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 الملخص:

 

التىا ئتمىمن ا  ى  المختبىر افتترايىا الفيائىا ا هدف البحث إلى التعرف علىى ثرىر 

ة المالحظة والتحصي  المعرتا لطلبة الصى  شدمن المن ج المقرر للفيائاء تا تنمية 

 -تين افتيتين :الفرييصياغة جرى  وألج  تحقيق هذا ال دف الرابع 

ف ئوجىىد تىىرل داص إحصىىا يا بىىين متو ىىم درجىىال المجموعىىة التجرئبيىىة  التىىا  -1

در ت با تخدام  المختبر افتترايا( والمجموعة المىابطة  التىا در ىت با ىتخدام 

 المختبر التقليدي( تا ثدا  م على افختبار ثلتحصيلا لمادة الفيائاء.

والقبلىىا  البعىىديالتطبيىىق  نرل بىىيف ئوجىىد تىىرل داص إحصىىا يا بىىين متو ىىم الفىى -0

لطلبىىة المجموعىىة التجرئبيىىة  التىىا در ىىت با ىىتخدام المختبىىر  شىىدة المالحظىىةفختبىىار 

 افتترايا( وبين المجموعة المابطة  التا در ت با تخدام المختبر التقليدي(.

باختيار عينىة عوىوا ية  انالباحثوألج  تحقيق ثهداف البحث والتحقق من ترويه قام 

 طلبىة قسىم الفيائىاء تىا  ليىة التربيىة للعلىوم الصىرتة ومىن  وطالبة طالب (02  بواقع

طالبىىا( األولىىى تجرئبيىىة تىىدر   11قسىىموا إلىىى مجمىىوعتين   ىى  مجموعىىة تت ىىون مىىن 

والثانيىىىة  ،البحىىىث با ىىىتخدام المختبىىىر افتترايىىىا المعىىىد ألغىىىرا  الفيائىىىاءتجىىىار  

ت ىىىىات  وجىىىىرى لتقليىىىىدي با ىىىىتخدام المختبىىىىر ا الفيائىىىىاءيىىىىابطة وتىىىىدر  تجىىىىار  

، المجموعتين تىا بعىا المتريىرال التىا ئعتقىد ثن ل ىا تىلريرا علىى المتريىرال التابعىة
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بمصىىىمم برامجيىىىال الحا ىىىو  لتصىىىميم المختبىىىر افتترايىىىا  انالباحثىىىوقىىىد ا ىىىتعان 

شىدة  ـمقيا  لى ادعدإ و تحصيلا للفيائاء اختبار عدادبإ  ما تم القيام، الفيائاءلتجار  

 12تا بدائىة الوى ر الىـ  انجمع بيانال البحث وطبقت تجربة الباحثر  رل المالحظة

 ىان طىال  اذ  من العام نفسىه (  10  ش ر الـ ن ائة وا تمرل إلى(  0211 من عام 

ثمىىىا  ئبيىىىة ئتلقىىىون تىىىدرئل تجىىىار  البحىىىث تىىىا مختبىىىر الحا ىىىو  ،المجموعىىىة التجر

 .التقليدي ت انوا ئدر ون تا المختبرالمجموعة المابطة 

ارال مىىرتين قبىى  وبعىىد التجربىىة وتطبيىىق اختبىى شىىدة المالحظىىةوبعىىد تطبيىىق مقيىىا  

 :بعد انت اء التجربة تم التوص  إلى النتا ج اآلتيةالتحصي  للفيائاء 

المجمىىوعتين التجرئبيىىة والمىىابطة تىىا متريىىر التحصىىي  تىىا مىىادة  ظ ىىور تىىرل بىىين

 بية.ولصالح المجموعة التجرئ شدة المالحظةالفيائاء و ذلك تا 

مجموعة من التوصيال إلى ثصحا  العالقة و ذلك قدمت بعا  انالباحثوثخيرا قدم 

 العناوئن لبحوث مقترحة مستقبال.

 

The effect of  the physicai and virtual laboratory on 

developing the intensity of observation and academic 

achievement fourth year students of the college of education 

for pure sciences 

DR: MOHEB AL-DIN MAHMOUD 

METHED OF TEACHING PHYSICS- UNIVERSITY OF 

MOSUL- COLLGE OF EDUCATION FOR PURE 

SCIENCES 

DR-ABDUL KARIM ALI HUSSEIN-METHOD OF 

TEACHING-PHYSICS- MINISTRY OF EDUCATION- 

OPEN- EDUCATION COLLEGE 

 

Abstract : 
 the objective of the research was to identify the effect of the 

physical virtual laboratory contained in each of . the following 

hypotheses have been formulated. 

1 – there is no statistically significant difference between the 

average scores of the experimental group studied using the 

virtual laboratory (and the control group studied using the 

traditional laboratory) in their lest convictions. Achievement of 

physics –  

2 – there is no statistically significant difference between the 

mean difference between the bost and pre – tribal application of 

the observation intensity of the students of the experimental 
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group studied using the virtual laboratory (and the control 

group) studied the conventional laboratory) .  

In order to achieve the opjectives of the research and to verify 

the hybotheses . the researchers selected arandom sample of 

reality  

(30) students from the department of physics at the faculty of 

education for pure sciences and divided in to the total of each 

group consists of (15) students . the first experiments study of 

physics experiments using the virtual drug prepared , the second 

is acontrol and study the experiments of physics using the 

traditional laboratory and the two groups in some of the 

variables that are believed to have effective on dependent 

variables, the researchers have used the comuter soft ware 

factory desingn laboratory sporadic physics experiments has 

also been preparing attest achievement, the physics and the 

preparation of the intensity of observation for the purpose of 

collecting research data and applied the experiment of the 

researchers at the beginning of the first mont (10) of the year 

(2018) 

And continued until the end of the month (12) of the same year. 

That the student of the experimental group were receiving 

teaching experiments research in the computer lab, while the 

control group was the following results shown : difference 

between the experiment and control groups in the variable of 

achevment in physics as well as in the intensity of observation 

for the benefit of the experimental group. 

 

 مشكلة البحث:

تىا لجنىة التطبيقىال المر ائىة تىا  ليىة  الباحثبناءا على ما عر  ومن خالص عم  

تىا  فيائاءوموا بته المباشرة لتدرئل ال  نين  أل ثر من عورللعلوم الصرتة  التربية 

 ة تقد فحظ ما ئلتا:المرحلة الثانوئ

وان ث ىبا   الفيائىاء ةاء التجار  العملية الخاصىة بمىادندرة ا تخدام المختبر تا اجر

 هذه الندرة تا اف تخدام ئعىود إلىى عىدم تىوتر المختبىرال ا ا ىا تىا معظىم المىدار  

عدم توتر اج اة  اتية فجىراء التجىار  تىا المىدار  التىا تحتىوي علىى  تمال عن 

 .تا افص   مختبرال 

لتعليميىة ل ثىرة الخبىرال ا  ما ان الوقت ف ئسع  المدر ين ف تخدام المختبىر نظىرا   

 التا تمأل المناهج المقررة لتدرئل هاتين المادتين.
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وهىىذا مىىا ث دتىىه نتىىا ج ال ثيىىر مىىن البحىىوث والدرا ىىال التىىا اجرئىىت تىىا هىىذا الوىىلن  

بالمرحلىة  الفيائاءوث دل هذه القلة تا ا تخدام المختبرال تا تدرئل العلوم وخاصة 

ة بعيىىدة إلىىى حىىد  بيىىر عىىن ئىىتم بطرئقىىة نظرئىىالمىىادتين الثانوئىىة وان تىىدرئل هىىاتين 

( ودرا ىىىة  الحيىىىاوي، 0222، التجرئىىىب ومىىىن هىىىذه الدرا ىىىال درا ىىىة  الوىىىالوي

0222.) 

بالمشييكلةف فيياك مشييكلة بيي ا البحييث تتحييدد بالسيي الين  الباحييث أحسييا وفييي ضييو  

 اآلتيين: 

تنميىة  تىا الفيائىاءلتجىار  افل ترونىا ما ثرىر ا ىتخدام المختبىر افتترايىا  -1

 طلبة الص  الرابع  ؟ شدة المالحظه لدى

 تىىىا  الفيائىىىاءلتجىىىار  افل ترونىىىا مىىىا ثرىىىر ا ىىىتخدام المختبىىىر افتترايىىىا  -0

 ؟ تحصي  طلبة الص  الرابع 

 

 فروض البحث:

 صياغة الفروض اآلتية: جرى  السابقة البحث  أسئلةبنا ا على 

ف ئوجد ترل داص احصا يا -1
 *)

 طا درجال طلبة المجوعىة التجرئبيىةبين متو  

 ىىت با ىىتخدام المختبىىر افتترايىىا( والمجموعىىة المىىابطة  التىىا در ىىت  التىىا در

 ئاء.با تخدام المختبر التقليدي( تا ادا  م على افختبار التحصيلا تا مادة الفيا

ف ئوجد ترل داص احصا يا بين متو طا الفرل تىا درجىال افختبىار البعىدي  -0

بيىة  التىا در ىت با ىتخدام بين طلبة المجموعة التجرئ شدة المالحظةوالقبلا فختبار 

 ر ت با تخدام المختبر التقليدي(.المختبر افتترايا( والمجموعة المابطة  التا د

 

 أبداف البحث:

 البحث إلى تحقيق ما يأتي:يهدف 

 الفيائىاءلتجىار  افل ترونىا التعرف على ثرر ا ىتخدام المختبىر افتترايىا  -1

 الطلبة. ة المالحظة لدى تا تنمية شد الرابعلطلبة الص  

تىا تحصىي  طلبىة  المختبىر افتترايىا الفيائىا االتعىرف علىى ثرىر ا ىتخدام  -0

 . لرابعالص  ا

 

 أبمية البحث:

 تكمن أبمية البحث في ما يلي: 

 . الرابع يمن مناهج الص   والتا تعد الفيائاء تناوله مادة -1

 مىىن جوانىىب العمليىىة التعليميىىة ثف وهىىو الجانىىب العملىىا تىىا ام مىى اتناولىىه جانبىى -0

 .  الفيائاءتدرئل 

قىىد ئسىى م تىىا الترلىىب علىىى الصىىعوبال التىىا تواجىىه المدر ىىين تىىا ا ىىتخدام  -0

 رال التقليدئة. بالمخت

                                           
 (. 2021،  2021،  20221( ئقصد بالدفلة افحصا ية عند مستوئال الرتا  * 
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 يمن مف وم التعلم الذاتا.  الفيائاءم البحث آلية جدئدة تا تدرئل ديق   -2

 لىهلىم ئتعىر   متريىر تىابع وهىو متريىر  شىدة المالحظىةتناوص البحىث لمتريىر  -1

رغىىم ثهميىىة تنميتىىه لىىدى  علىىى حىىد علىىم الباحىىثرا ىىق التىىدرئل البىىاحثين تىىا ط اغلبيىىة

 الطلبة. 

المنىاهج بمىىرورة األخىذ بتقنيىة المختبىىرال افتترايىية تىىا  وا يىد وايىىعفقىد ئ -6

 تدرئل العلوم بالمرحلة الثانوئة. 

 

 مصطلحات البحث:

 المختبر االفتراضي: -5

اة  ومبيىوتر علىى انىه مختبىر علمىا رقمىا ئحتىوي علىى اج ى المنياعيعرته    مىن 

ذال  رعة وطاقة تخائن وبرمجيال علمية منا بة وو ىا   اتصىاص بافنترنىت تم ىن 

المىىدر  مىىن القيىىام بالتجىىار  العلميىىة وت رارهىىا وموىىاهدت ا بىىدون التعىىر  إلىىى ثي 

 (.  200، 1226مخاطرة وبلق  ج د وت لفة مم نة  المناعا، 

 أما الهدبود فيعرفه:

ل لمختبىر ال يميىاء وافحيىاء والفيائىاء والرئايىيال برنامج تفاعلا ئحتوي على ادوا

فجىىراء التفىىاعالل ال يميا يىىة والفيائا يىىة  مىىا ئم نىىه ر ىىم جىىداوص للنتىىا ج واخىىرى 

رئايية لتحلي  المعادفل التفايلية والت املية عىن طرئىق بىرامج رئايىية ملحقىة بىه 

 (.  02، 0220 ال دهود، 

مختبىىر مصىىمم بالحا ىىو   ا علييى ا:ييه:المختبيير االفتراضييي اجرا ييي الباحييثويعييرف 

مىىن  تىىا  الفيائىىاء  تىىا الفصىىلين الثىىانا والثالىىث  المتمىىمنة الفيائىىاءئتمىىمن تجىىار  

وعريى ا تىا شى   صىور ور ىوم رابتىة ومتحر ىة مىع  المقرر لمناهج الص  الرابع

 م و ىذلك يئىادة لىدئ شىدة المالحظىةم ررال صوتية ب دف مساعدة الطلبة على تنميىة 

 عرتا.تحصلي م الم

 التحصيل المعرفي:  -1

 بـ النبهاكعرته 

هىىو المسىىتوى الىىذي تعلمىىه الطالىىب مىىن مجمىى  المعلومىىال والم ىىارال وافت ىىار التىىا 

 (.  201، 0222ا تسب ا خالص ص  ثو مرحلة درا ية  النب ان، 

 تعرته:  العمراما 

لتىدرئل  تسبه ثو حققه الطالب من معرتة م ارال وقىدرال تعليميىة نتيجىة لامقدار ما 

 (.  00، 0217تا المدر ة تا لحظة محددة وتا مويوع معين  العمر، 

 :للتحصيل اإلجرا يالتعريف 

الفيائا ية وا تيعاب ا من خالص تفسىير الرابع على تذ ر المعلومال قدرة طالب الص  

الظواهر وتعليل ا وشرح ا با لوبه الخاص تمال عىن تطبيقىه ل ىا تىا مواقى  اخىرى 

تحصىىيلا المعىىد لرىىر  ن خىىالص ا ىىتجابته علىى تقىىرال افختبىىار ال جدئىدة( وئقىىا  مىى

 البحث الحالا.
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 :  شدة المالحظة -3

عىىرف النىىا  علىىى الىىدوام ان ال ثيىىر مىىن افنمىىاط السىىلو ية انمىىا ت تسىىب مىىن خىىالص 

للىتعلم همىا نتىا ج اف ىتجابال  ان ر يسى ان المحا اة والتعلم بالمالحظة، ت ناك مصىدر

حتىى اآلن ئىدر  بصىورة تقليدئىة تحىت عنىاوئن مختلفىة مثى   دام  التعلم بالعمى ( ومىا

 المحا ىىىاة( والعمليىىىال افبداليىىىة النموذجيىىىة ثو الىىىتعلم القىىىا م علىىىى المالحظىىىة  الىىىتعلم 

 بالمالحظة(. 

 ( Banudura  ومىىن نظرئىىال الىىتعلم التىىا اهتمىىت بىىالتعلم بالمالحظىىة هىىا نظرئىىىة

نب افنتقا ا تا التعلم بالمالحظة، تيقىوص و انت ابري قمية تي ا تلك التا تتعلق بالجا

باندورا تا هذا الولن  حتى عند تعرئا األطفاص إلى نفل النموذج تان بعم م ئتعلم 

 (.  127، 1216جوانب مختلفة من جوانب  لوك ذلك النموذج(  غايدا و و ينا، 

انمىاط  إلى نظرئة شاملة للتعلم بالمالحظة لتفسير ليل تقم  يفية ا تسىا تنحن بحاجة 

 ىا دون غيرهىا اف تجابال تحسب، ب  لماذا ئ تم المالحظ بىبعا الجوانىب وئحىتفظ ب

 من الجوانب األخرى.

وتىىىا نفىىىل الوقىىىت الىىىذي قىىىدم بانىىىدورا نظرئتىىىه تىىىا تحليىىى  الىىىتعلم بالمالحظىىىة قىىىد 

(Aronfreed, 1969)  نظرئة محا اة مواب ة إفّ ان اردنفرئد اختل  مع باندورا تىا

تا ارناء المالحظة تان الحافل المب جة والمنفردة على حىد  ىواء ئىتم  رثئه اآلتا؛ انه

اشىىىراط ا إلىىىى القوالىىىب المعرتيىىىة وئفتىىىر  ان افداء الظىىىاهر للسىىىلوك الم تسىىىب 

 يبطه بفع  هذا الم ون الوجدانا. بالمالحظ ئتم

ا المتعلم الذي لدئه قوة مالحظة تانه ئقوم بعملية تجرئىد لىبعا القىوانين العامىة التى ثن

ت من وراء اف تجابال المحددة،  ما انىه ئصىبح با ىتطاعته حى  موىا   جدئىدة تمامىا 

 للقوانين التا ا تسب ا من خالص المالحظة تا المواق  الجدئدة. عن طرئق تطبيقه 

 عمليات فرعية مترابطة للتعلم بالمالحظة بي:  أربعويميز با:دورا 

 ية افنتباه(. ان ئنتبه للمالمح المنا بة لعم  النموذج  عمل -1

ان ئحىىىتفظ بعىىىد ذلىىىك بافحىىىداث المالحظىىىة علىىىى شىىى   رمىىىاي ف ىىىترجاع ا  -0

 بالمستقب   عملية الحفظ(. 

ان ئ ون لدئه القدرال الجسمية فعىادة إصىدار المعلومىال المحفوظىة  عمليىة  -0

 اعادة افصدار الحر ية(. 

 ة(. ان ئ ون لدئه الحاتا فداء  لوك النموذج المحتذى  العملية الداتعي -2

 (.  112، 1216 غايدا و ور ينا، 

ف تىتم مىن خىالص حا ىة البصىر بى   شىدة المالحظىةوجدئر بالىذ ر هنىا ان المالحظىة و

تقصىىد ب ىىا المالحظىىة العلميىىة بوىى ل ا الوا ىىع ثي التىىا تىىتم بىىاي حا ىىة مىىن الحىىوا  

الخمل، والمالحظة عادة مىا ت ىون ردئى  افنتبىاه، وافنتبىاه والمالحظىة همىا صىورة 

نتفىاهم   ىاطته ور افتصاص والتفاهم، تافتصاص محور عالقاتنا افجتماعيىة وبومن ص

مع افخرئن لنتعائش مع م وما التدرئل إفّ صورة مىن صىور افتصىاص بىين المىدر  

 والطالب. 

 

 



  0202مجلة الفتح ....................................................................... العدد الحادي والثمانون .اذار  لسنة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

  

-066- 

 

 :  اجرا يا بـ شدة المالحظة الباحثويعرف 

تيه ومن رم قدرتىه قدرة الطالب على شد انتباهه ب   حوا ه تا موق  التعلم المتواجد 

على القيام بعملية تجرئىد للمعلومىال الم تسىبة لتم نىه بالنتيجىة إلىى يئىادة قدرتىه علىى 

ح  موا   تا مواق  جدئدة. وتتمث  تا البحىث الحىالا بالدرجىة التىا ئحصى  علي ىا 

 المعد فغرا  البحث. شدة المالحظةالطالب تا اداءه على مقيا  

 

 حدود البحث: 

 الي بـ: يتحدد البحث الح

 : تىىم تطبيىىق البحىىث خىىالص الفصىى  الدرا ىىا األوص مىىن العىىامالحييدود الزما:ييية -1

 0211 /0212)  . 

بحىىث تىىا قسىىم الفيائاء/ ليىىة التربيىىة للعلىىوم تىىم تطبيىىق الالحييدود المكا:ييية:  -0

والتىا تحتىوي علىى مختبىر حا ىو   / طلبة الص  الرابع / الصرتة بجامعة الموص 

 وتمتلك اج اة حوا يب  اتية. 

مىن ال تىا  المقىرر  اربعىة تصىوصبتحدئىد  انالباحثىقىام الحدود الموضيوعية:  -0

 . الرابعللفيائاء للص  

 

 منهجية البحث: 

 أوال: التصميم التجريبي: 

تصىىميم المجمىىوعتين التجرئبيىىة والمىىابطة ذال افختبىىارئن القبلىىا  ثن انالباحثىىئىىرى 

 ن. والبعدي هو افنسب للبحث فنه ئتممن مجموعتين مت اتئتي

 

(Cohen, et. Al., 2017, 213) 

 

بالفصلين الثانا البحث ئتطلب مجموعة تجرئبية تدر  التجار  الخاصة  ثنإذ 

من ج الفيائاء المقرر با تخدام المختبر افتترايا افل ترونا  والثالث من

 لتقليدي.ومجموعة يابطة تدر  نفل التجار  اعاله ول ن با تخدام المختبر ا

 :البحث وعينتهثا:يا: مجتمع 

 لية التربية للعلوم تا / قسم الفيائاء /   الرابعتحدد مجتمع البحث بطلبة الص  

وتا يوء التصميم التجرئبا المعتمد، (  0211/0212 للسنة الدرا ية  الصرتة

  ختبرالعلى واقع الم الباحثاطلع 

 ئاءالفياومدر ا  قسمام انية تس ي  متطلبال اجراء البحث من قب  ادارة ال -1

 تي ا حيث ابدوا تعاون م المسبق من اج  انجاح تجربة البحث. 

عملية افختيار مما ئتيح  احتواء القسم على ثربع شعب للص  الرابع -0

 العووا ا للعينة.

 2ربه معرتيا ورقاتيا  من بيئة متقا  ون الطلبة تا القسم -0

ة ومن المرشد من ادارة المدر  انالباحثوتقا للفقرال الموار إلي ا اعاله اطلع و

ن واعدادهم وبعد ا تبعاد الطلبة الرا بي التربوي تا المدر ة على بيانال الطال 

R       O1    X     O2  

R       O3    C     O4 
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والطلبة الذئن ف ئمتل ون الحد افدنى من الخبرة السابقة بتوري  الحا و  اصبح 

 طالبا.(  110  العدد

طالبا من احدى الوعب ليمثلوا (  11  وبالطرئقة العووا ية البسيطة تم اختيار 

طالبا آخرئن من شعبة اخرى ليمثلوا المجموعة ( 11 و المجموعة التجرئبية 

 و ما مويح تا الجدوص التاي :المابطة. 

 

 عدد الطال  المختبرال الوعبه المجموعه

 15 افتترايا B التجرئبيه

 15 افعتيادي A المابطه

 30  30 المجموع ال لا

 

مويعين على مجموعتين متساوئتين طالبا  (02  وبذلك اصبح عدد اتراد العينة

ومت اتئتين تا بعا المتريرال التا ئعتقد ان ا ت رر تا المتريرال التابعة  العمر 

 .واألم المستوى التعليما لآلباء الامنا ودرجال التحصي  تا السنة المايية وال

 

 ثالثا: مستلزمات البحث: 

 اعداد الخطط الدراسية:  –أ 

والتصميم التجرئبا المتبع تطلب اعداد  ى الماده ومحتو وتقا فهداف البحث

نموذجين من الخطم التدرئسية وعلى عدد من الدرو  لتنفيذ التجربة وقد تم ذلك 

 البحث  الثانا والثالث( من مادة تصوص ال تا  يمن تجربةتحدئد بناءا على 

 تا تتممن ا تلك الفصوص  ما ئلتا:الفيائا ية الوتحدئد التجار   الفيائاء

 

 مادة الفيزيا :  -5

 :The Mass & Densityال تلة وال ثاتة  – الفصل الثا:ي -

قيا   ال تلة، مف وم ال ثاتة،  ثاتة المىواد الصىلبة،  ثاتىة المىواد   وحدة مف وم ال تلة، 

 امثلة تطبيقية تا حسا  ال ثاتة. السا لة، ال ثاتة النسبية،

 

 :Forceالقوة  –الفصل الثالث  -

، تلرير القوة تا افجسام السا نة، تلرير القوة تا افجسام المتحر ىة،  يى  مف وم القوة

 وة قىوة افحت ىاك، ا ىئلة ومسىا  .قىنمث  القوة بالر م، انواع القىوى، وحىدال قيىا  ال

 .(16-01، 0216 جم ورئة العرال، 

 وهذه التجار  ها:  ،تجار  عملية  12بعدها تم تحدئد 

 ر(. ال و  عن الماء   ا   ثو بخا -

 تا ال واء.  CO2ال و  عن وجود غاي  -

 تا ال واء الجوي.  O2اربت نسبة  -

 التمييا تا الخواص بين افجسام الصلبة والسا لة والرايئة.  -

 تجربة تميا بين المخاليم المتجانسة والمخاليم غير المتجانسة.  -
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 قوة المرونة.  -

 قوة افحت اك.  -

 قيا   ثاتة  ا  .  -

 فتين لقيا   تلة الجسم. ا تعماص المياان ذو ال  -

 ا تعماص المياان الرقما لقيا   تلة جسم.  -

 تهيئة المختبر المدرسي وادواته:  -ب

التجىىار  آنفىىة الىىذ ر  إلجىىراءمختبىىر المدر ىىة  انالباحثىىقبىى  البىىدء بتنفيىىذ التجربىىة هيىىل 

 للمجموعىىىة المىىىابطة( مىىىن حيىىىث التل ىىىد مىىىن افدوال وافج ىىىاة والمىىىواد الاليمىىىة 

 اما ن جلو  الطلبة واألخذ بالحسبان توتير افمان والسالمة الداخلية. فجراءها و

 تهيئة المختبر االفتراضي:  –ج 

تىىم اف ىىتعانة بمصىىمم برامجيىىال فغىىرا  بنىىاء مختبىىر اتترايىىا ال ترونىىا فجىىراء 

التجىىار  المحىىددة  للمجموعىىة التجرئبيىىة( تقىىد قىىام بتصىىميم برنىىامج حا ىىوبا متطىىور 

ختبرال افتترايية المنوورة تا ال ثير من المواقىع والمنتىدئال تىا باف تفادة من الم

 شب ة افنترنت من قب  الباحثين ذوي العالقة بافختصاص. 

 

 رابعا: ادوات البحث: 

ثى  تم بحث وترويه تطلب اعداد ثداتين لجمع بيانال البحث، افولىىلتحقيق اهداف ال

وتيمىا ئلىا عىر   شىدة المالحظىةقيىا  ة موالثانيى الفيائىاء افختبار التحصىيلا لمىادة

   ثداة:ل 

 :  االختبار التحصيلي -5

وجود افغرا  السلو ية مصاغة تىا  الفيائاء ا ال تب المن جية المقررة لمادةما ئميّ 

 بدائة    تص  والمتوقع تحقيق ا لدى الطلبة بعد افنت اء من تلقا المادة تا الفص . 

ت ىىون اختبىىار  ثذ  حصىىيلا للفيائىىاء الت بىىارتقىىرال افخت وعلىىى يىىوء ذلىىك تىىم بنىىاء 

تقىىرة اختبارئىىة تنوعىىىت بىىين افختبىىارال المويىىوعية باشىىى ال ا  (11  الفيائىىاء مىىن

 الية المختلفة وافختبارال المق

افوليىىة علىىى مجموعىىة مىىن  عريىىه بصىىيرته جىىرى   صىىدل افختبىىار إئجىىادولرىىر  

مالحظىال تىا يىوء ال ه وتىم تعدئلى  الفيائىاءالمح مين تا اختصاص طرا ق تدرئل 

 الم شرة من م.

 

الطىرل افحصىا ية لالتسىال الىداخلا مىن خىالص  الباحىثربال افختبىار تقىد اعتمىد  ثما

ل ىىون تقىىرال افختبىىار مىىا بىىين  Cronbach- تىىا  خابىى رون-تطبيىىق معادلىىة الفىىا

و انت نسىبة الثبىال مقبولىة لالختبىارال  .(022، 0222مويوعية ومقالية  النب ان، 

ئن للتطبيىىىق حصىىىيلية غيىىىر المقننىىىة وبىىىذلك اصىىىبح افختبىىىارئن التحصىىىيليين جىىىاهاالت

 .( 1روية تا الملحق  مع والصيرة الن ا ية له
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 :  شدة المالحظةمقيا   -1

تطلىب ذلىك مقيا ىا خاصىا.  وىدة المالحظىةل الرابىعلقيا  مدى امتالك طىال  الصى  

 مقيىىا  هنىىا إعىىداد انالباحثىى تىىلىدها البىىاحثون، ارالبحىىث تىىا المقىىائيل التىىا اعىىوبعىىد 

تقىرة وموقى  اختبىاري، وقىد قىام  (12 لعينة البحث، إذ ئتلل  هذا المقيىا  مىن مال م 

صىىدقه عىىن طرئىىق عريىىه علىىى مجموعىىة مىىن المح مىىين مىىن ذوي  بإئجىىاد انالباحثىى

افختصاص تا علم النفل التربىوي والقيىا  والتقىوئم وطرا ىق التىدرئل ومىن خىالص 

 ن م. المالحظال الم شرة م

وذلك من خىالص تطبيىق المقيىا   (test-retest اما ربال المقيا ، تقد ا تخدم طرئقة 

وبعىد مىرور مىدة تا قسم الفيائىاء  الثاناطال ( تا الص   1على عدد من الطال   

ا بوعين اعيد تطبيق المقيا  على نفىل الطلبىة، وقىد عولجىت نتىا ج التطبيقىين األوص 

و انىت  ( (Correlation Ratioصىاء نسىبة افرتبىاط والثانا احصىا يا با ىتخدام اح

مقبولة فعتبار المقيا  رابت. وبذلك اصبح المقيا  جاهاا للتطبيق على عينة البحىث 

 .لحالا ا

 خامسا: تنفي  تجربة البحث :

ت ىا المسى لة علىى الطلبىة  الفيائىاءللتجربة دور يروري تا درا ة العلوم وخاصىة 

ها التىا تقىدم للطىال  بعىا مىا خفىا علىي م ثو ا تعصىى ا تيعا  المفاهيم العلمية و

ت مه وها التا تحبب ل م درا ة المواد العلمية وها التا تجع  من م علماء المسىتقب  

    وقىىادة للبحىىث العلمىىا تىىا مقتبىى  حيىىات م وتمىىع م علىىى بدائىىة المختىىرعين والمبىىدعين 

 (.102، 0221 القبيالل، 

  مىىا تىىا عىىدد مىىن المتريىىرال، واعىىداد الخطىىمتبعىىد ت يئىىة مجمىىوعتا البحىىث وم اتلت

بتطبيىىق التجربىىة قىىام  والمختبىىر افتترايىىا وقبىى  البىىدء الدرا ىىية وت يئىىة المختبىىرال

ومىا ئميىا هىذا المقيىا  هىو يىرورة  شىدة المالحظىةبالتطبيق القبلا لمقيىا   انالباحث

التىىا تتطلىىب مىىن اختبىىار الطىىال  تردئىىا ولىىيل جماعيىىا بسىىبب وجىىود تقىىرال المقيىىا  

 فحوص ومالحظته. الفاحص مراقبة اداء الم

  الىدرجال التىا ئحصىلون علي ىا يسىجالعينىة تىرادى وت ةبىبالطل اللقاء وذلك من خالص

 مباشرة.

 شىدة المالحظىةوبعد افنت اء من اختبار جميع طال  مجموعتا البحىث علىى مقيىا   

فيىىذ تجربىىة البحىىث تىىا ئىىوم بىىدث تن التجربىىةمىىن تىىدرئل  الفيائىىاءوبعىىد انت ىىاء مدر ىىا 

تا حصة الفيائاء للمجموعة المابطة تلت ا حصة  ( 0/12/0211 افربعاء المواتق 

تقىد خصصىت  (2/12/0211 الفيائاء للمجموعة التجرئبية تا ئوم الخميل المواتىق 

اعىاله مىن  ى  ا ىبوع لتجربىة حسب ترتيب افئىام  الفيائاء الحصص اف بوعية لمادة

 البحث.

لمجموعىة المىابطة إلىى المختبىر تىا حىين العينىة ل طلبةان ئصطحب  انلباحثوقد  ان ا

للحصىص  بية إلى مختبىر الحا ىو  تىا القسىمطال  المجموعة التجرئ  ان ئصطحب

المعىد و تىا المختبىر افتترايىا  اعاله لتلقا التجار   المخصصة فغرا  البحث 

 البحث. ألغرا 
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 مىنبافتفىال مىع  مسىبقا  وتىق الخطىم المعىدة تدرئل الطلبة يانئتول انوقد  ان الباحث 

المختبىر لالطمئنىان علىى  ان ئحمر وئراتق الطلبىة وتىا  ىال مجمىوعتا البحىث تىا 

للحىىافل التىىا قىىد تتطلىىب تدخلىىه وخاصىىة مىىع آنيىىا  ىىير التجربىىة وتقىىدئم المعالجىىال 

 المجموعىىة التجرئبيىىة نظىىرا ف ىىتخدام المختبىىر افتترايىىا مع ىىم إذ ان ىىا تعىىد التجربىىة

والخبرة األولى ل ال مدر ا المادتين مع هذه التقنيىة الجدئىدة تمامىا علىي م. وا ىتمرل 

. و انىت الفيائىاء  مىادة واحدة ا ىبوعيا للمجمىوعتين تىا التجربة بواقع عر  تجربة

 .  (02/10/0211 آخر حصة درا ية تا ئوم افرنين المواتق 

المجمىوعتين التجرئبيىة طىال  تىم جمىع (  07/10/0211  وتا ئوم الخميل المواتىق

والمابطة تا قاعىة واحىدة واجىري ل ىم افختبىار البعىدي تىا مىادة الفيائىاء با ىتخدام 

 افختبار التحصيلا المعد فغرا  هذا البحث. 

 اختبىار بعىدي( تىا الثالرىة ائىام التىا تلىىت  شىدة المالحظىةرىم تىم اعىادة تطبيىق مقيىا  

 عتين علىى افختبىارئن التحصىيلامىوالتارئخ اعىاله. رىم صىححت اجابىال طىال  المج

 ثئما وعولجت احصا يا تيما بعد. شدة المالحظةوعلى اختبار 

 

 سادسا: المعالجة االحصا ية: 

 لقد استخدمت العديد من األساليب االحصا ية لتحليل :تا ج البحث وبي: 

المتو طال الحسابية وافنحراتال المعيارئة تا    من درجال عينىة البحىث  -1

 واختبارال التحصي  المعرتا.  شدة المالحظةعلى مقيا  

تىىا اختبىىار صىىحة الفىىرو  وم اتئىىة لعينتىىين مسىىتقلتين  (t-test)اختبىىار ل  -0

 (.  021، 1271مجموعتا البحث  شبيج ، 

 (.  070، 0222اخ للثبال  النب ان، ب رون-معام  الفا -0

 (.0220معام  نسبة افرتباط للثبال  افيئرجاوي وجوهر، -2

 

 ا ج البحث: عرض ومناقشة :ت

ئتنىىاوص هىىذا المحىىور مىىن البحىىث عريىىا للنتىىا ج التىىا توصىى  إلي ىىا البحىىث وتفسىىيرها 

ومناقوىىت ا وربط ىىا بالدرا ىىال السىىابقة وذلىىك مىىن خىىالص التل ىىد مىىن صىىحة الفىىرو  

 وعلى النحو اآلتا: 

 نص على: ى وتاألول يةالفرض

جرئبيىىة التىىا  ف ئوجىىد تىىرل داص احصىىا يا بىىين متو ىىطا درجىىال طلبىىة المجموعىىة الت

در ىىت با ىىتخدام المختبىىر افتترايىىا والمجموعىىة المىىابطة التىىا در ىىت با ىىتخدام 

 المختبر التقليدي تا ادا  م على افختبار التحصيلا تا مادة الفيائاء(. 

وللتحقىىق مىىن هىىذه الفريىىية، تىىم ا ىىتخدام افختبىىار افنسىىب لمعالجت ىىا احصىىا يا وهىىو 

 مسىتقلتين، وبعىىد معالجىة البيانىال  انىت النتىا ج  مىىالعينتىين  (t-test)افختبىار التىا ا 

 :ثدناه( 1ها معروية تا الجدوص  

ودرا ىىة  الرايىىا،  (Jensen, et. Al., 2004)وتتفىىق هىىذه النتيجىىة مىىع درا ىىة 

0221.) 
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 (5الجدول )

 يا اد مجموعتي البحث في اختبار الفيز:تيجة االختبار التا ي لمتوسطات درجات افر

 المجموعة
 العدد

(n) 

الوسط 

 الحسابي

(x) 

 اال:حراف المعياري

(s) 

درجة 

 الحرية

 tقيمة 

 المحسوبة

 2.404 12.933 15 التجرئبية
28 4.227

*
 

 1.334 9.933 15 المابطة

   *P < 0.001 

( وبالمقارنىىة مىىع القىىيم 4.227المحسىىوبة بلرىىت   tقيمىىة  ثن( 0ئتمىىح مىىن الجىىدوص  

( 3.674تظ ىىر ان ىىا ا بىىر مىىن القيمىىة الجدوليىىة  الجدوليىىة لمسىىتوئال الدفلىىة المعتمىىدة 

وهذا ئعنا رتا الفريية الصىفرئة (  28 ( ودرجة الحرئة 0.001لمستوى الدفلة  

بىين المجمىوعتين التجرئبيىة والمىابطة، ومىن عالية جىدا اعاله مما ئعنا وجود ترول 

رئبيىة مالحظة افو ىاط الحسىابية ئبىدو جليىا ان الفىرول  انىت لصىالح المجموعىة التج

 .(Balmush & Dumbraveanu, 2005)وتتفق هذه النتيجة مع درا ة 

 

 نص على: ة وتالثا:ي يةالفرض 

 ف ئوجد ترل داص احصا يا بين متو طا الفرل تا درجال افختبىار البعىدي والقبلىا 

بين طلبة المجموعة التجرئبية  التا در ت با ىتخدام المختبىر  شدة المالحظةفختبار 

 والمجموعة المابطة  التا در ت با تخدام المختبر التقليدي(. افتترايا( 

وللتحقىىق مىىن هىىذه الفريىىية، تىىم ا ىىتخدام افختبىىار افنسىىب لمعالجت ىىا احصىىا يا وهىىو 

افختبىىىار التىىىا ا لعينتىىىين مسىىىتقلتين، وبعىىىد معالجىىىة البيانىىىال  انىىىت النتىىىا ج  مىىىا هىىىا 

 ( تا ادناه. 2معروية تا الجدوص  

 (2الجدول )

الختبار التا ي لمتوسطات الفرق بين االختبار القبلي والبعدي لمجموعتي :تيجة ا

 شدة المالحظةالبحث في اختبار 

 المجموعة
 العدد

(n) 

 الوسط الحسابي

(x) 

 اال:حراف المعياري

(s) 

درجة 

 الحرية

 tقيمة 

 المحسوبة

 1.175 1.333 15 التجرئبية
28 0.140 

 1.183 1.40 15 المابطة

 

( هىا اصىرر مىن  ى  0.140المحسىوبة والبالرىة   tدوص اعاله ان قيمىة ئتمح من الج

ممىىا ئعنىىا قبىىوص (  28 القىىيم الجدوليىىة لمسىىتوئال الدفلىىة المعتمىىدة عنىىد درجىىة حرئىىة 

 عدم وجود ترول بين المجموعتين التجرئبية والمابطة.  ومن رم  الفريية الصفرئة 

 مناقشة وتفسير النتا ج: 

ن تىرو  البحىث والتىا ظ ىرل معالجات ىا افحصىا ية تىا من خالص نتىا ج التحقىق مى

( والتىىا بىىىدورها اظ ىىرل وجىىود تىىىرل داص احصىىا يا بىىىين 0( و  0( و  1الجىىداوص  

تىا حىين لىم  فيائىاءمجموعتا البحث تا اداء اترادها علىى افختبىار التحصىيلا تىا ال
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 ئظ ىىر تىىرل داص احصىىا يا تىىا تىىرل اداء طىىال  المجمىىوعتين بىىين التطبيىىق البعىىدي

 ،عىن تفسىير هىذه النتيجىة هنىا  انالباحث. وئق  شدة المالحظةوالتطبيق القبلا فختبار 

تلمىىىاذا ظ ىىىرل الفىىىرول بىىىين المجمىىىوعتين تىىىا مىىىادة الفيائىىىاء، غيىىىر ان مىىىا ا ىىىتدر ا 

المويىىوع وبعىىد العىىودة إلىىى طبيعىىة التجىىار  العمليىىة المخصصىىة لتجربىىة البحىىث قىىد 

المثىاص تجربىة ا ىتعماص الميىاان ذو ال فتىين   بي تعلى ت ون وراء ظ ور هذه النتيجة 

لقيا  ال تلة، ئبىدو ان موىاهدال الطلبىة تىا الحيىاة اليوميىة ل ىذا الميىاان وبوى   حىا 

 ربما ئفول تا اهميته لدى الطالب ان لىم ئ ىن ئىوايي موىاهدته علىى شاشىة الحا ىو  

لحيىىة، وهىىذا ليسىىت العبىىرة هنىىا تىىا التقنيىة مقارنىىة مىىع النمىىاذج والموىىاهدال ا ومىن رىىم 

ال ىىالم ئنطبىىق تمامىىا علىىى تجربىىة ا ىىتعماص الميىىاان الرقمىىا لقيىىا   تلىىة جسىىم. وحتىىى 

ل افحصىا ية ظ ىرل وبوى   جلىا وتجربتا المرونة وافحت اك بالمقاب  نجد ان الفر

مىىابطة تىىا مىىادة ال يميىىاء وعنىىد ا ىىتعرا  التجىىار  البىىين المجمىىوعتين التجرئبيىىة و

الموىىاهدال اليوميىة لتلىىك المفىاهيم والمعلومىىال  المخصصىة فغىرا  البحىىث نجىد ان

الواردة تا تلك التجار  ها اق  ب ثير مما هو عليىه الحىاص تىا تجىار  الفيائىاء آنفىة 

ذلىىك ان تلىىك التجىىار  قىىد اجراهىىا طلبىىة البحىىث العينىىة بوىى   شىىبه  تمىىال عىىن   الىىذ ر

التجىار  تىا  تردي مقارنة بالعرو  العملية التا  ان ئقىدم ا مدر ىا ال يميىاء لتلىك

مختبر المدر ة التقليدي. بمعنى ان الطالب عندما ئ ون مواج ىا للحا ىبة قىد ئولىد تيىه 

الحما  ويئادة اف تطالع العلما والتعرف على المج وص وبالمقابى  قىد ف ئتولىد هىذا 

الطال  عنىدما ئوىاهدون المىدر  وهىو ئقىوم بالتجربىة ايى  إلىى ذلىك  الوعور لدى 

ختبر المدر ا( بىال شىك ئ ىون اقى  مقارنىة بمختبىر الحا ىو   تا الم المبم الصفا

ف ىىبا  من ىىا ربمىىا طرئقىىة جلىىو  الطلبىىة. امىىا تيمىىا وحتىىى اقىى  مىىن الصىى  التقليىىدي 

، تقىد شىدة المالحظىةئخص عدم ظ ور ترول دالة احصا يا بين مجموعتا البحث تىا 

 ثذ  بحىث ئعاى السبب تا ذلك إلى قلة التجىار  العمليىة المخصصىة فغىرا  هىذا ال

تجىار  بمعنىى خمىل جلسىال  ىواء تىا المختبىر افتترايىا  ان خمل الباحثئعتقد 

تا الفيائاء وخمل جلسال تا مختبر المدر ا التقليىدي ربمىا لىن ت ىون  اتيىة لتنميىة 

 المختبرال المستخدمة.ألي من نوع  شدة المالحظة

ا ان المختبىر المدر ىا ان هذه النتيجة ليست غرئبة تماما إذا ما علمنى انو ئرى الباحث 

إذا حسىىن ا ىىتخدامه ف ئقىى  شىىلنا عىىن المختبىىر افتترايىىا وقىىد اربتىىت  ىى  الدرا ىىال 

والبحوث السىابقة التىا  انىت تتنىاوص المختبىر المدر ىا اهميتىه والفوا ىد ال ثيىرة التىا 

تعود على الطالب تا حالة تلقيه المواد العلمية تىا المختبىر تىالبحوث السىابقة تىا هىذا 

 انت تقىارن تقىدئم المىادة العلميىة تىا الصى  مىع تقىدئم ا تىا المختبىر و انىت  المجاص

نتا ج ا بال ام  تعود لصالح المختبر لما تيه من ممياال ابريها افنتقاص بالطالب مىن 

حالىىة التجرئىىد إلىىى حالىىة افدراك والمحسىىو ، امىىا البحىىث الحىىالا تقىىد قىىارن مختبىىرا 

وايىحا مىن التسىمية عىدم اف ىت انة بىالمختبر  اتتراييا بمختبر واقعا وحقيقا وئبىدو

 المدر ا.

   )في تدريس العلوم( منها: عدة فوا د  وبشكل عام فاك للمختبرات االفتراضية  
تعد بدئال ممتايا عن المختبرال التقليدئة بحيث تقىدم للطىال  خبىرال م ارئىة  -1

 قرئبة جدا من الخبرة المباشرة. 
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ال ثير مىن المفىاهيم التىا ئصىعب عليىه تعطا الطالب قدرة  بيرة على تصور  -0

 ان ئتخيل ا واقعيا. 

 تس م تا الترلب على المعوقال التا تحوص دون ممار ة التجار  الواقعية.  -0

 توتر للمتعلمين مناخا علميا تفاعليا مووقا.  -2

 تتيح للطال  ام انية ممار ة التجربة العلمية خطوة بخطوة.  -1

ية عن بعا التج يىاال التىا ئصىعب  ما ئم ن بوا طة هذه التقنية اف تعا -6

 توتيرها.

وقىىد ثربتىىت التجىىار  العالميىىة للعدئىىد مىىن الجامعىىال ومرا ىىا البحىىوث العلميىىة ثهميىىة 

المختبىرال افتترايىىية تىىا التعلىيم والبحىىوث ومىىن الم ىىم جىدا وخاصىىة للىىدوص الناميىىة 

تعىىىاون م  سىىىال ا ادئميىىىة وبحثيىىىة وم  سىىىال التىىىدرئب الم نىىىا الصىىىناعية لبنىىىاء 

تبرال اتترايية عالية الجىودة وذال مىردود علمىا وتقنىا ئسى م تىا رتىع مسىتوى مخ

 (.60، 0226الخرئجين والباحثين     البياتا، 

 

 ملخص :تا ج البحث وتوصياته ومقترحاته: 

 أوال: ملخص :تا ج البحث: 

 كا:ت أبم النتا ج: 

تىا ئوجد ترل داص احصىا يا بىين المجموعىة التجرئبيىة والمجموعىة المىابطة  -1

ولصالح المجموعة التجرئبية مما ئدص علىى ان ا ىتخدام  فيائاءتحصي  اترادهما تا ال

 المختبر افتترايا افل ترونا له دور وايح تا يئادة تحصي  الطلبة. 

ف ئوجد ترل داص احصا يا بين المجموعة التجرئبية والمجموعة المابطة تىا  -0

ا تخدام المختبر افتترايا ليل لىه  لدى اترادهما، مما ئعنا ان شدة المالحظةتنمية 

 لدى الطلبة. شدة المالحظةدور وايح تا تنمية 

 

 ثا:يا: توصيات البحث: 
تىىا يىىوء مىىا ورد تىىا ثهميىىة البحىىث ومقدمتىىه والخلفيىىة النظرئىىة والدرا ىىال السىىابقة 

 بما ئلا:  الباحثواعتمادا على نتا ج البحث ئوصا 

ية افل ترونيىىة لتجىىاوي الموىى الل اف ىىتفادة مىىن تقنيىىة المختبىىرال افتترايىى -1

والعوا ىىق التىىا تواجىىه المدر ىىين وخاصىىة تىىا بعىىا التجىىار  التىىا لىىيل للطالىىب ثي 

 خبرة  ابقة ب ا ثو التجار  التا تنطوي على بعا المخاطر. 

قيام  ليىال التربيىة و ليىال المعلمىين بويىع مقىررال خاصىة لطالب ىا توىجع  -0

 ال افتترايىىىية تىىىا تىىىدرئل الفيائىىىاءرعلىىىى ا ىىىتخدام تطبيقىىىال الحا ىىىو  والمختبىىى

 خصوصا والعلوم عموما. 

انواء موقع للمختبرال افتترايية على الوىب ة العالميىة ل اتىة المىواد العلميىة  -3

وللصىىفوف الثانوئىىة المختلفىىة بمىىا ئتىىيح ا ىىتفادة الطلبىىة والمدر ىىين مىىن هىىذه التقنيىىة 

 وخاصة الطلبة ل ا ئمار وا النواطال الالصفية.
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 قترحات البحث: ثالثا: م

اجراء المائد من البحوث تا مجاص المختبرال افتترايية افل ترونية  ئقترح الباحث

 و ما ئلا: 

  .اجراء بحوث ممارلة ول ن على صفوف المرحلة اإلعدادئة 

  .اجراء بحوث ممارلة ول ن على متريرال تابعة اخرى  التف ير بانواعه 

 لم نىة التىدرئل ومعرتىة اررهىا تىا  راء بحوث ممارلة على الطال  المعدئنجا

 تنمية اتجاهات م نحو م نة التدرئل. 

 

 المصادر: 
ال العلميىىة لتطىىوئر تفعيىى  دور المختبىىر(، 0220ثبىىو عبىىدون، عدئسىىان ابىىراهيم   -1

 تا المرحلة الثانوئة، جامعة الوارقة، افمارال العربية المتحدة.  ال يمياءتعليم 
 مبىىىدث العالقىىىة المنحنيىىىة (، 0220د جىىىوهر  افيئرجىىىاوي، تايىىى  محسىىىن واحمىىى -0

Inverted-U-Principle ث سىىه -انموذجىا تىا ابحىىاث طرا ىق التىىدرئل افرتباطيىة 

 010، جامعة برداد،  لية التربية، مجلة األ تاذ، العددومعالجته افحصا ية

 ،افبعىاد العمليىة والتطبيقيىة تىا التعلىيم افل ترونىا(، 0216البياتا، م ند محمىد   -0

 الوب ة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، افردن، عمان.

الفيائىىاء (، 0216جم ورئىىة العىىرال، ويارة التربيىىة، المدئرئىىة العامىىة للمنىىاهج   -2
 لبنان، المطبعة العربية، ش.م.ص.  المتو م، للص  األوص

ميىىة تاعليىىة ا ىىتراتيجية العصىى  الىىذهنا تىىا تن(، 0222الحيىىاوي، محىىب الىىدئن   -1
افبىىداعا والداتعيىىة نحىىو العمىى  المختبىىري لىىدى طلبىىة الصىى  الرابىىع قسىىم  التف يىىر
  ر الة ماجستير غير منوورة(،  لية التربية، جامعة الموص .  الفيائاء،

ثرىىر ا ىىتخدام تقنيىىة المعامىى  افتترايىىية علىىى (، 0221الرايىىا، احمىىد صىىالح   -6
لطبيعيىة( تىا مقىرر ال يميىاء تىا تحصي  طال  الص  الثالىث الثىانوي  قسىم العلىوم ا

، ر ىالة ماجسىتير غيىر منوىورة،  ليىة التربيىة، جامعىة الملىك التعليميىة منطقة القصيم

   عود، الرئا

، ملخصىال شىوم: نظرئىال ومسىا   تىا افحصىاء(، 1271شبيجي ، موراي. ر   -7

 ترجمة شعبان عبد الحميد شعبان، مصر، القاهرة، دار الف ر العربا. 

مقارنة رالرة انماط لتجار  الفىرص اف ت وىاتية (، 0222ي، طه محمود  الوالو -1
، تحصي  طال  الص  الثانا المتو م لمادة ال يميىاء وتنميىة ا ىتطالع م العلمىا تا

  ر الة ماجستير غير منوورة(،  لية التربية، جامعة الموص . 

، بمدئنىىة جىىدةالتجىىار  المعمليىىة تىىا مقىىرر افحيىىاء لطىىال  الصىى  الثالىىث الثىىانوي -2

 جامعة ام القرى،  لية التربية، اطروحة د توراه غير منوورة. 

، اختبىىىارال الىىىذ اء والوخصىىىية(، 0221عبىىىد الفتىىىاح   إ ىىىماعي عبىىىد ال ىىىاتا،  -12

 مصر، اف  ندرئة، مر ا اف  ندرئة لل تا . 

، الممل ىىىة العربيىىىة لرىىىة التربىىىوئين(، 0217العمىىىر، عبىىىد العائىىىا بىىىن  ىىىعود   -11

 ئة، الرئا ، م تب التربية العربا لدوص الخليج. السعود
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درا ىة مقارنىة،  –نظرئال التعلىيم (، 1216غايدا، جورج ورئموند  ور ينا   -10
 ، ترجمة علا حسين حجاج، ال وئت، مطابع الر الة. الجاء الثانا

ث اليب تدرئل العلىوم تىا المرحلىة اف ا ىية (، 0221القبيالل، راجا عيسى   -10
 ، افردن، عمان، دار الثقاتة. ئا  األطفاصر ومرحلة

، افردن، عمان، ا ا يال القيا  تا العلوم السلو ية(، 0222النب ان، مو ى   -12

 دار الورول للنور والتويئع. 

 

15- Balmush, N & Dumbravianu, R. (2005), Virtual laboratory 

in Optics, third international conference on Multimedia and 

Information of Communication Technologies in Education, June 

7-10
th

, 2005.  

16- Change, Chun-Yen (2002), Dose Computer Assisted 

instruction + Problem Solving = Improved Science outcomes? A 

pioner Study, Journal of Education Research, 95(3): 143-150. 

17- Cohen 

18- Jensen, N. et. Al., (2004), Development of a Virtual 

laboratory System for Science Education, Intoractive 

Multimedia Electronic Journal of Computer – Enhanced 

Learning:  

19- http://imej.wfu.edu/articles/2017/2/03/index.asp.  

 

(5الملحق )  

التحصيلا:ختبار اف  

اختر الجوا  الصحيح ل   مما ئاتا : 1   

الحاله التا ئ ون للماده ش   مترير وحجم رابت ها : : 1  

 

الحاله السا له –الحاله الصلبه ج  –ث الحاله الرايئه      

: اذا  نت قادرا على رؤئة اجااء اجااء ذرتا الصدئوم والحدئد ت ي  ئم نك ان 0

2تفرل بين ما  

بلحصاء مجموع عدد البروتانال والنيوترونال  –صاء عدد البروتانال   بلح –ث   

باحصاء عدد افغلفه التا تدور ب ا افل ترونال –ج   

تان عدد النيوترونال تيه : 12وعدده ال تلا  2: عنصر عدده الذري 0  

12 -ج   12 -      2 –ث       

: ترير تيائا ا موجود بين التريرال افتيه هو : 2  

تحمير الطعام –عجن الطحين ج  –حرل ورقه    –ث   

: ترتيب العناصر تا الجدوص الدوري بو   عمودي ئسمى  1  

الدوره –الامره ج  –الحاله     –ث   
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وه  ئختل  المف وم اذا  2/ ماذا نقصد بان عنصر معين اتحد مع عنصر اخر  0 

 قلنا ان العنصر المعين ئمتاج بعنصر اخر

ا حياتنا اليوميه : ما اهمية الماء ت 0   

: اشرح دورة الماء الطبيعيه 2   

:عرف عملية التقطير  1   

: عدد م ونال ال واء الجوي واذ ر نسب ا تا الطبيعه  6   

: عل  ما ئلا  7   

ئستعم  غاي رانا او سيد ال اربون تا اطفاء الحرا ق – 1  

وجود النتروجين تا ال واء الجوي  – 0  

تصفيه من و م الن ر وليل من الواطئئ خذ الماء الى محطة ال – 0  

: امال الفراغال افتيه  1   

تا داخله ------تنطفئ الومعه داخ  الناقو  المرلق بعد نفاذ غاي  – 1  

-------عند تعري ا  -------تتلون  برئتال النحا  الالما يه باللون  – 0  

 -----حرر  هو عند تحلي  الماء   ربا يا نالحظ ان حجم غاي ال يدروجينالمت – 0

-----حجم غاي   

-------و  -------و   -------من ا ثر المولثال شيوعا للمياه ها   – 2  

عند امرار ال واء الجوي تا محلوص هيدرو سيد ال السيوم الرا ق نالحظ بعد  – 1

تا ال واء الجوي -------وهذا ئدص على وجود  ------تتره   

: عرف ال يلو غرام  2   

  يلو غرام احسب 112متر م عب و تلته  2، 0ه : جسم حجم12 

  ثاتة الجسم النسبيه – ثاتة الجسم 

–( 0 م 12احسب  تلة    من الا بق   2 0غم /  م 10،6:  ثاتة الا بق  11 

(0 م1الا بق    

اعطيت لك قنينه ممل ه بالحليب وطلب منك ائجاد  ثاتة الحليب ت ي  تقيل : 10 

با تعماص ا طوانه مدرجه ومياان  2حجم الحليب   – ثاتة الحليب    -   من ث

 رقما

/ اي من العبارال افتيه صحيحه واي من ا خاطئه رم صحح الخطل ان وجد 10   

 تلة الجسم تمث  وينه وفتعتمد على على  مية على  مية الماده التا ئحوئ ا  – 1

 ذلك الجسم

سم  ثاتة الجسم المتجانل ها ال تله لوحدة الحجم تا الج – 0  

وحدة قيا   تلة الجسم تا النظام الدولا ها الررام – 0  

امأل الفراغال افتيه بما ئنا ب ا/  12   

عن بعد-----ئجذ  المرناطيل الحدئد اذ ئ رر المرناطيل    – 1  

-----هذه القوه ت رر  -----تخمع التفاحه الساقطه من الوجره بفع  قوه   – 0  

الحر ه -----قوة افحت اك تعم  على  – 0  

-----الحصان الذي ئسحب العربه ئ رر على العربه بقوه  – 2  
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نيوتن  022/ قوتان ت رران على جسم تا ان واحد ومن نقطه واحده الولى  11 

2نيوتن جنوبا  022شماف والثانيه   

مثل ما بمخطم اتجاها على وتق مقيا  ر م منا ب  – 1  

جد مقدار القوه المحصله – 0  

حالة اتاان ولماذا  ه  الجسم تا – 0  


