
ميبحث العلالالتجربة كأداة 



تجربةلكلمة اجذر 

ب .ر.ج:لكلمة تجربةالجذر•

جرب: الفعل•

و شيء عملية لكي يفحص هل يحدث رد فعل ا-لينفذ فعالية: المعنى•
.ما ، تغيير ما

لكي نفحص هل يذوب الطحين في (فعالية)نخلط القمح بالماء : مثال•
.(فعلرد )الماء 



التجارب في العلوم

تغيير نبادر في اجراء فعالية بهدف فحص هل يحدثفي التجارب العلمية  
.منظومة الفحص\بجسم معين

.نميز بين تجربة بسيطة ومراقبة



تجربة بسيطة

.  امور تحدث\اكتشاف ظاهرة : الهدف

:امثلة
ما هي المواد التي تذوب في الماء؟
أي المواد موصلة جيدة للكهرباء؟
ما هو الغذاء الذي يفضله االرنب؟

ياغة نستطيع استعمال نتائج التجارب البسيطة كقاعدة اساسية الفتراض ولص
.فرضيات ألبحاث من أجل تفسير ظواهر



ظواهر طبيعية

هي ظواهر تحدث في الطبيعة دون تدخل االنسان:  الظواهر الطبيعية

.تحدث نتيجة لقوانين الطبيعة فقط

:الظواهر الطبيعية تشمل تنوع واسع لمجاالت طبيعية مثل

ظواهر حاالت الطقس 

ظواهر بيولوجية

ظواهر  جيولوجية



طبيعيةالظواهر 

مها، االهتمام بالظواهر الطبيعية يحدث بسبب التفاعل بأعقاب ميزاتها، حج

. جمالها، عظمتها وتأثيرها علينا

ة ودمار هنالك بعض الظواهر الطبيعية التي من الممكن ان تحدث كوارث طبيعي

يرواألعاصبراكين ال، زالزلال، فيضانات العظيم للبيئة واالنسان مثل 



الظاهرة العلمية
ي متزامنة مع احداث، روتينية تحدث دائما، دورية، تحدث ف: الظاهرة العلمية ممكن ان تكون

. فترات معينة  أو تحدث على فترات زمنية  بعيدة جدا او نادرة الحدوث

مقياس الريح، : هنالك ظواهر علمية تحتاج اجهزة من اجل جمع المعطيات الخاصة بها مثل
....  المنظار، التلسكوب 

أمثلة،
ظواهر فيزيائية مختلفة هي صفات المواد، الطاقة والزمن

جاليليحركة البندول التي راقبها جاليليو :مثال
نيوتونقوة الجذب التي اكتشفها  



الظاهرة العلمية

: الىمن المتبع تصنيف الظواهر 

.ظاهرة فيزيائية

.ظاهرة كيميائية

.ظاهرة بيولوجية

المعلومات  ومهارات البحث –من اجل تفسير الظواهر نستعمل المعرفة 
العلمي



التجربة المراقبة

فحص العالقة بين عوامل مؤثرة وعوامل متأثرة :الهدف

ص تأثيره العامل الذي يغيره الباحث خصيصا في التجربة المراقبة من اجل فح-المؤثرالعامل 

.على عوامل اخرى في التجربة
.العامل او العوامل التي تقاس ونجمع عليها معطيات–المتأثرالعامل

.في التجربة المراقبة العامل المتأثر يتأثر من العامل المؤثر

.  وتيرة تنفس الخميرةعلى السكرفي تجربة ارادوا فحص تأثير تركيز –مثال

تركيز السكر :المؤثرالعامل 

تنفس الخميرةوتيرة  :المتأثرالعامل



التجربة المراقبة

.(ياتالفرضاسئلة البحث من تشتق ).لفحص الفرضيةاداه:هيالمراقبةالتجربة •

راتالمتغيدعم او دحض الفرضية بالنسبة للعالقة بين : من التجربة هوالهدف •

:  أمثلة•

كيف تؤثر شدة الضوء على نمو نبتة البازيالء؟

 ما هي العالقة بين رطوبة التربة وبين فعالية نملة الحصاد؟

ما هو تأثير درجة حرارة المحلول على وتيرة تنفس الخميرة؟



تجربة مراقبةكيف نجري

ر حيث نخطط عدة منظومات تجربة الفرق بينها فقط بالعامل المؤث1.
. تكون بقية العوامل ثابتة

المتأثرالعاملعلىالمؤثر نفحص تأثير العامل 2.

لالعامعلىالمؤثر نعيد ونكرر عدة مرات فحص تأثير العامل 3.
.المتأثر

جربة ت)نفحص ماذا يحدث في التجربة بدون ادخال العامل المؤثر 4.
.(ضابطة



أمثلة لتجربة مراقبة

الت في الماءفحص تأثير تراكيز مختلفة من االسبرين على نمو البصي

__________: هوالعامل المؤثر •

:بصيالت متشابهة في جميع المواصفات التالية: المجموعات•
1 .    _____2 . _____3 .  _____

__________الفرق بين المجموعات يكون بعامل واحد وهو •

البصيالت نفحص تأثير تراكيز مختلفة من االسبرين على نسبة نمو•
.  عدة مرات

___________: التجربة الضابطة هي•



طة يجمع الباحث  خالل البحث معطيات ونتائج بواس1.
.مشاهدات وقياسات

سوم يعالج الباحث النتائج ويعرضها بصور، جداول ور2.
(خطية، اعمدة، دائرية) بيانية 

.جمع النتائج يساعد الباحث على دعم او دحض فرضيه البحث

نتائج البحث-المراقبةالتجربة 



\يدعمبحسب نتائج التجربة يستنتج الباحث استنتاجات1.
.يدحض فرضية البحث

تساعد االستنتاجات على بناء تعميمات، اسس علمية 2.
.ونظريات

:في النقاش نعرض3.
.  رفض معلومات مسبقة عن الموضوع\موافقة-
.  نعرض تفسيرات ممكنة للنتائج-
.نقترح اسئلة بحث جديدة-

نقاش واستنتاجات-المراقبةالتجربة 



هل أنتم
جاهزون 
إلجراء 
تجارب؟


