
نويةتجارب بحث بالكيمياء بالثا



הכרות עם התופעהالتعّرف على الظاهرة. 1

:التعّرف على الظاهرة هو حسب احدى االمكانيات التالية
تنفيذ الطالب تجربة تمهيدية❖

تنفيذ المعلّم تجربة تمهيدية❖

مشاهدة تجربة مصّورة❖

قراءة مقال علمي❖

البحث عبر االنترنت❖

جولة تعليميّة❖

:  الدور الرئيسي للطالب هو, في هذه المرحلة
(תצפיות)وتنظيم مشاهدات تسجيل, جمع



سه أو قياتحديده بواسطة الحواس هي كل ما نستطيع (תצפית)المشاهدة
.بمساعدة ادوات قياس

نسمعه أو عن طريق , نقيسه, لما نراهوصف فقطالمشاهدة هي مجّرد 

.  دون تفسير( عن غير قصد  )الرائحة 

...فقاعات غاز , التعّكر, اللون: תצפית איכותיותمشاهدات نوعيّة 
درجة , كتلة: ביצוע מדידות-תצפית כמותיתمشاهدات كميّة 

...pH, الحرارة

التعّرف على الظاهرة: تكملة



:بهذه المرحلة يجب التأّكد مما يلي

(.مشاهدات متنّوعة)جمع أكبر عدد ممكن من المشاهدات 

ف وصليس هنالك حاجة لتكرار)تسجيل مفّصل ودقيق للمشاهدات 
( .هااجراء العمل بالتجربة عند تسجيل

.تمييز واضح بين مشاهدة وتفسير

. هو شرح ألهميّة المشاهدةتفسير المشاهدة 

التعّرف على الظاهرة: تكملة



غير ملزمة للتسجيل بالتقريرملزمة للتسجيل بالتقرير

(شرح المشاهدة)تفسير(وصف التغيير)مشاهدة

بانحدث تفاعل به نتج مادة صعبة الذوأصفرانتج مادة صلبة لونه

بالنظام حدث تفاعل مشع للحرارة تدرجة حرارة النظام ارتفع

(اكزوترمي)

ة حدث تفاعل واحدى نواتجه هو بالحالفقعاتورظه

الغازية

المادة الصلبة مّرت بتفاعل ذوبانتالمادة الصلبة اختف

أمثلة-التعّرف على الظاهرة : تكملة



(:المواد واألدوات)מערכת ووصف نظام التجربةترتيب المشاهداتيجب

.Iقبل التجربة

.IIخالل التجربة

.IIIبعد التجربة

ربة فمن االحسن تصوير نظام التج, في حالة بها أنظمة التجربة معقّدة
(.ال تحل الصورة محل وصف المشاهدات). واضافة الصورة الى التقرير

.ترتيب وتنظيم المشاهدات كلها يعرضها الطالب في جدول مشاهدات

التعّرف على الظاهرة: تكملة



מהלך הניסוי

سير التجربة

תצפיות

مشاهات

قبل التجربة

خالل التجربة

بعد التجربة

مثال لعرض المشاهدات في جدول



(اذا وجد)عرض نتائج 

:في حالة وجود نتائج عليك عرضها بمساعدة

(عليك كتابة وصف مختصر للنتائج)جدول•

م الشرح عنه اذا كان رس, عليك وصف الرسم البياني)رسم بياني•
..((اعديةتنازليّة أو تص, خطيّة)بياني متواصل والتطّرق لنوع الدالة 

(بواسطة مواد علمية خارجية)تحليل النتائج•

(اذا وجد)حل اسئلة في أعقاب التجربة 



1هنا ينتهي مختبر بحث مستوى 



שאלת שאלותطرح األسئلة.2

:اقتراحات لكلمات مفتاح لصياغة اسئلة مختلفة



طرح األسئلة: تكملة

تُطرح األسئلة من المشاهدات ومن النقاش الجماعي حول المشاهدات بهدف •
(.שאלות רלוונטיותأسئلة ذات صلة . )تفسير وفهم المشاهدات

ة التي للظاهرالتي تتعلّق بجوانب مختلفة, أسئلة على األقل5يجب صياغة •
(.שאלות מגוונותأسئلة متنّوعة )نبحث بها

القة ليس بالضرورة بوجود ع)يجب صياغة األسئلة بشكل واضح وموضوعي •
(.بين متغيّرين



ניסוח שאלת חקרصياغة سؤال البحث . 3

المختبر بظروفسؤال البحث موّجه دائًما لتجربة التي يمكن القيام بها 
כללי بالمدرسة وعلى التجربة ان توافق جميع قواعد االمان 

.  مع تجنّب مواد خطرةהבטיחות



صياغة سؤال البحث: تكملة

:الختيار وصياغة سؤال البحثأربعة معايير فيما يلي 

.I عالقة بين متغيّرينبسؤال البحث يجب أن تكون:

ُمتغيّر ُمتعلّق 
המשתנה התלוי  

ُمتغيّر ُمستقل  
המשתנה הבלתי תלוי  

العامل الُمتأثّر
(  הגורם המושפע)

العامل الذي يُؤثّر
(  הגורם המשפיע)

.ثهاالظاهرة التي نُريد أن نبح العامل الذي يختار الباحث أن

يغيرهُ وهو الذي يُؤثر على
.  الظاهرة التي نبحثها



II .ل متغيّر سؤال البحث ُمصاغ بحيث يمكن تمييز المتغيرين بوضوح وك
.معّرف بشكل جيّد

.قمهم تسجيل من هو المتغيّر المستقل ومن هو المتغيّر المتعلّ *

اقي ال غير وبمتغيّر مستقل واحد فقطيجب أن يحوي السؤال على *
.العوامل تبقى ثابتة قدر االمكان

:أمثلة لصياغة سؤال بحث

؟(.. قالمتغيّر المتعلّ ..)يؤثّرعلى (.. المتغيّر المستقل..)كيف 

؟...... يؤثّر على ...... كيف التغيير بـ 

؟...... وبين .....ما هي العالقة بين

؟....... اذا قمنا بتغيير ...... كيف يتغيّر 

صياغة سؤال البحث: تكملة



.IIIة قياس عند تحديد المتغيرات بسؤال البحث يجب التأّكد من معرفة طريق
يّر الُمستقل باالضافة الى معرفة طريقة تغيير الُمتغ, المتغيّر المتعلّق

.وكيفيّة قياس التغيير بالمتغيّر المتعلّق

.IVللطالب الباحثغير معلومةعلى سؤال البحث االجابة.

اذا كان. مفّضل أن تكون اسئلة البحث مختلفة بالمجموعات المختلفة
.على كل مجموعة تخطيط تجربة مختلفة, لمجموعتان نفس سؤال البحث

صياغة سؤال البحث: تكملة



اكتب اسم التجربة بمركز اللوح

المواد، ظروف : من اللوح اكتب بالتفصيلبالجزء االعلى✓

(ةالتجربقبلُمشاهدات )التجربة، واألدوات التي استُعِملت 

( ליכיםתה)العمليات : من اللوح اكتب بالتفصيلبالجزء االسفل✓

(التجربةبعدُمشاهدات )التي حدثت 

ى من اللوح ُصغ سؤال بحث يشمل ُمتغيّر ُمستقل من الجزء االعل✓

وُمتغيّر ُمتعلّق من الجزء االسفل من اللوح



...كيف تغيير بـ /هل: سؤال البحث

...يؤثّر على 

مخّطط أسئلة: لكتابة أسئلة بحثأداة

(اسم التجربة)

ظام؟ ماذا يمكن التغيير بالن

(المتغيّر المستقل)

,  ظروف التجربة , المواد

..  ,االدوات التي استعملت

(ةالتجربقبلالمشاهدات )

ماذا يمكننا القياس–مشاهدات

(المتغيّر المتعلّق)

العمليات التي حدثت 

(التجربةبعدمشاهدات )



?  (المتغيّر المتعلّق)Yيؤثر على( المتغيّر المستقل)Xهل وكيف 
.المتغيران معرفان جيًدا

.ةال تعّرف المتغيّر الذي نقيسه ولذالك هي ليست مالئم" كميّة"كلمة 

:  مثال
كتلة>---كميّة 

..."  KIتأثير كتلة"يجب تسجيل" KIتأثير كمية"بدل
או 

...الزمن لـ>---وتيرة التفاعل
"  يؤثر على نتائج التجربج أو على وتيرة التفاعل... كيف"بدل

افة المخبار زمن وصول الرغوة الى ح"–يجب تسجيل المتغيّر الذي يتم قياسه بشكل مفّصل

".المدّرج

ه تقييم التجربة  لبحثصياغة سؤال ا–موّجِّ



ניסוח  ההשערה  صياغة الفرضيّة . 4

قة علمية بطريالتي يتم تفسيرها, الفرضية هي اجابة ممكنة لسؤال البحث
.ومنطقيّة

:الفرضية يجب أن تكون
.  مالئمة لسؤال البحث الذي تّم اختياره وللتجربة المخططة•
.  القةمشروحة ومفّسرة باالعتماد على خلفيّة علمية صحيحة وذات ع•
.ومشّوقمنطقيّ , مصاغه بشكل واضح•



:اقتراح لترتيب مبنى الفرضيّة

.جملة بمثابة اجابة مؤقتة لسؤال البحثكتابة1.

.تفسير علمي عام للظاهرة التي ُعرضت في التجربةكتابة2.

قل على المتغيّر تفسير علمي محّدد لكيفيّة تأثير المتغيّر المستكتابة3.
.المتعلّق

:يجب دمج العوامل التالية في الشرح
.Iقدر االمكان, صياغة التفاعالت التي تحدث.

.II ك حاجةاذا كان هنال, (الجسيمي)تفسير بالمستوى الميكروسكوبي.

صياغة الفرضيّة : تكملة



תכנון הניסויتخطيط التجربة . 5

. هدف التجربة العلميّة فحص العالقة بين متغيّرين

ر مراقب هي تغييمن هذا النوع الطريقة المقبولة لتنفيذ تجربة علمية 
ل آخر وفحص تأثيره على عام( المتغيّر المستقل)لعامل واحد فقط 

(.المتغيّر المتعلّق)



:خطوط موّجهة لتخطيط تجربة

ب ما حس, في كل تجربة يتم تغيير عامل واحد فقط الذي هو المتغيّر المستقل
.حّددناه في سؤال البحث

.يمكن أن يكون التغيير بنوع المتغيّر أو بمقداره

:تخطيط التجربة يجب أن يتضّمن

.Iتطّرق لطريقة تغيير المتغيّر المستقل  .

.IIتطّرق لطريقة قياس المتغيّر المتعلّق  .

.III (.בועיםהגורמים הקالعوامل الثابتة )تحديد العوامل التي بقيت بدون تغيير

.IVההגדרת הבקרتحديد الضابط.



تفصيل الخطوط الموّجهة لتخطيط تجربة

i .تطّرق لطريقة تغيير المتغيّر المستقل

حتى , (أجهزة تجربة مختلفة4)تغييرات في المتغيّر المستقل4على األقليجب تخطيط 
ي العامل المستقل تكون هنالك امكانية لمعالجة النتائج بطريقة بيانية وتحديد توّجه التغيير ف

(.  بالمجال الذي تّم قياسه)بشكل أمين 
ة في نفس بشرط أن يتم تنفيذ األجهزة األربع)احد األجهزة يمكن أن يكون التجربة السابقة 

(.الوقت

ii .تطّرق لطريقة قياس المتغيّر المتعلّق
.يجب التفصيل بدقّة كيف سيتم قياس المتغيّر المستقل

:أمثلة
استعمال الميزان

.قياس الزمن بواسطة ساعة وقف حتى الوصول الى درجة الحرارة القصوى
قياس حجم الغاز بواسطة محقنة



تفصيل الخطوط الموّجهة لتخطيط تجربة

iii . ים הגורמالعوامل الثابتة )تحديد العوامل التي بقيت بدون تغيير
(.הקבועים

iv .(הגדרת הבקרה)تحديد الضابط

اختياره هو هل التغيير في المتغيّر المستقل الذي تمّ هدف الضابط تحديد
. الذي اّدى فعليًا الى التغيير في المتغيّر المعلّق

.الضابط يمّكن المقارنة بين نتائج التجربة



.I يره نظام الذي ال يتضّمن العامل الذي نقوم بتغي–ضابط خارجي
(. العامل المستقل)خالل التجربة 

لمستقل هدف هذا الضابط هو تحديد هل فعاًل التغيير في المتغيّر ا
الئم في حال يكون م). هو الذي اّدى الى التغيير في المتغيّر المتعلّق

ل يؤثر على أّن سؤال البحث يفحص هل التغيير في المتغيّر المستق
(.المتغيّر المتعلّق

.II ة في التجارب التي نفحص بها ما هو نوع العالق–ضابط داخلي
كل نظام هو بمثابة نظام مقارنة لكل واحد من . بين متغيّرين

يكون مالئم في حال أّن سؤال البحث يفحص. )األنظمة االخرى
.(كيف يؤثّر المتغيّر المستقل على المتغيّر المتعلّق

تفصيل الخطوط الموّجهة لتخطيط تجربة

:الضابط يمكن أن يكون



:أمثلة ألنواع الضابط

:H2O2(aq), في تجربة التي تفحص التحليل المحفّز لماء االوكسجين

i  .بط ضا)الضابط يكون الجهاز بدون العامل المحفّز –اذا غيّرنا نوع المادة
.(خارجي

ii  .ضابط داخليالضابط يكون –اذا تّم تغيير كتلة المادة في كل جهاز.

تفصيل الخطوط الموّجهة لتخطيط تجربة



:التكرار في تجربة البحث

تغيّر كل واحد من التغييرات في المتكرارفي كل تجربة من المتّبع ❖
.المستقل

ج التي تكرار دقيق للتجربة حتى يتم فحص هل النتائ, بكلمات اخرى
صول على حصلنا عليها تعبّر فعاًل عن ظاهرة حقيقية وأنّه لم يتم الح
.  بةالنتائج بالصدفة أو لمّرة واحدة نتيجة لخطأ في تنفيذ التجر

أو , تجارب في مختبر المدرسة4اذا كانت هنالك صعوبة في تنفيذ ❖
دات على الطالب التطّرق لكل عامل كواحد من تقيي, تكرار التجربة

.  التجربة

تفصيل الخطوط الموّجهة لتخطيط تجربة



:تخطيط التجربة يجب أن يتضّمن

.  تحديد متغيّرين❖

.تحديد العوامل الثابتة❖

مرات بما يتضّمن تحديد الضابط وعدد, لمراحل العملمفّصلوصف ❖
(.اذا تّم تكرار التجربة فعاًل )التكرار

.  قائمة مفّصلة للمواد واألدوات المطلوبة لتنفيذ التجربة❖

حجم, تراكيز المحاليل, كميات المواد: في هذه القائمة يجب تحديد
.نوع األدوات وعددها, األدوات

على كل مجموعة تعبئة وتقديم ورقة طلب المواد واألدوات لموافقة
عامل المختبر وارفاقها بعد ذلك في تقرير التجربة /المعلّم

ط التجربة تقديم القسم األّول من التقرير الذي يتضّمن أيًضا تخطيأو
.  عامل المختبر/وطلب المواد واألدوات لموافقة المعلّم

تفصيل الخطوط الموّجهة لتخطيط تجربة



جزئي2مستوى هنا ينتهي مختبر بحث 


