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أثر استخدام التعلم المبني على مشكلة في تدريس الكيمياء على التحصيل الدراسي ومهارات 
 التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف األول الثانوي 

 الطالب حشاش مها بنت بخيت
 التربية/ جامعة الملك سعود قسم المناهج وطرق التدريس/ كلية

 المقدمة:

يعد مقرر الكيمياء من أكثر املواد الدراسية اليت يعاين املتعلمون عدة صعوبات أثناء دراستها حيث غالباً 
( تدين فهم املتعلمات لطبيعة علم الكيمياء. 4141يتدىن حتصيلهم ملفاهيم الكيمياء, فقد أظهرت دراسة هندي )

 أن طرق تدريس العلوم السائدة منذ أكثر من ثالثة عقود يف جمال تدريس العلوم األحباثمن كثري دلت نتائج  وقد 
؛ العصيمي, 3002)الرشيد وآخرون،  العلوم تعليمالة يف حتقيق أهداف ليست فع   باً غال -الطرق التقليدية -

يف استقبال املعلومة (, حيث تعتمد على احلفظ الصم دومنا إشراك للمتعلم يف التعلم, فدوره ينحصر 4141
وحفظها السرتجاعها عندما تطلب يف االختبار مما ال حيقق أهداف تعليم العلوم. وبالرغم من جلوء وزارة الرتبية 
والتعليم للمناهج املطورة )ماجروهيل( ودعم مشروع تطوير التعليم بربامج تدريبية ضخمة إال أن واقع احلال ال يزال 

 يف التدريس.يعتمد على الطرق التقليدية 
 Trends inوتظهر نتائج اختبارات دراسة االجتاهات الدولية يف العلوم والرياضيات )تيمس( 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) ( تأخرًا يف 3002و 3002للعامني ,)
( من 3002( يف عام )21هم )التحصيل الدراسي يف العلوم للمتعلمني يف اململكة العربية السعودية حيث كان ترتيب

( نقطة, ويف 21( بـ)121(, أي أقل من املتوسط الدويل )213( دولة مشاركة مبتوسط حتصيل مقداره )14بني )
(, 102( دولة مشاركة ومبتوسط حتصيل مقداره )13( من بني )11كان ترتيب متعلمي اململكة ) (3002عام )

( أن 3002يف عام ) TIMSS( نقطة. كما بينت نتائج تيمس 12)( بـ400والذي يعترب أقل من املتوسط الدويل )
( وهي األسئلة اليت تتطلب نوعاً من مهارات التفكري 214متوسط أداء املتعلمني يف أسئلة االستدالل كان مساوياً لـ)

(, 102العليا وهو أقل من متوسطات األداء يف مستويات التفكري األخرى املستهدفة مثل مستوى املعرفة مبتوسط )
 (.4120( )الشمراين, 142ومستوى التطبيق مبتوسط )

ويتضح من تدين مستوى االستيعاب والتحصيل أن هناك حاجة ملحة لتضمني طرق وإسرتاتيجيات 
تدريس حديثة يف تعليم العلوم تكون مبنية على أسس وقواعد وتطبيقات النظرية البنائية, واليت تنقل الرتكيز من املعلم 

ر ويستقصي حىت جيد حلواًل ملا يواجهه من إىل املتعلم فتجعله حمور العملية التعليمية, وجتعله هو من يبحث ويفك
تقوم على تقدمي  -كإحدى تطبيقات النظرية البنائية  -مشكالت. وملا كانت إسرتاتيجية التعلم املبين على مشكلة
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مشكالت واقعية من حياة املتعلمني مما يثري فيهم احلماسة للعمل والتقصي إلجياد احللول, فهي تنقل املتعلم من 
  اختيارها وإثاراها بطريقة جيدة.إىل الدور اإلجيايب فيشعر باالنتماء هلذه املشكلة إذا ما متالدور السليب 

 فروض الدراسة:

( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 0,04ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4
 التجريبية يف اختبار التحصيل الدراسي ودرجات طالبات اجملموعة الضابطة.

( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة 0,04توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  .3
 التجريبية يف اختبار مهارات التفكري اإلبداعي جمتمعة ودرجات طالبات اجملموعة الضابطة.

 :Problem Based Learning إستراتيجية التعلم المبني على مشكلة
بتقدميها ملشكالت من   Problem Based Learning (PBL)مشكلةتعترب إسرتاتيجية التعلم املبين على 

واقع احلياة طريقة قد تساهم يف مساعدة املتعلم على تكوين تعلم ذي معىن ألهنا تطرح مشكالت تالمس حياته 
قته الواقعية وتدفع به كي ميارس دورًا إجيابيًا للتوصل حلل املشكالت اليت تواجهه, مما يساعده أيضًا على تنمية ث

(, كما أهنا تعمل على تطوير التواصل بني املتعلمني, وجتعل املفاهيم أكثر وضوحاً Wheatly, 1991بنفسه )
(, كما  أن التعلم يصبح أكثر فاعلية وجناحًا حني يتم ضمن Larsson, 2001وتساعد على تنمية التفكري )

 (.3004;3004جمموعة تعاونية )ونج, وونج 
 Wheatlyلتعلم املبين على مشكلة يف تعليم العلوم ظهر على يد ويتلي إن استخدام إسرتاتيجية ا

( حيث قام بوضع أسس ومراحل اإلسرتاتيجية بالشكل الذي هي عليه اآلن, مث ما لبثت بأخذ شعبية يف 1991)
 Barrows, 2000; Dochy, Segers, van denتدريس خمتلف التخصصات يف التعليم العايل والتعليم العام )

Bossche, & Gijbels, 2002; Hmelo-silver, 2002 .) فريى ويتلي أن املتعلم يصنع له فهمًا من خالل
مشكالت تقدم له, فيعمل بالتعاون مع زمالئه يف سبيل إجياد احللول هلا وذلك يف جمموعات صغرية. إن اهلدف 

 ,Dabbageh, Jonassenفية للمتعلم )األساسي من استخدام إسرتاتيجية التعلم املبين على مشكلة تنمية البىن املعر 

Yueh, & Samouilova, 2000 وذلك بتقدميها ملشكالت تثري املتعلمني للعمل على إجياد حلول هلا حبيث ,)
يكون التعلم موجهًا ذاتياً, مما يدعم من فهمهم للمعرفة اليت ميارسوها يف حل تلك املشكالت. ويعرف عبد احلميد 

تكون ذات  املتعلمنييتم فيها عرض مشكلة على ( إسرتاتيجية التعلم املبين على مشكلة بأهنا إسرتاتيجية 4111)
حترك لديهم الرغبة يف البحث واالستقصاء. وتتكون هذه اإلسرتاتيجية من ثالث مراحل كما يذكر معىن وحقيقية 

 هي املهام, واجملموعات التعاونية, واملشاركة. Wheatly (1991)ويتلي 
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 نتائج الدراسة:

ى مشكلة يف تدريس وحدة من مقرر الكيمياء إسرتاتيجية التعلم املبين علهدفت الدراسة إىل البحث يف أثر  
للصف األول ثانوي يف تنمية كل من التحصيل الدراسي ومهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف األول 

 مت التوصل للنتائج التالية:قد , و حافظة سكاكاثانوي مبال

اجملموعة التجريبية  ( بني متوسطي درجات طالبات0,04وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4
 ودرجات طالبات اجملموعة الضابطة يف اختبار التحصيل الدراسي لصاحل اجملموعة التجريبية.

( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية 0,04وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3
 لصاحل اجملموعة التجريبية.ودرجات طالبات اجملموعة الضابطة يف اختبار مهارات التفكري اإلبداعي 

 توصيات الدراسة:

 يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها برزت عدد من التوصيات ومنها: 

تبين استخدام إسرتاتيجية التعلم املبين على مشكلة يف تعليم مقرر الكيمياء لالستفادة من هذه اإلسرتاتيجية  .4
تنمية التحصيل الدراسي يف مقرر الكيمياء حيث ختتلف عن واليت أكدت الدراسة أن هلا أثرًا إجيابيًا يف 

األساليب التقليدية بعرضها ملشكالت تثري محاس الطالبات وتشعل دوافع داخلية للتعامل مع هذه 
 املشكالت وحلها.

ملشكالت من حياة الطالبات  "والتغريات واخلواص املادة"و" الكيمياء يف مقدمة"تضمني حمتوى فصلي  .3
 الواقعية.

عطاء فرتة زمنية أطول عند استخدام إسرتاتيجية التعلم املبين على مشكلة يف تدريس مقرر الكيمياء نظراً إ .2
ملا الحظته الباحثة من حاجة الطالبات ملزيد من الوقت للمناقشات وتبادل اخلربات والبحث يف مصادر 

 التعلم املختلفة.
تفكري اإلبداعي حىت يتمكنوا من تنميتها لدى تدريب معلمي العلوم على طرق وأساليب تنمية مهارات ال .1

 املتعلمني يف أثناء تدريس مقررات العلوم املختلفة واليت تعّد جمااًل خصباً لتنمية التفكري.
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أثر استخدام التعلم المبني على مشكلة في تدريس الكيمياء على التحصيل الدراسي يقيس اختبار تحصيلي 
 لدى طالبات الصف األول الثانوي 

 
 عزيزتي الطالبة:

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 -فصلي مقدمة يف الكيمياء, املادةيهدف هذا االختبار إىل قياس مستوى حتصيلك للموضوعات املتضمنة يف 

ونفيدك أن معلومات هذا االختبار ، واملرجو منك إتباع التعليمات التالية حبرص واهتمام. اخلواص والتغريات
البحث العلمي فقط، ولن يكون لها أي تأثير في مسار دراستك ودرجتك في مقرر  ستستخدم ألغراض

 بأي شكل من األشكال. الكيمياء
 تعليمات االختبار :

 ( سؤاالً من نوع االختيار من متعدد، حيث يتضمن كل سؤال مقدمة أو 10يتكون هذا االختبار من )
 (.قصة قصرية، ويتبعها أربع استجابات: ) أ ، ب ، ج ، د 

 .اقرئي كل سؤال بدقة وعناية وتركيز 
 .ظللي اإلجابة الصحيحة اليت ترين مناسبتها للسؤال يف ورقة اإلجابة 
 .ال ختتاري أكثر من إجابة واحدة على السؤال الواحد، وال ترتكي أي سؤال دون إجابة 
  األسئلة وورقة اإلجابة معاً.تسليم ورقة 

 

 

 الباحثة                                                                                               

 الطالبمها بخيت 

 كلية التربية                                             

 جامعة الملك سعود                                            

 

رقم 
 العبارة

 اإلجابات

 د ج ب أ

1     

 

عدد الصفائح الدموية في المليمتر .1
 المكعب الواحد:

 .ألف صفيحة 200( أ) 

 .ألف صفيحة 340( ب) 

 .ألف صفيحة 240( ج) 

 .ألف صفيحة 300( د) 

 مثال توضيحي
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 : الكيمياء هو, الهواء تلوث بدراسة يهتم الذي السؤال األول: العلم
 .   احليوية .أ 
 .البيئية .ب 
 .الفيزيائية .ج 
 .الصناعية .د 

  :من تتكون مواد هي المبردات صناعة في المستخدمة CFCs الثاني: مواد السؤال
 .كلور, كربون, فلور .أ 
 .كربيت, كوبلت, فسفور .ب 
 .كوبلت, كالسيوم, فضة .ج 
 .كالسيوم, كروم, كربيت  .د 

 : هي, الجو في األوزون غاز لكمية اآلمن السؤال الثالث: الحد
 .دوبسون400. أ 
 .دوبسون 300. ب 
 .دوبسون 200. ج 
 .دوبسون 100. د 

  :البحوث أنواع من للوقود جديدة مصادر عن العلمي البحث السؤال الرابع:
 .النظرية .أ 
 .التطبيقية .ب 
 .التقنية .ج 
 .االستكشافية .د 

  وزنها فإن الجبل قمة إلى صعدت فإذا, األرض سطح على نيوتن 593 ندى السؤال الخامس: وزن
 .ثابتاً  يبقى .أ 
 .يزداد .ب 
 .ينقص .ج 
 .ينقص مث يزداد .د 

  الكمية؟ البيانات من يصنف التالية البيانات السؤال السادس: أي
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 .والمعة بيضاء السكر بلورات .أ 
 .النحاس قضيب طول ضعف احلديد قضيب طول .ب 
 .الفاسد البيض رائحة تشبه اهليدروجني كربيتيد رائحة .ج 
 .ناعم احلرير قماش ملمس .د 

  النظري؟ البحث على مثاالا  يعد   التالية الموضوعات من أي السؤال السابع:
 .الصناعية العناصر خواص دراسة .أ 
 .الضارة الشمس أشعة من للوقاية كرميات إنتاج .ب 
 .املباين طالء تآكل من للتقليل طرق إجياد .ج 
 .احلديد صدأ من للحد طرق عن البحث .د 

  :تعد العبارة هذه, الهضم عملية تسريع على يعمل الغازية المشروبات السؤال الثامن: تناول
 .جتربة .أ 
 .نظرية .ب 
 .قانون .ج 
 .فرضية .د 

  :أدناه الرسم السؤال التاسع: من

  
 :الحرارة درجة بزيادة الغازي المشروب في المذابة CO2 غاز كمية أن نالحظ

 .تزداد .أ 
 .تقل .ب 
 .ثابتة تبقى .ج 
 .والنقصان الزيادة بني تتذبذب .د 
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 هذه, ثابتة حرارة درجة عند الغازات لجميع والحجم الضغط بين العالقة بويل العالم السؤال العاشر: حدد
 :على تدل العبارة

 .املالحظة .أ 
 . النظرية .ب 
 .الفرضية .ج 
 .القانون .د 

  :التحليلية الكيمياء خصائص من يعد ال اآلتي السؤال الحادي عشر: أي
 . العضوية املواد دراسة .أ 
 . املادة من أنواع عدة لوجود جماالاها تنوع .ب 
 .املبلمرات كيمياء ومع العضوية الكيمياء مع تداخلها .ج 
 الكيميائية. العمليات عن الناجتة احلرارة بدراسة اهتمامها .د 

  :األوزون غاز خصائص من تعد اآلتية العبارات السؤال الثاني عشر: أي
 .األرض إىل البنفسجية فوق األشعة عكس .أ 
 .البنفسجية فوق األشعة امتصاص .ب 
 .CFCs مواد استخدام لزيادة نتيجة السرتاتوسفري طبقة يف زيادة .ج 
 .األكسجني من جزيئني إىل التفكك .د 

 حرارة درجات عند الماء في إذابته يمكن الذي السكر مقدار دراسة منك طلب السؤال الثالث عشر:
 : هو التجربة هذه في المستقل المتغير, مختلفة

 .املذابة السكر كمية  .أ 
 .املستخدم الوعاء حجم .ب 
 .املاء كمية  .ج 
 .احلرارة درجة .د 

  ؟ مادة الهواء كون من التحقق في العلمي التفكير طريقة استخدمت الطالبات  السؤال الرابع عشر: أي
 .أجسامنا إىل بسهولة يدخل ألنه كمادة يصنف ال اهلواء أن 4الطالبة ذكرت .أ 
 .أرائهن عن زميالاها سألت أن بعد وذلك مادة اهلواء أن 3الطالبة أوضحت .ب 
 .صائباً  يكون ما دائماً  رأيها أن استنتاجها وعللت مادة يصنف ال اهلواء أن 2الطالبة استنتجت .ج 
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 .مالحظااها على  القائم فرضها من للتحقق جتارب عدة أجرت أن بعد مادة اهلواء أن 1الطالبة استنتجت .د 
 األوزون؟ ثقب من للحد أفضل اآلتية الطرق السؤال الخامس عشر: أي

 .املربّدات استخدام عن التوقف .أ 
 .للمربدات جديدة بدائل عن البحث .ب 
 .البيئة على ضرراً  أقل بدائل عن والبحث املربّدات استخدام تقليل .ج 
 .احلضارة مظاهر عن والتخلي األجداد حلياة العودة .د 

 إجراء أثناء في ثابتاا  يبقى أن يجب الذي العامل ما, أدناه البياني والرسم الجدول السؤال السادس عشر: من
  التجربة؟

 صفحة من دفرت مالحظات الطالبة عبري
 مالحظات اخلطوة

 عندما تسخناملشروبات الغازية تزداد فورناً  -4 املالحظة
 املشروبات الغازية تفور ألهنا حتتوي على ثاين أكسيد الكربون املذاب -3

 درجة احلرارة بازدياديزداد ذوبان ثاين أكسيد الكربون  -4 الفرضية
 هذه العالقة تنطبق على ذوبان املواد الصلبة -3

  التجربة
 أدناهانظري الرسم  حتليل البيانات

 يف السائل عند درجات حرارة منخفضة. CO3تذوب كميات كبرية من  النتيجة

 
 .احلرارة درجة .أ
 .عينة كل يف املذابة الكربون أكسيد ثاين كمية  .ب 
 .عينة كل يف الغازي املشروب كمية  .ج 
 .املستقل املتغري .د 
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 هي 11 رقم السؤال من الجدول في 1الطالبة  فروض من للتحقق المناسبة السؤال السابع عشر: التجربة
  :الكربون أكسيد ثاني كتلة قياس

 .معينة حرارة درجة عند خمتلفة عينات يف .أ 
 .خمتلفة حرارة درجة عند خمتلفة عينات يف .ب 
 .معينة حرارة درجة عند خمتلفة غازية مشروبات يف .ج 
 .خمتلفة حرارة درجة عند خمتلفة غازية مشروبات يف .د 

  األوزون؟ غاز تكو ن لوصف النماذج أفضل تمثل اآلتية الخيارات السؤال الثامن عشر: أي
 .الذري األكسجني مع األكسجني غاز احتاد .أ 
 تتفاعل مفردة ذرات إىل جزيئاته فتتحرر السرتاتوسفري يف البنفسجية فوق لألشعة األكسجني غاز  تعّرض .ب 

 .األوزون غاز ليتكون األكسجني غاز جزيئات مع بدورها
 .األوزون فيتكون البنفسجية فوق لألشعة تعرضهما عند األكسجني من جزيئني تفاعل .ج 
 O3 + O → O2 .د 

  :تحول في التسامي مفهوم السؤال التاسع عشر: يتمثل
 .ماء إىل الثلج .أ 
 .سائل إىل املاء خبار .ب 
 .سائل إىل احلديد .ج 
 .غاز إىل النفثالني .د 

  :مفهوم عن مختلفة بنسب أكثر أو مادتين مزج السؤال العشرون: يُعبر  
 .الذرات .أ 
 املخاليط .ب 
 العناصر .ج 
 .املركبات .د 

  التقطير؟ مفهوم مع تتفق ال اآلتية العبارات السؤال الحادي والعشرون: أي
 .الفيزيائية الفصل طرق إحدى يعدّ  .أ 
 .املتجانس غري املخلوط مكونات لفصل يستخدم .ب 
 .املواد غليان درجة يف االختالف على طريقة يعتمد .ج 
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 .الصنبور ماء تنقية يف يستخدم .د 
  :وفق الدوري الجدول في العناصر السؤال الثاني والعشرون: ترتب

 .الذري العدد زيادة .أ 
 .الذري الوزن زيادة .ب 
 .الكتلة عدد زيادة .ج 
 .الكتلة عدد نقصان .د 

  العادية؟ الحرارة درجة عند الصلبة الحالة في يوجد اآلتية المواد السؤال الثالث والعشرون: أي
 .الزئبق .أ 
 .اهلليوم .ب 
 .احلديد .ج 
 .النيون .د 

  المتجانسة؟ غير المخاليط على مثاالا  يعد   اآلتي السؤال الرابع والعشرون: أي
 .السبيكة .أ 
 .اجلرانيت صخور .ب 
 .الغواص يتنفسه الذي الرطب اهلواء .ج 
 .الصنبور ماء .د 

  .التالي السؤال عن لإلجابة أدناه الجدول السؤال الخامس والعشرون: استعملي
 وفلور كلور لعينتني تتكونان من الكتلي التحليل

 %Cl% F كتلة الكلور كتلة الفلور العينة
4 1,123 42,033 14,44 21,31 
3 1,313 4,242 23,24 14,140 

 :النسب قانون إلى العينتين في والفلور الكلور كتلتي نسبة تخضع
 .واحد مركب من مأخوذتان العينتني ألن الثابتة؛ .أ 
 .واحد مركب من مأخوذتان العينتني ألن املتضاعفة؛ .ب 
 .خمتلفني مركبني من مأخوذتان العينتني ألن املتضاعفة؛ .ج 
 .خمتلفني مركبني من مأخوذتان العينتني ألن الثابتة؛ .د 
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 أي حددي, الكيمياء مختبر في ممارسات بعدة الطالبات من مجموعة والعشرون: قامتالسؤال السادس 
 المختبر؟ في السالمة قواعد مع يتنافى منها

 املخترب. دخول قبل الالصقة عدسااها 4الطالبة نزعت .أ 
 .املخترب ومعطف األمان نظارات 3الطالبة لبست .ب 
 .ببطء للحمض املاء فأضافت خمفف محض بتحضري 2الطالبة قامت .ج 
 .األصلية عبوته إىل استخدامه بعد فهلنج حملول من تبقى ما 1الطالبة أعادت .د 

 المركب لتكوين Y من العنصر جم 11,5 مع X العنصر من جم 9,5 السؤال السابع والعشرون: تتفاعل
XY  .للعنصر بالكتلة المئوية النسبة  X هي الناتج المركب في:  

 %.34 .أ 
 %.40 .ب 
 %.24 .ج 
 %.400 .د 

  فيزيائية؟ خاصية اآلتية الخواص من السؤال الثامن والعشرون: أي
 .االشتعال عند وتوهجه املاغنسيوم احرتاق .أ 
 .واملاء الزيت امتزاج عدم .ب 
 .الصدأ تكّون .ج 
 .املاء مع الصوديوم فلز تفاعل .د 

  :الكيميائي التغير حدوث على األمثلة السؤال التاسع والعشرون: من
 .اخلشب احرتاق .أ 
 .الزجاج انكسار .ب 
 .املاء غليان .ج 
 .الورق متزق .د 

  :الطعام وملح الخشب نشارة مخلوط لفصل تستخدم التي الفيزيائية الفصل طرق السؤال الثالثون: من
 .والتقطري التسامي .أ 
 .والكروموتوغرافيا الرتشيح .ب 
 .والرتشيح التبلور .ج 
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 .والكرموتوغرافيا التقطري .د 
  متجانسة؟ اآلتية المخاليط السؤال الحادي والثالثون: أي

 .الزعرت فطرية .أ 
 .السلطة .ب 
 .اهلواء .ج 
 .العكر املاء .د 

  كيميائي؟ كمركب يصنف اآلتية المواد السؤال الثاني والثالثون: أي
 .الفضة ماء .أ 
 .خشب نشارة مع حديد برادة .ب 
 .النحاس أسالك .ج 
 .املاء يف الرمل .د 

  :مكونات فصل في الكروموتوغرافيا طريقة استخدام السؤال الثالث والثالثون: يفضل
 .والرمل احلديد مسحوق .أ 
 .األحبار .ب 
 .وامللح الرمل .ج 
 .واملاء السكر .د 

  الصوديوم؟ لكلوريد فيزيائية خاصية تعد   ال اآلتية العبارات السؤال الرابع والثالثون: أي
 .أبيض لونه ملح .أ 
 .م  4142 غليانه درجة .ب 
 .النيرتيك محض مع يتفاعل .ج 
 .م  34 عند الصلبة احلالة يف يوجد .د 

  الصلبة؟ الحالة في المادة تصف اآلتية العبارات السؤال الخامس والثالثون: أي
 .بعض فوق بعضها تنساب جسيمااها .أ 
 .أصغر حجم إىل لالنضغاط قابلة .ب 
 .فيه توجد الذي الوعاء شكل تأخذ .ج 
 .متالصقة جسيمااها .د 
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  :النوعية البيانات على األمثلة السؤال السادس والثالثون: من
 .الساعة يف السيارة سرعة معدل .أ 
 .الليمون محوضة .ب 
 .الطعام ملح كتلة  .ج 
 .األلكانات غليان درجة اخنفاض .د 

  :ألنها آمنة CFCs مواد أن العلماء أعتقدالسؤال السابع والثالثون: 
 .مصنعة مواد .أ 
 .األخرى املواد مع مباشرة تتفاعل ال .ب 
 .مكونااها يف الكربون على حتتوي .ج 
 .مثالية مربّدات .د 

  خاطئة؟  اآلتية العبارات أي الكرموتوغرافيا، لمصطلح العلمي مفهومك السؤال الثامن والثالثون: وفق
 .أخرى مادة لسطح املركب مكونات من مكون كل اجنذاب قابلية على باالعتماد املركب مكونات لفصل طريقة .أ 
 .صلبة مادة الثابت والطور سائلة أو غازية مادة فيها املتحرك الطور .ب 
 .ورقتها على أعلى جاذبيته الذي املخلوط مكون أوالً  يتباعد .ج 
 .اجلنائية األدلة حتليل يف تستخدم .د 

  فيزيائي؟ التالية التغيرات السؤال التاسع والثالثون: أي
 .النباتات أوراق لون تغري .أ 
 .املوز ختمر .ب 
 .أملونيوم علبة سحق .ج 
 .اخلشب حرق .د 

 إلنتاج األمونيا من مجهولة كمية مع الهيدروكلوريك حمض من جم 111,5 السؤال األربعون: تفاعل
  :تساوي تفاعلت التي األمونيا كتلة فإن, األمونيوم كلوريد من جم151,5

 .جم 44. أ 
 .جم342. ب 
 .جم311. ج 
 .جم244. د 
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