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  اإلقرار

  :مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان ،أنا الموقعة أدناه

أثر استخدام المختبر اإلفتراضي لتجارب العلوم في تنمية عمليات 
  العلم واكتساب المفاهيم لدى طالبات الصف الخامس في فلسطين

  

باستثناء مـا تمـت    ،لرسالة إنما هو إنتاج جهدي الخاصأقر بأن ما اشتملت عليه هذه ا

أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة  ،إن هذه الرسالة كاملة ،حيثما ورداإلشارة اليه 

  .أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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 الملخص

 فـي  ر اإلفتراضي لتجارب العلـوم  المختب استخدامهدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر 

الصف الخامس األساسي وقد حاولت الدراسة  طالباتتنمية عمليات العلم واكتساب المفاهيم لدى 

  :اإلجابة عن األسئلة اآلتية

التجريبيـة،  (ي الدراسـة  هل يوجد فرق بين المتوسطين الحسـابيين لعالمـات مجمـوعت     -1

 ؟اإلفتراضي ستخدام المختبرإلى اار عمليات العلم يعزى على اختب) والضابطة

ـ   -2 التجريبيـة،  (ابيين لعالمـات مجمـوعتي الدراسـة    هل يوجد فرق بين المتوسطين الحس

  استخدام المختبر اإلفتراضي؟إلى على اختبار المفاهيم يعزى ) والضابطة

البـات الصـف   طالبة تم اختيارها بطريقة قصدية من ط) 40(تكونت عينة الدراسة من 

تم توزيع الخامس األساسي من مدرسة بنات سرطة الثانوية التابعة لمديرية تربية وتعليم سلفيت، 

حيث تم تعيين إحداهما عشـوائيا لتمثـل المجموعـة     ،طالبات الشعبة إلى مجموعتين متكافئتين

طالبة درست باستخدام المختبر اإلفتراضي، واألخرى ضابطة ) 20(التجريبية التي تكونت من 

  .عتياديةطالبة درست باستخدام الطريقة اإل )20(وتكونت من 

  :ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة اآلتية

ختيار من متعدد فقرة من نوع اإل) 14(تكون بصورته النهائية من يات العلم واختبار عمل

ختيار فقرة من نوع اإل) 29(تكون بصورته النهائية من بار المفاهيم العلمية واخت، و بأربعة بدائل

  .المقابالت، و من متعدد بأربعة بدائل



 ك 

وقـد   .)ANCOVA(ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام تحليل التباين األحـادي  

  :أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

) التجريبية، والضـابطة (وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط عالمات مجموعتي الدراسة  -1

 .فتراضيلمختبر اإلااستخدام إلى ت العلم يعزى على اختبار عمليا

 )التجريبية، والضابطة(وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي عالمات مجموعتي الدراسة  -2

 .فتراضياستخدام المختبر اإلإلى لعلمية يعزى على اختبار المفاهيم ا

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة استخدام تقنية المختبر اإلفتراضي فـي تـدريس   

الصـف الخـامس    الباتاكتساب المفاهيم لدى طتنمية عمليات العلم والعلوم لما لها من دور في 

كما أوصت بإجراء دراسات أخرى تتناول تقنية المختبرات اإلفتراضية في تـدريس   .األساسي

  .العلوم وتطبيقها على مستويات صفية مختلفة
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  الفصل األول

  خلفيتهامشكلة الدراسة و

  الدراسة مقدمة

شهدت الممارسات التربوية عموماً، وتدريس العلوم على وجه الخصوص قفزات هائلـة  

نحو األفضل لمواكبة هذا العصر الذي يتميز بالتقدم العلمي والتقني، حيـث أصـبح التحـديث    

فيهن مـن تحـديات علميـة    والتطوير سمة واضحة من أهم سمات ومالمح الحقل التربوي لما 

التكنولوجية، ومع تطور صناعة الحاسبات، تزايد اإلهتمام بتحسين  وفي ظل الثورة. وتكنولوجية

 تسـاب كا مساعدة الطالب على نواتج تعلّم العلوم عند الطلبة، حيث أصبح اإلهتمام منصباً على

استراتيجيات ومهارات التفكير المناسبة التي تمكنهم من التعامل مع المواقف الحياتية المستجدة، 

  .لميةوتنمية اتجاهاتهم الع

ولما كانت المناهج الدراسية أداة لتربية الفرد القادر على التفكير العلمي السليم، وبما أن 

طرائق التدريس تعتبر أحد مكونات هذه المناهج، كان لزاما على القائمين على العملية التعليمية 

، نظـرا ألن  إعادة النظر في الطرائق المعتمدة على التلقين، والبحث عن طرائق تدريسية جديدة

التلقين يضع المتعلمين في قوالب جامدة من الحفظ واالستظهار مما يفقدهم القدرة علـى الفهـم   

  ). 2004، تروبيج وبايبي وبول؛ Crowell,1989(والتفكير العلمي السليم 

وجد طريقة بعينها تمثل أفضل الطرائق لتدريس جميع المواضيع العلميـة، إال أن  ال تو

وطرائق تدريس يقوم فيها المعلم بالسيطرة على العملية التعليمية من حيـث  هناك استراتيجيات 

التخطيط والتنفيذ والمتابعة، كما أن هناك استراتيجيات وطرائق تدريس أخرى يكون فيها المعلم 

موجها ويكون المتعلم فيها مشاركا بنسبة عالية في العملية التعليمية، وهذا النوع مـن الطرائـق   

السلوكيات اإليجابية  على اكتساب المتعلمين مساعدةسة عمليات العلم المختلفة وممار يؤكد على

أبـو لبـدة،   (اإلعتماد على الذات والثقة بالنفس وبث روح التنافس والتعاون فيما بيـنهم  : مثل

2009.(  
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وتعد مواد العلوم الطبيعية من أكثر المواد التي تحتاج في تدريسها، وتفسير مفاهيمها إلى 

الشـاعر،  (خبرات متعـددة ومتنوعـة    كسبم المختبر المدرسي لمساعدة الطالب على استخدا

ويعتبر المختبر جزءاً ال يتجزأ من التربية العلمية وتدريس العلوم، فهو القلب النـابض  ). 1994

في تدريس العلوم في مراحل التعليم المختلفة، وال يعتبر العلم علماً مالم يالزمه التجريب والعمل 

ية العلمية المختبر وأنشطته أهميةً كبيرةً ودوراً المخبري؛ لهذا تولي اإلتجاهات الحديثة في الترب

بارزاً في تدريس العلوم، ويتمثّل هذا الدور بارتباط المختبر ارتباطاً عضوياً بـالمواد العلميـة   

المنهجية الدراسية التي من المفترض أن تكون مصحوبة باألنشطة واالستقصاء العلمي من جهة، 

  ).2004زيتون، (خرى وتحقيق أهداف تدريس العلوم من جهة أ

جاء اإلهتمام بتدريس مادة العلوم كونها أكثر المـواد الدراسـية ارتباطـاً بتقـدم      ،لذا

فهما يرتبطان ببعضهما ارتباطا  التكنولوجيا، حيث أصبح العلم والتكنولوجيا وجهان لعملة واحدة

واإلتصاالت في تـدريس  ؛ لذا أكد العديد من التربويين على أهمية دمج تقنية المعلومات عضويا

العلوم الرتباطها الوثيق بنمو الطالب العلمي المتكامل الذي يسعى إلى أن يكون تعليماً ذا معنـى  

  ). 2004، البواب ومفضي؛ والشناق و2012، جوهرالحافظ و(

تحقيق التعلم تنادي باستخدام التدريس اإللكتروني ل) البنائية(إن النظرة التربوية الحديثة 

واكتساب الخبرات من خالل إتاحة الفرصة للطالب الكتساب معرفتهم الخاصة وبنائهـا  الذاتي، 

إن استخدام الحاسوب في التدريس قـد يـؤدي إلـى إحـداث     و). 1996األنصاري، ( .بأنفسهم

تحوالت جوهرية في أساليب التعلم والتعليم ليتحول النموذج التربوي في العملية التعليمية التعلمية 

علم المتمركزة حول المعلم، إلى بيئات تعلم مفتوحة ونشـطة وغنيـة بالمعلومـات    من بيئات الت

  ).2008الحافظ، (ومتمركزة حول الطلبة وموجهة من قبل الطلبة أنفسهم 

ويعد المختبر المدرسي مجاالً من أهم المجاالت التي تسهم في تحويل المفاهيم المجـردة  

ع مستوى الخبرة العلمية والعملية لكل من المدرس إلى مفاهيم ملموسة، كما يسهم المختبر في رف

والطالب على حد سواء، و يساعد أيضاً على توفير خبرات حسية متعددة ومتنوعة، تشكل أساساً 

وتعتبر ). 2005، وحطاب شاهين(لفهم الكثير من الحقائق والمفاهيم والقوانين وتطبيقاتها العلمية 
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ة هي مجرد اإلحاطة بالمعلومات التي يكتسبها اإلنسـان  الخبرة أشمل وأعم من المعرفة، فالمعرف

حول أمور حياته من مصادر متعددة مثل الكتاب أو التلفاز أو من صديق، أما الخبـرة فتمثّـل   

، ويكـون منهـا المعلومـات    المعرفة الحية التي يعيشها اإلنسان في مواقف حياتيـة متعـددة  

 قيحقيسهم المختبر في ت و بذلك). 1988الخطيب،(واالتجاهات والميول والقيم وأساليب التفكير 

لعلم وطبيعتـه  أهم أهداف تدريس العلوم، لما للمفاهيم من دور في زيادة فهم الطالب لمادة اأحد 

  ).1996، الخليلي(

 مـن  كثيـر  حوله تدور أساسيا ومحورا ،ةالمنظم للمعرفة الفقري العمود المفاهيم وتشكل

 بأهمية تحظى أصبحت بل ،فقط التعلم جوانب من جانب مجرد المفاهيم تعد فلم ،الدراسية المناهج

  .)2006أبو زايدة، (الطبيعية  الظواهر وفهم والتفسير التنبؤ على تساعد أنها إذ كبيرة،

وتعد المفاهيم من أهم مميزات التفكير ولها أثر كبير في تنظيم الخبرة وفي تذكر المعرفة 

وبما أن المفاهيم العلميـة هـي   . ومتابعة الظواهر وربطها بمصادرها وتسهيل الحصول عليها

األساس لمناهج العلوم في المرحلة األساسية، ولكون معظم تالميذ هذه المرحلـة يتنمـون إلـى    

حسب تصنيف بياجيه، فإنه يجب أن يتم اختيار المفـاهيم العلميـة    - الحسية -ألولى المرحلة ا

المتوافقة مع المستوى اإلدراكي للمتعلم، وتقديمها بصورة خبرات متنوعة، خاصة وأن المفهـوم  

  ).2008، أبو جابر وقطاميقطامي و(يعد وحدة بناء المعرفة العلمية 

 وإذا ،الجدوى عديم الحفظ عن المتعلم ويبعد الستيعاب،ا وأ الفهم إلى المفاهيم تعلم ويؤدي

 ذا يصـبح  التعلم فإن ولذلك ،جديدة مواقف في الفهم هذا تطبيق أمكن االستيعابأو  حدث الفهم ما

 يقبلـون  التالميذ فإن معنى للتعلم أصبح ما وإذا ،معنى للتعلم يجعل المفاهيم تعلم فإن معنى، وعليه

  ).2001 نشوان،( ذاتي واهتمام بدافعية التعلم على

واكتساب المفاهيم وتشكيلها يحتاج إلى ممارسة عمليات تفكيرية في التفاعل مع الخبرات 

الخليلي (الطبيعية والحسية، كما يحتاج إلى معلم متمرس ومتفاعل وقادر على التطوير والتوجيه 

  ).1996وزمالؤه، 
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لعلمية لدى الطلبة وتعميقها والتي تعد كما يسهم المختبر المدرسي في تنمية اإلتجاهات ا

ة والعمل على زيادة دافعية الطلبـة نحـو تعلـم العلـوم     ن أهم أهداف تدريس العلوم الرئيسم

  ).1994الحذيفي، (

ونظراً ألهمية استخدام المختبرات العلمية، والزيادة من تحقيق الفائدة من إجراء التجارب 

ي إجراء التجارب المخبريـة باسـتخدام التقنيـات    واألنشطة المخبرية ظهرت أساليب جديدة ف

وتهدف مثل . التكنولوجية الحديثة المتمثلة في توفير تعليم افتراضي من خالل استخدام الحاسوب

هذه البرامج إلى تسهيل فهم الطالب للمفاهيم العلمية، واإلسهام في تكوين اتجاهات إيجابية نحو 

دافعية الطلبة وزيادة إقبالهم على مادة العلوم؛ من خـالل  تعلّم العلوم لدى الطالب، كما تزيد من 

ما توفره من متعة للطالب أثناء تنفيذ األنشطة المخبرية المصممة علـى الحاسـوب، وإتاحـة    

الفرصة للطالب لإلعتماد على نفسه، وفتح أفاق المعرفة أمامه لبناء معرفة جديدة، وحل مشـكلة  

  ).2004الشناق وآخرون، (رد المادية النقص التي تواجهها المدارس في الموا

وبـرامج المحاكـاة     Virtual Labsكما أصبحت تطبيقات المختبـرات اإلفتراضـية  

الحاسوبية واستخدامها في تدريس العلوم دليالً واضحاً على أهمية وتأثير الحاسب اآللـي علـى   

مها واقعيـاً بسـبب   وفتحت المجال أمام المتعلم للمرور بخبرات قد ال يستطيع أن يتعل. التدريس

عوامل كثيرة، كالخطورة، والتكلفة العالية، أو عدم توفر أجهزة كافية إلجراء التجارب أو ضيق 

كما أن المختبرات االفتراضـية قـد   . الوقت، أو الدقة والصغر المتناهي لحجم المادة المدروسة

، مما يتيح للفرد تصور تمثّل بيئات صناعية تخيلية تقوم على أساس المزج ما بين الخيال والواقع

كما يلعب البعد الثالث أو التجسيم دوراً بارزاً  فـي  . الواقع الحقيقي والتفاعل معه بشكل أفضل

هذه التقنية مما يدفع الطالب ليتفاعل بكل حواسه مع التجربة ليندمج تماماً معها وكأنه ينغمس في 

  ).2004؛ زيتون، 2009الشهري، (بيئة مماثلة للواقع ذاته 

وتعرف المختبرات اإلفتراضية على أنها بيئات تعليم و تعلّم الكترونية افتراضية يتم من 

خاللها محاكاة مختبرات ومعامل العلوم الحقيقية، وذلك بتطبيق التجارب العلمية بشكل إفتراضي 

يحاكي التطبيق الحقيقي، وتكون متاحة لإلستخدام من خالل األقراص المدمجة، أو مـن خـالل   
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إلـى أن   (Martinez, 2003)وأشار مـارتينز  ). 2008الراضي، (على شبكة اإلنترنت موقع 

المختبرات اإلفتراضية لها عالقة بتطبيقات الحاسوب في تدريس مواد العلوم وذلك السـتخدامها  

في معالجة كم هائل من المشاكل التي تواجه تدريس العلوم كالتجارب الخطرة، والتجارب باهظة 

  .لتجارب المعقدة التي تحتاج إلى وقت طويل إلنجازهاالتكاليف، أو ا

أن اسـتخدام المختبـرات    (Kirchner & Huisman,1998)وأكد كيرشنر وهوسمان 

اإلفتراضية يسهم في تنمية عمليات العلم األساسية لدى الطالب كالمالحظة والقياس، كما يساعد 

ات العقليـة العليـا كالتحليـل،    الطالب على اكتساب مهارات التفكير العلمي، وخاصة المهـار 

وتمثل عمليات العلم الجانب اآلخر من العلم، وهـي مجموعـة القـدرات    . والتركيب، والتقويم

المكونة للتفكير العلمي، والتي تمتاز بعمومية ممارستها واستخدامها في كل فروع العلـم حيـث   

د في مادة فإنه يسـتطيع أن  ينتقل أثر تعلمها واكتسابها من فرع علمي إلى آخر، فإن اكتسبها فر

يستخدمها في مادة أخرى، وهي نواتج تعلم مستمرة ال تنتهي بمجرد اإلنتهاء من دراسة موضوع 

من خالل الممارسـة   معين، بل تكون نقطة انطالق في دراسات أخرى، ويتم تعلم عمليات العلم

  ).1996الخليلي، (الفعلية لها 

مع المتغيرات وفي حل المشكالت وفي الوصول ويساعد تعلم عمليات العلم في التعامل 

إلى المزيد من المعرفة ومن ثم تنمو القدرة على التعليل والتحليل، وعلى إدراك العالقات بـين  

األشياء، كما تنمو بعمليات العلم القدرات الحركية والميكانيكية، ويبدأ الطالـب فهـم الطبيعـة    

تجاهات علمية، ولذلك فإن عمليات العلم سب الفرد اممارسة عمليات العلم تكاالستقصائية للعلم، و

  ).2004زيتون، (تستحق التركيز عليها في تعليم العلوم في جميع المراحل التعليمية 

أنهـا  : فوائد عديدة منها) في تدريس تجارب العلوم(فتراضية وبشكل عام فإن للمختبرات اإل

من الخبرة المباشرة، وبذلك تعـد بـديالً ممتـازاً عـن      م للطالب خبرات مهارية قريبة جداتقد

المختبرات التقليدية، كما تعطي الطالب قدرة كبيرة على تصور الكثير من المفاهيم التي يصعب 

باإلضافة إلى أنها تسهم في التغلب على المعوقـات التـي تحـول دون     عليه أن يتخيلها واقعياً،
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لمين مناخاً علمياً تفاعلياً مشوقاً، كما تتيح للطلبة إمكانية ممارسة التجارب الواقعية، وتوفر للمتع

 ).2009الشهري، (ممارسة التجربة العلمية خطوة بخطوة 

إلى أن المختبرات اإلفتراضية تقضي على مشكلة عدم كفاية ) 2006البياتي، (وقد أشار 

على مشـكلة تـزاحم   األجهزة المختبرية وخاصة الثمينة منها أو غير المتوفرة، وكذلك القضاء 

  .الطالب أثناء إجراء التجارب

وبما أننا نعيش في عصر يتسم بالتوسع المعرفي، فإن الطرق التقليدية في التعامل مـع  

المعرفية وتحقيق رغبـاتهم وتحسـين   المعرفة لم تعد كافية لمواجهة حاجات المتعلمين التقنية و

ي مواجهة التطور السريع الـذي نعيشـه،   تجاهاتهم، ولذا جاء التفكير في طرائق حديثة تسهم فا

وقد جاءت هذه الدراسة كمحاولـة  . وتتغلب على العوائق اإلقتصادية ومحدودية المكان والوقت

لـدى   واكتساب المفاهيم تنمية عمليات العلم فيلتوضيح أثر المختبر اإلفتراضي لتجارب العلوم 

  .طالبات الصف الخامس

  مشكلة الدراسة

الفلسطينية من ضعف تحصيل الطلبة في مختلف الموضوعات وعلـى  تعاني المدارس 

 (TIMSS) ذا ما أكدته نتائج دراسة تحصيل الطلبة في العلوم والرياضـيات رأسها العلوم، وه

استخدام الطرق التقليدية فـي عـرض المحتـوى    : منها عدة عواملويعود ذلك ل . 2011لعام 

ة علـى التلقـين بـدال مـن     بلمين في تدريسهم للطلاعتماد المعالعلمي، وقلة توفر اإلمكانات، و

 )Minds on activities(، واألنشـطة العقليـة   )Hands on activities ( األنشطة العمليـة 

  .)2007زيتون، (

 في تسهيل دراسة مادة العلوم وفهمهـا  وضرورتها انطالقاً من دور المختبرات العلميةو

ومن خالل عملي كمدرسة لمادة العلوم فقد الحظت نـدرة اسـتخدام    .بصورة نظرية وإجرائية

قلة توفر المختبرات العلمية ل وذلكالمختبرات في إجراء التجارب العلمية الخاصة بمادة العلوم، 

وهذا ما أكده التقرير السنوي الخامس عشر . المجهزة بشكل جيد في معظم المدارس في فلسطين
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) قضايا وإحصاءات: أطفال فلسطين(ي لإلحصاء الفلسطيني بعنوان الذي أصدره الجهاز المركز

المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمختبـرات العلميـة بلغـت     حيث أشار إلى أن نسبة

في  )%48.2( في المدارس الحكومية و ) %66.1 ( ؛ بواقع2010/2011في العام  )61.8%(

بالنسبة لمختبـرات  أما  ،للفترة نفسها )%50.6 ( مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة

في العام  )%68.9(الحاسوب فقد بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للحاسوب 

مـن  ) % 74.4(في المدارس الحكومية، وفي مدارس الوكالـة فـإن   ) % 68.7(؛ بواقع نفسه

مركز ( للفترة نفسها )%68.4 ( مدارسها أصبح فيها مختبرات حاسوب، وفي المدارس الخاصة

يتضح أن مختبرات الحاسوب يمكـن أن تعمـل    تأسيسا لما سبق). 2011الفلسطيني، اإلحصاء 

المواقف التعليمية يتعـذر   بعض وذلك ألن .على سد الفجوة وأن تكون بديالً للمختبرات العلمية

كلفتها، أو بعدها المكاني أو فيها استخدام الخبرات الحسية المباشرة ؛ لخطورتها، أو ندرتها، أو 

 .الزماني

العلمية التي تقف عائقاً أمـام  التعلمية أن المناهج المقررة مليئة بالخبرات التعليمية  وبما

تنفيذ األنشطة العملية داخـل  لعدم توفر الوقت الكافي لدى المعلمين لالمعلمين الستخدام المختبر، 

طين يتم بطريقة نظرية بعيدة إلى حد كبيـر عـن   وعليه فإن تدريس العلوم في فلس. المختبرات

  .التجريب

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسهم في إضافة استراتيجية جديدة في تدريس العلوم مـن  

خالل توظيف المختبر اإلفتراضي المعتمد على برمجيات الحاسوب مما قد يؤدي إلـى إتاحـة   

الصـف   البـات ية عمليات العلم لـدى ط الفرصة أمام الطلبة للتعلم وفق قدراتهم الخاصة و تنم

  .الخامس واكتساب المفاهيم المتعلقة بمادة العلوم

  أهداف الدراسة

  :هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي تهدف

تنمية عمليات العلم لدى  فيالتعرف على أثر استخدام المختبر اإلفتراضي لتجارب العلوم  -1

 .في محافظة سلفيتطالبات الصف الخامس 
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الصف  الباتط مساعدة أثر استخدام المختبر اإلفتراضي لتجارب العلوم فيالتعرف على  -2

 .على كسب المفاهيمالخامس 

  أسئلة الدراسة

  :الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤالين اآلتيين تحاول

التجريبيـة،  (لدراسة مجموعتي اطالبات هل يوجد فرق بين المتوسطين الحسابيين لعالمات  •

  ؟استخدام المختبر اإلفتراضيإلى على اختبار عمليات العلم يعزى ) والضابطة

التجريبيـة،  (مجموعتي الدراسة  طالبات هل يوجد فرق بين المتوسطين الحسابيين لعالمات •

 المختبر اإلفتراضي؟ يعزى إلى استخدام العلمية على اختبار المفاهيم) والضابطة

  أهمية الدراسة

  :يلي تكمن أهمية هذه الدراسة فيما

  األهمية النظرية: أوال

تساهم هذه الدراسة في إبراز أهمية المختبر اإلفتراضي كونه من اإلستراتيجيات الحديثة 

في تدريس العلوم في المدارس الحكومية في الضفة الغربية، كما تسهم في إبراز مـدى تـأثير   

ات الصف الخامس فـي  المختبر اإلفتراضي في تنمية عمليات العلم واكتساب المفاهيم لدى طالب

  .المدارس الحكومية في محافظة سلفيت

  األهمية البحثية: ثانيا

تساعد هذه الدراسة في توفير آفاق علمية وبحثية للباحثين في مجال المناهج حيث تعتبر 

من الدراسات األولى التي تحاول التعرف علـى أثـر    –في حدود علم الباحثة  –هذه الدراسة 

  .تنمية عمليات العلم واكتساب المفاهيم لدى طالبات الصف الخامس المختبر اإلفتراضي في
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  األهمية التطبيقية: ثالثا

وتتمثل في النتائج التي قد تنتج عن هذه الدراسة وكيفية اإلستفادة منها في المؤسسـات  

التعليمية، كما تساعد وزارة التربية والتعليم العالي في إعداد البـرامج والدراسـات التدريبيـة    

الخاصة بالمعلمين في المدارس الحكومية، و تسهم في التغلب على الصـعوبات التـي تواجـه    

  .المعلمين في استخدام المختبرات التقليدية

  فرضيات الدراسة

  :الدراسة باختبار الفرضيتين اآلتيتين قامت

بين المتوسطين الحسـابيين   )α = 0.05( ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة   -1

على اختبار الكشف عن عمليات العلم ) التجريبية، والضابطة(ي الدراسة لعالمات مجموعت

  .المختبر اإلفتراضي يعزى إلى استخدام

ـ  )α = 0.05(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة    -2 ابيين بين المتوسطين الحس

 على اختبار الكشف عـن المفـاهيم  ) والضابطة التجريبية،(لعالمات مجموعتي الدراسة 

  .المختبر اإلفتراضي يعزى إلى استخدام العلمية

  حدود الدراسة

  :تحددت هذه الدراسة بالحدود اآلتية

  .مدرسة بنات سرطة الثانوية في محافظة سلفيت في الضفة الغربية :الحدود المكانية

  .م2013/2014الدراسي م الفصل الدراسي الثاني من العا :الحدود الزمانية

  .طالبات الصف الخامس األساسي :الحدود البشرية

  .من كتاب العلوم العامة للصف الخامس األساسي) المادة(وحدة  :الحدود األكاديمية
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  مصطلحات الدراسة

  :ضمت هذه الدراسة التعريفات اآلتية

تحتـوي علـى أجهـزة    ) في المدارس والجامعات(مختبرات علمية رقمية  :المختبر اإلفتراضي

حاسوب ذات سرعة وطاقة تخزين وبرمجيات علمية مناسبة ووسائل اإلتصال بالشبكة العالمية، 

تمكن المعلم من القيام بالتجارب العلمية الرقمية وتكرارها ومشاهدة التفاعالت والنتـائج بـدون   

  ).1995المناعي، . (التعرض ألدنى مخاطرة وبأقل جهد وتكلفة ممكنة

فكرة عامة أو مصطلح يتفق عليه األفراد نتيجة المرور بخبرات متعددة عـن   :لعلميالمفهوم ا

  ).2004 ،بطرس(ما يشترك في خصائص محددة يتفق فيها كل أفراد هذا النوع يء ش

مجموعة من القدرات والعمليات العقلية الخاصة الالزمة لتطبيق خطوات المنهج : عمليات العلـم 

  ).2004زيتون، . (المالحظة والقياسالعلمي بشكل صحيح، وأهمها 

 .دراسة ظاهرة محددة تحت ظروف محددة ايقصد به ةمضبوط ةقف صناعيامو :تجارب العلوم

  ).1988الخطيب، ( أو التحقق من صحة فرض معين
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  الفصل الثاني

  طار النظري والدراسات السابقةاإل
  

  طار النظرياإل

  الدراسات السابقة

  السابقةالتعقيب على الدراسات 
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  الفصل الثاني

  طار النظري والدراسات السابقةاإل

  طار النظري اإل

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر استخدام المختبر اإلفتراضي لتجارب العلوم 

في تنمية عمليات العلم واكتساب المفاهيم لدى طالبات الصف الخامس، فإنه من المناسب أن يتم 

وثيقة الصلة بهذه الدراسة أال وهي التعليم اإللكتروني وتطبيقاته والمختبـر  التطرق إلى جوانب 

  .اإلفتراضي

  التعليم اإللكتروني

  Electronic Learningمفهوم التعليم اإللكتروني 

نوع من التعلـيم يعتمـد علـى اسـتخدام الوسـائط      نه أب) 2005(الل والجندي عرفه 

التعلمية، واإلتصال بين كل من المعلم والمتعلم، وبين كل مـن  اإللكترونية في العملية التعليمية 

  .المعلمين والمؤسسة التعليمية

عداده وتنفيذه إلكترونيا إنظام تعليمي يتم تخطيطه و"نه أ) Ismail, 2003( سمايل وعرفه

  ".تصاالت المتاحة داخل شبكة اإلنترنتعبر تقنية المعلومات واإل

ليات االتصال الحديثة من آطريقة للتعليم باستخدام "أنه على  )2005(عبد الحي  هويعرف

كتبـات  مليات بحـث و آلي وشبكاته ووسائله المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآحاسب 

  ".م في القاعة الدراسية ألكترونية وكذلك بوابات اإلنترنت عن بعد إ

ام الوسـائط  ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على اسـتخد " أنه )2006( ويعرفه محمد

هداف التعليمية وتوصيل المحتوى التعليمي إلى المتعلمين دون اعتبار التكنولوجية في تحقيق األ

  ".ة والمكانية يللحواجز الزمان
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نوع من التعليم يعتمد على استخدام الوسـائط التكنولوجيـة،   : وتعرفه الباحثة على أنه

  .لمتعلم لتحقيق األهداف التعليميةوشبكات اإلنترنت في اإلتصال والتواصل بين المعلم وا

 ،E-Learningرتبط المختبر اإلفتراضي ارتباطا وثيقا بتطبيقات التعليم اإللكترونـي  يو

ظهور ما بات يعرف بالواقع اإلفتراضي الـذي هـو    إلىدت أوما انبثق عنه من مجاالت عدة 

هذه المفاهيم والمصطلحات  بينن العديد من األدبيات لم تفصل إبل  ،ساس المختبر اإلفتراضيأ

عتمد المختبـر اإلفتراضـي علـى    حيث ي .خرلتداخلها الكبير و اعتماد بعضها على البعض اآل

ويستطيع المتعلم بواسـطة هـذه    ،شبكة اإلنترنتمكانات الحاسوب والبرمجيات وإستفادة من إلا

ي مخـاطر  التعرض أل التقنية القيام بالتجارب العملية بشكل يحاكي الواقع إلى درجة كبيرة دون

  .تكلفة ممكنةوبأقل جهد و

  كترونيإللنواع التعليم اأ

ـ دد حي  والجنـدي  اللو ،)2001 (الشـهري ، و)2002(الرافعـي و ،)2002( ىالموس

  :نواع التعليم اإللكتروني فيما يليأ ،)2005(

 )synchronous E-learningالمتزامن (التعليم اإللكتروني المباشر  -أ

المعلم والمتعلم لتبادل سلوب وتقنيات التعليم المعتمدة على اإلنترنت للتواصل بين أويعني 

 المحادثـة ( ما في الوقـت الفعلـي لتـدريس المـادة مثـل     إ ،بحاثموضوعات األالدروس و

 ما يميـز و ،و تلقي الدروس من خالل ما يسمى بالفصول اإلفتراضيةأ، ) Real-time،الفورية

  .Feed Backهذا النوع أن الطالب يمكنه الحصول على التغذية الراجعة المباشرة 

 )synchronous E-learning Aغير المتزامن (التعليم اإللكتروني غير المباشر  -ب

ماكن التي تتناسـب  وقات واألنتقاء األاوفيه يحصل المتعلم على دروس مكثفة من خالل 

ساليب التعليم أويوظف المعلم بعض  ،ي وقتأالمقرر في حيث يدخل الطالب موقع  ،مع ظروفه

هذا النوع أن المـتعلم  ما يميز و ،شرطة الفيديوأو) E-Mail(اإللكتروني مثل البريد اإللكتروني 
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كما يسـتطيع الرجـوع    ،حيث يختار الوقت المناسب له ،يستطيع التعلم حسب وقته واحتياجاته

حصول الطالب على التغذية الراجعة الفورية يعتبر عيبـا  ن عدم أال إ،للمادة المدروسة متى شاء

  .لهذا النوع من التعليم اإللكتروني

  فوائد استخدام التعليم اإللكتروني

  :فيما يليفوائد التعليم اإللكتروني  )2005( ذكر الموسى والمبارك

من نفسهم من جهة و ما بين الطلبة والمدرسة أتصال والتواصل ما بين الطلبة تحقيق اإل

وجهات نظرهم المختلفة مـن خـالل المنتـديات    في تمكين الطلبة من المشاركة ، وخرىأجهة 

، كما تولد يجابا على المتعلمإراء المختلفة مما ينعكس الفورية التي تتيح للطالب فرصة طرح اآل

ي وقـت  أن الطالب مع التواصل مع المعلم في تمكّ، باإلضافة إلى أنها حساس بالمساواةاإللديهم 

التنويـع فـي طـرق     ، وتمكّن المعلم منE-Mail ي مكان من خالل البريد اإللكترونيأومن 

ة حسب ما يناسـب  ءوذلك بالتناوب ما بين الطرق المرئية والطرق المسموعة والمقرو التدريس

، مكانية تكرار المعلومات عن طريق التدريب مما يؤدي إلى رسوخها في الـذهن وإ ،كل طالب

ن يتعلم في أعلم تليها مما يتيح للمإسبوع وسهولة الوصول اهج طوال اليوم وطوال األتوفر المنو

  .وقات الدوامأثناء وخارج أي وقت أوفي  الزمن الذي يناسبه

  عالمياتشار التعليم اإللكتروني محليا وان فيالعوامل التي ساعدت 

مناهج مجال تدريس المناهج وعاليتها في ثبتت فأنواع التي حد األأيعد التعليم اإللكتروني 

كترونـي  لصـبح التعلـيم اإل  أونظرا النتشاره بصورة كبيرة و ثبات فعاليته فقد  .علوم خاصةال

  .ضرورة ملحة

ومن ،ن هناك مجموعة من العوامل التي ساعدت على انتشاره عالميا ومحليـا إومن ثم ف

ر تجـارب  يالتوقع بأن تطـو  حيث أشار إلى أن) 2005 (عبد الحيهم هذه العوامل ما أوردها أ

بتكار تنمية متطلبات اإلونتاجية نماذج التعليم اإللكتروني ستؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة اإلو

دراك المؤسسات والمنظمات التعليميـة بـأن تطبيـق    ، باإلضافة إلى إبداع لدى المواطنينواإل
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طبيعة المعرفة العلمية ونموهـا  ، كما أن تصاالت سيعود بالنفع عليهاتكنولوجيا المعلومات واإل

 .لتطوير نماذج التعليم السائد في كثير من دول العالم المستمر والمتزايد أوجد حاجة شديدة

  احتياجات برامج التعليم اإللكتروني

، خمسة مجاالت هامة تمثل احتياجات التعليم اإللكتروني )2005(ورد الموسى والمباركأ

  :وهي

ـ  أجهـزة  احتياجات برامج األ، وجياتاحتياجات بيئة تأليف البرم ة، و المكونـات المادي

احتياجـات  ، وفتتاحية والرسـوم التوجيهيـة  احتياجات اإلو ،احتياجات بيئة التدريسإضافة إلى 

نتـاج  تكـاليف اإل و خـرى تكاليف التطـوير األ وتكاليف النشاط البشري  :حيث تشمل التكاليف

  .تكاليف التدريس و والتوزيع

  برامج التعليم اإللكترونيخطوات تصميم 

ي نمـوذج مـن   أنه يمكن اتباع أمتفقا بذلك مع معظم األدبيات على ) 2008(الل شار أ

  .نماذج التصميم التعليمي في تحليل و تصميم جميع البرامج التعليمية والتدريبية

التحليـل  : ويشمل عدة مراحل هـي شهر هذه النماذج أمن ) ADDIE(ويعتبر نموذج 

)Analysis(، التصــــميمو )Design(، التطــــوير و)Development(التنفيــــذ ، و

)Implementation(التقويم ، و)Evaluation(.  

فالتحليل هو عملية تحديد ما يجب تعلمه، ويشتمل على تقدير الحاجات وتحليل المـتعلم  

وتحليل المهمة أو المحتوى، أما التصميم فهو يعني تصميم الشاشة، أو ما يطلق عليـه تصـميم   

وجهة، وهو تصميم النصوص واألشكال البصرية على شاشة الحاسب طبقا لمبادىء تصـميم  ال

تحويـل   التـي يـتم مـن خاللهـا     عمليةال الرسالة والمبادىء الجمالية، في حين يعتبر التطوير

و تبدأ مرحلة التطور في الغالب  ،ثرائيإمواصفات التصميم إلى صيغة مادية متمثلة في برنامج 

شـمل  أما التنفيـذ في  ،ولية من المنتجأوهو عبارة عن نسخة  Proto-typeنتاج ما يطلق عليه إب
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على عينة من الجمهور المستهدف بقصد تحسين المنـتج  ) المشروع(ة التعليمية ياستخدام البرمج

جمع بيانات التخاذ  التقويم يتضمنو ،وتشمل مخرجات هذه المرحلة على التقويم التكويني للمنتج

  .و منتج معينأيقاف برنامج إو أر لتحسين قرا

  تطبيقات التعليم اإللكتروني

دى إلـى تعـدد   ألـي ممـا   شهد العصر الحديث تطورا مذهال في تطبيقات الحاسب اآل

كترونـي  إللالتطبيقات ومجاالت التعليم اإللكتروني بشكل متسارع فظهرت عدة مجاالت للتعليم ا

والصـفوف    virtual redityوالواقع اإلفتراضي  virtual learningالتعليم اإلفتراضي :منها

والمحاكاة ،  virtual classesوالفصول اإلفتراضية   Electronic Classesاإللكترونية الذكية 

ومختبرات العلوم   virtual labsوالمختبرات اإلفتراضية   computer simulationالحاسوبية 

 based laboratoryالمحوسبة  

 ن هذه المفاهيم متداخلة بشكل كبيـر أمن األدبيات التي تناولت الموضوع بوتشير العديد 

  .)2009الشهري، (

  المختبرات اإلفتراضية •

تعددت التطبيقات الحاسوبية التي تندرج تحت مظلة التعليم اإللكترونـي مـن فصـول    

واء فيما و محاكاة حاسوبية فجميع هذه التقنيات تتشابه إلى حد كبير سأفتراضية او فصول ذكية إ

ن الباحثة ستعرض الجوانب الدقيقة أال إ  Softwareو البرمجياتأ  Hardwareجهزة يتعلق باأل

  .للمختبرات اإلفتراضية بحكم عالقتها بموضوع الدراسة

   Virtual Labs Conceptمفهوم المختبرات اإلفتراضية

رة شاونظرا لحداثة الموضوع وقلة اإل ،هناك العديد من التعريفات للمختبرات اإلفتراضية

ليه في األدبيات فقد عمدت الباحثة إلى البحث عن بعض التعريفـات فـي الشـبكة العالميـة     إ

  :و هي كالتالي )اإلنترنت(
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ن المختبرات اإلفتراضية أإلى ) Alexiou, C.& et. al, 2008( وآخرون ألكسويشير 

نظمـة  خيرة والتي تعد امتـدادا أل في الفترة األحد المستحدثات التكنولوجية التي ظهرت أتمثل 

  .المحاكاة اإللكترونية ويمكن الحصول من خاللها على نتائج مشابهة لنتائج المختبرات الحقيقية

فـي المـدارس والجامعـات    (هي مختبرات رقميـة  : "بقوله) 1995( المناعي وعرفها

تخزين وبرمجيـات علميـة   تحتوي على أجهزة كمبيوتر ذات سرعة وطاقة ) والمعامل الخاصة

مناسبة ووسائل اإلتصال بالشبكة العالمية، تمكن المتعلم من القيام بالتجـارب العلميـة الرقميـة    

  .وتكرارها ومشاهدة التفاعالت والنتائج بدون التعرض ألدنى مخاطرة وبأقل جهد وتكلفة ممكنة

خاللها محاكـاة مختبـرات   فتراضية يتم من إتعرف بأنها بيئات تعليم وتعلم إلكترونية و

 ،فتراضي يحاكي التطبيق الحقيقيإالحقيقية وذلك بتطبيق التجارب العملية بشكل  ومعامل العلوم

 الل موقع على شـبكة اإلنترنـت  خالل األقراص المدمجة أو من خستخدام من متاحة لإل وتكون

  ).2008الراضي، (

إلكترونية، يتم من خاللها محاكاة المختبـر  بيئة تعلم وتعليم : وتعرفها الباحثة على أنها

الحقيقي والحصول على نتائج مشابهة للنتائج الحقيقية، وتهيئة التعامل بين المعلم والطالب مـن  

  .جهة وبين الطلبة أنفسهم من جهة أخرى

ويتضح من خالل التعريفات السابقة أن المختبرات اإلفتراضية عبارة عن معامـل ذات  

عالية للتدريس وإجراء التجارب العلمية وتكرارها وتسهيل اإلتصال بين المعلم مواصفات تقنية 

 .والمتعلم وتهيئة بيئة تفاعلية بينهما وتنمية العمل الجماعي بين الطالب

  المكونات الرئيسية للمختبرات اإلفتراضية

 :يلي المكونات الرئيسية للمعامل اإلفتراضية، وذلك لتشمل ماإلى )  2006(أشار البياتي 

تبعا للتجربة المعملية ونوع المختبر فإنه باإلمكان ربط أجهزة  :األجهزة والمعدات المعملية -1

متخصصة تقوم باستالم البيانات واألوامر الخاصة بتغيير األجهزة وإعطاء إشارات التحكم 
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بمهمة الالزمة، وكذلك تغيير قيم المدخالت حسب متطلبات التجربة، كما تقوم هذه األجهزة 

إرسال البيانات الخاصة بنتائج التجربة والقراءات المحصلة والمالحظات الخاصة بالتجربة، 

وقد تتوافر كاميرات في المعامل تساعد على اإللمام بنوعية األجهزة وكيفية عملها حسـب  

  .المعطيات المدخلة

سـب شخصـي   يحتاج الطالب أو الباحث إلجراء التجربة جهاز حا :أجهزة الحاسب اآللي -2

متصل بالشبكة المحلية أو اإلنترنت ليستطيع العمل مباشرة في المعمل أو ليتمكن من العمل 

عن بعد في أي زمان ومكان باإلضافة إلى البرامج الخاصة لتصفح الشبكة إضـافة إلـى   

  .البرامج الخاصة بالمحاكاة

بعد وبمـا أن ربـط    في حالة إجراء التجارب عن :تصاالت واألجهزة الخاصة بهاشبكة اإل -3

ون عن طريق التراسل الرقمي فيجـب أن تـربط جميـع    يع المستفيدين مع المختبر يكجم

وط االتصال مأمونة، وأن يتوفر للمستفيد قنـاة  مع شبكة الحاسوب وأن تكون خطاألجهزة 

ل مع المعمل عن طريـق الشـبكة المحليـة أو    عالية تمكنه من التواصتصال ذات جودة إ

 .ستطيع القيام بجميع التجارب المطلوبةالعالمية حتى ي

م أداء نوعين النوع األول خـاص بـتعل  وتنقسم إلى  :البرامج الخاصة بالمعمل اإلفتراضي -4

التجارب وتوفير ما تتطلبه التجربة، والثاني يتضمن برامج المحاكاة والمصممة مـن قبـل   

 .المتخصصين في المجال وكيفية استخدامها

وهي التي تتعلق بكيفية إدارة المعمل والعاملين في أداء التجارب  :واإلدارةبرامج المشاركة  -5

مختبـري  من طــالب وباحثين، حيث تقوم هذه البرامج بتسجيل الطالب في البرنـامج ال 

  .ول الواجب توافرها لكل مستخدم بالمعمل في التجارب المختلفةوتحديد أنواع حقوق الوص

  تدريس العلومفوائد المختبرات اإلفتراضية في 

بعض المميزات للمختبرات اإلفتراضية حيث أنها تقلـل وقـت   ) 2009( الشهريذكر 

التعلم الذي يقضيه الطالب في المختبر التقليدي، وتمكن الطالب من تنفيذ وإجراء تجارب يصعب 
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تنفيذها في المختبر التقليدي، إما لكونها خطرة أو مكلفة أو تتطلب وقتا طـويال، كمـا تضـفي    

المختبرات اإلفتراضية المتعة واإلثارة على المختبر المدرسي، إضافة إلى أن الطالـب يمكنـه   

القيام بتنفيذ التجارب حسب قدراته الفردية وفي الوقت والسرعة والمكان الذي يناسبه، كما تتيح 

فـي  فرصة متابعة ما أنجزه الطالب من أعمال وتقديم التغذية الراجعة الفورية، كما أنها تسـهم  

  .الحد من التكلفة المادية الباهظة التي تتطلبها المختبرات التقليدية من أجهزة ومعدات

  اإلفتراضية المعاملالمعوقات التي تحد من استخدام 

تتطلب في أنها بعض المعوقات التي تحد من استخدام هذه التقنية  )2005( ونويحدد زيت

، لتمثيل الظواهر المعقدة بشكل واضـح أجهزة حاسب آلي ومعدات ذات مواصفات خاصة وذلك 

يحتاج تصميمها وإنتاجها إلى فريق عمل متخصص من المبـرمجين والمعلمـين وخبـراء     كما

ندرة المعامل اإلفتراضية التي تعتمد ، إضافة إلى المناهج وخبراء المادة الدراسية وعلماء النفس

  .على اللغة العربية في التعامل معها

فإن تطبيق تقنية المختبر اإلفتراضي واستخدامها بالشكل الجيد من وجهة نظر الباحثة و

والمفيد يحتاج إلى توافر اإلمكانات المادية والبرمجيات المناسبة، كما يحتاج إلى تدريب المعلمين 

باإلضافة إلى تهيئة الطلبة من خالل التركيز على الجانب التطبيقي عند  ،على استخدام هذه التقنية

استخدام الحاسب اآللي في التدريس واإلبتعاد عن الجانب النظري، حتى يـتمكن الطلبـة مـن    

  .اإلنخراط في سوق العمل في المجاالت التقنية والحاسوبية مستقبال

ية المختبر اإلفتراضي علـى صـعيد   الرغم من الرواج الكبير واإلنتشار الملحوظ لتقنبو

الدول المتقدمة تقنيا والمصدرة والمنتجة لبرامج الحاسوب، إال أن واقعنا التربوي ال يزال بحاجة 

حيث تشير . ماسة إلى تطوير طرق وأساليب التدريس عن طريق تفعيل هذه التقنيات واألخذ بها

  .ير لألخذ بتقنية المختبر اإلفتراضيمعظم األدبيات إلى أن مدارسنا الزالت تفتقر إلى حد كب
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  الدراسات السابقة

  :قامت الباحثة بتقسيم الدراسات السابقة ذات الصلة بدراستها إلى محورين رئيسين

  وبحوث تناولت المختبر اإلفتراضي دراسات :المحور األول

بدراسة أثر استخدام برنامج محاكاة حاسوبية  (Rosenquist ,2000)قام روسنكويست 

طالباً مـن  ) 34(كبديل للعمل الحقيقي في إجراء تجارب العلوم، حيث تكونت عينة الدراسة من 

تجريبيـة  : طالب الصف الخامس في الواليات المتحدة األمريكية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين

وهذه المجموعة درست ) 17(، وضابطةطالباً، وهذه المجموعة درست باستخدام الحاسوب) 17(

القبلي والبعدي كأداة لدراسـته، وخلصـت    االختبارباستخدام المعمل الحقيقي، واستخدم الباحث 

الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسـي بـين المجمـوعتين    

  .التجريبية والضابطة

ى معرفة فاعليـة برنـامج محاكـاة    بدراسة هدفت إل (Micheal, 2001)وقام مايكل 

حاسوبية في إجراء التجارب المعملية مقارنة بالمختبر التقليدي، وطبقت الدراسة على عينة مـن  

طالب المرحلة الجامعية في الواليات المتحدة األمريكية، وعمد الباحث إلى قياس القدرة علـى  

صت الدراسة إلـى عـدم وجـود    اإلنتاج اإلبتكاري لدى المجموعتين التجريبية والضابطة، وخل

  .فروق دالة إحصائياً في القدرة على اإلنتاج اإلبتكاري بين المجموعتين التجريبية والضابطة

دراسة في تايوان هدفت إلى استقصاء أثر تقنيـة   (Change, 2002)وقد أجرى تشينج 

لوم، حيث المختبر اإلفتراضي المبني على حل المشكالت في تحصيل واتجاهات الطالب نحو الع

: طالباً وطالبة، قسمت إلـى مجمـوعتين  ) 294(تكونت عينة الدراسة من مجموعة مكونة من 

طالباً وطالبة، وتوصـل  ) 138(طالباً وطالبة، وضابطة تكونت من ) 156(تجريبية تكونت من 

  .إلى نتائج إيجابية للمجموعة التي استخدم في تدريسها المختبر اإلفتراضي

بدراسة في ألمانيا هدفت إلى التعـرف   (Jensen et al, 2004)وقام جينسن وآخرون 

على أثر استخدام المختبر اإلفتراضي على تحصيل الطالب في مجال العلوم الطبيعية والهندسية، 
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وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ما بين أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة    

ستخدام المختبر اإلفتراضي شجع المستخدمين على التقليل والضابطة، كما أدت الدراسة إلى أن ا

من أخطاء التعليم وهذا من شأنه أن يحسن من مخرجات التعليم ويؤدي إلـى قبـول الطـالب    

  .وتفاعلهم لهذه التقنية

دراسـة    (Balmush & Dumbravenu, 2005)وأجرى كل من بالمش و دامبريفنيو

في مالدوفا هدفت إلى تطوير مختبر إفتراضي في مادة الفيزياء لتدريس طالب المرحلة الجامعية 

وتوصلت إلى أن للمختبر اإلفتراضي أثر إيجابي على أداء الطالب حيث أدى إلى فهـم أعمـق   

يها في للظواهر الفيزيائية مع إمكانية فحص الظواهر الفيزيائية الكامنة التي ال يمكن التعرف عل

  .المختبر الحقيقي وبالتالي تحسين استيعابهم للظواهر الفيزيائية

فـي  استخدام مختبر تخيلي في تدريس وحـدة الضـوء    أثر) 2006(وفحص السكجي 

مهارات عمليات العلـم مقارنـة بـالمختبر    على كسب  طالب الصف العاشر األساسيمساعدة 

وتكونـت عينـة    ،ثل المختبر اإلفتراضيحيث قام الباحث بتصميم برمجية خاصة تم ،التقليدي

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند أوخلصت نتائج الدراسة إلى  ،طالبا) 100(الدراسة من 

مهارات العلم لصالح المجموعـة   كسبهمبين درجات الطالب في  )α = 0.05( مستوى الداللة

بين درجات  )α = 0.05(كما وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،التجريبية

و توجد فروق ذات داللة  ،مهارات العلم لصالح فئة مستوى التحصيل المرتفع كسبهمالطالب في 

بين درجات الطالب في إكسابهم مهارات العلم تعزى  )α = 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

  .طريقة التدريس وفئة مستوى التحصيل ألثر التفاعل بين

دراسة عن أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في تدريس العلـوم  ) 2006(أجرى القرني و

حيـث قـام    ،على تحصيل المفاهيم العلمية لدى طالب الصف الثاني المتوسط بمحافظة بيشـة 

وتوصـل   ،للمفاهيم العلمية تحصيلياً واستخدم اختباراً ،الباحث بإنتاج برنامج للمحاكاة الحاسوبية

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات طـالب المجمـوعتين    أالباحث إلى 
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التجريبية والضابطة في تحصيل المفاهيم العلمية في التطبيق البعدي عند المسـتويات الثالثـة   

  .ككل لصالح طالب المجموعة التجريبية) التطبيق ،الفهم، التذكر(

بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام بيئة تعلم إفتراضـية  ) 2008(قامت خالد و

في تعليم العلوم على تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في 

طالبـا وطالبـة، وتـم تقسـيمهم إلـى      ) 146(محافظة نابلس، حيث تكونت عينة الدراسة من 

) 32(مت باستخدام بيئة التعلم اإلفتراضية واشتملت على شعبة ذكـور  تجريبية تعل: مجموعتين

طالبة، وضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية واشتملت على شعبة ذكـور  ) 41(طالبا وشعبة إناث 

التحصيلي كـأداة لدراسـتها،    االختبارواستخدمت الباحثة . طالبة) 41(طالبا وشعبة إناث ) 32(

ق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي واإلحتفـاظ فـي   وخلصت الدراسة إلى وجود فرو

  .مادة العلوم بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية

تجاه نحو استخدام المختبرات اإلفتراضية بدراسة هدفت إلى معرفة اإل) 2008( قام اللو

ن طالب وطالبات التعليم الثانوي العام في التعليم وعالقته ببعض القدرات اإلبداعية لدى عينة م

تجاه نحو استخدام ستبانة اإلإواستخدم الباحث ، في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية

وتشكلت عينة الدراسة  ،ومقياس القدرات اإلبداعية ،المختبرات اإلفتراضية في التعليم اإللكتروني

مـن   ةطالب 50و طالباً 50و ،من القسم العلمي ةالبط 50و طالباً 50 ،طالبا وطالبة) 200(من 

تجـاه نحـو   وتوصلت النتائج إلى أن هناك عالقة موجبة دالة إحصائيا بـين اإل  ،الفرع األدبي

الطالقة ( يةاستخدام المختبرات اإلفتراضية في التعليم اإللكتروني وبعض القدرات اإلبداعية التال

تجاه نحو استخدام المختبرات اإلفتراضية الذكور مرتفعي اإلإن الطالب ، )األصالة –المرونة  –

  .في التعليم اإللكتروني في الصف الثالث الثانوي أكثر قدرة على اإلبداع

بدراسة هدفت التعرف على أثر استخدام المختبر اإلفتراضي في ) 2008(وقام الراضي 

الكيمياء، وقد توصل إلـى   تحصيل طالب الصف الثالث الثانوي قسم العلوم الطبيعية في مقرر

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضـابطة وهـذا يعنـي أن    

  .البالدراسة باستخدام المختبرات اإلفتراضية تؤثر على فاعلية التحصيل الدراسي لدى الط
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عمل اإلفتراضـي علـى   مبدراسة تقوم على فحص فاعلية ال) 2008(قامت المحمدي و

 ،في مقرر الكيمياء في المدينة المنورة صيل المستويات المختلفة لطالبات الصف الثاني ثانويتح

ق المجموعـة  وتوصلت نتائج الدراسة إلـى تفـو   ،طالبة) 33(حيث تكونت عينة الدراسة من 

التحصيلي لصـالح المجموعـة التجريبيـة لجميـع      االختبارالتجريبية في متوسطات درجات 

  .المستويات

 ،إلى التعرف على أثر استخدام المختبرات المحوسـبة ) 2008(دراسة الجوير  وهدفت

واتجاهاتهم نحـو   في المملكة العربية السعودية وبرامج المحاكاة الحاسوبية على تحصيل الطلبة

واستخدم  ،وبرامج المحاكاة الحاسوبية، إضافة إلى اتجاهاتهم نحو  المختبرات المحوسبة، الكيمياء

 وتكونت عينة الدراسة من، تجاهلقياس اإل ةواستبان تحصيلياً اًن للدراسة وهما اختبارالباحث أداتي

 ،يجابية نحو اسـتخدام المختبـرات المحوسـبة   إتجاهات إوأظهرت النتائج وجود  ،طالبا) 51(

  .وبرامج المحاكاة الحاسوبية في تعلم الكيمياء

م المختبـرات  دراسة هدفت التعـرف علـى أثـر اسـتخدا    ) 2009(وأجرى الشهري 

اإلفتراضية في مساعدة طالب الصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية على كسـب  

وقد خلصت الدراسة إلـى وجـود فـروق بـين     . مهارات التجارب المعملية في مقرر األحياء

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فـي اكتسـاب مهـارات التشـريح والفيسـيولوجيا      

  .الكلية في حين لم تظهر فروق في مهارات المورفولوجياوالمهارات 

  دراسات وبحوث تناولت استخدامات الحاسوب في تدريس العلوم: المحور الثاني

تجاهات نحو التعليم باإل )Lowe & Borstorf, 2006( اهتمت دراسة بورستورف ولو

. اإللكتروني والذي أصبح أكثر أساليب التعليم شيوعاً بالجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفـة 

دراكـاتهم  إللتعـرف علـى    ةانطالباً والذين تم تطبيق اسـتب  )113(وتكونت عينة الدراسة من 

من أفراد العينـة أظهـروا    )%88 ( وأوضحت نتائج الدراسة أن .وقناعتهم بالتعليم اإللكتروني

منهم اآلخرين  )%79(اتجاهات إيجابية وخبرات موجبة نحو استخدام التعليم اإللكتروني، ونصح 
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بينما تركزت أوجه قصور هذا النوع من وجهة نظر الطالب في . باستخدام هذا النوع من التعليم

قترحت اإلناث المزيد من الحاجة إلى المزيد من التواصل مع المعلمين والطالب اآلخرين حيث ا

ستخدام، بينما طلب الذكور والطالب األصغر سـناً  المعلمين ووضوح تعليمات اإل التواصل مع

  .المزيد من التواصل مع الطالب اآلخرين

إلى التعرف على  )(Mahdizadeh. Et. al, 2008ه ئوهدفت دراسة ماهديزاده وزمال

لمعلمين لبيئات التعلم اإللكترونـي فـي التعلـيم    العوامل التي يمكن في ضوئها تفسير استخدام ا

 Wageningenمدرساً في أقسام مختلفة في جامعة  )178(وتكونت عينة الدراسة من . الجامعي

للتعرف علـى العوامـل المجـددة السـتخدام التعلـيم       ةانولندا وقام الباحثون بإعداد استبفي ه

وأوضحت نتائج الدراسة أن اتجاهات وآراء أعضاء هيئة التدريس تلعـب الـدور   . اإللكتروني

من التباين في متغيـر  % 43الحاسم في استخدام بيئات التعلم اإللكتروني بالجامعات حيث تمثل 

راسة أهمية إدراك أعضاء هيئة التدريس لقيمة كما أوضحت الد. استخدام بيئات التعلم اإللكتروني

  .فائدة بيئات التعلم اإللكتروني في تحقيق أهداف العملية التعليمية

  على الدراسات السابقة تعقيبال

لكتروني والتوجهات التقنية على استخدام تطبيقات التعليم اإلالسابقة تتفق معظم الدراسات 

، و ) 2001(، ودراسة مايكـل  ) 2000(ست يسينكوالحديثة في هذا المجال كما في دراسة رو

وزمالئـه   ماهـديزاده  ، ودراسـة ) 2006(، ودراسة بورستورف ولو )2006(دراسة القرني 

)2008.(  

وعلى الرغم من أن معظم الدراسات تتفق في مضمونها العام وتقع تحت مظلة التعلـيم  

فدراسـة   ؛لتقنيـة الدقيقـة  فـي التفصـيالت ا   –لى حد مـا  إ –نها تختلف أال إ كتروني ،لاإل

فجميعها قد استهدفت المحاكـاة  ؛ ) 2006(والقرني  ،)2001(ومايكل  ،) 2000(روسينكويست 

، ) 2005(وبـالمش   ،)  2004(نسـن  ي، و ج) 2002(الحاسوبية في حين أن دراسة تشـينج  

ــدي ) 2008(، والل )2006(والســكجي  ــد ) 2008(والراضــي  ،)2008(، والمحم ، وخال
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فجميعها تناولت المختبرات االفتراضية ، بينما تناولـت دراسـة    ؛)2009(والشهري ، )2008(

  ) .2008( رواحدة فقط المختبرات المحوسبة والمحاكاة الحاسوبية معا ، وهي دراسة الجوي

وأكدت بعض الدراسات على وجود اتجاهات ايجابية لدى الطالب والمعلمين نحو دراسة 

، )2008(، والل )2002(فتراضية، كما في دراسة تشـينج  برات اإلالعلوم باستخدام تقنية المخت

بين االتجاه  احدى الدراسات على وجود عالقة موجبة دالة احصائيإكما دلت  .)2008( روالجوي

: بداعيـة لكتروني، وبين بعض القـدرات اإل فتراضية في التعليم اإلنحو استخدام المختبرات اإل

  ).2008(ذلك كما في دراسة الل صالة، وكالطالقة، والمرونة، واأل

فراد المجموعتين أحصائيا بين إن هناك دراستين أشارتا الى عدم وجود فروق دالة أال إ

وضحت عدم وجـود فـروق   أ، التي )2000( تدراسة روسنكويس: وهما التجريبية والضابطة،

التـي   ،)2001(بين المجموعتين في التحصيل الدراسي، ودراسة مايكـل   ةحصائيإذات داللة 

نتـاج  حصائية بين المجموعتين في القـدرة علـى اإل  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إخلصت 

  .بتكارياإل

في كونها تعتمـد علـى بيئـة تعلـم     ) 2008(وتتشابه الدراسة الحالية مع دراسة خالد 

تختلف إال أنها . افتراضية تتشابه إلى حد كبير مع المختبر اإلفتراضي المستخدم في هذه الدراسة

إلى التعرف على أثر استخدام بيئـة تعلـم   ) 2008(عنها في أهدافها؛ حيث هدفت دراسة خالد 

افتراضية على تحصيل طلبة الصف السادس، في حين هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على 

أثر استخدام المختبر اإلفتراضي لتجارب العلوم في تنمية عمليات العلم واكتساب المفاهيم لـدى  

   .لبات الصف الخامسطا

كمتغير معدل، فقد تكونت عينة الدراسة مـن  ) الجنس(متغير ) 2008( واستخدمت خالد

في تحليل  MANOVAواستخدمت تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة . طالبا وطالبة) 146(

مادة النتائج التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي واالحتفاظ في 

والتقـويم  العلوم لدى طلبة الصف السادس، ووجود فروق دالة إحصائيا في التطبيق والتحليـل  

  .لصالح المجموعة التجريبية
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كما  .وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات المذكورة في كونها تستخدم المنهج التجريبي

سات السابقة، وكذلك كمـا فـي   مع التقنيات التي قامت عليها الدرا أنها تعتمد على تقنية تتشابه

والل  ،)2006(، والسكجي )2002(وتشينج  ،)2001(، و مايكل )2000(دراسة روسينكويست 

، )2008(، وخالـد  )2008(، والراضـي  )2008(، والمحمـدي  )2008( ر، والجوي)2008(

  ).2009(والشهري 

دراسة وفـي  وتختلف هذه الدراسة عن جميع الدراسات السابقة في األهداف الرئيسية لل

فتراضي لتجارب العلوم فـي  ثر استخدام المختبر اإلأالحدود الزمانية والمكانية حيث تبحث في 

  .تنمية عمليات العلم واكتساب المفاهيم لدى طالبات الصف الخامس
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  الفصل الثالث
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  الفصل الثالث

  جراءاتالطريقة واإل

ستقصـاء فاعليـة اسـتخدام    افراد الدراسة التي تهدف الى يتضمن هذا الفصل وصفا أل

الصف  الباتتنمية عمليات العلم واكتساب المفاهيم لدى ط فيفتراضي لتجارب العلوم ر اإلختبالم

دوات والتأكد من صدقها و ثباتها كما عداد هذه األإدواتها وطرق كما يتضمن وصفا أل .الخامس

  .حصائية المستخدمةجراءات الدراسة ومتغيراتها والمعالجات اإلإيوضح 

  منهج الدراسة

 فينظرا لطبيعة الدراسة التي تبحث في أثر استخدام المختبر اإلفتراضي لتجارب العلوم 

الوصـفي  تنمية عمليات العلم واكتساب المفاهيم، فإن المنهج المناسب لهذه الدراسة هو المـنهج  

 .الكمي

  مجتمع الدراسة

طالبة في الصف الخامس فـي المـدارس الحكوميـة    ) 686(تكون مجتمع الدراسة من 

الجدول كما هو موضح في  ،2013/2014سلفيت للعام الدراسي /لتابعة لمديرية التربية والتعليما

)1(:  

وشعب الصف الخامس فـي مديريـة التربيـة والتعلـيم سـلفيت       الباتأعداد ط: )1(جدول 
2013/2014  

  عدد شعب اإلناث  عدد الطالبات اإلناث
686  24  

فـي  وأسماء المـدارس   وشعب الصف الخامس  الباتأعداد ط) 12(يبين الملحق كما 

 .للعام نفسه المحافظة

  الدراسة عينة

طالبة من الصف الخامس األساسي اللـواتي يدرسـن فـي    ) 40(عينة الدراسة  تضم

في مدرسة بنات سرطة الثانوية التابعة لمديرية التربية )  2013/2014(الفصل الدراسي الثاني 
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والتعليم في محافظة سلفيت التي تعمل بها الباحثة، مما سيسهل عملية تنفيذ الدراسة مـن قبـل   

ختيرت هذه المدرسة بطريقة قصدية، حيث تم تقسيم طالبات الشـعبة إلـى   وقد ا. الباحثة نفسها

مجموعتين متكافئتين بطريقة قصدية، وتم تعيين إحداهما عشوائيا لتمثل المجموعة التجريبيـة،  

  .واألخرى لتمثل المجموعة الضابطة

فـي  طالبة، وتم تدريسها تجارب العلوم المتضـمنة  ) 20(من  تتكون: مجموعة التجريبيةال •

  .باستخدام المختبر اإلفتراضي) وحدة المادة(الوحدة المقررة 

تم تدريسها تجارب العلوم المتضمنة فـي  طالبة، و ) 20( من تتكون: المجموعة الضابطة •

  .داخل المختبر بالطريقة اإلعتيادية) وحدة المادة(الوحدة المقررة 

  دوات الدراسةأ

  :تيةدوات اآلاشتملت الدراسة على األ

  عمليات العلماختبار : أوال

ختيـار  من نوع اإل) 5(الملحق  ،فقرة) 14(في صورته النهائية من  االختبارتكون هذا 

ويعد اختبارا تحصيليا الهدف منه التحقق من فاعلية استخدام المختبـر   ربعة بدائل،أمن متعدد ب

الصـف الخـامس فـي     الباتلدى ط) المالحظة(فتراضي في تنمية عمليات العلم األساسية اإل

ـ      فـي العـام    هموضوع المادة من كتاب العلوم للصـف الخـامس األساسـي المقـرر تدريس

)2013/2014(.  

جراء فراد المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل التجربة إلأعلى  االختباركما تم تطبيق 

  .(ANCOVA)حادي تحليل التباين األ

بصورته األولية على مجموعة من المحكمـين، وتـم تعـديل     االختبارقد تم عرض و

 ،خرىأتم حذف فقرة واحدة نظرا لتكرار مضمونها في فقرات في ضوء آرائهم حيث  االختبار
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ضافة و تعـديل بعـض   إكما تم  ،كثر وضوحا ودقةأعادة صياغة بعض الفقرات لتصبح إوتم 

  .التحكيم عضاء لجنةأسماء أ) 3(المرفقة، ويبين الملحق  شكالاأل

فقرة على عينة استطالعية في مدرسة بنـات سـرطة   ) 14(المؤلف من  االختبارطبق 

طالبـة مـن   ) 30(لفت هذه العينة من أحيث ت سلفيت،-التابعة لمديرية التربية والتعليم ،الثانوية

دقيقة، وبعد ذلك تـم تصـحيح    )40( تطبيقطالبات الصف السادس األساسي، واستغرقت مدة ال

درجة الصعوبة ومعامالت التمييز  إيجادو االختبارستطالعية على هذا العينة اإل طالباتجابات إ

  .لكل فقرة من فقراته

، كما تم حذف )0.80( وتزيد على ) 0.20(تم حذف الفقرات التي تقل درجة صعوبتها عن  •

درجـة  ) 7 ( الملحقويبين  ).1999عبده، ) (0.20(الفقرات التي قل معامل تمييزها عن 

  .االختبارالصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات 

ويبين الملحق  ،)5( فقرة الملحق )14(بصورته النهائية  االختباروبذلك بقي عدد فقرات 

  .االختبارجابة لفقرات هذا نموذج اإل) 6( 

بفارق زمني مدتـه أسـبوعان بـين     االختبارحساب معامل الثبات بطريقة تطبيق وإعادة  •

وهو معامل ثبات عـال  ) 0.72(التطبيق، وتطبيق معامل ارتباط بيرسون حيث وصل إلى 

  ).1999عبده، (ويفي بأغراض الدراسة 

  ختبار المفاهيما :ثانيا

ختيـار  من نوع اإل) 9( الملحق، فقرة )29(في صورته النهائية من  االختبارتكون هذا 

ـ ختبارا تحصيليا الهدف منه التحقق من فاعلية استخدام الماويعد ، بدائلربعة أمن متعدد ب ر ختب

المتضمنة في  للمفاهيم نوقياس فهمهالصف الخامس  الباتتنمية المفاهيم لدى طفي  فتراضياإل

 موضوع المادة من كتاب العلوم للصـف الخـامس المقـرر تدريسـه فـي العـام الدراسـي       

  .ختبار بشكله النهائيدول المواصفات لإلج) 1( قويبين الملح )2013/2014(
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جراء فراد المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل التجربة إلأعلى  االختباركما تم تطبيق 

  .(ANCOVA) حاديتحليل التباين األ

بصورته األولية على مجموعة من المحكمـين، وتـم تعـديل     االختبارقد تم عرض و

عـادة  إوتم  ،لعدم وضوحها ودقتها افقرة واحدة نظرتم حذف في ضوء آرائهم، حيث  االختبار

ويبين الملحـق   ،ضافة فقرتين جديدتينإوتم  كثر وضوحا ودقة،أصياغة بعض الفقرات لجعلها 

  .عضاء لجنة التحكيمأسماء أ) 3(

ستطالعية في مدرسة بنـات سـرطة   افقرة على عينة ) 29(المؤلف من  االختبارطبق 

طالبـة مـن   ) 30(لفت هذه العينة من أحيث ت ،سلفيت-التربية والتعليمالتابعة لمديرية  ،الثانوية

وبعد ذلك تـم تصـحيح    ،دقيقة )60( تطبيقطالبات الصف السادس األساسي، واستغرقت مدة ال

درجة الصعوبة ومعامالت التمييز  إيجادو االختبارستطالعية على هذا العينة اإل جابات طالباتإ

  .لكل فقرة من فقراته

، كمـا تـم   )0.80(وتزيد على ) 0.20(لفقرات التي تقل درجة صعوبتها عن تم حذف ا

درجة  )11(الملحق ويبين ). 1999عبده، ) (0.20(حذف الفقرات التي قل معامل تمييزها عن 

  .االختبارالصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات 

ويبين الملحق  ،) 9( الملحقفقرة  )29(بصورته النهائية  االختباروبذلك بقي عدد فقرات 

  .االختبارجابة لفقرات هذا نموذج اإل) 10( 

بفارق زمني مدتـه أسـبوعان بـين     االختبارحساب معامل الثبات بطريقة تطبيق وإعادة  •

) 0.85(إرتباط بيرسون حيث وصل إلـى   الثبات باستخدام معامل معامل حسابالتطبيق، و

 ).1999عبده، ( وهو معامل ثبات عال ويفي بأغراض الدراسة

  المقابالت: ثالثا

 عـة بعد اإلنتهاء من تطبيق الدراسة، تم إجراء مقـابالت مـع الطالبـات فـي المجمو    

مـع   وانسجامهن ،وتفاعلهن ،ى قبولهنبعض األسئلة لمعرفة مد ليهن، بحيث وجهت إالتجريبية
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ومعرفة أي اإلستراتيجيات كانت أنسب ية، تقنية المختبر اإلفتراضي مقارنة مع الطريقة اإلعتياد

  .وتسجيل آرائهنوأقرب في عرض المادة التعليمية، 

 جراءات الدراسةإ

  :تمثلت إجراءات الدراسة بالخطوات اآلتية

تحديد وحدة دراسية من كتاب العلوم العامة للصف الخامس لتمثل موضوع الدراسة وهـي   •

 ).وحدة المادة(

المادة على أربعة دروس، خصص لكل منهـا عـدد مـن    توزيع المادة التعليمية لموضوع  •

حصة صفية، وبواقع خمسة أسابيع، بحيث تم إعطاء أربـع  ) 20(الحصص بلغ مجموعها 

  .حصص في كل أسبوع لكل مجموعة

سلفيت لتنفيذ الدراسة فيهـا،   –اختيار مدرسة من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم  •

وقد احتوت هذه المدرسـة علـى   . التي تعمل بها الباحثة الثانويةوهي مدرسة بنات سرطة 

شعبة واحدة فقط للصف الخامس، تم تقسيمها إلى شعبتين، حيث تمثل إحداهما المجموعـة  

 .الضابطة واألخرى تمثل المجموعة التجريبية

 .فتراضيوتم تدريسها تجارب العلوم باستخدام المختبر اإل: المجموعة التجريبية -

 .وتم تدريسها تجارب العلوم باستخدام المختبر المدرسي: جموعة الضابطةالم -

 :إعداد األدوات التي استخدمت في هذه الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية •

فقرة من نوع اإلختيار ) 15(صياغة فقرات اختبار عمليات العلم بصورته األولية وعددها  -

 .من متعدد بأربعة بدائل

ي لوحدة المادة لتحديد المفاهيم العلمية التي يتضمنها المحتوى، الملحق تحليل المحتوى العلم -

)2.(  
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تحديد وصياغة األهداف التعليمية لموضوع المادة ممثال بالمادة والعناصـر والمركبـات    -

والمخاليط وطرق فصل المواد، وفقا لتصنيف بلوم لألهداف بالمجـال المعرفـي الـذي    

 .، الفهم، التطبيق، المستويات العليا)التذكر( المعرفة:يتضمن المستويات االتية

بصورته األولية وفقا لمستويات األهداف السابقة الـذكر،   االختبارإعداد جدول مواصفات  -

  .وتحديد النسبة المئوية لكل مستوى

فقرة من نوع اإلختيار مـن  ) 28(صياغة فقرات اختبار المفاهيم بصورته األولية وعددها  -

  .بدائلمتعدد بأربعة 

حيث تم عرضها على مجموعة من الخبراء والمختصين فـي  : التحقق من صدق األدوات -

مناهج العلوم وطرائق تدريسها في جامعة القدس المفتوحة، ومشرفي مبحث العلـوم فـي   

 :وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف التأكد من األمور اآلتية

متضمن في وحدة المادة ممثال بالمادة والعناصر بالمحتوى العلمي ال االختبارارتباط فقرات  -

 .والمركبات والمخاليط وطرق فصل المواد

انتماء فقرات اختبار المفاهيم لمستويات األهداف التي تمثلها وفقا لتصنيف بلوم لألهـداف   -

 .في المجال المعرفي

 .وسالمتها العلمية واللغوية االختباروضوح فقرات  -

 .كما ورد سابقا االختبارلدراسة بطريقة تطبيق وإعادة تطبيق التحقق من ثبات أدوات ا •

تهيئة المختبر المدرسي وأدواته لتنفيذ التجارب المحددة بالطريقـة اإلعتياديـة للمجموعـة     •

  .الضابطة

اإلستعانة بمصمم برمجيات ألغراض بناء مختبر إفتراضي، إلجراء التجارب المتضمنة في  •

  .التجريبيةوحدة المادة للمجموعة 
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عرض التجارب على أعضاء لجنة التحكيم، والطلب منهم إبداء الرأي في مـدى مناسـبة    •

التجارب المصممة لمستوى طلبة الصف الخامس، وفي محتوى المادة التعليميـة، ومـدى   

 .انسجامها مع اإلستراتيجية، وعدلت في ضوء تلك المالحظات

بهدف تحديد الوقت المستغرق  ستطالعية،إلتطبيق اختبار الكشف عن المفاهيم على العينة ا •

و  االختبـار جابة، وحساب درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات هذا لإل

 .معامل ثباته

تطبيق اختبار الكشف عن المفاهيم على عينة الدراسة قبل التجربة للتحقـق مـن المعرفـة     •

 .المجموعتين التجريبية والضابطة الباتالسابقة، لدى ط

بهـدف تحديـد الوقـت     ستطالعية،على العينة اإل عمليات العلمتطبيق اختبار الكشف عن  •

جابة، وحساب درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقـرات هـذا   المستغرق لإل

 .و معامل ثباته االختبار

فـراد  ألتجربة بهدف التحقق من تكافؤ على عينة الدراسة قبل اعمليات العلم تطبيق اختبار  •

 .االختبارعينة الدراسة على هذا 

حيث قامت الباحثة بتدريس المادة التعليميـة  : تطبيق المعالجة التجريبية على عينة الدراسة •

وقد تـم البـدء بتفيـذ     فتراضي،وتنفيذ التجارب للمجموعة التجريبية باستخدام المختبر اإل

 ولغايـة  )4/2/2014(بتـاريخ   )2013/2014(م الدراسـي  المعالجة التجريبية في العـا 

سبوع لكل في األ حصص) 4 ( بواقع شهرحيث استمرت هذه المعالجة لمدة )  9/3/2014(

 .مجموعة

 .نتهاء من المعالجة التجريبيةتطبيق اختبار الكشف عن المفاهيم على عينة الدراسة بعد اإل •

 .نتهاء من المعالجة التجريبيةبعد اإل على عينة الدراسة عمليات العلمتطبيق اختبار  •

 .إجراء المقابالت مع الطالبات بعد اإلنتهاء من المعالجة التجريبية •
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 .جمع البيانات و تحديد النتائج وتفسيرها •

  .في ضوء النتائجوالمقترحات وضع عدد من التوصيات  •

  م الدراسةتصمي

فاعليـة اسـتخدام المختبـر    تجريبية التي درست التعد هذه الدراسة من الدراسات شبه 

الصف الخامس  الباتطلتجارب العلوم في تنمية عمليات العلم واكتساب المفاهيم لدى  فتراضياإل

  :تيويمكن التعبير عن تصميم الدراسة بالرموز على النحو اآل .عتياديةمقارنة بالطريقة اإل

G1  :    O1   X   O2  

G2  :     O1        O2 

  :نأحيث 

G1: و ،المجموعة التجريبية  G2 :و،المجموعة الضابطة X  :  ـ المعالجـة باسـتخدام الم ر ختب

  .البعدي االختبارنتائج : O2 و،القبلي االختبارنتائج  :O1 و،فتراضياإل

  متغيرات الدراسة

ـ طريقـة الم  :طريقة التدريس ولها مستويان همـا  :المتغير المستقل .1 ، و فتراضـي ر اإلختب

  .عتياديةالطريقة اإل

  .اكتساب المفاهيم العلمية، و  تنمية عمليات العلم :لمتغيرات التابعةا .2

  .الجنس حيث اقتصرت عينة الدراسة على طالبات الصف الخامس: المتغيرات المضبوطة .3

 حصائيةالمعالجات اإل

حصـائية  هداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلألتحقيق 

  :تيةحصائية اآلات اإلاالختباروذلك باستخدام  ،)SPSS(جتماعية للعلوم اإل
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الضابطة (يارية لعالمات مجموعتي الدراسة نحرافات المعحساب المتوسطات الحسابية، واإل •

 .وعمليات العلمعلى اختباري المفاهيم ) والتجريبية

عينـة الدراسـة فـي المجمـوعتين      الباتلنتائج ط) ANCOVA(حادي تحليل التباين األ •

  .وعمليات العلماري المفاهيم بعلى اخت) يبية والضابطةالتجر(
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  ولاأل الدراسة سؤالائج الدراسة المتعلقة بنت: أوالً

  الثانيالدراسة  سؤالنتائج الدراسة المتعلقة ب: ثانياً

  نتائج المقابالت : ثالثاً
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

تنمية  فيهدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام المختبر اإلفتراضي لتجارب العلوم 

وبعـد  . الصف الخامس مقارنة بالطريقة اإلعتيادية الباتعمليات العلم واكتساب المفاهيم لدى ط

وفيما يلـي تحليـل   . تطبيق الدراسة وجمع بياناتها، تم استخدام التحليالت اإلحصائية المطلوبة

  .ئج والبيانات التي تم التوصل إليها وفقا لمتغيرات الدراسة وتصميمهاللنتا

  لدراسة األولالنتائج المتعلقة بسؤال ا: أوال

عالمـات طالبـات مجمـوعتي الدراسـة     هل يوجد فرق بين المتوسطين الحسابيين ل

  المختبر اإلفتراضي؟ يعزى إلى استخدام على اختبار عمليات العلم) التجريبية، والضابطة(

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسـطات الحسـابية واإلنحرافـات المعياريـة     

لعالمات طالبات عينة الدراسة على اختبار عمليات العلم القبلي والبعدي وفقا لمتغيـر طريقـة   

  :)2(التدريس، كما هو موضح في الجدول 

المعيارية لعالمات طالبات عينة الدراسة علـى  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات : )2(جدول 
  اختبار عمليات العلم القبلي والبعدي وفقا لمتغير طريقة التدريس

  المجموعة
استراتيجية 

  التدريس

  االختبار  البعدي  االختبار القبلي

عدد أفراد 
  المجموعة

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

عدد أفراد 
  المجموعة

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

  التجريبية
المختبر 
  االفتراضي

20  3.35  1.87  20  8.50  3.41  

  الضابطة
الطريقة 
  التقليدية

20  3.55  1.932  20  4.60  2.137  

  )14( االختبارالعالمة القصوى على 
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أن المتوسط الحسابي لعالمات الطالبات اللواتي درسن باستخدام ) 2(يالحظ من الجدول 

، وهو أعلى من المتوسـط  )8.50(ليات العلم البعدي قد بلغ اإلفتراضي على اختبار عمالمختبر 

ولمعرفة مـا إذا  ). 4.60(الطريقة التقليدية حيث بلغ الحسابي لعالمات الطالبات اللواتي درسن ب

، تم إجـراء  )α = 0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللةكان هناك فرق بين المتوسطين ذو 

لعالمات طالبات عينة الدراسة على اختبار عمليات العلم ) ANCOVA(باين األحادي تحليل الت

نفسـه،   االختبـار بعد األخذ بعين اإلعتبار عالماتهن على . البعدي وفقا لمتغير طريقة التدريس

نتـائج   )3(ويظهر الجـدول   والذي تم تطبيقه قبل البدء بالمعالجة التجريبية كمتغير مصاحب،

  :التحليل

لعالمات طالبات عينة الدراسة علـى  ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين األحادي : )3( جدول
  اختبار عمليات العلم البعدي وفقا لمتغير طريقة التدريس

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

حصائي قيمة اإل
  )ف(

مستوى 
  الداللة

  0.394  0.745  6.074  1  6.074  القبلي االختبار

البعدي وفقا  االختبار
  لمتغير طريقة التدريس

154.946  1  154.946  19.001  0.000  

      8.155  37  301.726  الخطأ

   أن هناك فرقا ذا داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     ) 3(ويالحظ من الجدول 

)0.05 = α(  بين متوسطي عالمات مجموعتي الدراسة) فـي اختبـار   ) التجريبية والضـابطة

) ف(بلغـت قيمـة اإلحصـائي     عمليات العلم البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيـث 

وعليـه تشـير    )α = 0.05( ، وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)19.001(

بـين متوسـطي عالمـات     )α = 0.05(النتائج السابقة إلى وجود فرق ذي داللـة إحصـائية   

على اختبار عمليات العلم البعدي لدى طالبات الصف ) بية والضابطةالتجري(مجموعتي الدراسة 

  .الخامس
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   ولمعرفة حجم تأثير المختبر اإلفتراضي على تنمية عمليات العلم تم حساب مربع إيتـا 

)2η( والجدول ،)يوضح ذلك )4:  

لمتغير طريقة للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية تبعا ) 2إيتا(نتائج اختبار: )4(جدول 
  التدريس

 استراتيجية التدريس )المصاحب القبلي(  القبلي االختبار مصدر التباين

 0.339 0.02 مربع إيتا

 تنميـة عمليـات العلـم   فتراضي على أن حجم تأثير المختبر اإل )4( يتضح من الجدول

باسـتخدام   يقة التـدريس من التأثير يعود لطر 90.33للمجموعة التجريبية كبير حيث تبين أن 

  .فتراضياإل المختبر

وبهذا يتضح أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية يعزى لطريقة التدريس لصالح الطالبـات  

اللواتي درسن باستخدام المختبر اإلفتراضي، مما يدل على فعالية هذه الطريقـة فـي مسـاعدة    

  .دريسالطالبات في تنمية عمليات العلم لديهن مقارنة بالطريقة التقليدية في الت

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني :ثانيا

هل يوجد فرق بين المتوسطين الحسابيين لعالمات طالبـات  : نص السؤال على ما يلي

 يعـزى إلـى اسـتخدام   على اختبار المفاهيم العلمية ) التجريبية والضابطة(عتي الدراسة مجمو

  المختبر اإلفتراضي؟

المتوسـطات الحسـابية واإلنحرافـات المعياريـة     ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب 

لعالمات طالبات عينة الدراسة على اختبار المفاهيم العلمية القبلي والبعدي وفقا لمتغير طريقـة  

  :)5(التدريس، كما هو موضح في الجدول 
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعالمات طالبات عينة الدراسة علـى  : )5(جدول 
  اختبار المفاهيم العلمية القبلي والبعدي وفقا لمتغير طريقة التدريس

  المجموعة
استراتيجية 

  التدريس

  البعدي االختبار  القبلي االختبار

عدد أفراد 

  المجموعة

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

عدد أفراد 

  المجموعة

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  التجريبية
  

المختبر 
  اإلفتراضي

20  8.40  3.42  20  16.00  4.69  

  الضابطة
  

الطريقة 
  التقليدية

20  7.25  3.110  20  11.20  4.200  

  )29( االختبارالعالمة القصوى على 

أن المتوسط الحسابي لعالمات الطالبات اللواتي درسن باستخدام ) 5(يالحظ من الجدول 

، وهـو أعلـى مـن    )16.00(البعدي قد بلـغ  مية المختبر اإلفتراضي على اختبار المفاهيم العل

ولمعرفة ما إذا ). 11.20(لطريقة التقليدية حيث بلغ المتوسط الحسابي للطالبات اللواتي درسن با

، تم إجـراء  )α = 0.05(كان هناك فرق بين المتوسطين ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ة الدراسة علـى اختبـار المفـاهيم    لعالمات طالبات عين) ANCOVA(تحليل التباين األحادي 

 االختبـار بعد األخذ بعين اإلعتبار عالماتهم علـى  . العلمية البعدي وفقا لمتغير طريقة التدريس

) 6(الجـدول   نفسه، والذي تم تطبيقه قبل البدء بالمعالجة التجريبية كمتغير مصاحب، ويظهـر 

  :نتائج التحليل

لعالمات طالبات عينة الدراسة علـى  ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين األحادي : )6(جدول 
  اختبار المفاهيم العلمية البعدي وفقا لمتغير طريقة التدريس

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة االحصائي 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

  0.069  3.515  65.352  1  65.352  القبلي االختبار

البعدي وفقا  االختبار
  لمتغير طريقة التدريس

182.331  1  182.331  9.808  0.003  

      18.590  37  687.848  الخطأ
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  أن هناك فرقا ذا داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      ) 6(ويالحظ من الجدول 

)0.05 = α( تي الدراسة بين متوسطي عالمات مجموع) فـي اختبـار   ) التجريبية والضـابطة

) ف(ث بلغـت قيمـة اإلحصـائي    البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيالمفاهيم العلمية 

وعليه تشير النتائج  )α = 0.05( ، وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)9.808(

بين متوسـطي عالمـات مجمـوعتي     )α = 0.05(السابقة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية 

  .على اختبار المفاهيم العلمية البعدي لدى طالبات الصف الخامس) التجريبية والضابطة(الدراسة 

ولمعرفة حجم تأثير المختبر اإلفتراضي على اكتساب المفاهيم العلمية تم حساب مربـع  

  :يوضح ذلك) 7(والجدول  ،)2η( إيتا

طريقة للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير ) 2إيتا( نتائج اختبار: )7(جدول 
  التدريس

 استراتيجية التدريس )المصاحب القبلي( القبلي االختبار مصدر التباين

 0.210 0.087 مربع إيتا

فتراضي على اكتساب المفاهيم العلمية أن حجم تأثير المختبر اإل )7(يتضح من الجدول 

من التأثير يعود لطريقة التـدريس باسـتخدام    0.210للمجموعة التجريبية كبير حيث تبين أن 

وبهذا يتضح أن هناك فرقا ذا داللة احصائية يعزى لطريقة التدريس لصالح  .فتراضيالمختبر اإل

الطالبات اللواتي درسن باستخدام المختبر اإلفتراضي، مما يدل على فعالية هذه الطريقـة فـي   

  .قارنة بالطريقة التقليدية في التدريسمساعدة الطالبات على اكتساب المفاهيم العلمية م

  نتائج المقابالت: ثالثا

تم إجراء مقابلة مع طالبات المجموعة التجريبية لمعرفة وجهة نظرهن حول اسـتخدام  

  .المختبر اإلفتراضي في تدريس تجارب العلوم

 يبين ملخـص إجابـات  ، والذي )8( نتائج المقابلة باستخدام الجدول ويمكن التعبير عن

  :لبات على أسئلة المقابلةالطا
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  بلةنتائج المقا): 8(جدول 

 السؤال وجهة نظر الطالبات

تيجية جيـدة  ار االفتراضي اسـتر بن استخدام المختأأجمعت الطالبات على 
دى الى تحسين أداء الطالبات أنشطة ممتعة مما أرا و صووجميلة تتضمن 

 .في مادة العلوم

اسـتخدام  فـي  ما رأيـك  ) 1
 ؟فتراضيالمختبر اإل

تمحورت اجابات الطالبات حول أهمية المختبر االفتراضي فـي مسـاعدة   
االعتماد على الذات، وتنمية ثقـة  والطالبات على فهم المادة بشكل أفضل، 

افعية الطالبات نحو تعلم العلوم وساعدهن دالطالبات بأنفسهن، مما زاد من 
 .وتفسيرهاجمع المعلومات : ية مثلفي اكتساب المهارات العلم

في رأيك، ما هـي فوائـد   ) 2
 ؟فتراضياستخدام المختبر اإل

ـ أجمعت الطالبات على أن استخدام المختبر االفتراضي أفضل من الطري ة ق
عتيادية ألنه يقلل الشرود الذهني ويجذب انتباه الطالبات، ويقدم معلومات اإل

 .أكثر وضوحا وتفصيال ويراعي الفروق الفردية

راســة هــل تفضــلين الد )3
فتراضي باستخدام المختبر اإل

عتياديــة ؟ أم الطريقــة اإل
 ؟ولماذا

كثـر نشـاطا   أأجمعت الطالبات على أن المختبر االفتراضي يجعل الطالبة 
ومشاركة في الحصة، كما يتيح الفرصة أمام جميع الطالبات للمشاركة في 

لوحدها بعكـس الطريقـة    تجاربتقوم الطالبة بتنفيذ ال ثعمل األنشطة حي
 .االعتيادية

ما الفرق بين دراسة العلوم  )4
فتراضي، باستخدام المختبر اإل

عتيادية والدراسة بالطريقة اإل
ــث ــن حي ــاركة  -أ :م المش

 .التعلمفي يجابية واإل

أكدت الطالبات على أن استخدام المختبر االفتراضي جمع الدراسة والتسلية 
والصورة والحركة جذب انتباه الطالبات نحو التعلم معا، فاستخدام الصوت 

أبعد  ، ومما جعل تنفيذ التجارب أشبه بممارسة األلعاب الترفيهية الحاسوبية
 .ن أجواء الحصةعالشعور بالملل 

المتعة والتشويق خـالل   -ب
 .التعلم

علـى   هنأجمعت الطالبات على أن استخدام المختبر االفتراضـي سـاعد  
ل ربط الصور واألنشطة بالمفاهيم الموجودة، كما مكـن  االستذكار من خال

 .أطول لفترةالطالبات من االحتفاظ بالمعلومات 

 .حتفاظ بالتعلماإل -ج

ثناء الـتعلم  أنه ال يوجد أية مشكالت تواجههن أاتفقت جميع الطالبات على 
  .فتراضيباستخدام المختبر اإل

 

ثناء أ تهل واجهتك مشكال) 5
ـ المختالدراسة باسـتخدام   ر ب

جابة في حال اإل فتراضي؟اإل
 بنعم، ماهي هذه المشكالت؟

فتراضي فـي  قدمت الطالبات شكرهن لمعلمة العلوم الستخدامها المختبر اإل
وأوصت الطالبات المعلمة باستخدام المختبر االفتراضي في . تدريس العلوم

  .جميع وحدات العلوم واالستمرار في استخدامه في صفوف الحقة 

توصياتك لمعلمة العلوم ما ) 6
بعد دراسـتك وحـدة المـادة    

  فتراضي؟باستخدام المختبر اإل
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  الفصل الخامس

  والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة
  

  سؤال األولالبالمتعلقة الدراسة مناقشة نتائج : أوالً

  الثانيسؤال البالمتعلقة الدراسة  مناقشة نتائج: ثانياً
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  الفصل الخامس

  والتوصيات الدراسةمناقشة نتائج 

فـي  فتراضي لتجارب العلوم هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام المختبر اإل

الصف الخامس، وسيتم مناقشة النتائج التـي   طالباتتنمية عمليات العلم واكتساب المفاهيم لدى 

  :توصلت لها الدراسة من خالل تقسيمها إلى قسمين

 ستخدام المختبر اإلفتراضيإلى ابتنمية عمليات العلم التي تعزى  مناقشة النتائج المتعلقة :أوال

  في سؤال الدراسة األول

) التجريبية والضابطة(ي الدراسة مجموعت طالباتهل يوجد فرق بين متوسطي عالمات 

  ؟المختبر اإلفتراضي يعزى إلى استخدامعلى اختبار عمليات العلم 

جات طالبـات  نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطات در أظهرت

درجات طالبات المجموعة الضابطة على اختبار عمليات العلـم البعـدي   المجموعة التجريبية و

  .لصالح المجموعة التجريبية

ويعزى سبب اختالف تأثير المختبر اإلفتراضي لتجارب العلوم على تنمية عمليات العلم 

الصف الخامس إلى طبيعة المختبر اإلفتراضي الذي يعـرض التجـارب العلميـة     الباتلدى ط

بطريقة واضحة ومنظمة ومرتبة، ولكون المختبر اإلفتراضي يسهم في تقديم خبـرات مهاريـة   

قريبة جدا من الخبرة المباشرة وهو بذلك يعد بديال عن المختبرات التقليدية، إن لم تتوفر بشـكل  

ي تنمية عمليات العلم األساسية لدى الطالب كالمالحظة والقياس، كما يساعد مناسب مما يسهم ف

) 2006(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة السـكجي   .الطالب على اكتساب مهارات التفكير العلمي

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح أفراد المجموعة التجريبية فيما يتعلق  التي توصلت

إلـى   تحيث توصل) 2009(بمهارات عمليات العلم، كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة الشهري 

مهـارات التشـريح   (أن استخدام المختبر اإلفتراضي ساعد على تنميـة المهـارات المعمليـة    

  .المجموعة التجريبيةلدى طلبة ) والفسيولوجيا
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 كما أن تقنية المختبر اإلفتراضي تنمي ثقة الطلبة بأنفسهم، وتدفعهم نحو اإلعتماد علـى 

حيث  -تنادي به النظريات الحديثة في التربية وتسعى لتحقيقه  وهذا ما –الذات في عملية التعلم 

فسه، وينفّذ الخطـوات،  أن الطالب في البيئة اإلفتراضية يقوم بتحضير مواد وأدوات التجربة بن

ويسجل مالحظاته ومشاهداته، كما يتوصل إلى النتيجة بنفسه، ودون اإلعتماد على المعلم كما في 

استيعاب المفـاهيم  و اتمهارالب اكتسزداد دافعية الطالب نحو التعلم واالطريقة التقليدية، وبذلك ت

 .اإلحتفاظ بالتعلم لفتـرة أطـول  والمعلومات التي تم التوصل إليها بشكل أسهل، مما يؤدي إلى 

حيث توصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين استخدام ) 2008(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة خالد 

كما تتفق هذه الدراسة مـع  . بيئة تعلم افتراضية واإلحتفاظ بالتعلم لدى طلبة المجموعة التجريبية

إلـى أن   تحيث توصـل   (Balmush & Dumbravenu, 2005)دراسة بالمش ودامبريفنيو 

للمختبر اإلفتراضي أثر إيجابي في تكوين فهم أعمق لدى طلبة المجموعة التجريبيـة وتحسـين   

إلى وجود  تحيث توصل) 2008(كما تتفق هذه الدراسة أيضا مع دراسة الل . اإلستيعاب لديهم

  .للطلبةفتراضي وتطور القدرات اإلبداعية عالقة موجبة بين استخدام المختبر اإل

إلى عدم  تتوصل تيال (Micheal, 2001)إال أن هذه الدراسة اختلفت مع دراسة مايكل 

وجود فروق في مستوى اإلنتاج االبتكاري عند استخدام برنامج محاكاة حاسوبية فـي إجـراء   

  .التجارب المعملية مقارنة بالمختبر التقليدي

توافر األدوات والمـواد  إضافة إلى أن تقنية المختبر اإلفتراضي تتغلب على مشكلة عدم 

الالزمة لتنفيذ التجارب العلمية، كما تمكن الطلبة من تنفيذ التجارب الخطرة بشكل آمن، وبـذلك  

فهي تتفوق على المختبر التقليدي الذي يقف عاجزا أمام عدم توافر المواد و يجبر المعلم علـى  

دراسة الوتتفق هذه  .مة الطلبةإعطاء المادة التعليمية دون تنفيذ التجارب الخطرة حفاظا على سال

إلـى   التي توصـلت  (Balmush & Dumbravenu, 2005)مع دراسة بالمش ودامبريفنيو 

ولكـن هـذه    .فاعلية المختبر اإلفتراضي في فحص ظواهر ال يمكن دراستها بالمختبر التقليدي

التي أشارت إلى عدم وجـود   (Rosenquist, 2000)الدراسة تختلف مع دراسة روسنكويست 

  .فروق دالة إحصائيا عند استخدام برنامج محاكاة حاسوبية كبديل للمختبر الحقيقي
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التجريبية والضابطة بعد تطبيق الدراسة،  ينوعند إجراء المقابالت مع طالبات المجموعت

 فقد عبرت طالبات المجموعة التجريبية عن متعة كبيـرة عنـد إجـراء التجـارب بـالمختبر     

اإلفتراضي، وفي الجانب اآلخر فقد الحظت الباحثة استياء طالبات المجموعة الضابطة من عدم 

تنفيذ التجارب المتعلقة بفصل المواد بطريقة التقطير، وشروط حدوث الصدأ، وتجربة تحضـير  

المركب وذلك لعدم توافر المواد الالزمة لتلك التجارب مما انعكس سلبا على تمكّن الطالبات من 

  .لمفاهيم العلمية المرتبطة بذلكا

 ستخدام المختبر اإلفتراضـي إلى اساب المفاهيم التي تعزى مناقشة النتائج المتعلقة باكت :ثانيا

  في سؤال الدراسة الثاني

) الضابطةالتجريبية و(مجموعتي الدراسة  الباتهل يوجد فرق بين متوسطي عالمات ط

  ؟ستخدام المختبر اإلفتراضيإلى ايعزى  العلميةعلى اختبار المفاهيم 

كشفت نتائج الدراسة عن وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطات درجات اكتساب 

  .المفاهيم العلمية للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية

 المجموعتين لكـون  الباتبين ط ختالف في اكتساب المفاهيم العلميةويكمن سبب هذا اإل

ساليب تدريس تجارب العلوم العامة، حيث يمثل بيئة تفاعل أالمختبر اإلفتراضي يعد تطورا في 

دوات إلجراء التفاعالت الكيميائيـة بشـكل ممتـع    أوالبرنامج، تحتوي على  لبةنشطة بين الط

لدراسة العلوم وإجراء  لبةزيادة ميل الط يعمل على والذي بدوره لبةوبصورة أقرب ألذهان الط

ال يميلون إلى األساليب  -في عصر التقدم التقني - لبةالتجارب العلمية، وهذا يرجع إلى أن الط

والتلقين واإلستظهار، بل يفضلون التعامـل مـع    حفظالتقليدية في التدريس والتي تعتمد على ال

والملل الذي يطغـى علـى   تقنيات الحاسوب، ألنهم يجدون في ذلك تشويقا يكسر طابع الرتابة 

إلى أن استخدام  تتوصل لتيا) 2008(وهذا يتفق مع دراسة الراضي  .المواقف التعليمية التقليدية

كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة . المختبر اإلفتراضي يؤثر بشكل إيجابي على فاعلية التحصيل

لمختبر اإلفتراضـي  التي توصلت إلى أن استخدام ا (Jensen et al, 2004)جينسن وآخرون  

  .حسن من مخرجات التعلم على الرغم من عدم وجود فروق دالة إحصائيا
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المجردة إلى مفاهيم ملموسة، العلمية أن المختبر اإلفتراضي يسهم في تحويل المفاهيم  و

للمفاهيم  لبةتسهيل فهم الط مما يساعد علىكما يساعد في توفير خبرات حسية متعددة ومتنوعة، 

المرحلة األساسية يميلون إلى المهارات الحسية في اكتسـاب المعرفـة    لبةالعلمية وخاصة أن ط

إلى وجـود   تتوصل التي) 2006(تيجة مع دراسة القرني وتتفق هذه الن .حسب تصنيف بياجيه

عنـد  ) التذكر، الفهم، التطبيـق (فروق دالة إحصائيا في تحصيل المفاهيم عند المستويات الثالثة 

  .استخدام المختبر اإلفتراضي و لصالح طلبة المجموعة التجريبية

سمح للمعلم بإشراك جميع الطالب فـي تنفيـذ   أيضا أنه يالمختبر اإلفتراضي  وما يميز

التجارب العلمية و بشكل يراعي الفروق الفردية حيث يتمكن كل طالب من التقـدم فـي تنفيـذ    

للطالب الضعيف إعادة خطوات التجارب أكثر من مرة ح مما يسمالتجارب حسب قدراته الذاتية، 

كما أن أحد أهـم خصـائص المختبـر     .لبةفي وقت قصير نسبيا وبشكل ال يعيق تقدم بقية الط

لى منازلهم، وبهذا يتمكن الطالب من إعادة تنفيـذ التجـارب   إ الطلبة له اإلفتراضي إمكانية نقل

يقف ضيق الوقت فيها عائقا أمام التمكن من  را ماوالتدرب عليها خارج الحصة الصفية التي كثي

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  .تنفيذ التجارب العملية وإدراك المفاهيم المتضمنة فيها بشكل كامل

التي توصلت إلى أن استخدام بيئة تعلم افتراضية أدت إلى تفوق المجموعـة  ) 2008(المحمدي 

  .التحصيلي ولجميع المستويات االختبارالتجريبية في 

وقد الحظت الباحثة أثناء تطبيق الدراسة أن طالبات المجموعة التجريبية لديهن اهتمـام  

وعند إجراء المقابالت أوضحت طالبات المجموعة التجريبية بأن . واضح وتفاعل كبير مع التقنية

يلة في القضاء على أجواء المتعة والتسلية التي سيطرت على أجواء المختبر اإلفتراضي كانت كف

الملل والشعور بطول الوقت التي تمتاز بها الحصص التقليدية، حيث أشارت بعض الطالبات إلى 

ن تنفيذ التجارب العلمية باستخدام تقنية المختبر اإلفتراضي كـان أشـبه بممارسـة األلعـاب     أ

  .الترفيهية الحاسوبية

البات المجموعة التجريبية وانخراطهن ولكون الباحثة تعمل معلمة فقد الحظت استمتاع ط

وتتفـق هـذه    .في حصص العلوم بشكل ال يقارن مع الحصص التقليدية في السنوات الماضـية 
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حيث توصلت كل منهما  (Change, 2002)ودراسة تشينج ) 2008(النتيجة مع دراسة الجوير 

ند اسـتخدام المختبـر   إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو التعلم لدى أفراد المجموعة التجريبية ع

  .اإلفتراضي

  التوصيات

  :، فإن الباحثة توصي بما يليمن النتائج في ضوء ما ورد

تطبيق تقنية المختبر اإلفتراضي في تدريس تجارب العلوم في المرحلة األساسية لما لها من  •

  .أثر في تنمية عمليات العلم واكتساب المفاهيم العلمية لدى الطلبة

تكنولوجيا التعليم بوزارة التربية والتعليم على تصميم برامج خاصـة،  تدريب القائمين على  •

  .تؤدي إلى تطبيق تقنية المختبر اإلفتراضي في تدريس العلوم في المرحلة األساسية

  .تدريب معلم العلوم أثناء إعداده على استخدام تقنية المختبر اإلفتراضي في التدريس •

  المقترحات 

  :من البحوث والدراسات في المجاالت اآلتية تقترح الباحثة إجراء المزيد

إجراء دراسات مماثلة على مراحل التعليم األخرى؛ للوقوف على أثر استخدام تقنية المختبر  •

 .اإلفتراضي على تدريس العلوم

 .إجراء دراسات مسحية تبين اتجاهات المعلمين والطالب نحو المختبر اإلفتراضي •

  .استخدام المختبر اإلفتراضي لدى الطالب والطالباتإجراء دراسة مقارنة بين أثر  •
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  المراجعالمصادر وقائمة 

فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفاهيم والوعي الصـحي  ): 2006(حاتم ، أبو زايدة

، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، كليـة    في العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي

  .اإلسالميةالتربية بغزة، الجامعة 

فاعلية النمط االكتشافي في اكتساب مهارات عمليات العلم لدى طلبة  ):2009(أبو لبدة، رامي 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بغزة، الجامعـة  الصف الثامن األساسي بغزة، 

  .اإلسالمية

لي، وزارة ، مركز الحاسوب اآلاستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية): 1996(األنصاري، محمد 

  .193ص-125، ص)116( ، قطر، العددمجلة التربيةالتربية والتعليم، 

دار ، 1ط ،تنمية المفاهيم والمهارات العلمية ألطفال ما قبل المدرسة :)2004(بطرس  بطرس،

  .المسيؤة، عمان

للتعليم  ، الشبكة العربيةاألبعاد العملية والتطبيقية في التعليم اإللكتروني): 2006(البياتي، مهند 

  .المفتوح والتعليم عن بعد، عمان، األردن

استراتيجيات : تدريس العلوم في المدارس الثانوية): 2004(تروبريج، ل؛ بايبي، ر؛ وبول، ج 

، ترجمة عبد الحميد محمد جمال الدين وآخرين، العين، دار الكتاب تطوير الثقافة العلمية

  ).2000الكتاب األصلي منشور عام . (الجامعي

أثر استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج المحاكاة علـى تحصـيل   ): 2008(الجوير، يوسف 

، رسالة ماجستير غير منشـورة،  طالب المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحو مادة الكيمياء

  .كلية التربية بالرياض، جامعة الملك سعود

: لتعلـيم اإللكترونـي  دور مدرسي ومدرسات الكيمياء في مواجهة ا ):2008(الحافظ، محمود 

اعتماد أكاديمي لضمان جودة التحوالت النوعية من طريقة التدريس التقليدية إلى طريقة 

  ).3(، العدد)8(، المجلد مجلة أبحاث كلية التربية األساسية ،التدريس اإللكتروني
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ـ ): 2012(الحافظ، محمود؛ جوهر، أحمد  ره المختبر اإلفتراضي لتجارب الفيزياء والكيمياء وأث

المجلة الدوليـة  ، في تنمية قوة المالحظة لطالب المرحلة المتوسطة وتحصيلهم المعرفي

  .478ص-459، ص)8(، العدد )1(، المجلد التربوية المتخصصة

، وقـائع  اإلتجاهات الحديثة في تدريس األحياء في المرحلة الثانويـة ): 1994(الحذيفي، خالد 

مكتـب التربيـة   . ألحياء في المرحلة الثانويـة ندوة اإلتجاهات الحديثة في تدريس مادة ا

  .العربي لدول الخليج العربي، الرياض

أثر استخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم على تحصـيل طلبـة   ): 2008(خالد، جميلة 

رسـالة  الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس، 

  .التربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلسماجستير غير منشورة، كلية 

، مكتبـة  )1(، طاألهداف التربوية تصنيفها وتحديدها السـلوكي ): 1988(الخطيب، علم الدين 

  .الفالح، الكويت

، اإلمارات العربيـة  تدريس العلوم في مراحل التعليم العام): 1996(الخليلي، يوسف وآخرون 

  .دار القلم للنشر والتوزيع: المتحدة

، 25، مجلـة التربيـة  ، مضامين الفلسفة البنائية في تدريس العلوم): 1996(الخليلي، يونس 

  .270ص -255، ص )106(

أثر استخدام تقنية المعامل اإلفتراضية على تحصيل طـالب الصـف    ):2008(الراضي، أحمد 

، يـة في مقرر الكيمياء في منطقة القصـيم التعليم ) قسم العلوم الطبيعية(الثالث الثانوي 

  .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بالرياض، جامعة الملك سعود

  .، الرياض91، ع مجلة المعرفة، الدراسة اإللكترونية):  2002(الرافعي، عمر 

 -القضـايا  -التعليم اإللكترونـي، المفهـوم   –رؤيا جديدة في التعليم ): 2005(زيتون، حسن 

  .لنشر والتوزيع، الرياضالدار الصولتية لالتقويم،  -التطبيق
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  .دار الشروق للنشر والتوزيع: ، عمان)4(، ط أساليب تدريس العلوم): 2004(زيتون، عايش 

، دار الشـروق  )1(، طالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم): 2007(زيتون، عايش 

  .عمان، اإلدارة: للنشر والتوزيع

يلي في تدريس وحدة الضوء لطـالب الصـف   أثر استخدام مختبر تخ): 2006(السكجي، عمر 

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العاشر األساسي في اكتسابهم لمهارات عمليات العلم

  .التربية، جامعة اليرموك، إربد، األردن

، الرياض، المملكـة العربيـة   إنتاج برامج التلفزيون التعليمية): 1994(الشاعر، عبد الرحمن 

  .السعودية

، عمـان،  المختبر المدرسي ودوره في تدريس العلوم): 2005(يل؛ حطاب، خولة شاهين، جم

  .دار األسرة: األردن

المختبـر  (أثر اسـتخدام الحاسـوب   ): 2004(الشناق، قسيم؛ البواب، عبير؛ أبو هوال، مفضي 

في تدريس الكيمياء على اإلتجاهات العلمية لطـالب كليـة العلـوم بالجامعـة     ) الجاف

  .432ص -409، ص)2(، العدد)31(دراسات، العلوم التربوية، المجلد األردنية،

تحديد اإلحتياجات التدريبية من تقنيات التعليم لمعلمي العلوم بالمرحلة ): 2001(الشهري، علي 

المتوسطة كما يراها المشرفون التربويون ومـديرو المـدارس والمعلمـون بمحافظـة     

  .ة التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، كليالنماص

أثر استخدام المختبرات اإلفتراضية في إكسـاب مهـارات التجـارب    ): 2009(الشهري، علي 

أطروحة دكتـوراة   المعملية في مقرر األحياء لطالب الصف الثالث الثانوي بمدينة جدة،

  .غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى

 محدداتـه ومبرراتـه ووسـائطه،   : التعليم العـالي اإللكترونـي   ):2005(عبد الحي، رمزي 

  .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية
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، )1( ط أساسيات البحث العلمي في العلـوم التربويـة واإلجتماعيـة،   ): 1999(عبده، شحادة 

  .دار الفاروق للثقافة والنشر: نابلس

الحاسوبية في تدريس العلـوم علـى تحصـيل    أثر استخدام المحاكاة ): 2006(القرني، مسفر 

رسالة ماجستير غيـر   المفاهيم العلمية لدى طالب الصف الثاني المتوسط بمدينة بيشة،

  .منشورة، كلية التربية، جامعة الملك خالد، أبها

دار : ، عمان)3(، طتصميم التدريس): 2008(قطامي، يوسف؛ أبو جابر، ماجد؛ قطامي، نايفة 

  .لنشر والتوزيعالفكر للطباعة وا

اإلتجاه نحو استخدام المختبرات اإلفتراضية في التعليم وعالقته بـبعض  ): 2008(الل، زكريا 

القدرات اإلبداعية لدى عينة من طالب وطالبات التعليم الثانوي العام فـي مدينـة مكـة    

، دراسة قبلت للنشر، المجلة العربية للدراسات األمنية، جامعـة نـايف العربيـة    المكرمة

  .للعلوم األمنية، الرياض

، مكتبـة  )3(، طاالتصال االلكتروني وتكنولوجيا التعلـيم ): 2005(الل، زكريا؛ الجندي، علياء 

  .العبيكان، الرياض

  .دار الغد: ، عمانمستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية): 2006(محمد، وليد 

ى تحصيل المستويات المختلفة لطالبـات  فاعلية المعمل اإلفتراضي عل): 2008(المحمدي، أمل 

، رسالة ماجستير غير منشـورة، كليـة التربيـة    الصف الثاني ثانوي في مقرر الكيمياء

  .والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبة، المدينة المنورة

: مركـــــــز الزيتونـــــــة للدراســـــــات واإلستشـــــــارات   

http://www.alzaytouna.net/permalink/13292.html  

، حولية كلية التربية، التعليم بمساعدة الحاسوب وبرمجياته التعليمية): 1995(المناعي، عبد اهللا 

  .474ص-431، ص)12(جامعة قطر، ع 
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، ورقة عمل التعليم اإللكتروني مفهومه، خصائصه، فوائده، عوائقه): 2002(الموسى، عبد اهللا 

  .مقدمة لندوة مدرسة المستقبل، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض

، )1(، طالتعليم اإللكتروني األسـس والتطبيقـات  ): 2005(الموسى، عبد اهللا؛ المبارك، أحمد 

  .مطابع الحميضي، الرياض

  .، دار الفرقان، عمانالجديد في تعليم العلوم): 2001(نشوان، يعقوب 

الطبعـة   كتاب العلوم العامة للصف الخامس األساسي،): 2011(عليم العالي وزارة التربية والت

  المنقحة، مركز المناهج، فلسطين

  المراجع األجنبية
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  المالحق
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  التحصيلي االختبارجدول مواصفات : )1(ملحق 

  مستوى
  الهدف

 المجموع تطبيق فهم تذكر

  
  الموضوع

  رقم الفقرة  رقم الفقرة  رقم الفقرة
عدد 
  الفقرات

النسبة 
  الئوية

 انواع المادة
1،2،3،4  

5 ،6 
7 ،8،  

9 
10 10 34.5 % 

 المخاليط
11،12 ،13،  

14 ،15 
16 17 7 24% 

التغيرات التي 
 تحدث على المواد

18 ،19 20 ،21 22 5 17.5% 

 29، 25 24، 23 فصل المواد
26 ،27،  

28 
7 24% 

 6 8 15 المجموع
29 100% 

 %21 %27.5 %51.5 النسبة المئوية
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  هداف المرتبطة بالوحدة و فئاتهااأل: )2(ملحق 

  فئة
 الهدف

  صيغة الهدف
رقم 
 الهدف

 1 .التكاثف، التبخر، ،التجمد االنصهار،: يذكر المقصود بكل من تذكر

 فهم
يميز ما بين المادة الصلبة، والسائلة، والغازية من حيث حجم الجزيئات 

 والمسافة بينهما
2 

 3 يميز بين الجزيء والذرة فهم

 4 يذكر المقصود بالعنصر تذكر

 5 يصنف بعض العناصر حسب حالتها الطبيعية فهم

 6 يميز رموز بعض العناصر فهم

 7 .استخدامات بعض العناصريعدد  تذكر

 8 يعرف مفهوم المركب تذكر

 9 يكشف خواص المركب تطبيق

 تطبيق
اتحـاد   ،اتحـاد عنصـر مـع مركـب    (يحضر مركب بعـدة طـرق   

 )عنصرين،اتحاد مركبين
10 

 11 يذكر امثلة على المركبات في الطبيعة فهم

 12 يعرف مفهوم المخلوط تذكر

 13 والصناعية يسمي بعض المخاليط الطبيعية فهم

 14 يستنتج خواص المخلوط فهم

 15 يقارن بين المخلوط المركب تطبيق

 16 يعرف المخلوط المتجانس و غير المتجانس فهم

 17 يذكر المقصود بالمحاليل المائية و غير المائية فهم

 18 يكون مخاليط متجانسة وغير متجانسة تطبيق

 19 يتعرف مفهوم السبيكة تذكر

 20 يعدد الصناعات التي تدخل فيها السبائك تذكر

 21 يعطي أمثلة على السبائك فهم

 22 يكتشف اثر التغيرات الطبيعية على خواص المادة تطبيق

 23 الكيميائيف مفهوم التغير الطبيعي ويعر فهم
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  فئة
 الهدف

  صيغة الهدف
رقم 
 الهدف

 24 يكتشف اثر التغير الكيميائية على خواص المادة تطبيق

 25 يعطي امثلة على التغيرات الكيميائية فهم

 26 يستنتج العوامل المؤثرة على االحتراق والصدأ فهم

 27 يتعرف طرق فصل المواد في حالة حدوث تغيرات فيزيائية تذكر

 28 يعطي امثلة اضافية على كل نوع من طرق الفصل السابقة فهم

 29 المخاليط في بيئتهيستخدم طرق فصل المخاليط لفصل بعض  تطبيق

 30 يذكر بعض التطبيقات العملية على طريقة فصل المواد بالتبخير تذكر

 31 يكتشف طريقة فصل خليط من الملح والماء تطبيق

 32 يكتشف طريقة فصل مخاليط مائية وغير مائية تطبيق

 33 يتعرف طريقة فصل مكونات الماء تذكر

 34 الفيزيائية لفصل مكونات الماءيفسر عدم استخدام الطرق  فهم

 35 يعدد بعض التطبيقات العملية على طرق التحليل الكهربائي تذكر
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  أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم: )3(ملحق 

 مكان السكن الدرجة العلمية التخصص االسم الرقم

 وتعليم سلفيتمديرية تربية  ماجستير أساليب علوم عبد الحفيظ عامر 1

 جامعة القدس المفتوحة دكتوراة إدارة تربوية بهاء السرطاوي. د 2

 جامعة القدس المفتوحة دكتوراة إدارة تربوية حسني عقل. د  3

 جامعة القدس المفتوحة دكتوراة إدارة  تربوية مجدي زامل. د  4

  جامعة النجاح الوطنية  دكتوراة  مناهج عامة  محمود شمالي. د  5
  مديرية تربية وتعليم نابلس  ماجستير  أساليب علوم  محمود سعادة  6
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وحدة المادة للصف عمليات العلم المتعلقة ب استبانة تحكيم فقرات اختبار: )4(ملحق 

  الخامس األساسي

  ة/المحترم................................... .:ة/الفاضل ة/السيد

  تحية طيبة وبعد

فاعيلة استخدام المختبر اإلفتراضي لتجارب العلوم المتضمنة في تقوم الباحثة باستقصاء 

وذلـك اسـتكماال لمتطلبـات     ،وحدة المادة في تنمية عمليات العلم لدى طلبة المرحلة األساسية

الحصول على درجة الماجستير في أساليب تدريس العلوم، ومن أجل ذلك أعدت الباحثة اختبارا 

مادة للصف الخامس األساسي في مادة العلوم العامـة، ويتكـون   عمليات العلم المتعلقة بوحدة ال

لذا نرجو من حضرتكم التكرم بتحكيم هـذا  ، فقرة من نوع اختيار من متعدد) 15(من  االختبار

  :وفق المعايير اآلتية االختبار

 .ارتباط فقرات األسئلة بمحتوى المعرفة العلمية للموضوعات المقصودة في التدريس - 

 فقرات لغوياوضوح صياغة ال - 

  االختبارشاكرين حسن تعاونكم في تحكيم فقرات 

  الباحثة
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  اختبار عمليات العلم المتعلقة بوحدة المادة للصف الخامس األساسي: )5(ملحق 

  

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات التربوية العليا
  قسم أساليب تدريس العلوم

  

  

  

  

  المادة للصف الخامس األساسياختبار عمليات العلم المتعلقة بوحدة 
  

  

  

  

  إعداد
  "دار إبراهيم"ياسمين صدقي 

  

  

  

  إشراف

  عبد الغني الصيفي. د
  

  

2013-2014  
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  اختبار عمليات العلم المتعلقة بوحدة المادة للصف الخامس األساسي

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

  إبراهيمياسمين دار : إعداد الباحثة

فقرة من )  14( عزيزتي الطالبة بين يديك اختبار للكشف عن عمليات العلم، مكون من 

  :نوع اختيار من متعدد، وقد خصص لكل فقرة عالمة

  االختبارثم قراءة تعليمات ، يرجى تعبئة البيانات التالية قبل البدء باإلجابة: مالحظة

  ................................................................................:ة/اسم الطالب

  .................................................................................:اسم المديرية

  .................................................................................:اسم المدرسة

  .......................................................................................:ةالشعب

  .........:العالمة المستحقة             14 :العالمة الكلية               أربعون دقيقة :الزمن

  

 :االختبارتعليمات 

 .فقرة من نوع اختبار من متعدد ولكل فقرة أربعة بدائل)  14( من  االختباريتكون  •

 .لكل فقرة اختيار واحد صحيح •

 .يرجى قراءة كل فقرة بدقة وعناية قبل اختيار اإلجابة الصحيحة •

 .ة عن بعض األمور التي تجدها غير واضحة/االستفسار بشكل فردي من المراقب •

 .مقابل رمز اإلجابة الصحيحة لكل فقرة في جدول تفريغ اإلجابة ×ضع إشارة  •

 .دةوزن كل سؤال هي عالمة واح •

  حمع التمنيات بالتوفيق والنجا
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  :االختبارفقرات 

  :اختر رمز االجابة الصحيحة واكتبه في أنموذج اإلجابة المرفق

  :مع يتحد الهواء في المغنيسيوم شريط حرق عند -1

     .الكربون أكسيد ثاني - ب              .الهيدروجين -أ

 .األكسجين  -د               .النيتروجين - ج

  :المخبار في المتجانس المحلول -2

  )              2( –ب   )          1( -أ

  الشيء مما ذكر -د)           3( -ج

  زيت       رمل          ملح                                                     

  :فإنه ( 1 ) الكأس محتويات إلى ( 2 ) الكأس محتويات إضافة بعد -3

  .الخارصين كلورات ملح يتكون -أ

 .الخارصين كلوريد ملح يتكون -ب

  .الخارصين كبريتات ملح يتكون -ج

 خارصين+      حمض الهيدروكلوريك               .الهيدروجين كلوريد يتكون -د

 كمية من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى محلول هيدروكسيد الصـوديوم، عند إضافة  -4

  :هذه المادة هي ،تنتج مادة جديدة كما في الشكل المجاور

  سكر -ب    ملح الطعام                -أ

  .صوديوم -د  حمض الهيدروكلوريك           -ج
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  :المادة النقية فيما يلي هي -5

  ).4( -د      )3( -ج    )2( -ب      )1( -أ

  

 .أكسيد النيكل -4كرومات البوتاسيوم    -3سكر           -2كبريت             -1

  :عدم انجذاب برادة الحديد والكبريت للمغناطيس بعد التسخين يدل على -6

  .أن الكبريت فقد خواصه المغناطيسية -أ

  .أن الحديد احتفظ بخواصه المغناطيسية -ب

  .أن مركباً جديدا قد تكون -ج

  .كل ما ذكر صحيح -د

 :عند إضافة كمية من الزيت على كأس يحتوي كيروسين فإن المزيج الناتج يسمى -7

  .محلوال مائيا -ب      .مخلوطا غير متجانس -أ

  .محلوال غير مائي -د           .مركبا -ج

  :كل التغيرات اآلتية طبيعية ما عدا -8

    الصدأ -ب        .   انصهار الجليد -أ

  .تبريد كأس من العصير -د        .طحن السكر -ج
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  :كل اآلتية تعتبر تغيرات -9

    . كيميائية -ب      .    طبيعية -أ

 كل ما ذكر صحيح -د  )   كيميائية+طبيعية ( -ج

  

 

  

  :يمكن فصل الحصى عن حبوب القمح والعدس باستخدام -10

  .صحيحتان) ب+أ( -د    الترشيح  -ج    الغربال   -ب       اليد  -أ

  :المجاور يمثّل طريقة الفصلالشكل  -11

  .بالترشيح -ب      .بالترويق -أ

  .بالتقطير -د      .بالتبخير -ج

  

  :الشكل المجاور يمثّل طريقة الفصل -12

  .بالترشيح -ب      .بالترويق -أ

  .بالتقطير -د      .بالتبخير -ج

  

  



  

  

                                                                       

                                  .  
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  :يمثّل هذا الجهاز طريقة الفصل

  بالترويق                         -ب         

  .بالتحليل الكهربائي -د  .      

  :يدل ظهور فقاعات خالل تجربة التحليل الكهربائي على

.                                                                      

.                                  تحلل الماء إلى مكوناته األصلية

  تصاعد غازات مثل الهيدروجين واألكسجين

  .صحيحتان  

 

يمثّل هذا الجهاز طريقة الفصل -13

       .بالتقطير -أ

.      بالترشيح -ج

يدل ظهور فقاعات خالل تجربة التحليل الكهربائي على -14

.غليان الماء -أ

تحلل الماء إلى مكوناته األصلية -ب

تصاعد غازات مثل الهيدروجين واألكسجين -ج

صحيحتان  ) ج+ ب( -د
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  جدول تفريغ اإلجابة: )6(ملحق 

  د  ج  ب  أ  رقم السؤال

1        *  
2    *      
3    *      
4  *        

5  *        
6      *    
7        *  
8    *      
9    *      

10    *      
11    *      

12      *    
13  *        
14        *  
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 عمليات العلمدرجة الصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار : )7(ملحق 

  بصورته النهائية

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم الفقرة
1  0.50  0.36  
2  0.60  0.45  
3  0.38  0.54  
4  0.60  0.73  
5  0.37  0.91  
6  0.37  0.73  
7  0.30  0.54  
8  0.50  0.54  
9  0.38  0.45  
10  0.33  0.54  
11  0.50  0.63  
12  0.40  0.36  
13  0.50  0.91  
14  0.38  0.36  
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استبانة تحكيم فقرات اختبار تحصيل المفاهيم المتعلقة بوحدة المادة للصف : )8(ملحق 

  .الخامس األساسي

  ة/المحترم................................... .:ة/ة الفاضل/السيد

  تحية طيبة وبعد

تقوم الباحثة باستقصاء فاعيلة استخدام المختبر اإلفتراضي لتجارب العلوم  المتضمنة في 

وذلك اسـتكماال لمتطلبـات    ،وحدة المادة في تنمية المفاهيم العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية

الحصول على درجة الماجستير في أساليب تدريس العلوم، ومن أجل ذلك أعدت الباحثة اختبارا 

لتنمية المفاهيم المتعلقة بوحدة المادة للصف الخامس األساسي في مادة العلوم العامـة، ويتكـون   

تكم التكرم بتحكيم هـذا  لذا نرجو من حضر، فقرة من نوع اختيار من متعدد) 28(من  االختبار

  :وفق المعايير اآلتية االختبار

 .ارتباط فقرات األسئلة بمحتوى المعرفة العلمية للموضوعات المقصودة في التدريس - 

  وضوح صياغة الفقرات لغويا - 

  االختبارشاكرين حسن تعاونكم في تحكيم فقرات 

  ةالباحث
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  المادة للصف الخامس األساسياختبار المفاهيم العلمية المتعلقة بوحدة : )9(ملحق 

  

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات التربوية العليا

  قسم أساليب تدريس العلوم

  

  

  

  اختبار المفاهيم العلمية المتعلقة بوحدة المادة  للصف الخامس األساسي
  

  

  

  إعداد

  "دار إبراهيم"ياسمين صدقي 

  

  

  إشراف

  عبد الغني الصيفي. د

  

  

  

2013-2014  
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  اختبار الكشف عن المفاهيم المتعلقة بوحدة المادة للصف الخامس األساسي

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

  ياسمين دار إبراهيم: إعداد الباحثة

فقـرة  )  29( عزيزتي الطالبة بين يديك اختبار للكشف عن المفاهيم العلمية،مكون من 

  :د، وقد خصص لكل فقرة عالمةمن نوع اختيار من متعد

  االختبارثم قراءة تعليمات ، يرجى تعبئة البيانات التالية قبل البدء باإلجابة: مالحظة

  ..............................................................................  :ة/اسم الطالب

  .................................................................................:اسم المديرية

  .................................................................................:اسم المدرسة

  .......................................................................................:الشعبة

  .......:العالمة المستحقة               29 :العالمة الكلية     ســتون دقيقة       :الزمن

 :االختبارتعليمات 

 .فقرة من نوع اختبار من متعدد ولكل فقرة أربعة بدائل)  29( من  االختباريتكون  •

 .لكل فقرة اختيار واحد صحيح •

 .الصحيحةيرجى قراءة كل فقرة بدقة وعناية قبل اختيار اإلجابة  •

 .ة عن بعض األمور التي تجدها غير واضحة/االستفسار بشكل فردي من المراقب •

 .مقابل رمز اإلجابة الصحيحة لكل فقرة في جدول تفريغ اإلجابة ×ضع إشارة  •

 .وزن كل سؤال هي عالمة واحدة •

  مع التمنيات بالتوفيق والنجاح
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  :االختبارفقرات 

  :أنموذج اإلجابة المرفقاختر رمز االجابة الصحيحة واكتبه في 

  :الذرات من واحد نوع من تتكون نقية مادة -1

 .المحلول – د    .المخلوط – ج    .المركب -ب    .العنصر -أ

  :منفردة حالة في توجد وال المادة في بنائية وحدة أصغر -2

  .المحلول -د     .الذرة – ج   .العنصر -ب     .الجزيء -أ

  :كيميائيا أكثر أو عنصرين اتحاد من يتكون -3

  .الذرة -د     .المحلول – ج     .المخلوط -ب     .المركب -أ

  :والكلور الصوديوم عنصري اتحاد من تتكون بيضاء صلبة مادة -4

  .الشيد -د         .النشا – ج  .   الطعام ملح -ب   .        السكر -أ

  :بالرمز الحديد لعنصر يرمز -5

  .Au -د           .Fe-ج          .S -ب  .            H -أ

  :المغنيسيوم مع ذرات تتحد فيه تمثل تفاعالالهواء  في المغنيسيوم شريط حرق عملية -6

  .األكسجين -د       .النيتروجين – ج       .الكربون أكسيد ثاني -ب      .الهيدروجين -أ

  :عدا ما المركبات من التالية المواد جميع -7

  .الزئبق -د         .السكر – ج  .الكربون أكسيد ثاني – ب            .الماء -أ
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  :يفسر بالتسخين والحديد الكبريت تفاعل -8

    .الحديد لذرات الكبريت ذرات انجذاب – أ

  .الكبريت جزيئات مع الحديد جزيئات التصاق– ب

  .البعض بعضها مع والحديد الكبريت ذرات اتحاد – ج

  .تماما الحديد ذرات داخل الكبريت ذرات تداخل – د

  :بسرعة وذلك بسبب رائحتها نشتم العطر زجاجة فتح عند -9

  .صغيرة العطر جزيئات بين البينية الفراغات – ب              .الحركة قليلة العطر جزيئات – أ

  .االنتشار على العطر جزيئات قدرة  -د      .متوسطة العطر جزيئات بين البينية الفراغات – ج

  :فإنه ،الهيدروكلوريك إلى كأس يحتوي خارصينعند إضافة حمض  -10

  .الخارصين كلوريد ملح يتكون -ب    .الخارصين كلورات ملح يتكون -أ

  .الهيدروجين كلوريد يتكون -د    .الخارصين كبريتات ملح يتكون – ج

  :كمية بأي أكثر أو مادتين عملية مزج من تتكون مادة -11

  .المحلول – د     .المخلوط – ج     .المركب – ب     .العنصر -أ

  :بسهولة فصله ويمكن ومذاب مذيب من يتكون مخلوط -12

  .صحيح سبق ما جميع – د  .السبيكة – ج      .المحلول -ب     .المتجانس غير المخلوط -أ

  :معينة بنسبة أكثر أو فلزين  خلط من تتكون محاليل -13

  .المقطر الماء – د      .السبائك – ج        .المائية المحاليل -ب           .المخاليط -أ
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  :واحدة كمادة ويظهر أكثر أو مادتين من يتكون مخلوط -14

  .المتجانس غير المخلوط – ب               .المتجانس المخلوط -أ

  .المائي غير المحلول – د           .فقط الصلبة المخاليط – ج

  :صناعية اآلتية المخاليط أي -15

  .الهواء -د     .الخضار سلطة – ج     .الدم -ب     .الماء -أ

  :صحيحة اآلتية العبارات أي -16

  .محلول مخلوط كل و مخلوط محلول كل -ب.   مخلوط محلول كل وليس محلول مخلوط كل -أ

  .بالمخلوط عالقة له ليس المحلول – د   .محلول مخلوط كل وليس مخلوط محلول كل – ج

 :سبيكة تستخدم فإنك سيارة صناعة أردت إذا -17

  .الفضة مملغم – د           .الفوالذ – ج       .البرونز -ب     .األصفر النحاس -أ

  :هو وخواصها المادة صفات في تغير عدم مع حجمها أو المادة شكل في التغير -18

 .معا)ج+ب(-د      .الثابت التغير – ج       .الكيميائي التغير – ب     .الطبيعي التغير -أ

  :المتجانس فيما يلي هوالمخلوط  -19

  .خشب وماء -د  سكر وماء      -ج    رمل وماء -ب  زيت وماء     -أ

  :ألنها للطبخ ستيل الستانلس من مصنوعة أواني نستخدم -20

  .صحيح ذكر ما جميع -د    . الكسر سهلة – ج    .للحرارة التوصيل رديئة -ب   .تصدأ ال -أ
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  :عدا ما )طبيعية (فيزيائية  تغيرات يأتي ما جميع -21

 .األلمونيوم صدأ – د .تبريد كأس من العصير -ج   .الطعام ملح ذوبان – ب . السكر طحن -أ

  :كل األتية تعتبر تغيرات كيميائية ما عدا -22

  هضم الطعام -حرق ورقة                            ب -أ

  .وبرادة الحديدتسخين الكبريت  -تسخين الزبدة                        د -ج

  :األتربة عن كالقمح الحبوب فصل بواسطتها األفضل التي يتم الطريقة -23

  .الغربال بواسطة الفصل – ب                 .باليد الفصل -أ

  .بالترشيح الفصل – د           .بالترويق الفصل – ج

  :طريقة يتم باستخدام بعض عن بعضها النفط مكونات فصل -24

  .التبخير -د          .الترويق – ج            .التقطير -ب           .الكهربائي التحليل -أ

  :الماء بعضها عن بعض ألن الماء مكونات لفصل  تصلح ال التقطير طريقة -25

  .عنصر -د           .محلول – ج            .مخلوط -ب                  .مركب -أ

  :طريقة نستخدم بالماء المنقوعة األرز حبات لفصل -26

  .الترويق – د          .التبخير – ج          .الترشيح -ب             .بالغربال الفصل -أ

اآلتية تتبعها لفصل حبات  الخطوات أي  الملح علبة في الرمل من حبات والدتك وجدت إذا -27

  :الرمل

  .الترويق – التبخير – الذوبان -ب             .التبخير – الترويق – الذوبان -أ

  .التبخير – الترشيح – الذوبان -د          .الترشيح – التبخير – الذوبان – ج
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  :نستخدم البحر ماء اقتصادية من الطعام بطريقة ملح على للحصول -28

  .التبخير – د             .التقطير – ج              .الترشيح -ب             .الترويق -أ

  :التقطير تختلف عن نواتج عملية التبخير في أننا نحصل علىنواتج عملية  -29

  .المذاب فقط  -ب                      .المذيب فقط -أ

  .ال فرق بين نواتج عمليتي التقطير و التبخير -د.             المذيب والمذاب معا -ج

   



79 

  جدول تفريغ اإلجابة: )10(ملحق 

رقم 
  السؤال

  د  ج  ب  أ
رقم 
  السؤال

  د  ج  ب  أ

1  *        15      *    
2  *        16      *    
3  *        17      *    
4    *      18  *        

5      *    19      *    
6        *  20  *        
7        *  21        *  
8      *    22      *    
9        *  23    *      

10    *      24    *      
11      *    25  *        

12    *      26    *      
13      *    27        *  

14  *        28      *    

          29      *    
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درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار المفاهيم : )11(ملحق 

  بصورته النهائية

  رقم الفقرة
معامل 
  الصعوبة

معامل 
  التمييز

  رقم الفقرة
معامل 
  الصعوبة

معامل 
  التمييز

1  0.8  0.36  16  0.40  0.55  
2  0.25  0.45  17  0.60  0.64  
3  0.50  0.27  18  0.42  0.73  
4  0.57  0.64  19  0.67  0.45  
5  0.42  0.73  20  0.32  0.36  
6  0.45  0.55  21  0.65  0.45  
7  0.32  0.55  22  0.35  0.36  
8  0.70  0.36  23  0.47  0.27  
9  0.72  0.45  24  0.38  0.55  

10  0.45  0.64  25  0.43  0.36  
11  0.25  0.55  26  0.48  0.64  
12  0.25  0.36  27  0.65  0.55  
13  0.65  0.64  28  0.80  0.60  
14  0.77  0.36  29  0.75  0.41  
15  0.20  0.36        
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 /ساسي في مديرية التربية والتعليمالصف الخامس اال عبوش الباتعداد طأ: )12(ملحق 

  2014/2013سلفيت للعام 

 اناث .ش اناث .ط عدد اسم المدرسة الرقم

 1 43 بنات سلفيت االساسية 1

 1 29 بنات ياسوف اسكاكا الثانوية 2

 2 48 الثانويةبنات ابروقين  3

 1 39 بنات سرطة الثانوية 4

 1 24 بنات مرده الثانوية 5

 2 54 بنات كفل حارس االساسية 6

 3 103 بنات بديا االساسية 7

 2 52 بنات حارس الثانوية 8

 1 21 بنات زيتا جماعين الثانوية 9

 1 28 بنات مسحه الثانوية 10

 2 63 بنات الزاوية األساسية 11

 1 23 دير استيا االساسيةبنات  12

 2 44  بنات قراوه بني حسان االساسية 13

 2 54 بنات كفر الديك االساسية الجديدة 14

 1 30 بنات االسبانية االساسية 15

 1 31 بنات ديربلوط االساسية 16

 24 686 المجموع الكلي
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  المقابلة: )13(ملحق 

  :الهدف من المقابلة

اسـتخدام  اسـتخدام  التعرف على وجهة نظر طالبات الصف الخامس األساسي حـول  

  .في تدريس العلوم المختبر اإلفتراضي

  :األسئلة في المقابلة

 ؟ المختبر اإلفتراضي استخدامما رأيك في  .1

 في رأيك ما هي فوائد استخدام المختبر اإلفتراضي؟ .2

 الطريقة االعتيادية؟ لماذا؟ هل تفضلين الدراسة باستخدام المختبر اإلفتراضي أم .3

ما الفرق بين دراسة العلوم باستخدام المختبر اإلفتراضي والدراسة بالطريقة االعتيادية، من  .4

 :حيث

 .المشاركة واإليجابية في التعلم - 

 .المتعة والتشويق خالل التعلم - 

 .اإلحتفاظ بالتعلم - 

في حال اإلجابة بنعم، ما هل واجهتك مشكالت أثناء الدراسة باستخدام المختبر اإلفتراضي؟  .5

 هي هذه المشكالت؟

 باستخدام المختبر اإلفتراضي؟ المادةالعلوم بعد دراستك لوحدة  ةما توصياتك لمعلم .6
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  المقابلةأحداث 

  إجابات الطالبات  السؤال

ــك ) 1 ــا رأي ــي م ف
ــتخدام ــر  اس المختب

  ؟فتراضياإل

ساعدني علـى فهـم المـادة      استخدام المختبر اإلفتراضي: أجابت سجى 
 .بشكل أفضل

 .ساعدني على الفهم واالستيعاب استخدام المختبر اإلفتراضي: قالت براءة

 .يوضح المفاهيم بشكل أكبر استخدام المختبر اإلفتراضي: قالت إيمان

ساعدني في استيعاب المعلومة  استخدام المختبر اإلفتراضي: أجابت رزان
 .زميالتيوجعلني قادرة على إيصالها ل

، ألنه جعلني أفهـم المـادة   استخدام المختبر اإلفتراضيأفضل :قالت رويدة
  .بشكل أفضل من الطريقة اإلعتيادية

في رأيك، ما هـي  ) 2
فوائد استخدام المختبر 

  ؟فتراضياإل

  

 .استخدام المختبر اإلفتراضي يقوي لدينا الرغبة في الدراسة: قالت سجود

اإلفتراضي دفعني نحو اإلعتماد على الذات، استخدام المختبر : أجابت حال
 .ونمى ثقتي بنفسي

استخدام المختبر اإلفتراضي زاد من دافعيتي نحو تعلم العلـوم  : قالت هبة
 .بشكل أكبر من الطريقة التقليدية

  .يحسن أداءنا في مادة العلوم استخدام المختبر اإلفتراضي: أجابت عبير

ضي استراتيجية جيدة وجميلة وتحتـوي  استخدام المختبر اإلفترا: قالت نغم
  .صورا وأنشطة جميلة

هــل تفضــلين   )3
ــتخدام  ــة باس الدراس

فتراضي أم المختبر اإل
عتياديـة؟  الطريقة اإل

  ولماذا؟

أفضل استخدام المختبر اإلفتراضي، ألنه يقلل الشرود الـذهني  : قالت ماسة
 .ويجذب انتباهنا أكثر

ألنه يقدم لنـا معلومـات    اإلفتراضياستخدام المختبر أفضل : أجابت عبير
 .أكثر وضوحا وتفصيال مما يجعلنا نتطور في المادة

أفضل استخدام المختبر اإلفتراضي ألنـه يتـيح لنـا إعـادة     : قالت سجود
 .خطوات التجربة أكثر من مرة في وقت قصير نسبيا

أفضل تقنية المختبر اإلفتراضي ألنه يتيح لنا التقدم فـي تنفيـذ    :قالت لينا
  .التجارب حسب قدراتنا الذاتية
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ما الفرق بين دراسة )4
العلــوم باســتخدام  

فتراضي ، المختبر اإل
ــة  والدراســة بالطريق

  :عتيادية من حيث اإل

ــاركة   -أ المشـــ
  .التعلمفي يجابية واإل

يجعلنا أكثر نشاطا ومشاركة فـي   استخدام المختبر اإلفتراضي: قالت حال
 .الحصة

كنا جميعا نشترك فـي عمـل    المختبر اإلفتراضياستخدام عند :قالت بيان
 .األنشطة، بينما في الطريقة اإلعتيادية لم يتح للجميع المشاركة

استخدام المختبـر  هنالك مشاركة واسعة من قبل الطالبات عند : أجابت نغم
، حيث كانت طالبات كثر ال يشاركن في المختبر التقليدي وذلك اإلفتراضي

والمواد، أو حفاظا على سالمة الطالبات بسـبب   بسبب عدم كفاية األدوات
 .خطورة بعض التجارب

أصبحت أقوم بتنفيذ جميـع   استخدام المختبر اإلفتراضيعند : قالت سجى
  .التجارب لوحدي

المتعة والتشويق فـي  
  التعلم

 .يجمع الدراسة والتسلية معا استخدام المختبر اإلفتراضي: أجابت ماسة

، ألنه يبعد الملل فيمضـي  المختبر اإلفتراضي استخدامأفضل : قالت إيمان
 .الوقت سريعا بعكس الطريقة التقليدية

كـان أشـبه    استخدام المختبـر اإلفتراضـي  تنفيذ التجارب ب: قالت عبير
 .بممارسة األلعاب الترفيهية الحاسوبية

استخدام الصوت والصورة والحركـة فـي تقنيـة المختبـر     : أجابت هبة
نحو التعلم، وكانت سببا في استمتاعي مقارنـة   اإلفتراضي جذبت انتباهي

  .بالحصص التقليدية

  اإلحتفاظ بالتعلم

 .استخدام المختبر اإلفتراضي يجعل الدراسة أفضل وأسهل: قالت روان

 .استخدام المختبر اإلفتراضي تسهل علينا استذكار الدرس: أجابت شيماء

اإلسـتذكار و يجعلنـا   استخدام المختبر اإلفتراضي يساعدنا في :قالت ماسة
 .نربط الصور واألنشطة بالمفاهيم الموجودة في الدرس

استخدام المختبر اإلفتراضي جعلني نشطا إيجابيا فـي الصـف   : قالت بيان
  .مما مكنني من اإلحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول

هــل واجهتــك  ) 5
ثناء الدراسة أ تمشكال

ــتخدام المخت ــباس ر ب
  ؟فتراضياإل

اتفقت جميع طالبات المجموعة التجريبية على أنه ال توجد أية مشكالت  -
 .تواجههن أثناء التعلم باستخدام المختبر اإلفتراضي

عبرت طالبات المجموعة الضابطة عن استيائهن من عدم تنفيذ التجارب  -
ـ  دأ، وتجربـة  المتعلقة بفصل المواد بطريقة التقطير، وشروط حدوث الص
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بنعم، جابة في حال اإل
 ماهي هذه المشكالت؟

  .تحضير المركب؛ وذلك لعدم توافر المواد الالزمة لتلك التجارب

ــياتك  ) 6 ــا توص م
لمعلمة العلـوم بعـد   
دراستك وحدة المـادة  
ــر   ــتخدام المختب باس

  فتراضي ؟اإل

أشكر معلمتنا ألنها درسـتنا باسـتخدام اسـتخدام المختبـر     : قالت براءة
  .اإلفتراضي

دم المختبر اإلفتراضي فـي تدريسـنا   أوصي معلمتنا أن تستخ:  قالت هبة
 .للعلوم وفي جميع وحدات العلوم

اسـتخدام المختبـر   أوصي معلمتنا أن تستمر في تدريسـنا ب : قالت إيمان
  .في صفوف الحقة اإلفتراضي

  

   



86 

  دليل المعلم لتدريس وحدة المادة للصف الخامس األساسي: )14(ملحق 

  

  وحدة المادة

  أنواع المادة: الدرس األول

  المخاليط: الدرس الثاني

  التغيرات التي تحدث على المواد: الدرس الثالث

  فصل المواد :الدرس الرابع

  

  :األهداف العامة

  :تهدف هذه الوحدة إلى ما يلي

  .التفكير على الطالب قدرة تنمية -1

 .الوحدة في المتضمنة األساسية المفاهيم من مجموعة الطالب إكساب -2

 .الوحدة في المتضمنة الحياتية المهارات من مجموعة الطالب إكساب -3

 العلميـة  المفـاهيم  لتنمية المتاحة المواد باستخدام واألنشطة التجارب، من بالعديد القيام -4

 .وبعض المهارات الحياتية

لتنميتهـا   المناسبة التقدير وأوجه والقيم واالتجاهات الميول من مجموعة الطالب إكساب -5

  .أثناء دراستهم للوحدة
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  :الوسائل

  :لتنفيذ هذه الوحدة يلزمك بعض الوسائل منها على سبيل المثال ال الحصر

الكبريت، برادة الحديد، الزئبـق،   :مثل) إن وجدت( بعض العناصر والمواد الكيميائية  -1

حمـض الهيـدروكلوريك    ،خارصين، شريط مغنيسيوم، محلول هيدروكسيد الصوديوم

 .المخفف، كلوريد الكالسيوم

 .كاز ،سكر، ماء ،ملح ،زجاجيةكؤوس  -2

 .مغناطيس ،علبة ثقاب، أنابيب اختبار، ملقط ،جفنة، مصدر حراري -3

 .كيروسين، ميزان ،زيت ،رمل -4

 .إبريق شاي، جليد، هاون، قطعة زبدة، شبكة تسخين، ورقة، مسامير،سدادات مطاطية -5

 .قطعة قماش، ورقة ترشيح ،قمع،تراب -6

 ).إن وجد (جهاز التقطير  -7

 .بطارية ،أسالك ،أقالم رصاص -8

 .عروض بوربوينت -9

 .L.C.Dجهاز عرض  -10

  .أجهزة الحاسوب -11

  .التجارب المعدة باستخدام برمجيات الحاسوب -12
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  هداف المرتبطة بالوحدة و فئاتهااأل

رقم 
 الهدف

  صيغة الهدف
  فئة

 الهدف

 تذكر .التجمد، التبخر،التكاثف نصهار،اإل: يذكر المقصود بكل من 1

2 
بين المادة الصلبة، والسائلة، والغازية من حيث حجم الجزيئات يميز ما 

 والمسافة بينهما
 فهم

 فهم يميز بين الجزيء والذرة 3

 تذكر يذكر المقصود بالعنصر 4

 فهم يصنف بعض العناصر حسب حالتها الطبيعية 5

 فهم يميز رموز بعض العناصر 6

 تذكر .يعدد استخدامات بعض العناصر 7

 تذكر مفهوم المركبيعرف  8

 تطبيق يكشف خواص المركب 9

10 
 اتحاد عنصر مع مركب، اتحاد عنصـرين، (يحضر مركب بعدة طرق 

 )اتحاد مركبين
 تطبيق

 فهم مثلة على المركبات في الطبيعةأيذكر  11

 تذكر يعرف مفهوم المخلوط 12

 فهم يسمي بعض المخاليط الطبيعية والصناعية 13

 فهم المخلوطيستنتج خواص  14

 تطبيق يقارن بين المخلوط المركب 15

 فهم يعرف المخلوط المتجانس و غير المتجانس 16

 فهم يذكر المقصود بالمحاليل المائية و غير المائية 17

 تطبيق يكون مخاليط متجانسة وغير متجانسة 18

 تذكر يتعرف مفهوم السبيكة 19

 تذكر السبائكيعدد الصناعات التي تدخل فيها  20

 فهم يعطي أمثلة على السبائك 21

 تطبيق ثر التغيرات الطبيعية على خواص المادةأيكتشف  22

 فهم يعرف مفهوم التغير الطبيعي و  الكيميائي 23
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رقم 
 الهدف

  صيغة الهدف
  فئة

 الهدف

 تطبيق ثر التغير الكيميائية على خواص المادةأيكتشف  24

 فهم التغيرات الكيميائيةمثلة على أيعطي  25

 فهم حتراق والصدأنتج العوامل المؤثرة على اإلستني 26

 تذكر يتعرف طرق فصل المواد في حالة حدوث تغيرات فيزيائية 27

 فهم ضافية على كل نوع من طرق الفصل السابقةإمثلة أيعطي  28

 تطبيق يستخدم طرق فصل المخاليط لفصل بعض المخاليط في بيئته 29

 تذكر يذكر بعض التطبيقات العملية على طريقة فصل المواد بالتبخير 30

 تطبيق يكتشف طريقة فصل خليط من الملح والماء 31

 تطبيق يكتشف طريقة فصل مخاليط مائية وغير مائية 32

 تذكر يتعرف طريقة فصل مكونات الماء 33

 فهم يفسر عدم استخدام الطرق الفيزيائية لفصل مكونات الماء 34

 تذكر يعدد بعض التطبيقات العملية على طرق التحليل الكهربائي 35
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  األساسي خامسللصف ال المادةخطة وحدة 

  األهداف  العنوان  الدرس
عدد 

  الحصص
مالحظات 

  المعلم

  األول
أنواع 
  المادة

  .ذكر حاالت المادةي -
الـذرة  : وضح المقصود بكـل مـن  ي -

  .والجزيء
  .عرف العنصري -
  .رموز بعض العناصركتب ي -
  .عرف المادة النقيةي -
  .ذكر استخدامات بعض العناصري -
ستنتج مـن خـالل النشـاط العملـي     ي -

  .خصائص المركب
  .وضح المقصود بالمركبي -
  .ذكر المصادر الطبيعية للمركباتي -

5    

  المخاليط  الثاني

 

  .ذكر أنواع المخاليطي -
  .عطي أمثلة للمخاليطي -
النشاط العملي إلـى   توصل من خاللي -

  .خواص المخلوط
وضح المقصود بالمخلوط المتجـانس،  ي -

  .المخلوط غير المتجانس
صنّف المخاليط إلى متجانسة وغيـر  ي -

  .متجانسة
  .عرف المحلولي -
  .صنّف المحاليل إلى مائية وغير مائيةي -
  .عرف السبائكي -
  .قارن بين المركب والمخلوطي -
ومخاليط هامة في عطي أمثلة لمركبات ي -

  .حياتنا

5    
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  األهداف  العنوان  الدرس
عدد 

  الحصص
مالحظات 

  المعلم

  الثالث

التغيرات 
التي 
تحدث 
على 
  المواد

  

صنّف التغيرات التي تطرأ على المواد ي -
  .إلى سريعة وبطيئة

ستنتج من خالل النشـاط العملـي أن   ي -
التغير الفيزيائي ال يغير من صفات المادة 

  .األصلية
توصل من خالل النشاط العملي إلى أن ي -

التغير الكيميائي ينتج مـواد جديـدة ذات   
  .صفات جديدة

  .عرف التغير الكيميائيي -
  .عطي أمثلة لتغيرات طبيعية وكيميائيةي -
قارن بين التغير الطبيعـي والتغيـر   ي -

  .الكيميائي
  .ستنتج شروط حدوث الصدأي -

5    

  الرابع
طرق 
فصل 
  المواد

طرق فصل المواد التي تعرضت عدد ي -
  .لتغيرات طبيعية

وضح متى يتم استخدام طرق الفصـل  ي -
  :التالية

  .بالترويق ،باليد، بالغربال
  .عرف الترويقي -
  .وضح المقصود بالترشيحي -
  .فصل عدة مواد عن طريق الترشيحي -
ذكر بعض التطبيقات العملية لطريقـة  ي -

  .الترشيح والتبخير
  .التقطيرشرح عملية ي -
ذكر مجاالت استخدام عملية التقطيـر  ي -

  .عمليا

5    
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  أنواع المادة :الدرس األول

اإلنصهار، التجمد، التبخر، التكاثف، الذرة، الجزيء، العنصر، المادة النقية، : (المفاهيم العلمية

  ).المركب

  التقويم  خطوات تنفيذ الحصة  األهداف السلوكية

  
ــ - ذكر حــاالت ي

  .المادة
  
  
وضح المقصود ي -

الـذرة  : بكل مـن 
  .والجزيء

  
  
  
  .عرف العنصري -
  
  
ــوز ي - ــب رم كت

  .بعض العناصر
  
عــرف المــادة ي -

  .النقية
  
ذكر استخدامات ي -

  .بعض العناصر
  

  
بوربوينت يوضح حـاالت المـادة   عرض  -

الستدعاء مهارات الطلبـة فـي الصـفوف    
  .السابقة

  
كتابة أسماء مختلفة لمواد علـى السـبورة    -

 ،سـائلة  ،والقيام بتصنيفها إلى مواد صـلبة 
  .غازية

  
حول خصـائص   4ص ) 1(تنفيذ النشاط  -

  .المادة
  
حـول نمـاذج    5دراسة الرسـومات ص   -

  .الطبيعةالعناصر الموجودة في 
  
  .عرض عينات لبعض العناصر الكيميائية -
  
  .تعريف الطلبة برموز بعض العناصر -
  
  .6قراءة صندوق المعرفة ص  -
  .7دراسة الجدول ص  -
  
  

  
ــاالت   - ــر ح اذك

 .المادة

وضح المقصـود   -
  :بكل من

  .الذرة والجزيء
  
  .عرف العنصر -
  
اكتب رمز عنصر  -

  .الحديد
  
  .عرف المادة النقية -
اذكر اسـتخدامات   -

ــد،   ــر الحدي عنص
  .األكسجين

  
أذكر خصـائص   -

  .المركب
  
وضح المقصـود   -

  .بالمركب
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ستنتج من خالل ي -
ــي  ــاط العمل النش

  .خصائص المركب
  
  
وضح المقصود ي -

  .بالمركب
  
ذكر المصـادر  ي -

  .الطبيعية للمركبات

للتوصل إلى مفهـوم   5 ،3،4تنفيذ النشاط  -
  .المركب

  .كتابة تعريف المركب على السبورة -
  .11دراسة الجدول ص   -
  

  :مالحظة
تجارب المذكورة أعاله من خـالل  يتم تنفيذ ال

اصطحاب الطالب إلـى مختبـر الحاسـوب    
  .لتنفيذها من خالل المختبر اإلفتراضي

  
ــر المصــادر  - اذك

 .الطبيعية للمركبات
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  المخاليط :الدرس الثاني

المخلوط غير المتجانس، المحلول المـائي،   ،المخلوط، المخلوط المتجانس(  :المفاهيم العلمية

  ).المحلول غير المائي، السبائك

  التقويم  تنفيذ الحصة خطوات  األهداف السلوكية

ــ - ــواع ي ذكر أن
  .المخاليط

  
  
عطــي أمثلــة  ي -

  .للمخاليط

  
توصل من خالل ي -

النشاط العملي إلـى  
  .خواص المخلوط

  
وضح المقصـود  ي -

بالمخلوط المتجانس، 
المخلـــوط غيـــر 

  .المتجانس
  
  
صنّف المخـاليط  ي -

إلى متجانسة وغيـر  
  .متجانسة

  
  
  

  
  .مراجعة الطلبة بحاالت المادة -
مناقشة الطلبـة بالفروقـات بـين المركـب      -

  .والعنصر
  
ذكر أمثلة للعناصر والمركبـات مـن قبـل     -

  .الطلبة
  
اإلشارة إلى أن المكسرات التي نتناولها تسمى  -

مخلوطة مع أنها تتكون من أنواع مختلفة مـن  
  .المواد

  
اإلشارة إلى أن المخاليط قد تكون طبيعية أو  -

  .صناعية
  
إعطاء أمثلة للمخاليط من قبل الطلبة وكتابتها  -

على السبورة ومن ثم تصـنيفها إلـى طبيعيـة    
  .وصناعية

  
  .حول تكوين المخاليط 6تنفيذ النشاط  -
  
التوصل إلى أن المخلوط يحافظ على صفات  -

  .المادة األصلية

ــواع  - ــر أن اذك
  .المخاليط

  

ــة   - ــط أمثل أع
  .للمخاليط

  

اذكر خـواص   -
  .المخلوط

  

  :وضح المقصود -
 بـــــالمخلوط
المتجـــــانس 
والمخلــوط غيــر 

  .المتجانس
  
صنف المخاليط  -

اآلتية إلى متجانسة 
  :وغير متجانسة

 ،وملح، شـاي ماء 
  .سلطة ،قهوة

  

  .عرف المحلول -
صنف المحاليل  -

اآلتية إلى مائيـة  
  :وغير مائية
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  .عرف المحلولي -
  
المحاليـل  صنّف ي -

إلــى مائيــة وغيــر 
  .مائية

  
  
  
  
  .عرف السبائكي -
  
قارن بين المركب ي -

  .والمخلوط
  
عطــي أمثلــة  ي -

لمركبات ومخـاليط  
  .هامة في حياتنا

  

حول المخـاليط المتجانسـة    7تنفيذ النشاط  -
  .وغير المتجانسة

  
حول المحاليل المائية والمحاليل  8تنفيذ نشاط  -

  .غير المائية
  
  .17دراسة الجدول ص  -
  

  :مالحظة
مـن خـالل   يتم تنفيذ التجارب المذكورة أعاله 

اصطحاب الطالب إلى مختبر الحاسوب لتنفيذها 
  .من خالل المختبر اإلفتراضي

  

 مشروب غـازي، 
  .كحول، بنزين

  .عرف السبائك -
  
  

ــين   - ــارن ب ق
ــب  المركــــ

  .والمخلوط
  

ــة   - ــط أمثل أع
لمركبات ومخاليط 

 .هامة في حياتنا
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  .التغيرات التي تحدث على المواد :الدرس الثالث

  ).التغير الطبيعي، التغير الكيميائي، الصدأ : (العلميةالمفاهيم 

  التقويم  خطوات تنفيذ الحصة  األهداف السلوكية

ــنّف ي - صـــ

التغيــرات التــي 

تطرأ على المواد 

إلــى ســريعة  

  .وبطيئة

  
  
ــن ي - ــتنتج م س

ــاط  ــالل النش خ

العملي أن التغير 

الفيزيائي ال يغير 

من صفات المادة 

  .األصلية

  

توصــل مــن ي -

ــالل  ــاط خ النش

العملــي إلــى أن 

التغير الكيميـائي  

ينتج مواد جديـدة  

ــفات  ذات صــ

  .جديدة

مناقشة الطلبة بخواص كل من العنصـر   -
  .والمخلوطوالمركب 

إعطاء أمثلة لكل من العناصر والمركبات  -
  .والمخاليط

ثم طـرح   ،إشعال عود ثقاب حتى يحترق -
ماذا حدث لعود الثقاب ومناقشتهم في  :السؤال

  .معنى التغير
حول التغير   19ص  9تنفيذ النشاط رقم  -

  .الطبيعي والكتلة
حول تغيـر   20ص  10تنفيذ النشاط رقم  -

  .وطعمهالون المادة 
حول تغيـر    20ص  11تنفيذ نشاط رقم  -

  .خصائص المادة
  .21ص 12تنفيذ نشاط رقم  -
  .التوصل إلى مفهوم التغير الطبيعي -
  .21مناقشة الرسومات ص  -
حول التغير  22ص  14 ،13تنفيذ نشاط  -

  .الكيميائي
إن تـوافرت  (حول الصدأ  15تنفيذ نشاط  -

  ).المواد
  

  :مالحظة
جارب المذكورة أعاله من خالل يتم تنفيذ الت

اصطحاب الطالب إلى مختبـر الحاسـوب   
  .لتنفيذها من خالل المختبر اإلفتراضي

 تيةصنّف التغيرات اآل -
: إلى سـريعة وبطيئـة  

الصدأ، اإلحتراق، تكون 
  .النفط

  
ما خصائص التغيـر   -

  .الفيزيائي على المواد
  
  
  
ما خصائص التغيـر   -

  .الكيميائي على المواد
  
  
  
ــر  - ــرف التغيـ عـ

  .الكيميائي
أعط أمثلة لتغيـرات   -

  .طبيعية وكيميائية
  
قــارن بــين التغيــر  -

ــر  ــي والتغيـ الطبيعـ
  .الكيميائي
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عرف التغيـر  ي -

  .الكيميائي

عطــي أمثلــة ي -

لتغيرات طبيعيـة  

  .وكيميائية

ــين ي - ــارن ب ق

التغير الطبيعـي  

  .والتغير الكيميائي

ستنتج شروط ي -
  .حدوث الصدأ

  
  
  

اذكر شروط حـدوث   -
  .الصدأ
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  طرق فصل المواد: الدرس الرابع

  ).التحليل الكهربائي ،الترويق، الترشيح، التبخير، التقطير: (المفاهيم العلمية

 التقويم  خطوات تنفيذ الحصة  األهداف السلوكية

عدد طرق فصل ي -
ــي  ــواد التـ المـ
تعرضت لتغيـرات  

  .طبيعية
  
  
وضح متى يـتم  ي -

ــرق   ــتخدام ط اس
  :الفصل التالية

ــال،  ــد، بالغرب بالي
  .بالترويق

  
  
  
  
  .عرف الترويقي -
وضح المقصود ي -

  .بالترشيح
  
  
فصل عدة مواد ي -

ــق  ــن طريـ عـ
  .الترشيح

  
  

مراجعة الطلبة بالمفاهيم السابقة مثل المخـاليط   -
  .والمركبات والتغير الطبيعي والتغير الكيميائي

تكليف الطلبة باحضار مكسرات إلـى الصـف    -
  .القيام بفصل هذه المكسراتوالطلب منهم 

مناقشة الطلبة في امكانيـة فصـل المخـاليط     -
  .بواسطة اليد

  
مناقشة الطلبة في كيفية استعمال الغربال لفصل  -

  .قطع من الحصى عن القمح
  
  .لتوضيح مفهوم الترشيح 16تنفيذ النشاط  -
مناقشة الطلبة بعمليات الترشيح التي تـتم فـي    -

  .الينابيعأباريق الفخار ومياه 
حول فصل أكثر من مـادتين   17إجراء نشاط  -

  .باستخدام الترشيح
  
حول فصل مكونات المحلـول   18تنفيذ نشاط  -

  .بالتبخير
هل نحصل على كل من المذيب : طرح السؤال -

  .والمذاب عن طريق التبخير
إن تـوفر  (حول طريقة التقطير  19تنفيذ نشاط  -

  ).الجهاز
  

ى المذاب والمـذيب  هل نحصل عل: طرح السؤال
  .من خالل عملية التقطير

ــرق  - ــدد ط ع
فصل المواد فصل 

ــي تعرضــت  الت
  .طبيعيةلتغيرات 

  
متى يتم وضح  -

اســتخدام طــرق 
 :الفصل التالية

باليد، بالغربـال،  
  .بالترويق

  
  
  .عرف الترويق -
  
وضح المقصود  -

  .بالترشيح
  
  
اشرح طريقـة   -

فصل عدة مـواد  
عــن طريــق  

  .الترشيح
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ــ - ــض ذكر ي بع
التطبيقات العمليـة  
لطريقــة الترشــيح 

  .والتبخير
  
ــة ي - شــرح عملي

  .التقطير
  
ذكر مجـاالت  ي -

ــة  ــتخدام عملي اس
  .التقطير عمليا

  .حول التحليل الكهربائي للماء 20تنفيذ نشاط  -
  

  :مالحظة
يتم تنفيذ التجارب المذكورة أعـاله مـن خـالل    
اصطحاب الطالب إلى مختبر الحاسوب لتنفيـذها  

  .من خالل المختبر اإلفتراضي
  
  
  

بعــض اذكــر  -
التطبيقات العملية 
لطريقة الترشـيح  

  .والتبخير
  
اشرح عمليـة   -

  .التقطير
  
مجـاالت  اذكر  -

اســتخدام عمليــة 
 .التقطير عمليا
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نموذج للتجارب العلمية المصممة باستخدام برمجيات الحاسوب والمتضمنة : )15(ملحق 

 "المادة" في وحدة 
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The Effect of using the Virtual Laboratory of Scince Experiments on 

the Development of Science Processes and Acquisition of Concepts for 

Fifth Grade Students in Palestine 
By 

Yasmeen Sodqi Omar “Dar Ibrahim” 

Supervised by 

Dr. Abdel-Ghani Hamdi Saifi 

Abstract 

This study aims to investigate the effect of using the virtual 

laboratory of science experiments on the development of science processes 

and the acquisition of concepts among the student of the fifth grade. 

The study attempted to answer the following questions: 

1- Is there a difference between the average of both the experimental 

group and the control group to test science processes which may be due 

to using the virtual lab? 

2- Is there a difference between the average of student marks of both 

experimental and control group to test the concepts which may be due 

to using the virtual lab 

This studying sample consists of (40) students which was chosen by 

deliberately from fifth grade student in Sarta Secondary Girls School in the 

Ministry Of Education/Salfeet. The students were distributed into two 

equal groups.One of them was assigned randomly to be the experimental 

group which contains (20) students that studied by virtual laboratory, 

whereas the control group which contains (20) students studied by using 

the ordinary method. 



c 

Therefore, to achieve the aims of this study the researcher prepared 

the following study items: the scientific concept test with its final form 

consists of (29) questions of multiple- choice type with four alternatives, 

and the science processes test which is formed of (14) questions of 

multiple- choice type with four alternatives, and meetings. 

In order to answer the question of the study (ANCOVA) was used 

which showed the following results: 

1- There is a statistically significant difference in the average of both 

experimental and control groups related to science processes test due 

to using the virtual lab. 

2- There is a statistically significant difference in the average of the 

marks of both experimental and control groups related to the concept 

test due to using the virtual lab. 

Therefore, the study recommends the use of the virtual laboratory as 

a technique to teach science as it has a vital role in developing the science 

processes and acquiring concepts for fifth grade student. Also, the study 

recommends to run other studies of using virtual laboratories in teaching 

student science in classes of different levels. 




