصواب أو الخطأ 

اءوأن  - م الكيمي ات عل د تضمنت عملي اء ق اب الكيمي ئلة كت ة أس ائي: اآلتي ر الكيمي م التعبي ، ث
تنتاجو، التفسيرو، تعريف المصطلحات الكيميائيةثم ، الحسابات الكيميائية التصنيف و، االس

ائي رف إاو، الكيمي التع ة ورموزھ ات الكيمائي ى المركب تقاقو ،ل ؤو، االش ةو، التنب ، المقارن
 .صياغة الفروضو، المالحظةو

ة - اء اآلتي م الكيمي ات عل د تضمنت عملي اء ق اب الكيمي التعرف،  :وأن أنشطة كت المالحظة، ف
م  ائي، ث ر الكيمي م التعبي ة، ث م المقارن ة، ث ائي وتعفالحسابات الكيميائي ريف التصنيف الكيمي

  .طلحات الكيميائية، وأخيراً االستنتاجالمص
  

  توصيات الدراسة
  :بناًء على النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة الحالية؛ فإن الباحث يتقدم بالتوصيات اآلتية

داف العقلي .١ د األھ فات تحدي دول مواص ي ج تويات ف ل المس مولھا لك ھا وش راد قياس ة الم
  .ق مع ذلك الجدولفي كتاب الكيمياء تتفسئلة األوصياغة 

يما في  ضرورة مراعاة التوازن في أسئلة .٢ اني عشر، ال س وحدات كتاب الكيمياء للصف الث
  .الوحدة الرابعة والسادسة والسابعة

ويمسئلة صياغة المزيد من األ .٣ ئلة في مستوى التركيب ومستوى التق ام بصياغة أس ، واالھتم
اء  تنبؤ والتصنيفلقياس عمليات فرض الفروض والمالحظة والمقارنة وال اب الكيمي في كت

  .للصف الثاني عشر

ة .٤ ئلة المقالي وازن مع األس ع التركيز أكثر على صياغة األسئلة الموضوعية بحيث تت ، وتنوي
اب  ع وحدات كت د لتشمل جمي صياغة األسئلة الموضوعية بحيث تشمل أنواعاً أخرى، وتمت

  .الكيمياء

ئلة .٥ ة ألس ايير الفني ة المع ن قائم تفادة م ة االس ة الحالي ي الدراس اب المتضمنة ف ادي الكت  بتف
  . بحيث تصبح أكثر جودة الموجودة في بعض أسئلة كتاب الكيمياء فنيةالخطاء األ
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ة .٦ د من األنشطة والتجارب العملي اني عشر بمزي د إثراء كتاب الكيمياء للصف الث ، وبالتحدي
اء للصف ة السبعة الموجودإثراء األنشطة ، والسابعةفي الوحدتين الرابعة و اب الكيمي في كت

ات  ر بعملي اني عش مالث ياغة العل ة ص ؤ، وعملي ة التنب ير، وعملي ة التفس يما عملي ، ال س
  .الفروض، وعملية االشتقاق

ئلة واألنش .٧ ل األس يةتحلي اء الدراس ب الكيمي ة كت ي بقي اء  طة ف ب الفيزي اء وكت ب األحي وكت
    .  للمرحلة الثانوية

  
  المراجع العربية واألجنبية

وم "  ).٢٠٠٤( .والبستنجي، مصطفى .والھويدي، زيد .بو جاللة، صبحيأ - تقويم منھاج العل
ي ضوء  دة ف ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ى ف ة األول اني من المرحل للصفين األول والث

  .١٥٢ -١٢٧ .)٣٨. (مجلة القراءة والمعرفة. "المعايير العالمية لمناھج العلوم

ناء - ة، س و دق ا د" ). ٢٠٠٥( .أب ة وامتحاناتھ واد االجتماعي ب الم ئلة كت ة ألس ة تقويمي راس
طيني األول اج الفلس ي المنھ ي ف ابع األساس ف الس ين . "للص طيني ب ل الفلس ؤتمر الطف م

  .٦٩٩-٦٨٠ .٢٠٠٥نوفمبر ٢٣-٢٢ .تحديات الواقع وطموحات المستقبل

اقي - د الب د، عب و زي ي" ). ٢٠٠٩( .أب دى معلم فية ل ئلة الص ارات األس ويم مھ ات  تق ومعلم
انوي التعليم الث ة ب واد التجاري دريس. "الم اھج وطرق الت ي المن ات ف ة دراس  .)١٥٠. (مجل

٥٧ -١٥ .  

تحليل أسئلة كتاب الجغرافيا للصف السادس األساسي في " ). ٢٠٠٤( .األغا، عبد المعطي -
وم نيف بل ق تص طين وف المية. "فلس ة اإلس ة الجامع انية -مجل ات اإلنس ة الدراس . سلسلس

)٤٦٧-٤٥١ .١)١٢ . 

ة في " ). ٢٠٠٧( .وصباح، عبد الھادي .بركات، زياد - مدى تحقيق أسئلة االمتحانات النھائي
وم رم بل اً لھ ة تبع ة القدس المفتوحة . "جامعة القدس المفتوحة لألھداف التعليمي ة جامع مجل

  . ١٥٥-١٢٣ .)٩( .لألبحاث والدراسات

اعل - ر، مش ارات ا" ). ١٩٩٩( .البك ئلة اختب ويم أس ي تق ة ف ة العام ھادة الثانوي اء لش لفيزي
ئلة ة لمضمون األس ة مقارن ر . "المملكة العربية السعودية دراسة تحليلي تير غي الة ماجس رس

  .   جامعة الملك سعود -كلية التربية .منشورة

دراسة تحليلية للمستويات المعرفية في امتحانات الكيمياء للشھادة " ). ٢٠٠١( .البنا، حمدي -
  . ٣٥-٩ .١)٤. ("مجلة التربية العلمية. "مةالثانوية العا

م، صالح - ي الصف " ). ١٩٩٩( .جاس اء ف م للكيمي اب المعل ي كت ئلة المتضمنة ف ويم األس تق
ة ه في ضوء أسس معين واردة ب ذلك األھداف ال ة الكويت وك . "الرابع الثانوي العلمي بدول

  .٢٨٩-٢٦١ .١٦)١٤( .متحدةجامعة اإلمارات العربية ال -مجلة كلية التربية
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اء في الصف " ). ٢٠٠٠( .جاسم، صالح - اب الطالب للكيمي ئلة المتضمنة في كت تقويم األس
ك الصف اء في ذل دريس الكيمي ة الكويت في ضوء أھداف ت . "الرابع الثانوي العلمي بدول

  .٨٦-٢٩ .٥٤)١٤. (الكويت -المجلة التربوية

د - ري، أحم يحي" ). ٢٠٠٤( .الحص وم التوض راءة الرس تويات ق ي مس ا ف دى توافرھ ة وم
ة ة اإلعدادي وم بالمرحل ات العل ب وامتحان ورة بكت ئلة المص ة. "األس ة العلمي ة التربي . مجل

)٧١ -١٥ .١)٧.  

دراسة تحليلية تقويمية لكتاب العلوم للصف " ). ٢٠٠٣( .وطالب، عبد هللا .الحكيمي، جميل -
اھج وط. "التاسع األساسي في المدارس اليمنية دريسمجلة دراسات في المن  .)٩١. (رق الت

٨٦ -٦٣.  

ة " ). ١٩٩٩( .والباز، خالد .خليل، محمد - أدلة تقويم الطالب في مادة األحياء للمرحلة الثانوي
  .١٣٨-٩٧ .٣)٢. (مجلة التربية العلمية. "دراسة تقويمية ميدانية

ة من " ). ٢٠٠١( .الراشد، إبراھيم - اء للصفوف الثالث تحليل األسئلة الواردة في كتب الكيمي
ة. "المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية ة التربي ة طنطامجلة كلي  .٣٠)٢( .، جامع

٩٤-٥٧.  

ود - طين" ). ٢٠٠٥( .رمضان، محم ابع األساسي بفلس وم للصف الس اب العل ويم كت ن  تق م
انية -مجلة جامعة النجاح لألبحاث ."وجھة نظر المعلمين والمعلمات وم اإلنس  .)٣(١٩ .العل

٨٨٧-٨٥٥.  

اب " ). ٢٠١٠( .الزعانين، جمال - واردة في كت ئلة ال ة واألس ة لألنشطة العلمي دراسة تحليلي
ة  اد طبيع ة بفلسطين في ضوء أبع ةاالفيزياء للثانوية العام ه التكاملي م وعمليات ة . "لعل المجل

  . ٤٧-٢١ .)٢٨(جامعة اإلمارات العربية المتحدة،  -الدولية لألبحاث التربوية

ون، عايش - رر " ). ١٩٩٠( .زيت وم المق اب العل ئلة كت وى وأس ة لمحت ة تقويمي دراسة تحليلي
ة في األردن دارس الحكومي ة . "تدريسه لطلبة الصف الثالث اإلعدادي في الم ة العربي المجل

  .٩٨-٧٣ .١)١٠. (للبحوث التربوية

ادين .وخطايبة، عبد هللا. الشباطات، محمود - تراتيجيات طرح " ). ٢٠٠٣( .فخري ،وحم اس
ئل لطنة األس ة بس ات االجتماعي المية والدراس ة اإلس وم والتربي ي العل دى معلم فية ل ة الص
  .٢٠١ -١٦٩ .)٨٧( .مجلة دراسات في المناھج وطرق التدريس. "عمان

اه نحو العمل " ). ٢٠٠٦( .الشربيني، أحالم - ة االتج ول في تنمي دي والعق فعالية نموذج األي
دى  اء ل انوياليدوي واتخاذ القرار وتحصيل الكيمي ة . "طالب الصف األول الث ة التربي مجل

  . ٢٤٠ -١٩٣ .١)٩. (العلمية



 ٨٧٩ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحيى أبو جحجوح

 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبح

الم - د الس الحي، عب يم " ). ٢٠٠٩( .الص ة التعل ام مرحل ارات إتم ة الختب ة تقويمي دراس
ة ة اليمني ي الجمھوري ة ف ات االجتماعي ررات الدراس ي مق ي ف ادي . "األساس ؤتمر الح الم

رق ال اھج وط رية للمن ة المص رون للجمعي ين والعش ية ب اھج الدراس وير المن دريس، تط ت
  . ٣١١-٢٩١ .٢٠٠٩يوليو٢٩-٢٨. األصالة والمعاصرة

دي - ة، رش انية" ). ٢٠٠٤( .طعيم وم اإلنس ي العل وى ف ل المحت ي.  "تحلي ر العرب  .دار الفك
  . القاھرة

ة في مصر دعوة " ). ٢٠٠٩( .عبد الحافظ، عبد هللا - وم المدرسة اإلعدادي محتوى كتاب عل
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  .٥٤٢ -٤٩٩ .٢٠٠٩أغسطس ٤-٢ .م والمنھج والكتاب دعوة للمراجعةالمعل

اب دراسة تحليلية ل" ). ١٩٩٩( .عبد الفتاح، ھدى - ألنشطة العلمية واألسئلة المتضمنة في كت
اني اإلعدادي في ضوء م العلوم للصف الث ات العل ة . "عملي ؤتمر العلمي الثالث للجمعي الم

ة رن الحادي والعشرين : المصرية للتربية العلمي وم للق اھج العل تقبليةمن ة مس  ٢٨-٢٥. رؤي
  .٢٨٢ -٢٤٧ .١٩٩٩يوليو 

دين - ال ال ادي، جم د الھ وم " ). ٢٠٠٣( .عب اھج العل طة لمن دريبات واألنش ة الت ويم كراس تق
ة في ضوء أ يةبالمرحلة االبتدائي م األساس ات العل اليب االتصال البصرية وعملي ة . "س مجل

  . ٣٧ -١ .٢)٦. (التربية العلمية

د - وم، كامل .العياصرة، أحم ئلة الكتب المطورة للصفين األول " ). ٢٠١١( .وعت ل أس تحلي
توياتھا تعلم ومس االت ال ئلة ومج اط األس اً ألنم ي األردن وفق يين ف اني األساس ة . "والث مجل

  .٣٤٤-٣٠٤ .١)٣( .ى للعلوم التربوية والنفسيةجامعة أم القر

ة " ). ١٩٩٨( .محمود، مصطفى - األسئلة الشفوية المستخدمة في تدريس الفيزياء في المرحل
   .١٤٤ -١١٧ .٣)١. (مجلة التربية العلمية. "الثانوية بين الواقع والمأمول

ت - الل، حكم رون .ھ انوي" ). ٢٠١٠( .وآخ اني الث اء للصف الث اھج، مرك. "الكيمي ز المن
  .، فلسطينرام هللا .ربية والتعليم العالي الفلسطينيةوزارة الت

- Bilimleri, K. (2011). "Finding Acceptance of Bloom's Revised 
Cognitive Taxonomy on the International Stage and in Turkey". 
Educational Sciences: Theory & Practice. 11(2). 767-772. 

- Chiappetta, E. & Fillman, D. (2007).  "Analysis of five high school 
biology textbooks used in the United States for inclusion of the 
nature of science". International Journal of Science Education. 
29(15). 1847-1868.   



 "تحليل أسئلة كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر في فلسطين"ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

- Julie, Y. (2011). "The relationship of deep and surface study 
approaches on factual and applied test-bank multiple-choice question 
performance". Assessment & Evaluation in Higher Education. 36(6). 
673-686. 

- Kahveci, A. (2010). "Quantitative Analysis of Science and 
Chemistry Textbooks for Indicators of Reform: A complementary 
perspective". International Journal of Science Education. 32(11). 
1495- 1519. 

- Kariluz, D. & Vicente, T. (2010). "Classifying end of chapter 
questions and problems for selected general chemistry textbooks 
used in the United States". Journal of Chemical Education. 87(1). 97-
101.  

- Mumba, F. Chabalengula, V. & Hunter, W. (2007). "Inquiry Levels 
And Skills In Zambian High School Chemistry Syllabus, Textbooks 
And Practical Examinations". Journal of Baltic Science Education. 
6(2). 50-57. 

- Seng-Chee, T. & Lay-Hoon, S. (2011). "Exploring relationship 
between students' questioning behaviors and inquiry tasks in an 
online forum through analysis of ideational function of questions." 
Computers & Education. 57(2). 1675-1685. 

- Swart, J. (2010). "Evaluation of final examination papers in 
engineering: A case study using Bloom's taxonomy". IEEE 
Transactions on Education. 53(2). 257-264.  



 ٨٨١ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحيى أبو جحجوح

 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبح

  )١(ملحق 

  مستويات المجال العقلي حسب  استمارة تحليل أسئلة كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر

  فئات التحليل المستوى
  وحدات الدراسيةترتيب ال

  مج
٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

كر
لتذ
ا

  

  .استدعاء الحقائق الكيميائية - 
تعريف المفاھيم الكيميائية كما في كتاب  - 

  .الكيمياء
  .استرجاع التعميمات والقوانين الكيميائية - 
 -  ً   .إكمال المعادالت الكيميائية التي مرت سابقا

                

ھم
الف

  

  .ئية بصيغ مختلفةإعادة صياغة المعرفة الكيميا - 
  .المقارنة بين العناصر الكيميائية - 
  .تفسير الظواھر والتفاعالت الكيميائية - 
  .كتابة الصيغ البنائية للمركبات الكيميائية - 

                

يق
طب
الت

  

استخدام القواعد والقوانين والنظريات الكيميائية  - 
  .في حل المشكالت والمواقف الكيميائية

  .ي للذراتالتوزيع اإللكترون - 
  .تصنيف المركبات الكيميائية - 
  .حل المسائل الرياضية في الكيمياء - 

                

يل
حل
الت

  

تحليل المركبات الكيميائية إلى عناصرھا  - 
  .والذرات إلى إلكتروناتھا

  .تحديد مجاالت التأثير للروابط الكيميائية - 
  .التوصل إلى العالقات بين المفاھيم الكيميائية - 
  .أسباب حدوث الظواھر الكيميائيةاستنتاج  - 

                

ب
ركي
الت

  

اقتراح كيفية وصول عنصر كيميائي إلى حالٍة  - 
  .ما
  .استنتاج عدة قوانين تمثل تفاعل كيميائي - 
  .كتابة عدة صيغ بنائية لمركبات كيميائية - 
  .تكوين مركب كيميائي من عناصر مختلفة - 

                

ويم
لتق
ا

  

مركب كيميائي بناًء إصدار حكم على عنصر أو  - 
  .على خاصية محددة

ترتيب عدة عناصر أو مركبات كيميائية حسب  - 
  .قيمة ما

  .إصدار حكم على صحة معادلة كيميائية - 
  .إبداء الرأي في مدى حدوث االتزان الكيميائي - 
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  )١(ملحق تابع 

  علمحسب عمليات ال استمارة تحليل أسئلة كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر

عمليات 
  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣   ٢  ١  مج  ترتيب الوحدات الدراسية  فئات التحليل  العلم

ف
عر
الت

  

ات - كال الجزيئ ى أش رف إل ات  التع والمركب
  .الكيميائية

تحديد أنواع التھجين المناسبة للذرة المركزية  -
  .واألفالك المستخدمة

اعالت  - ي التف ؤثرة ف ل الم ز العوام تميي
  .الكيميائية

رف - ى  التع ات إل ة للمركب يغ البنائي الص
  .الكيميائية

                

ية
يائ
يم
الك

ت 
ابا
حس
ال

  

  .حل المسائل الحسابية في الكيمياء -
ة  - ات الرابط دد أزواج اإللكترون اب ع حس

  .وغير الرابطة
استخدام الرموز الرياضية والعالقات العددية  -

  .والتعميميات الكيميائيةبين المفاھيم 
س المعبرة عن الظاھرة أو تحديد وحدات القيا -
  .تفاعل الكيميائيال

                

ئي
ميا
لكي
ف ا

صني
الت

  

  .تحديد معيار التصنيف -
ي  - ة ف ات الكيميائي ر والمركب ع العناص وض

  .مجموعات على أساس خصائص مشتركة
ب ال - ة ترتي ات الكيميائي اً عناصر والمركب تبع

  .  لصفة معينة متدرجة
الك  - ى أف ات عل ع اإللكترون ذرة توزي ال

  .ومستوياتھا

                

اج
تنت
الس
ا

  
ى  - ي التوصل إل ردة ف ات المنف دد اإللكترون ع

  .الذرة من توزيعھا اإللكتروني
ع  - ن موق ب م يغة المرك تخالص ص اس

  . عناصره في المجموعة والدورة
ة  - ين مالحظ ربط ب اھرة ال ن ظ ة ع كيميائي

  .بمعلومة سابقة
ة  - ة كيميائي تنتاج معلوم دة من معلاس ة جدي وم

  .سابقة

                
ف 
ري
تع

ت 
حا
طل
ص
الم

ية
يائ
يم
الك

  

- ً ا ة تعريف طلحات الكيميائي ف المص تعري
 ً   .إجرائيا

  .توضيح المقصود بالمفاھيم الكيميائية بدقة -
ن  - لة م ة بسلس اھيم الكيميائي د المف تحدي

  .الخطوات اإلجرائية
  .بيان كيفية قياس المفھوم الكيميائي - 
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ير
فس
الت

  

ير  - ا تفس ول عليھ م الحص ي ت ات الت البيان
  .بطريقة غير مباشرة

ل - البية  تعلي أين والكھروس ة الت أثر طاق ت
    .بمجموعات ودورات الجدول الدوري

اد - ة  إيج باب قائم ة أس ة المقنع ى األدل عل
  . لظاھرة أو حالة كيميائية

ين ال - ربط ب روف ال واتج وظ اعالت والن متف
  .التفاعل الكيميائي

                

مقا
ال

نة
ر

  

   .األفالكشبه واالختالف بين وجه التحديد أ -
  .التمييز بين طاقات التأين -
ين العناصر  - به واالختالف ب تحديد أوجه الش

  .الكيميائية
ات  - ين المركب تحديد أوجه الشبه واالختالف ب

  .الكيميائية

                

ي 
يائ
يم
الك

ر 
عبي
الت )

ال
ص
الت
ا

(  

ر  - اظ أو التعبي ن األفباأللف كال ع ار األش ك
  .الكيميائية

ات  - ات واأليون ة للمركب كتابة الصيغ الكيميائي
  .الكيميائية

اعالت  - ي التف ة ف رات الكيميائي رح التغي ش
  .المتزنة

ات و - ن المالحظ ارير ع داد التق طة إع األنش
  .كيميائيةال

                

بؤ
لتن
ا

  

وء  - ي ض ة ف اھرة معين دوث ظ ع ح توق
  . المعلومات المتوافرة

كل الزوا - ع ش ى توق اًء عل ات بن ي الجزيئ ا ف ي
  . نظرية كيميائية

أين  - ات الت توقع األيون الشائع في حاالت طاق
  .المختلفة للعناصر الكيميائية

ائي تحديد نتيجة  - ل تفاعل كيمي هقب اًء  حدوث بن
  .على معلومات حالية

                

ة 
اغ
صي

ض
رو
الف

  

صياغة فرض أو فروض من مالحظات أو  -
  .استنتاجات

  .تجريبقابلة لل صياغة فروض -
  .التمييز بين الفروض الوصفية والكمية -
التفاعل استبعاد الفروض التي ليس لھا صلة ب -

  .  الكيميائي
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ظة
الح
الم

  

د  - ات تحدي ر والمركب ائص العناص خص
  .الكيميائيةوالمجموعات 

ابيح  - ن مص ة م اف الناتج وان األطي ز أل تميي
  . مختلفة

ة  - رات الحادث ف التغي يل عوص د التوص ن
  .الكھربائي لمحاليل المركبات  األيونية

د اختالف  - رات في الكواشف عن مراقبة التغي
  .تركيز المواد الكيميائية

                

اق
شتق

اال
  

ادالت  - ن المع ة م وانين الكيميائي تقاق الق اش
  .الكيميائية

اعالت  - ن التف ات م تخالص العالق اس
  .الكيميائية

يائية من المعادالت التوصل إلى الثوابت الكيم -
  . الكيميائية

ات  - ن المركب ة م يغ الكيميائي تقاق الص اش
  . الكيميائية

                

  
  )٢(ملحق 

  قائمة المعايير الفنية ألسئلة الكتاب
  :معايير األسئلة المقالية -أ

  .وضوح صياغة السؤال - 
  .الشمولية النسبية للمادة العلمية - 
  .التوجيه نحو المطلوب من السؤال - 
  . تقسيم كل سؤال إلى أجزاء - 
  .التنويع في المستويات التي تقيسھا - 
  .الصحة العلمية - 
  .الخلو من األخطاء النحوية واإلمالئية والطباعية - 
  :معايير أسئلة االختيار من متعدد -ب

  .االنسجام بين رأس السؤال وبدائله - 
  .وضوح المطلوب في رأس السؤال - 
  .ئلطول رأس السؤال وقصر البدا - 
  .معقولية جميع البدائل - 
  .تشابه البدائل من حيث الصياغة اللغوية - 
  .تقارب طول البدائل - 
  .عدد البدائل أربعة أو خمسة - 
  .تساوي عدد البدائل لكل سؤال - 
 -  ً   .ترتيب األرقام تصاعدياً أو تنازلياً واألسماء ھجائيا
  .ترتيب اإلجابات المطلوبة بشكل عشوائي - 
  .جابات بالتساوي على البدائلتوزيع عدد اإل - 
  .اقتصار السؤال الواحد على جواب واحد صحيح أو جواب واحد أكثر صحة - 
  .التقليل من صيغ النفي في األسئلة - 
  . وضع خط أسفل االستثناء أو النفي في رأس السؤال - 



 ٨٨٥ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحيى أبو جحجوح

 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبح

  .التقليل قدر اإلمكان من استخدام البديل كل ما سبق أو ليس مما سبق - 
  :ئلة الصواب أو الخطأمعايير أس -ج

  .احتواء السؤال على فكرة علمية واحدة -
  . وضوح العبارات -
  .الصحة التامة للعبارة أو الخطأ التام -
  .تجنب النفي في صياغة العبارات -
  .تجنب استخدام الكلمات الموحية باإلجابة -
  .التوازن في عدد العبارات الصواب والخطأ -
ً ترتيب العبارات ترتيباً ع -   .شوائيا
  .تجنب اختيار العبارات من الكتاب مباشرة -
  .تغطية المادة العلمية بشكل كبير قدر اإلمكان -
  .صياغة األسئلة بحيث ترتبط بالمفاھيم الكيميائية أكثر من الحقائق الكيميائية -
  .االرتباط بأحد مخرجات التعلم األساسية -
  .   وبغير زيادة صياغة كل عبارة بأقل الكلمات الالزمة لفھمھا -
  :معايير أسئلة مل الفراغ -د

  .شمول السؤال لجزء المادة العلمية المراد اختباره -
  .تجنب استخدام عبارات الكتاب بصورة حرفية -
  .تجنب الكلمات أو المصطلحات غير المألوفة للطلبة -
  .تساوي طول الفراغات في األسئلة  -
  .تحديد المطلوب من اإلجابات -
  .فراغات في وسط العبارة أو نھايتھاوضع ال -
  .تجنب استعمال ما يدل على اإلجابة الصحيحة -
  .تخصيص الفراغات لألفكار الرئيسة وليس للثانوية -
  .   تخصيص كل فراغ إلجابة واحدة صحيحة فقط - 

  

  )٣(ملحق 

  أمثلة ألسئلة من وحدات كتاب الكيمياء تم تحليلھا في ضوء مستويات المجال العقلي

   )٣٢ -٢٩، ص٢٠١٠ھالل وآخرون، ( من أسئلة الوحدة األولى من كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر -١المث
  :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي: ١س

  )تذكر(              :                    وحدة طاقة اإللكترون في معادلة بور التي درستھا ھي - أ
  .كالوري -٤    .  ارغ - ٣    .  مول/ جول -٢.     جول - ١    
  )فھم(                  :          نحصل على الطيف الذري في الحالة الغازية للعنصر، ويكون -ھ
ً  - ٣.  متصالً  -٢.   خطياً منفصالً  - ١     ً  - ٤.   خطياً ومتصالً معا   .خطياً ومنفصالً أحيانا

فإن الذرة البارا ) 20Ca  ،2He  ،12Mg  ،24Cr(من التوزيع اإللكتروني والتمثيل الفلكي لكل من الذرات  -ح
  )تطبيق(                            :                                             مغناطيسية ھي

    ١ - He           .٢ - Mg           .٣ - Cr          .٤ - Ca.  
يم  npلديك المستوى الفرعي : ١٥س أثير كل من ق ا ت ى ا mlو  nم اه للمستوى عل ة والحجم والشكل واالتج لطاق

  )تحليل(الفرعي؟                                                                                   
  

  )٥٠، ص٢٠١٠ھالل وآخرون، (من أسئلة الوحدة الثانية من كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر    -٢مثال



 "تحليل أسئلة كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر في فلسطين"ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  :ي الصوديوم والكلورمن المعادالت اآلتية لعنصر: ٨س
Na(g) + 495.8 kJ/mol               Na+

(g) + e 
Cl(g) + 786.2 kJ/mol               Cl+

(g) + e 
  )                تقويم(                                               الصوديوم أم الكلور؟  : أيھما أقوى كعامل مختزل - ب
  

   )١٥٣، ص٢٠١٠ھالل وآخرون، ( لخامسة من كتاب الكيمياء للصف الثاني عشرمن أسئلة الوحدة ا -٣مثال
قوانين تمثل قانون السرعة لھذا  ٤، اكتب ٣إلعطاء النواتج ھي  Bمع  Aإذا كانت الرتبة الكلية لتفاعل : ٤س

  )تركيب(                  .      أعداداً صحيحة Bو  Aالتفاعل على أن تكون رتبة التفاعل بالنسبة لكل من 
A + B                 C  

  
*  *  

  تم تحليلھا في ضوء عمليات العلمكيمياء ب الامن وحدات كتسئلة أمثلة أل
  

  )٩٠، ص٢٠١٠وآخرون،  ھالل(كيمياء للصف الثاني عشر كتاب المن  أسئلة الوحدة الثالثةمن  -١مثال
  ◌ْ  ١٠٤تساوي  PF3إذا علمت أن الزاوية في جزئ  :١٢س

  )اتصال(                                                        .ل لويس لھذا الجزيءارسم شك - أ
  )تنبؤ(    ما ھو شكل أزواج اإللكترونات المتوقع حول الذرة المركزية، وما ھو شكل الجزيء؟ - ب
  )تعرف(                            ما نوع التھجين المناسب للذرة المركزية في ھذا الجزيء؟ - ج 
  )استنتاج(                                              ما األفالك المشتركة في تكوين الروابط؟ -د

  )تفسير(   .               األفالك وحده في تفسير قيمة الزاوية وضح لماذا يعجز مفھوم تداخل - ھ 
  

  )١٨٤، ص٢٠١٠ھالل وآخرون، (شر من أسئلة الوحدة السادسة من كتاب الكيمياء للصف الثاني ع -٢مثال
  :لعدد من القواعد الضعيفة أجب عما يأتي) Kb(اعتماداً على الجدول اآلتي والذي يبين قيم ثابت التأين : ١٠س 

 Kb  صيغة القاعدة  اسم القاعدة
  ٩-١٠×  ١٫٤ C5H5N  بيريدين
  ٤-١٠×  ٤٫٧ C2H5NH2  إيثيل آمين

  ٨-١٠×  ١٫١ NH2OH  ھيدروكسيل آمين
  

  )اشتقاق(                                             .تب صيغة الحمض المالزم لكل قاعدةاك -أ
  )تصنيف(                   .لمحاليل لھا متساوية التركيز pHرتب القواعد السابقة حسب قيم  -ب
  )االتصال(                                .اكتب معادلة تمثل تفاعل ھيدروكسيل آمين مع الماء -ج
  )االستنتاج(       .أعاله جحدد الزوجين المتالزمين من الحمض والقاعدة في التفاعل المبين في  -د
 )الحسابات الكيميائية(                .لتر/ مول ٠٫٥لمحلول البيريدين تركيزه  pHاحسب قيمة  -ھ

  


