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 طالبات المرحلة الثانوية في الكيمياء أثر المختبرات االفتراضية على تحصيل 
 ن نحو تعلمها ودافعيته

 ايناس سالم ابراهيم شحادة: عدادإ
 فادي عبد الرحيم عودة الدكتور :إشراف

 باللغة العربية  ص الملخ  

المرحلةالستقصاءالدراسةهدفت طالبات تحصيل على االفتراضية المختبرات فيأثر الثانوية
شبهالتجريبيوالتصميمتماستخدامالمنهجفالدراسةتحقيقهدلو،ننحوتعلمهاالكيمياءودافعيته

اختيارو التجريبي القصديةالدراسةأفرادتم )والتي،بالطريقة من من(90تكونت طالباتطالبة
:تكونتالعينةمنثالثمجموعات،الطيبةالثانويةالشاملةمدرسةفيالثانويالعلمياألولالصف

)ىاألولالتجريبية تدريسها(29من تم الذكاءبطالبة على القائم االفتراضي المختبر استخدام
استخدامالمختبرالقائمعلى(طالبةتمتدريسهاب32والمجموعةالتجريبيةالثانيةمن)،AIالصناعي

استخدامالمختبربتمتدريسها(طالبة29من)تكونوتضابطةالةمجموعالو،3Dالتصويرالمرئي
الدراسة.االعتيادي هدف تحقيق أجل إعداد،ومن الدراسةتم ومقياسالتحصيلي،ختباراالأداتي
عينةأفرادلةإحصائيةبينمتوسطاتدرجاتوتوصلتالدراسةلوجودفروقذاتداللتعلم،الدافعية

.ىاألوللصالحالمجموعةالتجريبية،الدراسةتعزىلطريقةالتدريس

.(AI,3D)كماتوصلتالدراسةانالدافعيةكانتلصالحالمجموعةالتجريبية
النتائج، فيالعمليةاالمختبراتاالفتراضيةوجميعتطبيقاتهستخدامباالباحثةأوصتوفيضوء

التعليمية.للموادالتعليمية

 . الكيمياء الدافعية، ،التحصيل تراضية،االفمختبرات ال الكلمات المفتاحية:
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The effect of virtual laboratories on the achievement of secondary school 

students in chemistry and their motivation towards learning it 

Prepared by: Enas Salem Ibrahim Shehadeh 

Supervised by: Dr. Fadi Abd Al-Raheem Odeh 

Abstract 
 باللغة اإلنجليزية  الملخ ص

The study aimed to investigate the impact of virtual laboratories on the achievement 

of secondary school students in chemistry and their motivation towards learning it, To 

achieve the goal of the study, the experimental method and the quasi-experimental design 

were used, and the study subjects were selected by the intentional method, Which 

consisted of (90) female students of the first scientific secondary year at Al-Taybeh 

Comprehensive Secondary School, The sample consisted of three groups: the first 

experimental group of (29) students who were taught using the virtual laboratory based 

on artificial intelligence AI, The second experimental group consisted of (32) female 

students who were taught using the 3D visualization-based laboratory, and the control 

group consisted of (29) female students who were taught using the regular laboratory. In 

order to achieve the goal of the study, two study tools were prepared, the achievement 

test, A measure of motivation to learn, The study found that there are statistically 

significant differences between the mean scores of the study sample members due to the 

teaching method, In favor of the first experimental group, The study also found that the 

motivation was in favor of the experimental group (AI, 3D). 

In light of the results, the researcher recommended the use of virtual laboratories and 

all their applications in the educational process of educational materials. 

Keywords: Virtual Labs, Achievement, Motivation, Chemistry.  
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 : األولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

عالمنا القطاعاتالحاضريشهد وبكافة التقنية التكنولوجيا في هائاًل االنفجاربسبب،تطورًا

ةنفسهعلىطبيعةالحياالتطورحيثفرضهذا،الكثيرمنالتغيراتالمعرفيالذييحملفيطياته

نعيشها تلقائياًلتغيرالتي الحياتية المجاالت الذي،مسير التعليم يتجزأمنءهوجزومنهامجال ال

مواكبة التعليمي النظام على يتوجب لذا العصرية، الحياة المتسارعةهذهنسيج دمجبالتغيرات

اًفالواقعالتكنولوجييبدولهاثر،التعليميةللعمليةمعاييرالنجاحباتتاهمألنها،التكنولوجيابالتعليم

العمليةايجابياً االفتراضي،التعليميةعلى والعالم العلمي الخيال وتحاكي محفزة تعليمية بيئة لجعلها

والقائمةعلى العلمية المختبرات   ، Artificial Intelligenceالذكاءاالصطناعيوذلكمنخالل

منخاللعالمي1956فهوبدأمنعامانمصطلحالذكاءاالصطناعيليسجديداً  ويجدربالذكر

  John McCarthyوجونمكارثي  Marvin Minskyالحاسوببجامعةستانفوردمارفنمينسكاي

منخاللالمؤتمرالذيعقدبكليةدارتموثتحتعنوانمشروعاالبحاثحولالذكاءاالصطناعي

The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (DSRPAI)
الذكاءاالصطناعيأثناءو العالمين المؤتمرعرف وأمامهذا بتعريفهأالحضور المصطلح هذا طلقوا

صنع وهندسة علم انه بهذا،الذكيةاآلالتعلى المرتبطة المجاالت بشتى االبحاث تعددت وبعدها

وال عليهاالمصطلح االعتماد ويتزايد الوقت لهذا تتطور عإلحداثزالت باالعتماد كبيرة لىطفرة

.(Haenlein & Kaplan, 2019) التقنياتالحديثة



2 

ويؤكد من(de Ridder,2019)كما العديد هناك مناالستفادةفيحظيتالشركاتبأن

جوجلتطبيقاته بوك، Googleمثل  Crocodileشركة، Yenkaشركة،Facebookفيس

Clips،والتنبؤ التلقائي والبحث االلية الترجمة الصفحاتبأفكارومهام اإللكترونيةمستخدمين

.العديدمنالبرامجلخدمةالتعليمإطالقتموبذلك،والعديدمنالشركات،والمواقع

االصطناعيهتماماالبدأحيث الذكاء باستخدام والتحولكبيرا التعليم الفرديإلىفي التعلم

تن ولقد بعد، عن العديداووالتدريس الدوليةلت والمؤتمرات واالبحاث الدراسات االستفادةمن مدى

التعليم التجاربإجراءوالسيماتعلمالعلومالمجردةو،المتحققةمنتطبيقاتالذكاءاالصطناعيفي

مرات:المؤتمرالدوليالعشرينحولالذكاءمثلةعلىهذهالمؤتومناألالعلميةالخطيرةوالمكلفةمادًيا،

التعليم في  Artificial Intelligence in Education 20th Internationalاالصطناعي

Conference (المنعقدفيشيكاغوبالوالياتالمتحدةاالمريكيةIsotani et al., 2019والمؤتمر.)

والتعليم االصطناعي للذكاء  Artificial Intelligence and Education: Aالدولي

Comparative Analysis of Relevant National Policies between China and 

Japan    2021عامفيالصينالمنعقد    (Guo, Y., 2021)،أكدتهذهالمؤتمراتعلىضرورةف

لما التعليمي المسار في الحديثة والتقنيات الذكية التطبيقات التعليمتضمين نوعية نقل من يحققه

للمدارسوالطالبوالخدماتالداعمةكمااقترحتمجموعةمنالبرمجياتوالتطبيقاتو،عاللمستوى

الفرديةلدىالطالبالتعليمية للفروق والتعلمبينهمفيماالمساواةوتحقيق،المراعية العلم ،منبكسب

وفًقاالحتياجاتهموفروقهمالفردية.ينالطالبخاللتقديمالتعليمللمعلمينو
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التفاعليةبيئةتعتبركماو الذكاءاالصطناعيالتعلماالفتراضية البيئةاالوفرالقائمةعلى هي

تعلمهومايصعب،التيتتيحللطالبفرصالتفاعلوالتطلععلىماهومجرد،بالمعلوماتالخصبة

ثرالتعلمعندأسهمفيبقاءوت ،تجسدالمعرفةوتقربالمعلومةللطالبالبيئةوهذه،الواقعبهوتجسيد

الكيمياء مجال في وخاصة العلمية المواد بكافة األيعتمدألنهالطلبة التفاعالتكبربالجزء على

يصعبتطبيقهانتيجةللسالمةالعامةوالتكلفةوالخطورةوعدمتوفرالمختبراتالالزمةالتي،الكيميائية

االفتراضيةالمختبراتوجاءت،للتعلممماينعكسذلكعلىالطالببتدنيالتحصيلوالقابلية،إلجرائها

Virtual LaboratoriesوهيجزءمنالواقعاالفتراضيVirtual Realityلزيادةتشوقالطالب

علىاستيعابهاوالتعاملاًوتحسيندافعيتهوتقريبالتعليمالمجرداليهلتصبحمادةمجسدةقادر،للتعلم

،مطلوبالشكلبالمماينعكسعلىالتحصيلالجيدويحققالرضاللطالبوالتقبللفهمالمادة،معها

ان التعلمحيث مهارات لغرس كافي بشكل مجهز غير التقليدي تحتاج،للطالبالعلياالتعليم لذا

المؤسسات التعليمية إلى  الذاتيالطالباعداد التعلم لمهارات ين ، مهاراتهم التعليميةلتحسين

 واعدادهم وتعزيزها اطول لفترة بالمعلومة لالحتفاظ أخارج مؤسساتهم التعليميةسوار

(Golightly & Guglielmino, 2015.)

الطالبعالوًةعلىماسبق،تستنتجالباحثةبأنتطبيقاتالذكاءاالصطناعيتزيدالتفاعلبين

عندمانتركالمجالللطالببالتجاربالعلميةوالتفاعالتالكيميائيةف(catboatوالمحتوىمثلتطبيق)

وعندمانتركهيمارسالعملالخطر،ةلديهللتعلميكبرالحوافزوالدافعأسيكونهذامن،هاشكالأبكافة

ومنهنا،ومدىاحتفاظهبهاالمعرفةوالوعيالتيتكونتلديهسنؤمنحينهابقدر،دونالخوفعليه
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دراسة الرغبةفي الباحثة لدى الذكاءاالصطناعيعلىتولد القائمةعلى االفتراضية المختبرات أثر

.األردنفي افعيتهمللتعلمتحصيلطالباتالمرحلةالثانويةفيالكيمياءود

   الدراسة  مشكلة 

بتدنيالتحصيللدىالطالباتفيعملهافيبيئةالباحثةمالحظةمنخاللتنبعمشكلةالدراسة

وتمالتأكدمنذلكمنخاللاالطالععلىالمقرراتالعلميةبشكلعاموفيالكيمياءبشكلخاص،

تعلم الدافعيةنحو انبثقعنهضعفوتدنيفيمستوى السابقة،وهذا للطلبةفيالصفوف العالمات

الحصةكماأشارتمعلماتالمادة،واستنادالتوصياتالدراساتالسابقةومنهاأثناءالكيمياء،والتشتت

لمختبراالفتراضيفيغيابالموادالكيميائيةابضرورةاستخدام(Amin & Ikhsan, 2021 )دراسة

ودراسةواالدوات ،(Januchta, et al, 2020)التكنولوجية المتطورة بالبيئات التعليم دعم بضرورة

تدريسالمواد(بضرورةتوظيفالذكاءاالصطناعيفي2020،)عبداللطيف،ودراسةللتعلمالمحسنة

منطبيعةللباحثةعلىالتقاريرالواردةمناالداراتالمدرسيةواستناًداالعلميةمثلالفيزياءوالكيمياء،

أمامالتجاربالعلميةعملياًجراءإلتبينوجودنقصفيدرجةتوافرالموادالكيميائيةالالزمة،عملها

تخوفاً،(1)رقمملحقالطلبة تشكل التي المدارس داخل الخطرة المواد بعض المدرسةوتوفر على

(.2وطالباتهاوكوادرهاملحقرقم)

علىو للعمل الباحثة تسعى المنطلق هذا تحصيلدراسةمن على االفتراضية المختبرات أثر

محوراالنطالقفيتعلمهم.لتصبح،تعلمهاننحوطالباتالمرحلةالثانويةفيالكيمياءودافعيته
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 وأسئلتها  أهداف الدراسة

المرحلةالثانويةفيأثرالمختبراتاالفتراضيةعلىتحصيلطالباتاستقصاءإلىالدراسةتدفه

االتية:سئلةاألعنلإلجابةوتسعىالدراسة،ننحوتعلمهاالكيمياءودافعيته

بين -1 إحصائية داللة ذات فروق توجد علىأفرادهل والضابطة( )التجريبيتين المجموعات

الثانويتعزىلطريقةاستخدامالمختبراألولاالختبارالتحصيليلمبحثالكيمياءلدىطالبات

 ،والمختبرالواقعي(؟3D،القائمعلىالتصويرالمرئيAIاالصطناعي)القائمعلىالذكاء

باتالمرحلةالثانويةلتعلمالكيمياءفيماأثراستخدامالمختبراتاالفتراضيةعلىدافعيةطال -2

 ؟األردن

 فرضيات الدراسة  

(بينمتوسطاتدرجاتالطالباتفيα≤0.05التوجدفروقذاتداللةإحصائيةعند) -

التجريبية للمجموعة الكيمياء مبحث في التحصيلي باستخداماألولاالختبار درست )التي ى

)التي(والمجموعةالتجريبيةالثانيةAIاالصطناعيالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالذكاء

التصوير على القائمة االفتراضية المختبرات باستخدام والمجموعة3Dالمرئيدرست )

 .الضابطة)التيدرستبالمختبرالواقعي(

(بينتقديراتطالباتمجموعاتالدراسةα≤0.05التوجدفروقذاتداللةإحصائيةعند) -

الصف طالبات لدى الكيمياء تعلم نحو الدافعية مقياس على والضابطة( األول)التجريبيتين

 .الثانويالعلمي
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   الدراسة  أهمية 

التالي:علىالنحووالتطبيقي،هذهالدراسةمنجانبينهماالنظريأهميةتنبع

فيمايلي:للدراسةتكمناألهميةالنظرية

نتائج - تفيد فيقد الدراسة الذكاءإهذه تناولت التي السابقة بالدراسات العربية المكتبة ثراء

االصطناعيوالمختبراتاالفتراضية.

الباحثينللبحثفيضرورةتوظيفالمختبراتاالفتراضيةللمقرراتأمامبفتحالفرصةقدتسهم -

العلميةلكافةالمراحلالدراسية.

 فيما يلي:  للدراسةوتكمن األهمية التطبيقية 

للمعلمينورشاتعملتدريبيةللبرامجالمتوفرةحولمادةالكيمياءإلعداداصحابالقرارتوجيه -

 والطلبة.

منخاللتوظيفللطلبةوالدافعيةتحصيلالالدراسةفيرفعمستوىهمنالمأمولانتسهمهذ -

 المختبراتاالفتراضية.

القرارفي - الدراسةأصحاب تفيدهذه مقرراتلتدريسالمتعددةالمختبراتاالفتراضيةنشاءإقد

 .كافةالعلوم

   مصطلحات الدراسة  

توضيحفياآلتي:إلىتتمثلأهمالمصطلحاتالتيتناولتهاالدراسةالحاليةوالتيتحتاج
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 (Virtual Labs)االفتراضية  المختبرات

تعلمالحقيقيةوتوفربيئةالمختبراتمبرمجةتحاكيمختبرات"بأنها(2011:18)عرفهاالحازمي

تمكن افتراضية تفاعلية والوصولإجراءمنالطلبةوتعليم الدراسة مقررات في معملية إلىتجارب

 االستنتاجاتفيالموادالعلمية".

بيئةتعلموتعليمافتراضيةتستهدفتنميةمهاراتالعملالمخبريعلىانهااجرائياوتعرفهاالباحثة

لواء في الثانوية المرحلة طالبات لدى الكيمياء مقرر الطالبتبحيثالقويسمة،في إجراءمنةتمكن

أحدالكيميائية،التجارب خالل اإلنترنتعلىالمواقعمن آأجهزةأوشبكة برمجياتمعليحاسب

للتعلمالذاتي.نوتقبلهلوحدةحاالتالمادةلديهنفهممستوىاليحسنممامناسبة،علمية

 (Artificial Intelligence) الذكاء االصطناعي

خوارزمياتنهاأعلى (Goodman,2017 ) غودمانعرفها على القائمة المتقدمة التكنولوجيا

مشكلة لحل المستخدمة التعليمات من االجهزةالمبرمجونوضعها،متسلسلة المهماتبإلرشاد أداء

البشري الذكاء الذكاءمع هذا ليتشابه الرقمي بالعالم االساسية اللبنات الحياقريباًوليكونوهي ةمن

 .اليومية

يتمالتيالحديثة،مناهممستحدثاتالتكنولوجيامناسبةللتعلموبيئةنهاأبوتعرفهاالباحثةاجرائيا

قدرةمنخاللهامحاكاه لمالمسة بالواقعي بشكلشبيه العلمية للطلبةالتفكيرالمقررات أثناءالعلمية

الذكيالكيمياء،مقررتدريس داخلوالتشخيص التعامل مسارات بتتبع لديهم والقوة الضعف لنقاط

.والتحويالتبينجزيئياتالموادالتجاربالكيميائيةاالفتراضيةإجراءأثناءاالفتراضية،المختبرات
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 (Academic achievement) التحصيل الدراسي

عالم بقياس2006)عرفه المفاهيمال( التييكم المؤشرات أهم من وهو الطلبة، لدى العلمي

درجةالنجاحإلىلإلشارةويستخدمقدراتالطلبةعلىجمعالدرجاتالتربويةلقياسالنظمتعتمدعليها

.بالعمليةالتعليميةاكتسابالمعارفوالمهاراتيمثلالذييحققهالطلبةفيمجالتعلمهمفهو

الباحثة محصلةجرائياًإوتعرفها منلمجموعاتستجابةاالبأنه والضابطة التجريبية الدراسة

الكيمياءاألولطالبات مادة تعلم وفقًاالثانوينحو الطالبات عليها التيستحصل الدرجة منخالل

التحصيلي.لمقاييساالختبار

 (Motivational) الدافعية

فهيالقوىالمحركة،التعلمعلىانهااهمالعواملالرئيسيةالتيتقفوراء(2010)الزغولعرفها

الحياتيةالتيمعظمالسلوكياتوتقفوراءوالمعارف،التيتدفعاالنسانالكتسابالخبراتوالمهارات

 التعلم.اكتسابفيالبشريزوحثالكائنيحفتتعملعلى

الباحثة نحوجرائياًإوتعرفها الطالبات وتقبلاقبال توظيفمقررالتعلم خالل من الكيمياء

الدافعية.التكنولوجيامنخاللقياسمستوىهذه

  حدود الدراسة

 الثانويبالمدارسالحكوميةبلواءالقويسمة.األولطالباتالمرحلةالثانويةللصف:بشريةالحدود ال

 (.2022-2021للعام)األولالفصلالدراسي:الزمانيةالحدود 

 للبنات.الطيبةالثانويةالشاملةمدرسة:المكانيةالحدود 
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الثانويالوحدةاألولاختياروحدةتدريسيةمنمقررالكيمياءللمرحلةالثانوية:الموضوعيةالحدود  

".الثانية"حاالتالمادة

   محددات الدراسة

،إذوبطبيعةأداتهاطالباتالمرحلةالثانوية،ودرجةاستجابةستتحددنتائجهذهالّدراسةبمجتمعها،

نتائجالّدراسةعلىالمجتمعاتالمشابهةلمجتمعهافيضوءصدقاألداةومعاملثباتهايمكنتعميم

وموضوعيةاستجابةالطالباتعلىاالختبارالتحصيلي.
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 : الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة األدب

عرًضا الفصل هذا إذلإلطاريتناول الدراسة، بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات النظري

النظرييشتمل المحوراالدب محاور؛ أربعة االفتراضياألولعلى التعليم الباحثة به تستعرض

ونبذهعنالتجارب،والمختبراتاالفتراضيةبمفهومهاوخصائصهاوتطبيقاتهاوالمعوقاتالتيتواجهها

بتقنية 360 المصورة االصطناعي . 3Dاألبعادثالثيدرجة الذكاء على الثاني المحور واشتمل

(.Crocodile Chemistry) برنامجعلىأساسهبمفهومهوعالقتهبالمختبراالفتراضيالذيتمبناءً

على ودورالمعلمفيها.واشتملتالدراساتالسابقةالتعلمووظائفهاوعرضالمحورالثالثالدافعيةنحو

،والتعقيبعليها.عرضالدراساتواألبحاثالعلميةالسابقةالمرتبطةبموضوعالدراسة

  النظري  ألدباأوال: 

 : التعليم االفتراضي والمختبرات االفتراضية  األول المحور 

دولالتعليمأصبح في والطلب االهتمام ازداد فقد الرقمنة فيعصر حتمية ضرورة االفتراضي

حيثأصبحهناكVirtual Learningالعالمفيالسنواتاألخيرةعلىمايسمىبالتعليماالفتراضي

المؤسسات من عنالتعليميةالعديد بديل كخيار اإلنترنت طريق عن للتعليم مساقات تطرح التي

ليكونالتعليماالفتراضيهوطريقةتعليمتساعدالطالببالحصولعلىالبيانات،ادية،المساقاتالع

فيديو،أوصورة،أووالمعلومات،والتواصل،والتدريبمنخاللشبكةاإلنترنتعلىشكلصوت،

دالتيتعتمVirtual Universitiesمثلالجامعاتاالفتراضيةوبمهارةالمحاكاةوالتفاعلمعالمقرر،

فيه المحاضرات تقام الذي اإللكتروني التعليم على علىابالكامل افتراضية غرف في بعد عن
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ولهذا التربويةاإلنترنت. الدراسات من العديد )دراسةمنهااتفقت فخر2018سالم أبو دراسة مع )

(2012( خميس ودراسة فاعليةأهمية(2014( االفتراضيومدى العمليةالتعلم عنالتعليميةفي

األدوات من العديد بوساطة اإلنترنت شبكة والمواقعالتعليميةطريق اإللكتروني البريد مثل المتطورة

يستطيعنحوتفريدالتعليمحيثوالمساعيالتربويةيتحققالتعلمالذاتيل.اإللكترونيةللمقرراتالدراسية

إلنالمحتوىالتعليميمعرفتهالسابقة،علىباالعتمادتعليمفيالحسبقدراتهورغباتهالتعلمالطالب

لبهذه األفضل النحو على ي قدم األداءالطريقة في Valencia (2018) ويضيفالنتائج.وتحسن

التعليميمنأجلتعزيزعمليةيعملعلىالتعلماالفتراضيدراستهأن دمجالتكنولوجيافيالمجال

فعيةعندالطلبةنحواالتعلمالتيتنميالدواستراتيجياتساليبأوالتعلموتعزيزالعالقةبينالمحتوى

التعلملتحقيقالتفاعلفيعمليةالتعليم.

والتي،ولوجيةالحديثة(بأنالتعليماالفتراضييكونمنخاللالوسائطالتكن2021،يشير)داود

ويكوندورالمعلمبمثابةالموجهوالمرشدنحو،القدرةعلىالتعلمبواسطتهاالطالبيمتلكمنخاللها

الصحيح التعليم المؤسسة،اسلوب داخل ذلك أدواتأوالمركزأوالتعليميةويتم باستخدام المنزل

االنترنت بشبكة والمادة،االتصال الطالب بين التفاعل بخاصية االفتراضي التعلم التعليميةويتصف

الغرض لهذا اللقاء،المجهزة خاللالحضوريدون من بينهما التواصل ويكون والمعلم الطالب بين

وتقديمالتوجيهلهواتاحهالطالبةنموبهدفمتابع،المحادثاتوالحواراتعبرالمنصاتااللكترونية

الفرصةلتحسيناداءه.
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يوضح ابتكارا2020ً،)العنزيكما له االفتراضي التعلم بأن لكونه( التعليم تاريخ في ملحوظًا

بالتعلم، لإلمكانيات ودعم فوائد من يقدم لما التقليدي التعلم سياقات تغيير على يساعد تربويا بدياًل

خاصةعنددمجالتعليمااللكترونيبمايناسبهمنتطبيقاتالمحاكاةاالفتراضيةلتجسيدالواقع.

الجدي التقنية هذه مميزات من العديد الطالبهناك إمكانيات على رئيسي بشكل تعتمد التي دة،

أكدنفسهوعلىقدرتهفيالبحثبجهودهالشخصيةعوضاعناالعتمادالكاملعلىالمدرسين،كما

Khlaisang & Chanprasitchai (2016)ال يتبأن االفتراضي الفرصةعلم لمتابعةتيح للطلبة

لل والسيما ومبسط ميسر وبشكل النظاميالمطلبةتعلمهم التعليم من والمحرومين والمعوقين .همشين

علىيتميزكما يصعب تجارب ممارسة خالل من والتدريب المحاكاة باستخدام االفتراضي التعلم

ممارستهافيالواقعمثلالتجاربالمعقدةوالخطرةوخاصًةفيالتجاربالكيميائيةالتييصعبالطالب

 لتكلفتهاالمادية.أوهاتهالخطورؤجراإ

يتميزالتعليماالفتراضيبالعديدمنالخصائصالتيتعتمدبشكلرئيسيعلىإمكانياتالطالبو

البحثبجهودهالشخصيةعوضا،نفسه أنهاوعلىقدرتهفي المعلم،كما الكاملعلى عناالعتماد

التيتوصلتإليهااهمتلكالخصائصإلىإلشارةبا،وفضلبالحصولعلىاألتتيحالفرصةللكثيرين

التيجعلتمنالتعلماالفتراضينقطةتحولللتعلمالرقميفقدساهمبزيادةو(2020)العنزي،دراسة

واالجناسوبكلالظروفلألشخاص،وهذايفتحبابالتعلملكلفرادفرصالتعلمللجميعمنكافةاال

غيرالمتزامن،امابالتفاعلالمباشراالفتراضيمعالمعلم،ومنأراده،ويمتازبمرونتهبالتعليمالمتزامن

يولدأو وبهذا والطالب، المعلم بين التفاعل على بأساسه يعتمد ألنه المسبقة التسجيالت خالل من
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نحوالتعل الطالب رغبه من ويرفع الذاتي م كسب  اشارت كما المعلومة دراسةلذلك

(Bani Ahmad, 2019.)

 آلية التعليم االفتراضي وتطبيقه 

بتحويلالنمط،يقومالتعليماالفتراضيبعملهوتطبيقهعلىاألنظمةالحديثةوالتكنولوجياالمتطورة

المعلممعطالبه تجمع التي التقليدية الفصول لتنفيذافتراضيةفصولإلىالتعليميمن فعاله تكون

ماعبراالنترنتبصورةمباشرةعلىشكلحواراتومحاضراتمرئيةومسموعةأواعطاؤها،الدروس

إلىولكييدخلالطالب،مسموعةأوتصويريةأوغيرمباشرةعبرملفاتارتباطيةلبياناتنصيةأو

منصته عن المسؤول من محددة بصالحيات مستخدم واسم مرور لكلمة يحتاج االفتراضي فصله

ليستطيعالتفاعلوالمشاركةفيالفصلالتعليميولنقلالفائدةللطلبةالغيرمتصلينمباشرة،التعليمية

صممهذاالنمطمنالتعليملتخزينكلمجرياتالفصلواالسئلةوالمناقشاتوإمكانيةالرجوعاليهامن

بذلك الراغبين فإن(Erwin, 2019) الطلبة النوع  لذلك العديدمنهذا يملك التطبيقاتالتعليم من

االستخدام ونذكرها،وطرق االفتراضية والمختبرات االفتراضية والمكتبة االفتراضية الفصول منها

كاالتي:

 الفصول االفتراضية: ) أ ( 

والتسلية المتعة على تحتوي جذابة بصورة التعليم المعلوماتليصبح المحتوىإلظهار ومعايشة

تماستخدامالفصول(بأنه2018،الغامدي)ويؤكد،بدلصفحاتالكتابالجامدةاألبعادبكيفيةثالثية

والمساهمةوللعملعلىتوفيربيئةتفاعليةللطالباالفتراضيةلتنفيذتجاربومشاريعتعليميةمتنوعة

.فعاليةالتعليمفي
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يشير )كما تفاعلية2015بسيوني صفية بيئة توفر االنترنت عبر تعليمية تقنية انها على )

يستطيعمنخاللهاالمعلموالطالبأداءالمناقشاتوالحواراتوطرحالمعلومةواالستفسارعنهاوتنفيذ

المادي التواجد دون وذلك الحقيقية التقليدية الفصول كفاءة بنفس والالمنهجية المنهجية األنشطة

.لألشخاصوالمكان

كماأنهانظاميتيحفرصةالتفاعلبينالمعلموالطالبمنخاللشبكةاالتصالعلىاالنترنت

،ويتميزهذاالنظامبمرونتهوسهولةالتعاملااللكترونيةوحيثيدمجبينخصائصالفصولالتقليدية

ويستطيع منهما كل يناسب بما والطالب للمعلم والزماني المكاني التواجد ناحية من الطالبمعه

المرئيةمناجلتحقيقالحداألمثلمنأوالصوتيةأوالتواصلالمتزامنمنخاللالمحاوراتالنصية

لتنفيذ2019االحمري)بينمايرى(.2011،الفهمواالستيعاب)سمور التقنيات (بأنهافصولتعتمد

عن التعليمي المحتوى فيها يقدم التي والر،بعدالدروس تخزينها الحاجة،معوإمكانية لهاوقت جوع

الطلبةأوغيرمتزامنةبينالطلبةمعمعلمهمأواتاحهفرصةالتواصلعنبعدلعقدلقاءاتمتزامنة

معزمالئهملتقدمالدروسفيأيوقتومكان.

كما نجاحها لضمان المتطلبات من مجموعة تحتاج فهي الفصول هذه وتنفيذ ذكرهاولتفعيل

(Kolegraff, 2021) 

:الختيارالمقرراتالتيتناسبالتعلمعنبعدواألنشطةالمناسبةللتنفيذالتعليميةالمتطلبات -

 عبراالنترنتمعاستخدامأساليبتدريسيةحديثةمواكبةللتكنولوجياالحديثة.
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المتطلباتالتكنولوجية:بكلمايدعمعمليةالتنفيذللفصلاالفتراضيمنشبكةاالتصالعلى -

التفاعلمعاالخذاالنترنت المناسبةلألداءوتنفيذ لنقلالصوتوالصورةوالبرامج التفاعل وأجهزة

 بعيناالعتبارمهاراتالطلبةوالمعلمينالتكنولوجية.

والطلبة - المعلمين تجمع خاصة منصات اعداد خالل من اإلدارية: التنظيمية المتطلبات

وع دخولهم صالحيات وتنظيم اليها للولوج الدراسيةبحسابات بالخطة الطلبة وتزويد عليها ملهم

 المناسبةلهذاالفصل.التعليميةوالمواد

دراستهم - بأسلوب يستقلون االفتراضية الفصول طلبة بان لنراعي بالطلبة خاصة متطلبات

على واالقبال والخصائص االستعداد حيث من التقليدي التعليم طلبة عن لهذا،التعليمويختلفون

لبةالفصولاالفتراضيةلرفعرغبتهمنحوالتعلموالتعاملمعالتكنولوجياوامتالكهميتوجبدعمط

لتصوراتإيجابيةنحوالتعليمااللكتروني.

والمباركاكد البشرية2007،)الموسى العناصر لحالة طبقا نمطان االفتراضية للفصول أن )

نمطالفصول :المتواجدةعلىشبكةاإلنترنتفيالوقتالحقيقينفسهوهماأوالمتفاعلةأوالمتصلة

ينمعبعضهمالبعضبالوقتنفسهالطالباالفتراضيةذاتاالتصالالمتزامنوهذاالنمطيشترطتواجد

اإلنترنت شبكة على االفتراضي الفصل بيئة معأوفي وإتاحةالطالبالمعلم المادة لدراسة

واأل يرتبطالتعليميةنشطةالموضوعات وتفاعل اتصال أدوات باستخدام الحقيقي الوقت في وتبادلها

الفورية المحادثة الحقيقيمثل بالوقت البيضاءأواستخدامها الفيديوأواللوحة الرسائلأومؤتمرات

يستطيع االفتراضية الفصول من المتزامن النمط هذا وفي علىالطالبالمباشرة، تغذيةالحصول



16 

دراسةموضوعالتعلم.والفصولاالفتراضيةذاتاالتصالغيرالمتزامنأثناءفوريةمنالمعلماجعةر

معمعلمهمبنفسالوقتفيبيئةالفصلاالفتراضيأوينمعبعضهمالبعضالطالباليشترطتواجد

وفقجهده،ومقدرتهفيدراسةالمادةالتيالوقتالمناسبله،الطالبيختارعلىشبكةاإلنترنتبل

يستطيعالرجوعإليهامراتعديدةمتىشاءمنخاللعرضالجلساتالمسجلة،وفيهذاالنمطغير

الحصولعلىتغذيةراجعةفوريةمنالمعلمإالالطالبالمتزامنمنالفصولاالفتراضيةاليستطيع

 وعالتعلمطبقالظروفتواجدالمعلم.بعداالنتهاءمندراسةموضأوفيوقتمتأخر

 ) ب ( المكتبة االفتراضية:  

األساسي المصدر هو الكتاب زال وما كان وقد للتطوير، األساسية الركيزة هما والمعرفة العلم

تطورنتيجةلللمعرفة،وكانتالمكتبةكذلكهيالمكاناألمثلفيتوفيركلمانحتاجهمنكتب،و

ظل في المكتبات المعلوماتفلسفة تكنولوجيا تحولتواالتصاالتثورة بحيث التملكمن  . خاصية

إليها، بالذهاب المستفيدين الوصوللوإلزام المكتبات سياسة أيإلىجعل وفي كان أينما المستفيد

التيتعتبراآلنمنالمصادرالغنيةبماتحويهمنالكتباالفتراضية،وقت،وهذاماتقدمهالمكتبات

.(2017،)الخضروالموادالسمعيةوالبصريةوغيرهامنمصادرالمعلوماتالمختلفة

تخيليةليسلهاوجودماديوانماموقعخاصيتماالفتراضيةمكتبةال(ان2015ويبينخضير)

اوعيةالكتبوماتحويللمتصفح،منخاللشبكةالتعاملمعهمنخاللبروتوكوالتوروابطلنقل

وبايمكان.أقلمعلوماترقميةمنشرةالكترونياسهلالوصوللهابزمن
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أثراستخدامالمكتبةاالفتراضيةعلىتطويرمهاراتإلى(2017وقدأشارتدراسةعبدالمجيد)

التعلملدىالطلبة،حيثتتيحللطلبةالتجولداخلالمكتباتبأيزمانومكاندونقيودوبذلكتعطيهم

الدراسة وتشير العلم وطلب لتقبل الكاملة نحوإلىالحرية الطلبة لدى كبيرة إيجابية اتجاهات وجود

فتراضية.التعاملمعالمكتباتاال

 )ج( المختبرات االفتراضية  

تشابه فهي االلكتروني المحاكاة لنظام امتدادا جاءت التي التكنولوجية المستحدثات أحدث من

تجاربها نتائج في الحقيقية )والمختبرات افتراضيا وودفليد (Potkonjak, 2016بتنفيذها ذكر

(Woodfield, 2016)االفتراضيبأنالمختبراتاالفتراضيةنوعمنانواعالواقعVirtual Reality

هي إلكما الحقيقي العلوم لمختبر الكيميائيةجراءمحاكاة وعلوم،الفيزيائية،التجارب االحياء مجال

وتنميةمهاراتالتفكيردونالتأثيرالسلبيأليمخاطر،االرضبربطالجانبالعمليبالجانبالنظري

فهيمختبراتعلميةرقميةذاتسرعةعملوطاقةتخزينيةعاليةوبرمجيات،الطالبممكنأنتواجه

(المختبراتاالفتراضيةنموذج2008،)راضييعتبر،وسوبواتصالهابالشبكةالعالميةمنخاللالحا

فيها العلمية التجارب تطبيق يتم افتراضية وتعلم تعليم بيئة انها حيث االلكتروني، التعلم نماذج من

االتصالعلىأوبشكلافتراضييحاكيالتطبيقالحقيقي،وتكونمتاحةمنخاللاألقراصالمدمجة

بجيلي) للحقيقةتمكنبأن(2019أحدمواقعشبكاتاالنترنت،وتشير المبرمجة المختبرات محاكاة

الطالب خاللها ألإجراءمن بعد عن المعمليةكثرالتجارب األجهزة غياب بذلك وتعوض مرة من

والمواد،وكمايمكنتغطيةمعظماألفكاروالتجارببالمقررافتراضياوهومايصعبتحقيقهبالحقيقة

براتوتجهيزاتها.نظرالضيقالوقتالعمليوعددالمخت
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تعدتكنولوجياالمعاملاالفتراضيةمنأهمالمستحدثاتالتكنولوجياالتيتساعدعلىضمانكماو

الطالب نشاط التفاعليوتضمن العلومأثناءالتعلم لمختبرات واقعية بمثابةمحاكاة تعد التعلم،حيث

لديهكلاالمكانياتواألدواتالتي،التقليديةفيالمدارسويشعرالطالبفيهاكأنهفيمختبرحقيقي

بمميزاتجراءإليستخدمها االفتراضية المختبرات تميزت فقد ولهذا القومياكدهاالتجارب المركز

ل األعلى بالمجلس االلكتروني )للتعليم المصرية الضعيفة2010لجامعات االقتصاديات دعم منها ،)

ئلالمعمليةومكوناتالتجارب،تحقيقالشراكةفيبناءبتوفيرالموادالمستهلكةمثلالكيماوياتوالوسا

العملية يدعم االفتراضية المختبرات وتبادلالتعليميةوتطوير التعاون في ويساهم كلفتها من ويقلل

البرمجيات بنوع المستخدم تأثر وعدم التكلفة. باهظة األجهزة استخدام في والمساهمة أواألفكار

البرامجالمستخدمةصالحةلكلالنظم.األجهزةالمستخدمةحيثأن

 Herga,Gemek and)يمكناستخدامالمختبراالفتراضيكمايرىهيرغاوجرميكودينيفسكيو

Dinevski,2014)والحدودإجراءفي االقتصادية التكلفة بسبب إجراؤها يصعب التي التجارب

التجاربالمعمليةالتييصعبتنفيذهافيالمعاملالحقيقةإجراءإمكانيةحيثتوفرالمكانيةوالوقت.

على خطورتها األوقاتوالطالببسبب كل في النوويةإتاحتها الطاقة تجارب أوالكيمياءأومثل

الحيوية يمكنأوغيرها.أوالبيولوجيا ال التي لبياناتهاإجراءمنالتجارب المرئي ماالعرض وهذا

أناستخدامالمختبراالفتراضيإلى(Sari ay and Yilmaz, 2015دراسةساريأيويلماز)هتؤكد

التجاربالصعبةوالطويلةوالمعقدةوالمكلفة.وبعضالتجاربالتييستحيلالقيامإجراءيسهلعملية

بهافيالمختبراتاالعتيادية.
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هي افتراضية مختبرات اطلعت التي الشركات اهم )ومن ارتييا اطلقت(Aertiaشركة التي

استخدامهالذيتمCrocodile ClipsالصادرعنCrocodile Chemistryالمختبراالفتراضي

تقوم،علىانهمختبركيميائيللمحاكاةونمذجةالتجاربوالتفاعالتبأمانوسهولةفيهذهالدراسة

جانب على الموجودة األدوات أشرطة من الزجاجية واألواني والمعدات الكيميائية المواد سحب على

المستخدم،الشاشة يريد كما ي،ودمجها التي والتراكيز الكميات تصميمواختيار يتم حيث ريدها

التفاعالتبدقةبمجردخلطالموادالكيميائيةورسمالرسومالبيانيةلتحليلالبياناتمنالتجربة،وتتيح

visual studioحيثتمتبرمجتهبلغات،األبعادعرضالتجربةباستخدامالرسومالمتحركةثالثية

مجموعةدروسمصممة63حيثيتضمنأحدثإصدار،GUIالتيتتعاملمعالواجهاتالرسومية

لمنهجالعلومالجديد،ممايجعلاالستعدادللتدريسأسهلبكثير.

أنالتجارب(2015،بهاالمختبراتاالفتراضيةيؤكد)حسنتوفيضوءتلكالميزاتالتيتميز

بجدول مرتبطة الحقيقية النظريةالمعملية الفصول عن منفصل المختبرمختبرات خالل ومن ،

والعملية النظرية الفصول بين التوأمة يمكننا قدراتاالفتراضي التعلمالطالبمع في وسرعته

يمكنيواالست التفاعلمعهعاب،وكما التجربةإجراءفيزمالئهمن ،ممابشكلمتكررومتعددنفس

م.يعلىاندماجهمفيعمليةالتعلهمويشجعالطالبذلكعلىجذباهتمامبيشجع

التعليميةاالفتراضيةفيالعمليةالمختبراتاكدتالعديدمنالدراساتالسابقةعلىفاعليةوكما

تفاعل تنفيذها،وكماأنللموادالطالبوالتيتضمن وخاصةفيالتجاربالعمليةالتيمنالصعب

ارتباطً ومنالعلمية التكنولوجية المستحدثات مع وثيًقا فونغهذها  ,Fung et alآخرونوالدراسات
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2019))،( ومايو فريس )،(de Vries and May, 2019دي وآخرون،(2019بجيلي لي

(Lee, et al, 2020)،وإخسانآمين(Amin, & Ikhsan, 2021.)

 المكونات الرئيسية للمختبرات االفتراضية: 

،(Sari ay and Yilmaz, 2015)،(2006وتقومعلىمكوناترئيسيةاساسيةكماذكر)البياتي،

(Potkonjak, 2016)(،2019،بجيلي) :وهي 

يحتاجهاالطالبوالمعلم - الحاسوب: بالمختبراالفتراضيلتثبيتجهاز الخاص كانإذاالبرنامج

منخاللهاالتصالبمواقعشبكةاالنترنتللعملعلىالتجاربأومنالنوعباألقراصالمدمجة،

 المتاحةعلىالمواقعالمخصصةلذلكعنبعدفيأيزمانومكان.

األجهزةوالمعداتالمخبريةالحديثةالقابلةلالتصالبالحاسوبوالشبكةحيثيتمالعملعليهاعن -

المدخالتللقيمفيهاألداءالتجربةوبدورهاتقومهذهبعدعنطريقتلقيهاإشاراتالتحكموتعديل

 األجهزةبرفعوارسالبياناتنتائجالتجربةوالقراءاتوالمالحظاتالتيتمت.

شبكةاالتصال:قناةاالتصالبيناألجهزةببعضهاوربطهابشبكةاالنترنتمنالضرورياتللعمل

ممنخاللالدخوللمنصاتخاصةبحساباتعلىالتجارببتعاونبينالطالبومشاركةمعالمعل

وصالحياتمتاحةفلذلكيجبتوفراالتصالالرقميذوجودةعاليةلتحميلالصوروالفيديووارسال

 واستقبالمكوناتهذهالتجارببصورةفعاله.

التجارب - لمحاكاة المختصين قبل من مصممة برامج هي االفتراضي: بالمختبرات خاصة برامج

والصوتواماانتكونبرامجاألبعادباالستعانةبتقنياتالحركةوالصورةوالرسومثالثيةوتطبيقها
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برامجأومنصبةعنطريقأقراصمدمجةللعملعليهامحلياضمننطاقجهازحاسوبواحد

داعمةلفتحمواقعاالنترنتالخاصةبأداءالتجارباالفتراضيةوتسهيلالعملعلىهذهالتجارب

 ذبةومشوقةللطالب،معإمكانيةالتكرارللتجاربوتخزيناألداءالسابقعليها.بصورةجا

:  ( هيOlabarriaga,2019تتنوع المختبرات االفتراضية على عدة اشكال كما ذكرها أوالبارياغا )

المختبرات:3Dاألبعاددرجةبتقنيةثالثي360األبعادثالثيالمختبراتالمرتكزةعلىالتصوير

بالبرنامج ودمجها فيديو كاميرات على يرتكز حيث الحقيقية، التجارب على المرتكزة االفتراضية

وهيمختبراتالتعتمد،لعرضهاعلىالطالبمنخاللنقلصورةفيديولتطوراتالتجربةالحقيقية

مجرياتهاهيلعرضماونقلهاكمااألبعادبتقنيةثالثية الذكاءاالصطناعيفهيفقطتصويرللواقع

،لصعوبةوخطورةتكوينظروفهاأو،ولكنتمتصويرهالصعوبةمشاهدتهاامابالعينالمجردة،بالواقع

 .الطلبةبالقدرالمستطاعأمامرهاللتكلفةالعاليةلموادهافيصعبتكراأو

المختبراتالمرتكزةعلىالذكاءاالصطناعيكاالتي:

ثنائية- ،وتعتمدعلىبرمجياتمثبتةعلىالحاسباالليبرمجتاألبعادالمختبراتاالفتراضية

علىأساسنماذجومعادالترياضيةمتعلقةبالمعادالتالكيميائيةتحدداستخدامالقيموانواعهاوهي

 بذلكتلبيالتجاربالسابقةوالتلبيكلماهوفيالمختبرالحقيقي.

ثالثية - االفتراضية لثناألبعادالمختبرات تطويرًا علىاألبعادائية، البرمجيات على مرتكزة وتكون

علىللرسوموالصوروالصوتوالرسمالبيانيةوالرسومالمتحركةويتعاملأالجهازالحاسببتقنيات

 معهاالطالببطريقةتفاعليةويلمسردودالفعلللتجاربومشاهدةالتغيراتإزاءهذهالتفاعالت.
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الشبكة - طريق عن بعيد من باالتصال الطالب فيها يتحكم حيث بعد عن االفتراضية المختبرات

للقياس بالتجربة المستخدمة باألجهزة االلي الحاسب يتحكم الحرارةأووبدوره الكهرباءأوتوليد

 ومشاهدةالنتائجمنخاللالبثالمرئي.

االفتراضية(2012)محمدويصنفكما والتجاربباختالمختبرات عملها وأسلوب هدفها الف

التجاربالعلميةالصعبةوالخطرةوالنادرةإجراءعلىللعملالمختبراتاإلجرائيةإلىمنخاللهاالمنفذة

وأج بموادها التكاليفوالمكلفة قليله امنه ببيئة وهزتها استنتاج، تعلم لتفيد االستكشافية المختبرات

.تحقيقعلميجديدإلىجربةللتوصللتجاربمتعددةوإتاحةفرصةالتكرارللتواكتشافنتائججديدة

 معوقات المختبرات االفتراضية 

العملية في االفتراضية  المختبرات الستخدام التوجه من تحد التي المعوقات من العديد توجد

العاملعناصرالعمليةالتعليمية بالمستوى ه،ومنهذالتعليميةبالرغممنأهميتهاودورهافياالرتقاء

المختبربعضالمعوقات برمجيات استخدام وضعف والبرمجيات، التقنية التحتية البنية في النقص

يكونيزدونيلي،كماأكدنلغيابالمهارةالتكنولوجيةوقلهالتدريباالفتراضيمنقبلالطلبةوالمعلمين

( المعوقاتعلى Nikoonezhad, Nili and Esfahani) 2015وإصفهاني من أخرى مجموعة

منهاضعففيتصميمبرامجالمختبراتاالفتراضيةبطريقةاحترافيةومسليةتجذبالطلبةإليها،وعدم

وجودخبراءفيمجالإنتاجبرامجالمختبراتاالفتراضيةخاصةبالمناهجالمحلية.

معوقاتأخرىالستخدامالمختبراالفتراضي،وهيأنهاقدتكونمربكة(2016يذكرالحازمي)و

األخطاء،إلىحدكبيرنسبيالبعضالطلبةالذيناليعرفونكيفيةاستخدامالحاسوب،باإلضافةإلى
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االفتراضية المختبرات ببرمجيات الخاصة الفنية المقاومةأووالمشكالت وكذلك بالحاسوب المتعلقة

لتغييرنمطالتدريسالتيقدتظهرمنقبلبعضالمعلمينوالطلبة.

فيهاو التشويق نسبة وارتفاع افتراضيا التجارب ألداء المتعة من متطلباتبالرغم هناك ان إال

الطلبةأجهزةومعداتذاتمواصفاتخاصةالتتوفرلدىكلبتوفير(وتتمثل2018نايل،)يؤكدها

تكنووكماانوالمعلمين. تدريباومهارات يتطلب المعلموالطلبة.العملعليها حيثلوجيةعاليةلدى

،تؤكد الطويرقي )ماجد على(2019دراسة العمل الحاسوبيةبضرورة البرمجيات المتعلقةوتوفير

،وضرورةالعملعلىتدريبالمعلمينعلىتوظيفالكيمياءبمقرراتالعلومالطبيعيةوخصوصًامقرر

المختبراتاالفتراضيةفيتدريسمقرراتالعلومالطبيعية،واالستفادةمنالمعلمينأصحابالخبرات

 فيالتدريسوتوظيفالمختبراتاإلفتراضي.

   3D  األبعاددرجة ثالثية  360التجارب بتقنية التصوير   *

أرديسارا والمعدات(Ardisara, 2018) ذكرها المختبر استخدام توضح تعليمية فيديوهات

بدرجةجراءواإل التصوير من محترفة عالية بتقنية للتجارب ثالثية360ات ، 3Dاألبعاددرجة

التيالتعليميةوالكثيرمنالمواد،تعليميلمادةالكيمياءتكميليمتزايدكموردواصبحتتستخدمبشكل

مواقعالويبوعرضهابطريقتينهماعنطريقأوويتمعرضهابفيديومخزن،يمكنالتطبيقعليها

 Googleالضغطعليهاوالتنقلمثلمايطبقعلىأو.وعمودياًفقياًأومنخاللالحركةالتنقلبالفيدي

Street . 

التعليملفترةزمنيةسابقةوالسيما بالفيديوكانجزءمن بناذكرأنالتدريسواالستعانة ويجدر

واالحياء الطبي و،بالتعليم حيثيات لدراسة الطالب بها يستعين منهمإجراءحيث مطلوب هو ما ات
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ورفعأداءالطالبمقارنةممن،وهذاأدىاليتقليلوقتالدراسة،وخاصةبالعملياتالطبية،تعلمه

نظرياًنيقرؤو ببعض،موادهم يتعلق فيما الذاتية الكفاءة زيادة الطبيةات،جراءاإلوايضا للمجاالت

 (Arents, 2021نواعالعلومكماأشاراليهاآرينتس)أوالدراساتبالعلومالحياتيةوالكيميائيةوشتى

 األبعادثالثي360ومعتطورالتقنياتباتالفيديوالمصوربدرجة،(Ahmad, 2020كدعليها)أو

3D فضلباالختياربينالطالب.األ

 الذكاء االصطناعي   المحور الثاني: 

شهدعلمالذكاءاالصطناعيطفرهعاليةفيمستقبلالبشريةواالندماجمعالمؤسساتبمجملها،

االجهزة، تطبيقات في التقني المعرفي والتطور واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الهائل التقدم ومع

لنشرالمعرفةومواكبةكلالمستحدثاتلدمجهابأساليبالتدريسوالتعليمالتعليميةاتجهتالمؤسسات

)قطب ذكرت كما والطالب، المعلم بين للتفاعل تسمح التي المتوفرة الوسائط كل لتفعيل ،الحديثة،

بالتعليم2018 التقليدية الطرق من للتحول ضرورة هناك وان بينإلى(، وتفاعل نشاط فيها طرق

(.2011،وهذاماتحدثعنه)اقطيطالمعلموطالبه

وفيظلثورةالتكنولوجياالتعليمية(انهفيضوءهذهالتغيراتعلىالبيئة2012أكدرفاعي)و

للعملية داعمه متعددة طرق للتعليم وفرت التي للتحولالتعليميةواالتصاالت الماسة الحاجه ظهرت

للدروس المهارات وامتالك التقنيات نحو البيئةبالتعليم مع ليتماشى والطالب للمعلم االلكترونية

نتكنولوجياالمحاكاةمنالتكنولوجياالتيأثرتفيالتعليمبشكلايجابي،والذيإف،التفاعليةالحديثة

تقدمالعلم التعليمإلىأدى التقنيات،تقدمهاوزيادةكفاءتهافيشتىمجاالت وتعدالمحاكاةمنأهم
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بتكنولوجي أخدت الفعال،التي التعليم في وتشغيلها االفتراضي الواقع الطبيعةألنهاا أمامتحاكي

بالتوصل واالستمتاع االمن بالتجريب له وتسمح بالتجاربإلىالطالب، القيام خالل من النتائج

االلي الحاسب باستخدام المختلفة الذكاء،واالنشطة على باالعتماد الذكي التعليمي المحتوى لتقديم

 (.2020،وكلمجالبحياةاالنسان)جراردةاالصطناعيالذييغز

)وكما الماحي مقال2021ذكر في إلة( رهان انها على االفتراضية المختبرات جيلعن عداد

حيثانتعددأنماطالتعليممابينالهجين،والواقعي،وعنبعد،وارتباطهاالوثيق،المستقبلالرقمي

،2022-2019بمتغيراتالوضعالصحيارتكزتالخطةالسنويةلقطاعالمدارسلألعوامالدراسية

سنوياً والتعليم التربية وزارة تقدمها المخالتي تضم محاور أربعة على والمنصات، االفتراضية، تبرات

%منالمعلمين90اإللكترونية،والحصصالمتلفزة،وتقييمالحصصاالفتراضية،وتركزعلىتمكين

ومنهنايرتفعالدافعنحوالتطورالتقني،منتوظيفالتكنولوجياواكتسابمهاراتعاليةباالستخدام

لرفعالكفاءةالتكنولوجيةوتوظيفكلمجاالتالذكاءاالصطناعيلبناءكلمايخدمالتعليموجزءمنها

التعاملمنخاللأو،Crocodile Chemistryالمختبراتاالفتراضيةبحسبالشركاتالمنتجةمثل

افتراضيًا.مواقعالويبالمفعلةلخدمةالمختبرات

الحوراني) المختبراالفتراضي2014وأكدت الذييحويCrocodile Chemistry(علىان

المفاهيم وكشف الموضوعات توضيح في تساعد الواضحة المتحركة والرسوم الساطعة الرسومات

،احتياجاتالدرسمعوالشاشةقابلةللتخصيصبالكاملويمكننقلكلجزءوتحريرهليناسب،الخفية

ثالثية المتحركة الرسوم االفتراضياألبعادوترتبط بالمختبر Crocodile Chemistryالمتوفرة

الغليانأوللذراتوالجزيئاتبالمحاكاة،ممايساعدعلىتوضيحآلياتالتفاعلوالعملياتمثلالتبلور
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األدوات،والذوبان أشرطة وإخفاء الشاشة بملء المحاكاة لعرض السبورة وضع أيًضا ليتم،وهناك

العرضالكاملللطالببصورةأوضح.

 الدافعية نحو التعلم المحور الثالث:

انهاالحالةالداخليةبدافعيةالتعلمأهميةعلى(2018،)كماش،(2011،العيساوي)لمنيؤكدك

أما،الغايةأو،التيتحركسلوكهوأداءهوتعملعلىاستمرارهوتوجههنحوالهدفطالبوالخارجيةلل

المعرفيةلديه،حيثتدفعهءوبناالطالبمنالناحيةالمعرفية،فهيحالةداخليةتحركأفكارومعارف

للوصول واالستمرار المواصلة المعرفيإلىعلى التوازن اإلنسانية،والنفسي،حالة الناحية من وأما

تحرك داخلية استثارة حالة يهدفالطالبفهي تعليمي موقف أي في طاقته أقصى إلىالستغالل

.إشباعرغباتهوتحقيقذاته

للتعلمو الدافعية لمكانة العمليةتقديرًا في )التعليميةومرتبتها  & Hartnett, Georgeيذكر

Dron ,2011تحفيز نحو الموجهة العملية تمثل الدافعية إن وتؤثرالطالب( نشاطه، وزيادة ورفع

الدافعيةعلىماذانتعلم،وكيفنتعلم،ومتىوكيفنختارالتعلم،وتأخذالدافعيةمنحنيينكماأكدت

،وأنالطالبالقائمعلىنموذجفيالسماتوالذييرىأنالدافعيةسمةفيشخصيةاألولاألبحاث؛

الدافعيةالطالب يمتلك اإللكتروني التعلم بيئة منفي أنه يرى اآلخر المنحى أما جوهري، بشكل

.الطالبالضروريتصميمبيئةالتعلماإللكترونيلدعموزيادةدافعية

ورفعو دفع في التكنولوجي التعلم فاعلية على وقدرةالطالبتأكيًدا عالية بمهارات التعلم نحو ين

 خالل من الطلبة مع التواصل ،منخاللدراستهانهتم(2013،فقدذكر)الشامي،أكبراستيعابية
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وتطبيق في المتوفرة االتصال أدوات االفتراضية، التعليمية المواد نحو الدافعية استبانة البيئات

 المجموعات درجات متوسط بين فروقوجودإلىالنتائج التعلم،وأشارت ونحو االفتراضيةوالتكنولوجية

 . التجريبية المجموعات لصالح وكانتالفروق التعلم نحو فيالدافعية والضابطة التجريبية

ان(2018،كماش)نعمليةالتعليمويبيّأثناءالطالبأماموتعملالدافعيةعلىتوضيحالهدف

بالحاجةالتيتسعىبالطاقةوتثيرالنشاطلديهالطالبتمدالدافعية ،االشباعإلىعندظهورالدافع

النشاط وعليوبازدياد والمعرفة، للكسب الدافع الدافعيةهيزداد النشاطفإن أوجه تحديد على تساعد

،وللمعلممعينحسبالظرفللمادةالعلميةوتوجههباالنتباهوالتركيزحولهدف،للطالبكييتعلم

وهنا،ةالتعليميمنخاللاالهتمامبميولالطالبواتجاهاتهمفيالعمليةدورفياثارةالدافعيةللتعلم

المعلم كفاءة لل،تظهر الميول اثارة الهامهطلبةوتعتبر االمور في مناسب بقدر المنافسة واستخدام

ولكن،معدلمعينمنالتقدمإلىحيثيمكنانيصل،التعليميةتستخدملتحقيقاالهدافالتربويةو

،التعثرواالحباطنحوالتعلمإلىألداءمهامالتناسبقدراتهوامكانياتهسيؤديذلكالطالبتمدفعإذا

لذلكعلىالمعلمانيعملعلىرفعمستوىالطموحلدىالطالببدرجةتعادلاستعداداتهموميولهم

 .راتهممعمراعاهالفروقالفرديةوقد

 ذات الصلة   الدراسات السابقةثانياا: 

:تعرضالباحثةالدراساتالسابقةوالمرتبطةبمتغيراتالدراسةحسبالتصنيفاالتي

 .AIالذكاءاالصطناعيالمختبراتالقائمةعلىالدراساتالسابقةالتيتناولت -1

 .3Dالدراساتالسابقةالتيتناولتالمختبراتالقائمةعلىالتصويرالمرئي -2

الكيمياء.ةلتعلمالدراساتالتيتناولتالدافعي -3
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واالسترشادبهالدعمالدراسةللمستجداتالحالية،حيثساهمتهذهالدراساتفياثراءالدراسة

العلوم.فيالتطورالتكنولوجيالتعليميبمجاالت

 .AIالذكاء االصطناعي المختبرات القائمة على الدراسات السابقة التي تناولت  -

( وبدرية حاصل ابو دراسة استخدام2016هدفت متطلبات واقع فيالمختبرات( االفتراضية

تدريسالعلوممنوجهةنظرمعلماتومشرفاتالعلومبالمرحلةالمتوسطةواتجاهاتهننحوهابالمملكة

السعودية العلومإلى،العربية تدريس في االفتراضية المختبرات استخدام متطلبات توافر مدى بيان

حيثطبقتالدراسة،هميةاستخدامهافيالتدريسأومدىاستجابةالمعلماتوالمشرفاتالستخدامهاو

وتكونتادواتالدراسةمناستبانات،مشرفةمنتخصصاتالعلوم25معلمةو80علىعينةمن

المختبراتاالفتراضيةواس،موزعةعليهم باستخدام التدريس النتائجعنتحديدمتطلبات ووجود،فرت

وعدموجودجوهريةدالة،اتجاهاتايجابيةدالةنحواستخدامالمختبراتاالفتراضيةفيتدريسالعلوم

بينمعلماتومشرفاتالعلومفيمتطلباتاستخدامهذهالمختبرات.

( ودلول عقل دراسة جاءت حين التعرف(2016في التجاربإلىبهدف توظيف فاعلية

في األساسي الثامن الصف طالبات لدى العلوم مادة في العلم عمليات تنمية في مدينةاالفتراضية

الجزء العامة العلوم مادة في وذلك العناصراألولغزة، ذرية وحدتي في األساسي الثامن للصف

لقياسمدىالفاعليةالمنهجالتجريبيشبهحيثاستخدمالباحثان،والمجموعاتوالتفاعالتالكيميائية

35وعينةتجريبيةمن،طالبة35وطبقتالدراسةعلىعينةضابطةمن،بجانبالمنهجالوصفي

الدراسةوجودفروقونتجعن،االختبارعلىالطالباتةوطبقادااإلعدادية،طالبةفيمدرسةغزة

مس عند إحصائية داللة داللةذات متوسطي(α = 0.05)توى المجموعتينبين طالبات درجات
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التيدرستباستخدامالتجريبيةوالضابطةفياختبارعملياتالعلم،وذلكلصالحالمجموعةالتجريبية

التجارباالفتراضية.

( عوده دراسة عن(2017وتحدثت برنامجللحديث استخدام  Crocodile Chemistry أثر

البديلة الكيميائية المفاهيم تعديل في من،المحوسب عينة الباحثة اختارت الهدف هذا 68ولتحقق

السابع بالصف للمفاهيممنطبقتعليهماألساسي،طالبا مقياس،فقرة30اختبارا استبانة ووزعت

واظهرتالنتائجوجودفروقذاتداللة،وذلكلتحقيقهدفالدراسة،فقرة32الذاتاالكاديميةمن

الدراسةتعزىلطريقةα = 0.05)الداللةاحصائيةعندمستوى (بينمتوسطيعالماتمجموعتي

وجودعالقةطرديةبيندرجةتعديلالمفاهيمإلىكمااشارت،التدريسولصالحالمجموعةالتجريبية

ب.الكيميائيةالبديلةومفهومالذاتاالكاديميةللطال

تهدفللتعرفعلىصعوباتتوظيفالمعاملاالفتراضيةدراسة(2018)هوهرشالشماليأجرى

فلسطين،-طولكرممدينةفيتدريسالعلومللمرحلةاألساسيةالعليامنوجهةنظرمعلميالعلومفي

حيثتمالبيانات،استخدمااالستبيانكأداةلجمعالمسحي،كماحيثأستخدمالباحثانالمنهجالوصفي

وجودصعوباتفيتوظيفالنتائجإلىواشارتمعلمًا،(113ونهمن)التطبيقعلىعينهعشوائيةمك

المختلفة.المعاملاالفتراضيةفيالمجاالت

)و ومايو فريس دي قام المختبربدراسة(de Vries and May, 2019كما محاكاه عن

بالكليةالجامعيةAP االفتراضيوتقييمهلبرنامج حيث،كوبنهاغنفيالدنماركفيالعلومالكيميائية

لديهم التدريس أدوات من والتحسين الطالب وتحفيز المخبرية المحاكاة لكيفية الدراسة وقام،هدفت
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على الكلية78التقييم طالب من مع،طالبا النظرية بين للربط الطالب قدرة الدراسة واظهرت

للعمليات والتصور الدراسة،الممارسة استخداإلىواشارت تساهمةممحاكاأن االفتراضية المختبرات

المختارةواخضاعهم العشوائية العينة تجربةعلى الدافعيةمنخالل والنشاطوكذلك التعلم فيزيادة

لالختباراتالقبليةوالبعدية.

و اللطيف عبد دراسة )آوهدفت علىإلى(2020خرون علىالتعرف قائم تدريس نظام فاعلية

لتن الفهمالعميقللتفاعالتالنوويةوالقابليةللتعلمالذاتيلدىطالبالمرحلةالذكاءاالصطناعي مية

حيثقامفريقالبحثعلىاعدادنظامقائمعلىالذكاءاالصطناعيلتدريسوحدةالكيمياء،الثانوية

وتمبناءاختبارللفهمالعميقللتفاعالتمعمقياسللتعلمالذاتيكأدوات،الثانوياألولالنوويةبمنهاج

،تقسموالمجموعتينضابطةوتجريبية،الثانوياألولطالبةبمرحلة65وتماختيارعينةمن،للبحث

فروقذاتدالاحصائيبينمتوسطيدرجاتالطالباتفيالتطبيقالبعديإلىحيثاظهرتالنتائج

المج التجريبيةلصالح الذكاء،موعة على القائم التدريس لفاعلية عال مستوى على يدل وبذلك

 االصطناعيفيتنميةالفهمالعميقوالقابليةللتعلمالذاتي.

دراسةجارجوشارما تعليمأثGarg & Sharma, 2020))وتناولت الذكاءاالصطناعيفي ر

فقدأثرالتعليمالمعتمدعلىالذكاءاالصطناعي،ذوياالحتياجاتالخاصةفيتعزيزالدراسةالشاملة

لجعله التعليمي القطاع البصريةأكثرعلى اإلعاقات ذوي للطالب إليه الوصول ويمكن شمواًل

والفكرية والحركية المؤسسات،والسمعية على شاملةالتعليميةوأيًضا تربوية طرق إنشاء حيث،في

البيانات جمع المعلمينإلىاستند من المركزة المقابالت باستخدام إجراؤه تم الذي النوعي البحث

الخاصة االحتياجات ذوي ما،والطالب على خاص بشكل الدراسة قدإذاوتركزت األدبيات كانت
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الذكاءومساعد،غطتموضوعتحليلتأثيرالذكاءاالصطناعيعلىتعليمذوياالحتياجاتالخاصة

أيًضااقتراحإطاروحاولتالدراسةاالصطناعيالمعلمينعلىتعزيزتعليمذوياالحتياجاتالخاصة.

عمللمستقبلشامللتعليمذوياالحتياجاتالخاصةبناًءعلىالمقابالت.

و جانوشتا دراسة )آوتبحث درجة(Januchta1, et al, 2020خرون الطالبلتحديد تفاعل

علم لفهم المقترحة األسئلة وتلقي األسئلة إدخال يتيح مما االصطناعي، الذكاء باستخدام وتعلمهم

التقليدي اإللكتروني بالكتاب مقارنًة الدراسةفيجامعةستوكهولم،األحياء، 24على،حيثاجريت

تاب،وتفاعلللكAIشخًصامعإصدار20تفاعل،طالًبامسجاًلفيدورةتمهيديةفيعلماألحياء

وشارك16 اإللكتروني، الكتاب نسخة مع من17شخًصا األقل على واحد اختبار في طالبا

البعديين التجريبي،االختبارين الشبه تبعهتطبيقاستبانة،فيمنهج تمهيدي حيثتمتطبيقاختبار

االستخدام متوسط،قابلية في كبير فرق هناك يكن بيلم المسبقة المعرفة المجموعتاندرجات ن

اإللكتروني الكتاب ومجموعة االصطناعي الذكاء مجموعة متوسط،النهائيتان كان الوقتولكن

أعلىبشكلملحوظفيحالةالكتاباإللكتروني.I Padاإلجماليالستخدامأجهزة

جاء وإخسانيضاأوقد قياس (Amin, & Ikhsan, 2021)آمين أجل من مماثلة بدراسة

بالمدارس العليا التفكير الكيمياءمهارات تعلم عملية في الباحثالثانوية واستخدم شبهال، منهج

اندونيسيا،التجريبي في جاوة مقاطعة في الثانوية مدارس احدى على التجربة طبقت،وكانت حيث

على عشر81الدراسة الحادي الصف في تقسيم،طالبا تم مجموعاتإلىالطالبوقد ،ثالث

المختبراألولالمجموعة استخدموا االفتراضي،االعتياديى المختبر استخدام الثانية ،المجموعة

للمختبرات النوعين بين الدمج استخدام الثالثة تم،واالفتراضيةاالعتياديةالمجموعة إجراءبعدها
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حيثظهراألثر،فياتجاهواحد ANOVAاالختبارعلىالمجموعاتالثالثوتحليلالبياناتمع

االعلىبرفعدرجاتالتفكيرللطالبباستخداممهاراتالعملعلىالمختبراالفتراضي.

الذكاءاالصطناعيوالكشفعنفاعليتهفيأهمية(على2021واكدتدراسةاالسطلواخرون)

ولمالهادورمهمفيتحويلمسارالتعلملدىالطلبةوهذاما،تنميةمهاراتالطلبةبمجاالتالبرمجة

طالبامن32حيثتمتطبيقالدراسةعلىعينةمن،ينعكسعلىالعديدمنمجاالتالعلموالتعلم

البرمج دبلوم ببرنامج المسجلين التجريبي،ياتالطلبة المنهجشبه استخدم الدراسةعن،وقد وكشفت

البعدي بصالح والبعدي القبلي التطبيق في احصائية دالة ذات فروق عقدأو،وجود بضرورة وصى

.التعلميةالتعليميةالمؤتمراتحولكيفيةاسهامالذكاءاالصطناعيفيالرقيبالعملية

 .3Dت القائمة على التصوير المرئي الدراسات السابقة التي تناولت المختبرا -

مدى فاعلية الكاميرات ثالثية   (Ardisara and  Fung, 2018وتناولتدراسةأرديساراوفونغ)

الفيديو  األبعاد  العضوية،درجة360بزاويةومقاطع  الكيمياء بالمختبرات التجارب تنفيذ حيثفي

وسيلةانهاإلىوتوصلتطالب30سنغافورةتكونتمنجامعةطبقتالدراسةعلىعينةمنطالب

العرض في المشاهد تجذب مثيرة الكيمياء،مرئية في المختبرية التقنيات من العديد التقاط تم حيث

بنطاق،الجامعيةالعضوية الفيديو مقاطع ان الدراسة قيمة360ووجدت تضيف منللمقرردرجة

رؤيته مجال التركيزحيث وعدم االرتباك حيث من المشكالت بعض تطرح ولكنها أثناءالواسعة

.المشاهدة
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ووتناولت فونغ المختبرات  ((Fung et al, 2019نآخرودراسة الستخدام الحماس قياس

ولتحقيقهدفالدراسةقام،درجةفيالكيمياءالبيئية360مقارنةبالدراسةعبرالتصويراالفتراضية

طالبًامنطالبالسنة74الباحثونباستخدامالمنهجشبهالتجريبيحيثتمثلتعينةالدراسةعلى

مبالدراسةىتقواألولوط بقتالدراسةبتقسمالطالبلمجموعتين،الرابعةفيالكيمياءبجامعةسنغافورة

بالتصوير الويب المباشرةمعطبقات،درجة360عبر للمحاكاة المختبراتاالفتراضية والثانيةعبر

ونشر،ومنثماخضاعهمالختبارمناالسئلةالمتنوعةحولالكيمياءالبيئية،الجوبالغالفالضوئي

االفتراضيممايقابلها%حولالحماسلصالحالمعمل80استطالعليكونمعدلاالستجابةللتجربة

وقدابلغالطالبعامهتقبلهمالستخداممثلهذهالتكنولوجيالفهم،درجة360منالمواقعالتيتعرض

 .يئيةمادةالكيميائيةالب

( عودة دراسة ثالثية(Odeh, 2020وجاءت افتراضية تعلم المفاهيماألبعادبيئة تنمية في

تشكلتعينتها،منهجيةشبهتجريبيةالفيزيائيةوالتحصيللدىطلبةالمرحلةالثانوية،واعتمدتالدراسة

طالب60من من وتجريبية،الثانوياألولطالبا ضابطة لعينتين تقسيمهم اداتين،تم عليهم طبق

اتجاهاتهم لقياس واستبانة التحصيلي االختبار الطالبعل،الدراسة اتجاهات كانت النتائج ضوء ى

وعالية المجردةايجابية العلمية المفاهيم تنمية على المستخدمة االفتراضية البيئة لفاعلية وتوصلت ،

الطلبة عند التشتت وتدني تفاعلهم بدرجة ارتفاع وإلى الطلبة، لدى المعرفة عمليةأثناءوتجسيد

.التدريس
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 الكيمياء. الدراسات التي تناولت الدافعية لتعلم  -

حيثتهدفدراستهم،حولمجالتعليمالعلوم(Lee, et al, 2020)وجاءتدراسةليوآخرون

التحقيقفيالعالقاتبينتصورالطالبللتعلمبالمختبراالفتراضيوبيئةالتعلمبمختبراتالعلومإلى

للتعل الذاتية والفاعلية الدراسةعلى،مالفيزيائية العليافي262وط بقت للمرحلة الطالباتاالناث من

حيثطبقالمسحمنخاللعملاستبياناتلقياسالرغبةبالتعلمفيالمختبراتالعلميةوجرد،تايوان

الذاتية والكفاءة المحيطة النتائج،البيئة منإلىواشارت زاد العلمي للمختبر الطالب تصورات أن

وزيادةفيالتمسكبالعلموالتعاونبين،وبذلكتعزيزالعلومذاتيا،مساهمهتصوراتهمالعلميةوالبيئية

مستوىالفهمالعميقالذييسترشدهمنخاللاالنشطةالمخبرية.إلىللوصول،الطلبة

   لى الدراسات السابقةالتعقيب عثالثاا: 

اتفقت الدراساتوقد تلك تنوعأهداف السابقة،والحظت الدراسات الباحثةمجموعةمن عرضت

الحاليةمعبعض بيانمتطلباتاستخدامإلىفبعضهاهدف ،خرىأواختلفتمعاألهداف،الدراسة

العلوم تدريس في االفتراضية استخدامهاالمختبرات دراسةوصعوبة في وبدريةكما حاصل ابو

خرجاءبهدفاظهارفاعليةواثراستخداموالبعضاآل،(2018ودراسةالشماليوهرشه)،(2016)

بالموادالعلميةكمافيدراسةعقلودلول) دراسة،(2016المختبراتاالفتراضيةعلىالفهمالعميق

،(2020خرون)آدراسةعبداللطيفو،((Fung et al,  2019دراسةفونغوآخرون،(2017عوده)

بالذكرانالعديدمنالدراساتاظهرتاالثردرويج،(Amin, & Ikhsan, 2021آمينوإخسان)

برفعالكفاءةوالفعاليةلدىالطلبةبالتعليمبكافةالمجاالتمعاستخدامالذكاءاالصطناعيلتعزيزورفع

دراسةديفريسكمافيعلىالتعلملدىالطلبةباإلقبالوزيادةكفاءةالتعليمبصورةجديدةومبتكرة
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دراسةجانوشتا،(Lee, et al, 2020دراسةليوآخرون)،(de Vries and May, 2019ومايو)

)آو ودراسةو،(Januchta1, et al, 2020خرون )آاالسطل من،(2021خرون عدد وجاءت

افيكمقيمهالتدريسالمتطوربالذكاءاالصطناعيعلىذوياالحتياجاتالخاصةبإظهارالدراسات

الدراساتعن،Garg & Sharma, 2020)دراسةجارجوشارما) تكلمتبعض للتعليمأهميةوقد

ثالثي التصوير بالذكاء360األبعادباستخدام جزئيا المرتبط المتطور التعليم من كونه درجة

ودراسةفونغوآخرون،(Ardisara and  Fung,2018فونغ) دراسةأرديساراواالصطناعيكمافي

Fung et al,  2019)).

استخدام حيث من بالتطبيق المنهج في السابقة الدراسات جميع مع الحالية الدراسة اتفقت وقد

للمنهج والتصميمالباحثة التجريبيالتجريبي )باستثناءشبه وهرشه الشمالي حيث2018دراسة )

.استخدمالمنهجالوصفيالمسحي

العينة،يواالستبانةالموزعةعلىوتشابهتالدراساتبأدواتالدراسةباستخداماالختبارالتحصيل

.للدراسةكأداةعلىاستخدامالمقابالتGarg & Sharma, 2020)) دراسةجارجوشارماباستثناء

الحالية الدراسة تميزت المختبروقد باستخدام مجموعات ثالث على الدراسة االعتياديبتطبيق

.3Dوالمختبراالفتراضي،AIالمختبراتاالفتراضيةو

بشكلعاممننتائجهذهالدراساتوتوصياتهافيصياغةوتكمناالستفادةمنالدراساتالسابقة

حيثتمكنتالباحثةتكوينفكرةمدمجةمنكافةالدراساتلتشكيلالحاليةاتالدراسةإجراءفرضيةو
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السابقة للدراسات النتائج على االطالع خالل من عليهم بالعمل التطبيقات ودمج مغايرة عينات

.وتوصياتهم

أثرالمختبراتاالفتراضيةعلىتحصيلطالباتاستقصاءإلىفيالمقابلتهدفالدراسةالحالية

ودافعيته الكيمياء في الثانوية نحوالمرحلة مجموعة،تعلمهان في الطالبات نتائج ضابطة،ومقارنة

تجريبيتين.ومجموعتين
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 : الفصل الثالث
 اتجراء الطريقة واإل 

وطرق الدراسة ألداة ووصفًا العينة، اختيار وطريقة الدراسة، لمجتمع وصفًا الفصل هذا يتناول

وثباتها،وكذلكوصفًاللمنهجيةالمستخدمةفيالدراسةومتغيراتالدراسة)المستقلةالتحققمنصدقها

واإل يليجراءوالتابعة(، وفيما البيانات. لتحليل اإلحصائية والمعالجة الدراسة، تنفيذ في المتبعة ات

 تفصيٌللذلك:

 مجتمع الدراسة 

جميع من الدراسة مجتمع الصفيتكون المدارساألولطالبات في العلمي الفرع في الثانوي

.2022-2021الدراسيية،للعاماألردنالحكوميةفيالمملكة

 الدراسة  أفراد

(شعب3الثانويموزعاتعلى)األول(طالبةمنطالباتالصف90الدراسةمن)أفرادتكون

لوجود القصدية؛ بالطريقة العينة اختيار تم وقد للبنات. الثانوية الطيبة مدرسة شعبةأكثرفي من

وِلكاألولللصف علىالثانوي، فنيا تشرف الباحثة التسهيالتالمدرسة،ون كافة لتوفر باإلضافة

الضابطة الشعبة اختيار تم حين في الدراسة. لتطبيق واإلنترنت العرض وأجهزة الحاسوب كمختبر

)التجريبيتين،والشعبتين رقم توزيع1والجدول يبين الضابطةأفراد( المجموعة على الدراسة عينة

والمجموعتينالتجريبيتين.
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 عينة الدراسة على المجموعة الضابطة والمجموعتين التجريبيتين.  أفراد (: توزيع 1الجدول )
 الشعبة المجموع المجموعة

 أ 29 )استخدامالمختبرالواقعي(المجموعةالضابطة
)استخدامالمختبراالفتراضيالقائمعلىالذكاءىاألولالمجموعةالتجريبية

 (االصطناعي
 ب 29

 ج 32 (3Dبراالفتراضيالقائمعلى)استخدامالمختالمجموعةالتجريبيةالثانية
 - 90 المجموع

 

راسة   منهجي ة الد 

تقييمأثراستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةالحاليةالمتمثلفي الدراسة من الهدف إلىاستناًدا

للتعلم ودافعيتهن الكيمياء في الثانوية المرحلة طالبات تحصيل على االصطناعي الذكاء في على

الدراسة.إذتمتطبيق لهدف شبهالتجريبي؛لمناسبتهالتجريبيوالتصميمالمنهج استخدام تم ،األردن

تحص للصفاختبار الكيمياء كتاب من المادة حاالت وحدة في قبلي علىاألوليلي الثانوي،

ى)التيدرستباستخداماألولالمجموعاتالثالثالضابطة)التيدرستبالمختبرالواقعي(والتجريبية

(،ثم3D(،والتجريبيةالثانية)التيدرستباستخدامالمختبراتالقائمةعلىAIالمختبراتالقائمةعلى

المعالجة بعد أي الوحدة تدريس من االنتهاء بعد الثالث المجموعات على االختبار نفس تطبيق تم

 التجريبية.

ىوالتجريبيةاألولكماتمتطبيقمقياسالدافعيةلتعلمالكيمياءعلىطالباتالمجموعتينالتجريبية

الضابطةبعدتدريسالوحدة.وفيهذهالدراسةتمبحثأثرالمتغيرالمستقلالمتمثلالثانيةوالمجموعة

استخدام المرئيفي والتصوير االصطناعي الذكاء على القائمة االفتراضية على3Dالمختبرات
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طالبات لدى الكيمياء لتعلم والدافعية الكيمياء مبحث في التحصيل في المتمثلين التابعين المتغيرين

الثانوي.األوللصفا

راسة   تصميم الد 

أثراستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالذكاءاالصطناعيعلىتحصيلطالباتلتقييم

شبهالتجريبي،منخاللثالثالتجريبيوالتصميماتبعتالدراسةالمنهجالمرحلةالثانويةفيالكيمياء

 وتجريبيةأولىوتجريبيةثانية،وقياسين:قبليوبعدي،كماهومبينأدناه:مجموعات:ضابطة

EG1: O1        X1        O1 

EG2: O1        X2        O1  

CG: O1                     O1 

EG1: O2                     O2 

EG2: O2                     O2 

CG: O2                     O2 

 حيثأن:

EG1درستباستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىاألول=المجموعةالتجريبية(ىAI.)

EG2درستباستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلى(3=المجموعةالتجريبيةالثانيةD).

CG.)المجموعةالضابطة)التيدرستبالمختبرالواقعي=

 O1للصف الكيمياء كتاب من المادة حاالت وحدة الختبار والبعدي القبلي التطبيق األول=

الثانوي.
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 O2= التطبيقلمقياسالدافعيةلتعلمالكيمياء 

X1= التجريبية الذكاء1المعالجة على القائمة االفتراضية المختبرات االصطناعي)استخدام

AI).

X2= استخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالتصويرالمرئي2ةالمعالجةالتجريبي(3D).

 أدوات الدراسة 

المادةمن لتحقيقأهدافها:اختبارتحصيليفيوحدةحاالت الدراسةأداتان استخدمتفيهذه

للصف الكيمياء وصفاألولكتاب يلي وفيما الكيمياء. لتعلم الطالبات لدافعية ومقياًسا الثانوي،

ألداتيالدراسة.

: اختبار تحصيلي في وحدة حاالت المادة من كتاب الكيمياء للصف   الثانوي.  األولأوالا

نظرًالطبيعةالدراسةمنحيثأهدافها،ومنهجها،ومجتمعها،أعدتالباحثةاختباراتحصيليافي

ىالثانوي.وقدمرتأداةالدراسةبعدةخطواتحتاألولوحدةحاالتالمادةمنكتابالكيمياءللصف

أصبحتقابلةللتطبيقالقبليوالبعديعلىالمجموعةالضابطةوالمجموعتينالتجريبيتين،وذلكعلى

النحوالتالـي:

تقييماألولالخطوة- في الدراسة أداة من الهدف تمثل الدراسة: أداة من الهدف تحديد أثرى:

حصيلطالباتالمرحلةالثانويةاستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالذكاءاالصطناعيعلىت

.األردنفيالكيمياءفي
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للصف- الكيمياء كتاب الماّدةمن وحدةحاالت تحليلمحتوى الثانية: الّثانوّي،األولالخطوة

(3)المرتبطةبالمحتوى.ملحقالتعليميةوتحديدالّنتاجات

لالختبار- مواصفات جدول بناء الثالثة: المحتوىالخطوة تحليل ضوء في التحصيلي

)المعرفة المعرفية والمستويات الصلبة( الحالة السائلة، الحالة الغازية، )الحالة الوحدة وموضوعات

 (:2والتذكر،الفهمواالستيعاب،التطبيق(،كمايبينالجدول)

ة االختبار التحصيلي في الكيمياء في ضوء الوزن  (: جدول المواصفات الت وزيع الن سبي  ألسئل2الجدول )
 الن سبي  لموضوعات الوحدة والوزن الن سبي  للمستويات المعرفي ة

 المستوى             
 الموضوع     

المستوى  
 المعرفي  

 معرفة وتذكر 
فهم 

 واستيعاب 
 المجموع  تطبيق 

 %100 %16.67 %50 %33.33الوزنالّنسبيّالموضوع
 10 352%33.3الحالةالغازية
10 352%33.3الحالةالسائلة
 10 352%33.3الحالةالصلبة

 30 6 15 9%100المجموع


الخطوةالرابعة:إعداداالختبارالّتحصيلّيوفقجدولالمواصفاتفيوحدةحاالتالماّدةمن-

الّثانويوفقطريقةاالختيارمنمتعّدد.األولمبحثالكيمياءللّصف

 ) راسة )االختبار الت حصيلي   صدق أداة الد 

أورماصمملقياسه،فهويعنيدرجةتحقيقأسلوبيقصدبالصدقالظاهريأنيقيساالختبا

أداةالتقويمالهدفالذيصممتمنأجله،فكلماقاستالهدفالمصممةألجلهكلمازادصدقاألداة.
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األولوقدتمالتأكدمنصدقاالختبارالتحصيليفيوحدةحاالتالمادةمنكتابالكيمياءللصف

الثانويبطريقتينهما:

 صدق المحتوى:  -أ

أنتقيسالمفرداتماأ عدتلقياسه،ومنأجلالتأكدمنجودةصدقالمحتوىإلىيشيرالصدق

للصف الكيمياء كتاب من الماّدة حاالت وحدة في الّتحصيلّي االختبار عرض تّم األوللالختبار

(محكممنذويالخبرةواالختصاص،والمبينةأسماؤهموتخّصصاتهمفيالملحق15الّثانوّيعلى)

( شموليتها4رقم ودرجة الّدراسة، ألهداف االختبار أسئلة مالءمة درجة تحديد إليهم طلب وقد ،)

محتوىوحدةالقياسوفقمستوياتالّنتاجات،ودرجةوضوحاألسئلةوسالمتهااللغوية،وكذلكلتقييم

علىاالختبار،أيتعديالتمقترحةواقتراحأسئلةيرونهاضروريةوحذفاألسئلةغيرالضروريةإبداء

( رقم ملحق عليهم المعروض تّم(5التحصيلي االختبار، على مالحظاتهم استعادة وبعد إجراء.

ياغةفيإعادةصوتمثلت%(منالمحكمينفيتوصياتهم،80التعديالتالمقترحةالتياتفقعليها)

يتّمتع االختبار أصبح وبهذا لالختبار. العاّم الفّنّي واإلخراج البدائل، بعض وتعديل األسئلة، بعض

بصدقالمحكمين.

 صدق البناء:  -ب

الكيمياء كتاب من الماّدة حاالت وحدة تدريس تّم الكيمياء، لمبحث الزمني الجدول تعديل بعد

(طالبة،منمجتمع29الّثانوّيبلغعددها)األولالّثانوّيلشعبةاستطالعّيةمنطالباتاألولللصف

الّتقليدّية.ومنثّمتمّ الّدراسة،وبالّطريقة الّتحصيليالّدراسةاألصلّيمنخارجعّينة تطبيقاالختبار

جوجل نماذج خالل من االستطالعية، الّشعبة على الكيمياء كتاب من الماّدة حاالت وحدة في
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(Google Formsلفقرات والتّمييز الّصعوبة معامالت من للّتحقق وذلك الحاسوب. مختبر في )

(.3(سؤااًل.كمايبّينالجدولرقم)30االختبارالبالغعددها)

عوبة والتم ييز ألسئلة االختبار ال 3الجدول )    ت حصيلي(: معامالت الص 

رقمالّسؤال
معامل
الصعوبة

رقمالّسؤالمعاملالّتمييز
معامل
الصعوبة

معاملالّتمييز

10.48 0.50 160.66 0.67 
20.62 0.40 170.69 0.67 
30.66 0.40 180.62 0.56 
40.48 0.56 190.59 0.78 
50.62 0.33 200.55 0.56 
60.66 0.44 210.52 0.78 
70.62 0.44 220.72 0.44 
80.52 0.67 230.52 0.67 
90.66 0.78 240.55 0.56 

100.52 0.56 250.52 0.67 
110.55 0.56 260.55 0.44 
120.76 0.56 270.55 0.56 
130.72 0.56 280.83 0.44 
140.52 0.78 290.72 0.44 
150.55 0.67 300.72 0.56 



( الجدول العّينة3يظهر على المطّبق الّتحصيلّي االختبار لفقرات الّصعوبة معامالت قيم أّن )

التّمييزألسئلةاالختبارتراوحت)0.83(و)0.48االستطالعّيةتراوحتبين) كماأّنقيممعامالت

(.وتعّدمعامالت0.20من)أقل(.ممايعنيعدموجودفقراتمعاملتّمييزها0.78(و)0.33بين)

لّدراسة.لالّصعوبةوالتّمييزهذهمناسبةإحصائيًّا
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( ثبات أداة   الدراسة )االختبار الت حصيلي 

تمَّتطبيقاالختبارالّتحصيلّيفيوحدةحاالتالماّدةمنكتابالكيمياءعلىعينةاستطالعية

(طالبة،وتّمإعادةتطبيقاالختباربعد29منمجتمعالّدراسةمنخارجعّينةالّدراسة،مكّونةمن)

(.test-retesنثباتهبطريقةاالختباروإعادةاالختبار)؛للتأّكدماألولمرورأسبوعينمنالّتطبيق

( بيرسون ارتباط معامل بلغ فيPearson correlation coefficientوقد الّطلبة نتائج بين )

،وتعّدهذهالقيمةمناسبة،وتدّلعلىأّناالختباريتمّتعبثباتمرتفع.وبهذايكون)0.84الّتطبيقين)

ف الّتحصيلّي للصفاالختبار الكيمياء كتاب من الماّدة حاالت وحدة بصورتهاألولي خرج الّثانوّي

.(6)(سؤااًل،كماهوفيملحق30النهائيةبعدالّتأّكدمنصدقهوثباتهمكّوًنامن)

افعي ة لتعل م الكيمياء   ثانياا: مقياس الد 

الّثانوّيمنخاللاألولقامتالباحثةبتصميممقياسللّدافعّيةلتعّلمالكيمياءلدىطالباتالّصّف

كدراسة بالموضوع، العالقة ذات الّسابقة والّدراسات الّنظرّي األدب ودراسة(2018،)كماشدراسة ؛

ودراسة(2013)الشامي، بالفقرات(Hartnett, George & Dron,2011)؛ قائمة وضع تّم إذ ،

الّثانوّي،روعيفيصياغتهاالّلغوّيةأناألولالمرتبطةبالّدافعّيةلتعّلمالكيمياءلدىطالباتالّصف

الّطالباتأنفسهّنعلى تّمتصميمالمقياسبحيثتجيب تكونمناسبةللطالباتفيهذهالمرحلة.إذ

(.إذتّمصياغتهاعلىشكلمقياستكّونبصورتهGoogle Formفقراتهمنخاللنماذججوجل)

.(7)ملحقرقم،أربعةابعادمتعددةيةمناألول
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افعي ة لتعل م الكيمياء   صدق مقياس الد 

المقياسبصورته محكمينمنذوياالختصاص،وقدطلبالمن(17يةعلى)األولتمعرض

المختبرات أثر لقياس شموليتها ودرجة المقياس في الواردة الفقرات مالءمة درجة تحديد إليهم

وسالمتها الفقرات وضوح ودرجة الكيمياء، لتعّلم الّثانوّية المرحلة طالبات دافعّية على االفتراضّية

تعديالتمقترحة، إبداءأي الفقراتغيرالضرورية.أواللغوية،وكذلك اقتراحفقراتأخرى،وحذف

تم االستبانة إعادة )إجراءوبعد عليها اتفق التي المقترحة في85التعديالت المحكمين من )%

(.8ملحقرقم).فقرة(21توصياتهم.وفيضوءالتعديالتخرجالمقياسبعدالتحكيممكوًنامـن)

افعي ة لتعل م الكيمياء  ثبات مقياس  الد 

بطريقة الثبات حساب تّم االستطالعّية، العينة على الكيمياء لتعّلم الّدافعّية مقياس تطبيق بعد

،إذبلغتقيمةمعاملالّثباتالكّلّية(Cronbach Alpha)االتساقالداخليوفقمعادلةكرونباخالفا

المقياسقدبالتاليفإنو(وتعدهذهالقيمةمقبولةومناسبةألغراضالدراسةالحالية.0.82للمقياس)

تحققلهدالالتصدقوثباتمناسبةتسمحبتطبيقهعلىالعينةاألصليةللدراسة،حيثخرجالمقياس

(فقرة.21بصورتهالنهائيةمكوًنامن)

( الخماسي ليكرت تدريج وفق الّدافعّية مقياس فقرات على االستجابة تصميم تم  Likertوقد

Type(كمايلي:مرتفعةجًداولها)درجات،(3متوّسطةولها)درجات،(4مرتفعةولها)درجات،(5

)درجتانمنخفضة وبهذ(،ولها فقط. واحدة( )درجة ولها جًدا تقديرامنخفضة درجة حساب يتم

الّطالباتعلىفقراتمقياسالّدافعّية.
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راسة   متغيرات الد 

 ويتضمنمتغيرطريقةالتدريس،ولهثالثمستوياتهي: المتغير المستقل: -1

 .االعتيادية()الطريقةمختبرالواقعيفيتدريسالكيمياءال-

.AIاالصطناعيالتدريسباستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالذكاء-

.3Dالتدريسباستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالتصويرالمرئي-

 المتغير التابع:   -2

الّتحصيلفيمبحثالكيمياء.-

دافعّيةالّطالباتلتعّلمالكيمياء.-

راسة   تكافؤ مجموعات الد 

المجموعاتلل تكافؤ من الدراسة"تأكد "عينة المعياريةالثالثة واالنحرافات المتوسطات احتساب تم

 (:4لدرجاتالطالباتفياالختبارالتحصيليالقبليفيمبحثالكيمياء،كمافيالجدول)

ابطة والت جريبي ة  أفراد (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 4جدول )ال  المجموعتين الض 
 في االختبار الت حصيلي  القبلي  في مبحث الكيمياء. 

 االختبار القبلي  اإلحصاءات الوصفي ة  العدد  المجموعة 

ابطة 29 المجموعة الض 
 9.48 المتوّسطالحسابي
 4.24 االنحرافالمعياري

29 ( AI)  ى األولالمجموعة الت جريبي ة 
 9.93 المتوّسطالحسابي
 4.40 االنحرافالمعياري

32 ( 3D)   المجموعة الت جريبي ة الث انية
 9.19 المتوّسطالحسابي
 4.85 االنحرافالمعياري

 9.52 المتوّسطالحسابي90 المجموع
 4.48 المعيارياالنحراف
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( جدول من الضابطة4يتبين المجموعة طالبات درجات متوسطات بين ظاهرية فروق وجود )

التجريبيتين مناألولوالمجموعتين المادة حاالت وحدة في القبلي التحصيلي االختبار في والثانية ى

أنالمتوسطالحسابيفياالختبارالقبليللمجموعةالضابطةإلىمبحثالكيمياء.حيثتشيرالنتائج

(،أماالمتوسطالحسابيفياالختبارالقبلي4.24(درجة،بانحرافمعياري)30(من)9.48كان)

(،فيحينبلغالمتوسطالحسابي4.40(بانحرافمعياري)9.93ىكان)األولبيةللمجموعةالتجري

(.4.85(بانحرافمعياري)9.19فياالختبارالقبليللمجموعةالتجريبيةالثانية)

الّتباين تحليل استخدام تم الحسابّية، المتوّسطات في الفروق لهذه اإلحصائّية الّداللة ولفحص

(5(،وكانتالّنتائجكمافيالجدول)One Way ANOVAاألحادي)

طات One Way ANOVA(: تحليل الت باين األحادي )5الجدول )  ( لفحص الفروق في المتوس 
 الحسابي ة بين المجموعات 

 مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

قيمة "ف"  
 المحسوبة 

 مستوى 
 الداللة 

 4.239 2 8.477 بين المجموعات 
0.208 0.813  20.391 87 1773.978 داخل المجموعات 

  89 1782.456 المجموع


األحادي الّتباين تحليل نتائج متوّسطاتإلىتشير بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

والّتجريبّية الّضابطة المحسوبة)األولالمجموعة قيمة"ف" بلغت الّثانية،حيث والّتجريبّية (0.208ى

ممايعني(.α≤0.05،وهذهالقيمةغيردالةإحصائياعندمستوىالداللة))0.813ومستوىالّداللة)

ىوالّتجريبّيةالّثانية.األولة:الّضابطةوالّتجريبّيةتكافؤالمجموعاتالّثالث
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 ات الدراسة إجراء

ب المتمّثل الدراسة هدف الذكاءلتحقيق على القائمة االفتراضية المختبرات استخدام أثر تقييم

الكيمياء الثانويةفي المرحلة للتعلماالصطناعيعلىتحصيلطالبات ،قامتاألردنفي ودافعيتهن

اتاآلتية:جراءالباحثةبإتباعاإل

 االطالععلىاألدبالنظريوالدراساتالسابقةذاتالعالقةبموضوعالبحث.-

.(9)كتابتسهيلمهمةمنجامعةالّشرقاألوسط.الملحقعلىالحصول-

 .(10والتعليملتنفيذالّدراسةالملحق)الحصولعلىموافقةرسميةمنوزارةالتربية-

القويسمة- للواء التعليم مديرية من رسمية موافقة على مدارسهاالّدراسةلتطبيقالحصول .على

 (.11الملحق)

لهاأدواتبناء- السيكومترية الخصائص واستخالص عينة،الدراسة على تطبيقها خالل من

 ينة.مجتمعالّدراسةوخارجالعاستطالعيةمن

فيمديرّيةلواءالقويسمة،باالجتماعمعمعّلمةفنيةلمصادرالتعلمبوصفهامشرفةقامتالباحثة-

االفتراضّية، المختبرات خالل من بالّتدريس مناسبة خبرة لها والتي معها المتعاونة الكيمياء

على علىوادواتها،تطبيقهااتإجراءوالدراسة،هدفواطالعها معها تنفيذإجراءواالتفاق ات

الخططالّتدريسّية.

(.12(خططتدريسّيةلوحدةحاالتالماّدةبالطرائقالّثالثة:األسلوباالعتيادي،ملحق)3إعداد)-

الّذكاء على القائم االفتراضي المختبر )االصطناعياستخدام ملحق المختبر(،13، استخدام

(.14يرالمرئّي،ملحق)االفتراضيالقائمعلىالّتصو
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)اختيارتم- منأالّشعبة المختلطة،األولالصف( الّثانوّية الّطيبة مدرسة في العلمي الّثانوّي

تجريبّيةأولىكمجموعةالّثانوّيالعلمياألولمنالصف)ب(الشعبةضابطة،كمجموعةعشوائًيا،

الّذكاء القائمةعلى (منج.والّشعبة)االصطناعيتدرسالوحدةباستخدامالمختبراتاالفتراضّية

ثانيةتدرسالوحدةباستخدامالمختبراتاالفتراضّيةكمجموعةتجريبّيةالعلميالّثانوّياألولالصف

المرئيّ الّتصوير على طبيعي،3Dالقائمة بمنحى موزعين الشعب داخل الطالب بأن العلم مع

شعبة.متعادللدرجاتالطلبةوتوزيعهمحسبتوازيالعالماتالسابقةبكل

الباحثة- لالختبارقامت القبلي علىالتحصيليبالّتطبيق الكيمياء في الماّدة حاالت وحدة في

( جوجل نماذج خالل من الّثالث فيGoogle Formsالمجموعات الحاسوب مختبر وفي )

المدرسة.

تدريس- للصفتم الكيمياء مبحث من الماّدة حاالت المجموعةلطالباتالّثانوياألولوحدة

الذكاءاألولالتجريبّية على القائمة االفتراضية المختبرات باستخدام والمجموعةاالصطناعيى ،

المختبرات باستخدام الّثانية والمجموعةالتجريبّية المرئّي، الّتصوير على القائمة االفتراضية

 (أسابيع،وبإشرافمباشرمنالباحثة.4لمدة)التطبيقوقداستمرالّضابطةبالّطريقةالّتقليدّية.

الكيمياءمنالتحصيليفيبالّتطبيقالبعدّيلالختبارالباحثةقامتبعداالنتهاءمنتدريسالوحدة-

(وفيمختبرالحاسوبفيالمدرسة.Google Formsخاللنماذججوجل)

 والمجموعةالضابطة.ىوالّتجريبّيةالّثانيةاألولتطبيقمقياسالّدافعّيةعلىالمجموعتينالّتجريبّيةتم-

تنظيم- وادخالهاتم الحزمةإلىالبيانات االجتماعّيةاالحصائيةبرنامج تحليلهاو(SPSS)للعلوم

.حصائياًإ

 استخالصالنتائجومناقشتهاواقتراحالتوصياتبشأنها.-
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 المعالجة اإلحصائي ة 

لإلجابةعنأسئلةالّدراسةتّماستخدامالمعالجاتاإلحصائّيةاآلتية:

الستخراجدالالتصدقبناءاالختبارالّتحصيلّيفيالكيمياء.معامالتالّصعوبةوالّتمييز-

-( بيرسون ارتباط االختبارPearson correlation coefficientمعامل ثبات من للتأّكد )

الّتحصيلّيفيالكيمياء.

م.لتعلّللمعرفةدرجةاالّتساقالّداخلّيلمقياسالّدافعّية(Cronbach Alpha)معادلةكرونباخالفا-

الّدراسة.(للّتأكدمنتكافؤمجموعاتOne Way ANOVA)تحليلالّتبايناألحادي-

المجموعة- درجات في الّظاهرّية الفروق لمعرفة المعيارّية؛ واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات

الّتجريبّية والمجموعة االختباراألولالّضابطة في والبعدّية القبلّية الّثانية، الّتجريبّية والمجموعة ى

الّتحصيلّي.

-( المشترك التباين ماANCOVAتحليل لمعرفة الحسابّيةكانتإذا(؛ المتوّسطات في الفروق

الّتجريبّية المجموعةالّضابطةوالمجموعة الّثانيةفياألوللدرجاتطالبات الّتجريبّية ىوالمجموعة

التطبيقالبعديلالختبارالّتحصيلّيفيالكيمياءذاتداللةإحصائّية.

ع- تقديرات لمعرفة المعيارّية؛ واالنحرافات الحسابّية مقياسالمتوّسطات فقرات على الّدراسة ّينة

الّدافعّية.

التبايناألحادي)- تقديراتOne Way ANOVAاختبارتحليل الفروقفي للكشفعنداللة )

ىوالمجموعةالتجريبيةالثانيةعلىاألولطالباتكلمنالمجموعةالضابطةوالمجموعةالتجريبية

مقياسالدافعيةلتعلمالكيمياء.
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 : لفصل الرابعا
 نتائـج الدراسـة 

أثريتضمّ تقييم هدفت والتي أسئلتها، ضوء في الدراسة لنتائج مفصاًل عرًضا الفصل هذا ن

استخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالذكاءاالصطناعيعلىتحصيلطالباتالمرحلةالثانوية

 .وتمتصنيفالنتائجحسبأسئلةالدراسةكمايأتي:األردنفي فيالكيمياءودافعيتهنللتعلم
ؤال بالالنتائج المتعلقة    األولس

المتعلقة   بين    :ونصه  األولسؤال  بالالنتائج  المجموعات    أفرادهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
الثانوي تعزى   األول)التجريبيتين والضابطة( على االختبار التحصيلي لمبحث الكيمياء لدى طالبات  

استخدام الذكاء    لطريقة  على  )القائم  المرئي  AI  االصطناعيالمختبر  التصوير  على  القائم   ،3D  ،
 والمختبر الواقعي(؟ 

"ال أنه على السؤال بهذا المرتبطة الفرضية عندوتنص إحصائية داللة ذات فروق توجد

(0.05≥αبينمتوسطاتدرجاتالطالباتفياالختبارالتحصيليفيمبحثالكيمياءللمجموعة)

(والمجموعةالتجريبيةAIى)التيدرستباستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىاألولالتجريبية

االفتراالثانية المختبرات باستخدام درست على)التي القائمة )التي3Dضية الضابطة والمجموعة )

درستبالمختبرالواقعي(".

وبهدففحصالفرضيةتمحسابالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجاتالطالبات

ى)التياألولفياالختبارالتحصيليلوحدةحاالتالمادةمنمبحثالكيمياءفيالمجموعةالتجريبية

باستخد الذكاءدرست على القائمة االفتراضية المختبرات التجريبيةAIاالصطناعيام والمجموعة )

المرئي التصوير على القائمة االفتراضية المختبرات باستخدام درست )التي والمجموعة3Dالثانية )

 (.6الضابطة)التيدرستبالمختبرالواقعي(.وكانتالنتائجكمافيالجدول)
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المجموعتين التجريبيتين والمجموعة   أفراد (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 6الجدول )
 الضابطة في االختبار التحصيلي لوحدة حاالت المادة من مبحث الكيمياء. 

 االختبار البعدي  االختبار القبلي  اإلحصاءات الوصفية  العدد  المجموعة 

 29 الضابطة 
 12.38 9.48 المتوسطالحسابي
 5.04 4.24 االنحرافالمعياري

 ى األول التجريبية  
AI 

29 
 19.34 9.93 المتوسطالحسابي
 5.95 4.40 االنحرافالمعياري

 التجريبية الثانية 
3 D 

32 
 15.66 9.19 المتوسطالحسابي
 5.64 4.85 االنحرافالمعياري

 90 المجموع
 15.79 9.52 المتوسطالحسابي
 6.17 4.48 االنحرافالمعياري

(وجودفروقظاهريةبينمتوسطاتدرجاتعينةالدراسةللمجموعةالضابطة6تبينمنجدول)

ى)التيدرستباستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةاألول)التيدرستبالمختبرالواقعي(والتجريبية

الذكاء المختبراتاالفAIاالصطناعيعلى باستخدام )التيدرست الثانية القائمة(والتجريبية تراضية

المرئي التصوير النتائج3Dعلى تشير حيث والبعدي، القبلي االختبارين وفي المتوسطإلى(، أن

للمجموعةالضابطةكان)  الحسابيفي القبلي بانحرافمعياري30(من)9.48االختبار (درجة،

التجريبية4.24) للمجموعة القبلي االختبار في الحسابي المتوسط أما )ولاأل(، فكان من9.93ى )

(30( معياري بانحراف درجة، للمجموعة4.40( القبلي االختبار في الحسابي المتوسط كان كما ،)

(أيأنهناكفرًقاظاهريافي4.48(درجة،بانحرافمعياري)30(من)9.52التجريبيةالثانية)

المتوسطاتالحسابيةالقبليةبينالمجموعاتالثالث.

الن تشير كانإلىتائجكما الضابطة للمجموعة البعدي االختبار في الحسابي المتوسط أن

(12.38( من )30( معياري بانحراف درجة، البعدي5.04( االختبار في الحسابي المتوسط أما ،)
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التجريبية )األولللمجموعة فكان )19.34ى من )30( معياري بانحراف درجة، بلغ5.95( كما ،)

)المتوسط الثانية التجريبية للمجموعة البعدي االختبار في )15.66الحسابي من درجة،30( )

(،أيأنهناكفرًقاظاهريافيالمتوسطاتالحسابيةالبعديةبينالمجموعات5.64بانحرافمعياري)

الثالث.

ما لدرجاتإذاولمعرفة الحسابية المتوسطات في الفروق الضابطةأفرادكانت المجموعات

عنداألولالتجريبيةو إحصائية داللة ذا الكيمياء الختبار البعدي التطبيق في الثانية والتجريبية ى

(0,05≥ αتحليل استخدام تم لالختبار، القبلي التطبيق في المجموعات بين الفرق عزل وبهدف ،)

(.7(وكانتالنتائجكمافيالجدول)ANCOVAالتباينالمشترك)

ى  األولالمجموعتين الضابطة والتجريبية   أفراد ( لدرجات ANCOVA(: تحليل التباين المشترك )7الجدول )
 الثانية في االختبار التحصيلي في الكيمياء.   والتجريبية

 مجموع المربعات  مصدر التباين 
درجات  
 الحرية 

 قيمة )ف( المحسوبة  متوسط المربعات 
مستوى  

 الداللة 
 0.857 0.003 1.021 1 1.021 االختبار القبلي 
 0.000 11.286 352.699 2 705.398 طريقة التدريس 

   30.969 86 2687.577 الخطأ 
    90 25829.000 المجموع

(α≤0,05(وجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىالداللة)7تظهرالنتائجفيالجدول)

القائمةعلىأفرادبينمتوسطاتدرجات التدريس)المختبراتاالفتراضية عينةالدراسةتعزىلطريقة

،المختبرالواقعي(،3D،المختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالتصويرالمرئيAIاالصطناعيالذكاء

( المحسوبة )ف( قيمة بلغت ق705.398حيث بلغت إذ إحصائيا، دالة القيمة وهذه الداللة( يمة
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داللة0.000) ذات فروق يوجد "ال أنه على تنص التي الصفرية الفرضية رفض يعني مما .)

( عند مبحثα≤0.05إحصائية في التحصيلي االختبار في الطالبات درجات متوسطات بين )

التجريبية المجموعة في عاألولالكيمياء القائمة االفتراضية المختبرات باستخدام درست )التي لىى

االفتراضيةAIاالصطناعيالذكاء المختبرات باستخدام درست )التي الثانية التجريبية والمجموعة )

(والمجموعةالضابطة)التيدرستبالمختبرالواقعي(".3Dالقائمةعلىالتصويرالمرئي

تم الداللة، ومستويات الفروق اتجاه )إجراءلمعرفة بونفيروني للمقارنات(Bonferroniاختبار

(:8كمافيالجدول)كانتالنتائج(وPairwiseComparisonsالمزدوجة)

 (Pairwise Comparisons( للمقارنات المزدوجة )Bonferroni(: اختبار بونفيروني ) 8الجدول )
 ى والتجريبية الثانية في اختبار الكيمياء.األول المجموعات الضابطة والتجريبية   أفرادلدرجات  

 مستوى الداللة  الخطأ المعياري  متوسط الفروق  طريقة التدريس  المجموعة 
  االصطناعيالذكاء 

AI 
 3D 3.706* 1.437 .035التصويرالمرئي

 000. 1.469 *6.976 المختبرالواقعي
التصوير المرئي  

3D 
 AI -3.706-* 1.437 .035االصطناعيالذكاء

 075. 1.434 3.270 المختبرالواقعي

 المختبر الواقعي 
 AI -6.976-* 1.469 .000االصطناعيالذكاء

 3D -3.270 1.434 .075التصويرالمرئي
( الجدول في النتائج التجريبية8تشير المجموعة بين الفروق متوسط أن درستاألول( )التي ى

الذكاء على القائمة االفتراضية المختبرات الثانيةAIاالصطناعيباستخدام التجريبية والمجموعة )

(*3.706(قدبلغ)3D)التيدرستباستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالتصويرالمرئي

التجريبية المجموعة )األوللصالح داللة وبمستوى عند0.035ى، إحصائيا دالة القيمة وهذه ،)

(0,05≥α.)
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ى)التيدرستباستخداماألولأنمتوسطالفروقبينالمجموعةالتجريبيةإلىكماتشيرالنتائج

القائمةعلى بلغAIالمختبراتاالفتراضية الواقعي(قد بالمختبر )التيدرست (والمجموعةالضابطة

(،وهذهالقيمةدالةإحصائيا0.000ًى،وبمستوىداللة)األول(لصالحالمجموعةالتجريبية*6.976)

.(α≤0,05)عند

النتائج تشير )التيإلىكما الثانية التجريبية المجموعة بين الفروق متوسط استخدمتأن

(3.270(والمجموعةالضابطة)التيدرستبالمختبرالواقعي(قدبلغ)3Dالمختبراتالقائمةعلى

(،وهذهالقيمةليستذاتداللةإحصائية0.075المجموعةالتجريبيةالثانية،وبمستوىداللة)لصالح

.(α≤0,05)عند

لهاAIأييمكنالقولبناًءعلىالنتائجالسابقةأناستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلى

د المختبراتاالفتراضيةاإحصائيًالأثر بكلمناستخدام الكيمياء،مقارنة الطلبةفي علىتحصيل

صيلالطلبةلمادةوالمختبرالواقعي.بينماالتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيتح3Dالقائمةعلى

والمختبرالواقعي.3Dالكيمياءبيناستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالتصويرالمرئي
ؤال بالالنتائج المتعلقة    ثانيلاس

على: وينص  الثاني  بالسؤال  المتعلقة  دافعية    النتائج  على  االفتراضية  المختبرات  استخدام  أثر  ما 
 ؟" األردنطالبات المرحلة الثانوية لتعلم الكيمياء في 

عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال أنه على السؤال بهذا المرتبطة الفرضية وتنص

(0.05≥αعلىمقياسالدافعية)(بينتقديراتطالباتمجموعاتالدراسة)التجريبيتينوالضابطة

 الثانويالعلمي"األولنحوتعلمالكيمياءلدىطالباتالصف
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لتقديرات والترتيب المعياري واالنحراف الحسابي، المتوسط احتساب تم السؤال هذا عن لإلجابة

الم المكونةمنطالبات الدراسة التجريبيةعينة الثانيةعلىفقراتاألولجموعتين مقياسىوالتجريبية

(.9انتالنتائجكمافيالجدول)وكالدافعية

دافعية   مقياس (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات عينة الدراسة على 9الجدول )
   طالبات المرحلة الثانوية لتعلم الكيمياء 

رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 

المجموعة الت جريبي ة  
 ىاألول

المجموعة الت جريبي ة  
ابطة الث انية   المجموعة الض 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 1.03 4.14 0.99 4.24 0.94 4.38 أشعربازدياداهتماماتيبتعلمماّدةالكيمياء. 1

2 
أجدأنلديالحافزوالرغبةلمزيدمنالبحث

 وتوسيعمعارفيفيالكيمياء.
4.28 0.92 3.90 0.86 3.83 0.93 

 0.90 3.34 0.83 3.76 0.92 4.16 تعّلمالكيمياء.أثناءأستمتع 3

4 
لتبادلالخبراتوالمعلوماتحولالكيمياءأسعى

 معزميالتي.
3.59 1.16 3.34 1.08 2.76 0.83 

 0.82 3.10 0.87 3.45 1.05 4.06 أرغببتعّلمالمادةالعلمّيةبشكلأعمقوأفضل. 5

6 
نتائجالتجاربالعلميةبالفضوللمعرفةأشعر

 فيالكيمياء.
3.81 0.97 3.45 0.95 3.21 0.86 

 0.92 3.07 1.01 3.66 1.02 4.16 الكيمياءبالحياة.فيمادةأربطماأتعلمه 7
 1.03 4.14 1.06 4.24 0.76 4.47 بتفاصيلها.مرةللتعمقمنأكثرأعيدالتجربة 8

9 
الّتجاربإجراءأثناءأشعربازديادثقتيبنفسي

 العلمّيةفيالكيمياء.
4.19 1.12 4.21 0.94 3.72 1.07 

10 
أعملعلىإثراءمعلوماتيومهاراتيفي

 التجاربالكيميائية.
3.94 1.11 3.90 0.98 3.48 1.18 

أتساءلوأستفسرحولالتجاربالعلمية 11
 ونتائجها.

4.00 0.98 3.52 0.87 3.31 0.93 
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رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 

المجموعة الت جريبي ة  
 ىاألول

المجموعة الت جريبي ة  
ابطة الث انية   المجموعة الض 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

12 
أشعربالرضاعندماأقومبتطويرمعلوماتي

 ومهاراتيفيالكيمياء
3.75 1.11 3.48 1.09 3.00 0.76 

 0.87 2.52 0.86 2.62 1.27 3.44 أسارعبحلالواجباتاإلضافيةللمادة. 13

14 
الكيمياءبشكلأحرصعلىالتحضيرلمادة

 منتظم
3.66 1.18 2.90 0.90 2.69 0.81 

15 
الحصةأثناءأشعربأنالوقتيمّرسريًعا

 الصفيةلمادةالكيمياء
4.06 1.05 3.41 0.98 3.21 0.98 

 0.86 2.90 1.01 3.38 1.06 3.69 تعلممادةالكيمياء.أثناءيزدادتركيزيوانتباهي 16

17 
أحرصعلىإتمامالتجاربالعلمّيةفي

 الكيمياء.
4.38 0.79 4.28 0.96 4.07 1.10 

18 
أرغببالمشاركةفيالمسابقاتوالمنافسات

 المرتبطةبمادةالكيمياء
3.50 1.16 3.24 1.12 2.86 1.06 

 1.01 3.21 0.93 3.31 1.05 3.56 حصصالكيمياء.أثناءزميالتيبمتعةأعملمع 19

20 
أستثمروقتيبالتعلمواكتسابالمهاراتالمرتبطة

 بمادةالكيمياء
3.38 1.21 3.00 1.13 2.31 0.54 

 0.76 2.69 0.90 3.10 1.13 3.78 دراسةالكيمياء.أثناءأبتعدعنالملل 21

استخدامالمختبراتاالفتراضيةعلىدافعيةطالباتأثر
 المرحلةالثانويةعلىتعلمالكيمياء

4.27 0.39 3.86 0.19 3.31 0.36 

(تباينتقديراتمجموعاتعينةالدراسةألثراستخدامالمختبرات9يتبينمنالنتائجفيالجدول)

التجريبية المجموعة لتقديرات الحسابي المتوسط بلغ حيث الكيمياء، لتعلم دافعيتهن على االفتراضية

الذكاءاألول القائمةعلى االفتراضية المختبرات باستخدام درست )التي )AIياالصطناعى )4.27)

(،وبلغالمتوسطالحسابيلتقديراتالمجموعةالتجريبيةالثانية)التيدرست0.39وبانحرافمعياري)
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المرئي التصوير على القائمة االفتراضية المختبرات )3Dباستخدام معياري3.86( وبانحراف )

بالمخ0.19) درست )التي الضابطة المجموعة لتقديرات الحسابي المتوسط وبلغ الواقعي((، تبر

(.0.36(وبانحرافمعياري)3.31)

ولمعرفةمستوىالداللةاإلحصائيةللفروقفيالمتوسطاتالحسابيةلتقديراتمجموعاتالّدراسة

 Oneعلىمقياسالدافعيةلتعلمالكيمياء،تـماستخدامتحليلالتبايناألحـادي)الثالثة"عينةالدراسة"

Way ANOVA(.10كماهوموضحفيالجدول)(،وكانتالنتائج

( للكشف عن داللة الفروق في  One Way ANOVA)  نتائج تحليل التباين األحادي (10) الجدول
افعية لتعل م الكيمياء  راسة على مقياس الد   تقديرات مجموعات الد 

 مصدر التباين 
مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

قيمة "ف"  
 المحسوبة 

 مستوى 
 الداللة 

65.881 7.008 2 17.017 بينالمجموعات
 

0.000*
 0.106 87 9.255 داخلالمجموعات 

  89 23.272 المجموع
*دالةإحصائيا

( الجدول في النتائج مجموعاتإلى(10تشير تقديرات في إحصائية داللة ذات فروق وجود

( المحسوبة "ف" قيمة بلغت حيث ))65.881الّدراسة داللة بمستوى دالة0.000، القيم وهذه ،)*

( الداللة مستوى عند مجموعات(.α = 0.05إحصائيا تقديرات في الفروق مصدر عن وللكشف

الكيمياء، لتعّلم الدافعية مقياس على الّدراسة  إجراءتم طريقة باستخدام بعدية مقارنات

 (.11كماهوموضحفيالجدول) "Scheffe""شيفيه"
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للكشف عن مصدر الفروق في تقديرات    "Scheffe"نتائج المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه" (: 11) الجدول
راسة   ، المختبر الواقعي( على مقياس الدافعية  3D، التصوير المرئي AI االصطناعي  )الذكاء مجموعات الد 

 لتعل م الكيمياء 
 المختبر الواقعي  3Dالتصوير المرئي  AI  االصطناعيالذكاء   المجموعة 

 3.31 3.86 4.27 -س 
 *AI 4.27 - -0.41* -0.96االصطناعيالذكاء

 *3D 3.86 0.41* - -0.55يالتصويرالمرئ
 - *0.55 *0.96 3.31 المختبرالواقعي

*دالةإحصائيا
(أنمصدرالفروقالدالةإحصائيابينتقديراتمجموعاتالّدراسة11تبينالنتائجفيالجدول)

ى)الذكاءاألولعلىمقياسالدافعيةلتعّلمالكيمياءكانبينتقديراتالّطالباتفيالمجموعةالّتجريبّية

المرئيAIاالصطناعي )التصوير الثانية الّتجريبّية المجموعة من وكّل جهة من )3Dوالمجموعة )

الّتجريبّية المجموعة متوّسطات بين الفروق بلغت فقد أخرى، جهة من الواقعي( )المختبر الّضابطة

)األول الثانية الّتجريبّية والمجموعة الّتجري0.41ى المجموعة متوّسطات بين الفروق بلغت كما بّية(،

)األول الضابطة والمجموعة تقديرات(.0.96ى بين إحصائيا دالة فروق وجود الّنتائج بّينت كما

المجموعة في الّطالبات تقديرات بين كان الكيمياء لتعّلم الدافعية مقياس على الّدراسة مجموعات

ي(،فقدبلغتالفروقبين(والمجموعةالّضابطة)المختبرالواقع3Dالّتجريبّيةالثانية)التصويرالمرئي

(.0.55متوّسطاتالمجموعتين)

التجريبية المجموعة طالبات أن النتائج هذه على بناًء القول لديهناألولويمكن لتعّلمى دافعية

منطالباتالمجموعةالتجريبيةالثانية(وطالباتالمجموعةالضابطة.كماأنطالباتأكثرالكيمياء

منطالباتالمجموعةالضابطة)المختبرأكثردافعيةلتعّلمالكيمياءانيةلديهنالثالمجموعةالتجريبية

 الواقعي(.



60 

 : الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 يتناولهذاالفصلمناقشةالنتائجوالتوصياتوفًقاألسئلتها،علىالنحواآلتي:
ج المتعلقة مناقشة    األولسؤال بالالنتائ

هل يوجد أثر الستخدام المختبر االفتراضي القائم على   :ونصه  األولسؤال بالمناقشة النتائج المتعلقة 
المرئي  AI االصطناعي)الذكاء   التصوير   ،3D  طالبات تحصيل  على  مبحث    األول (  في  الثانوي 

 الكيمياء؟   

أنه على السؤال بهذا المرتبطة الفرضية عندتنص إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال

(0.05≥αبينمتوسطاتدرجاتالطالباتفياالختبارالتحصيليفيمبحثالكيمياءللمجموعة)

الذكاءاألولالتجريبية على القائمة االفتراضية المختبرات باستخدام درست )التي (AIاالصطناعيى

دامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالتصويرالمرئي)التيدرستباستخوالمجموعةالتجريبيةالثانية

3D.")(والمجموعةالضابطة)التيدرستبالمختبرالواقعي

أنهيوجدفرقذوداللةإحصائيةبينمتوسطاتدرجاتالطالباتفيإلىأشارتنتائجالدراسة

درستباستخدامالمختبراتى)التياألولاالختبارالتحصيليفيمبحثالكيمياءللمجموعةالتجريبية

الذكاء على القائمة درستAIاالصطناعياالفتراضية )التي الثانية التجريبية المجموعة من وكل )

(والمجموعةالضابطة)التيدرست3Dباستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالتصويرالمرئي

ى)التيدرستباستخدامالمختبراتاالفتراضيةاألولبالمختبرالواقعي(،ولصالحالمجموعةالتجريبية

(،أيأنهناكأثًراالستخدامالمختبراتاالفتراضيةعلىتحصيلAIاالصطناعيالقائمةعلىالذكاء

طالباتالمرحلةالثانويةفيمبحثالكيمياء.
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أنهاليوجدفرقذوداللةإحصائيةبينمتوسطيدرجاتالطالباتإلىوكماأشارتنتائجالدراسة

باستخدام درست )التي الثانية التجريبية للمجموعة الكيمياء مبحث في التحصيلي االختبار في

المختبر(والمجموعةالضابطة)التيدرستب3Dالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالتصويرالمرئي

علىتحصيل3Dالواقعي(.اليوجدأثرالستخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالتصويرالمرئي

 .األردنطالباتالمرحلةالثانويةفيمبحثالكيمياءفي

انتعددأنماطالتعليمماإلىالتيأشارت(2021،الماحي)مقالةمعنتيجةالنتائجوتتفقهذه

يرتفعمستوىالتطورالتقنيوالكفاءةالتكنولوجيةمنخاللتوظيفكلمجاالت  بينالهجينوالواقعي

وجزءمنهاالمختبراتاالفتراضيةبحسبالشركاتالمنتجة،الذكاءاالصطناعيلبناءمايخدمالتعليم

المختبراتأو،Crocodile Chemistryمثل لخدمة المفعلة الويب مواقع خالل من التعامل

الطلبة،افتراضياً لدى بالتعلم والقدرة والتحصيل الفهم كبيراعلىنسب تأثيرا لهذا دراسة،وما ونتيجة

خلصت(2014،)الحوراني التفاعليةإلىالتي التوضيحية الرسومات يحوي االفتراضي المختبر ان

والشاشةقابلةللتفاعل،يتساعدفيتوضيحالموضوعاتوكشفالمفاهيمالخفيةوالرسومالمتحركةالت

،عوده)ونتيجةدراسة،وفهمهبالكاملحيثيمكننقلكلجزءوتحريرهليناسبمعاحتياجاتالدرس

المحوسبفي Crocodile Chemistry أثراستخدامالمختبراالفتراضيإلىالتيأشارت(2017

،التيرفعتمنمستوىالطلبةبالفهموالتحصيلوالقدرةالتكنولوجية،تعديلالمفاهيمالكيميائيةالبديلة

الفيديوبنطاقإلى(التيأشارتArdisara and  Fung, 2018ونتيجةدراسة) 360انمقاطع

الواسعة رؤيتها مجال حيث من قيمة تضيف بالعين،درجة رؤيتها يصعب التي التفاصيل واظهار
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وكذلكتوضيح،النفكاكعناصرالمادةواعادةارتباطهاومسبباتذلكمندخولموادعليها،المجردة

.التحولبينحاالتالموادالثالثأثناءااللتصاقللجزيئاتأوالتفكك

الطالبكانواعموًمامتقبلينأنإلىها(التيخلصتبيانات(Fung et al, 2019ونتيجةدراسة

درجةبالعرضذوالتصويرثالثي360الستخدامتقنيةالواقعاالفتراضيالذييعتمدعلىالتصوير

وقدتمتلقيالعديدمنالردودمنعينةالتجربةبمتعةالتجربةوقربهااليهمإلعادةتجربتهاان،األبعاد

ب ذلك تعليميةأكثرتوفر مادة عن،من تغيب ال معلومة وامتالك فهم قدرة من عليهم اثر لها لما

طويلة لفترات دراسته،اذهانهم مطلوب جزء لكل المتفرعة المجزأة المعلومة دراسة،ولدقة ونتيجة

ثالثي التصوير على القائمة االفتراضية على360األبعادالمختبرات ركز انه الباحثة ترى درجة

بالتعليمالجذب ومكبرة،والمتعة مقربة بصور وتحويالتها للمواد المعلومة بتفصيل واضح اثر ولها

الفيديوهات،واضحة البقاءإلىباإلضافة،ولكنهاتقفقليالعنداالمكانياتبوجودمثلهذه صعوبة

تكبير على القدرة وعدم معه التفاعل دون توضيحي تصوير بمشاهدة الطلبة لدى طويلة اجزاءلمدة

نحتاجلرؤيتها.

الّنتيجة هذه تعزى أن منإلىويمكن الحديث للجيل اقرب الحديثة بالتقنيات التعامل ان حقيقة

تعمقافيأكثرو،فيالعرضللمفاهيموالمصطلحاتالدقيقةالخاصةبمادةالكيمياءتميزاًأكثرالطلبةو

منموادصلبة،وادالتينتعاملمعهابحياتنااالمورالتيالتظهربالعينالمجردةللتحويالتبينالم

باستخداماالدواتوالزجاجيات،علىخالفمايتمتدريسهبالطرقاالعتياديةالتقليدية،وسائلةوغازية

اناستخدامالمختبراتاالفتراضيةكمايمكنتفسيرهذهالنتيجةب،البسيطةداخلالمختبراتالمدرسية

ومدىاالحتفاظبالمعلومةمنخاللالتطبيقاتالخاصة،العميقلدىالطلبةركزتعلىمستوىالفهم
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ولمايرسم،ولمايعطيالطلبةالثقةاالكبربالعلموالقدرةعلىاالكتشاف،بالطلبةبمستوىحريةاكبر

بالواقعللتحصيلاالكبرلديهمبأذهانهمصوراتعبيرهعنالمعلومةمرتب النتيجة،طة وايضاتعزىهذه

الإلى بمشاهدة لتمتعهم الكيمياء مادة نحو الطلبة التوضيحيةجذب والملونة الثالثية وقدرتهم،صور

ومستوى المستخدمة والكاميرا الدقة بحسب التصوير هذا داخل الدقيقة التفاصيل على االطالع على

النتيجة،تطورها هذه تعود للتكنولوجياإلىوقد المواكب العمر بهذا الطلبة مجاالترغبات كافة في

الستخداممايتمتعونبهمنهواياتوقدراتالستخدامالكاميراوالتصويرالممتعلديهم.ة،الحيا

الباحثة تعثر علمها–ولم حدود المختبرات-في نوعينمن بين للمقارنة بحثت دراسة اي على

النوعالثالثمنمعاألبعاداالفتراضيةالقائمةعلىالذكاءاالصطناعيوالقائمةعلىالتصويرثالثي

وتعد،التقليديمعالمختبرهووجدتدراساتتقارنبينكلنوععلىحد،المختبراتالتقليديةالظاهرية

منمستوىبمجاالتمتقاربةكثرهذهالدراسةبدايةلمثلهذهالدراساتالمتشعبةبالعيناتالتجريبيةأل

الحديث.منطرقالتدريسوسطالتقنياتالتكنولوجيةالحديثةالمواكبةلالنفجارالمعرفي
ج المتعلقة مناقشة   ثانيلاسؤال بالالنتائ

بثانياا:   المتعلقة  النتائج  ونصهالمناقشة  الثاني  على   : سؤال  االفتراضية  المختبرات  استخدام  أثر  ما 
 ؟"األردندافعية طالبات المرحلة الثانوية لتعلم الكيمياء في 

عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال أنه على السؤال بهذا المرتبطة الفرضية وتنص

(0.05≥αالدافعية الدراسة)التجريبيتينوالضابطة(علىمقياس تقديراتطالباتمجموعات بين )

 .الثانويالعلمي"األولنحوتعلمالكيمياءلدىطالباتالصف

)الذكاءوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيتقديراتمجموعاتالّدراسةإلىأشارتنتائجالدراسة

المرئيAIاالصطناعي التصوير ،3Dوقد الكيمياء، لتعّلم الدافعية مقياس على الواقعي( المختبر ،
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كانمصدرالفروقالدالةإحصائيابينتقديراتمجموعاتالّدراسةعلىمقياسالدافعيةلتعّلمالكيمياء

الّتجريبّية المجموعة في الّطالبات )الذكاءاألولتقديرات منAIاالصطناعيى وكّل جهة، من )

الّتجر المرئيالمجموعة )التصوير الثانية جهة3Dيبّية من الواقعي( )المختبر الّضابطة والمجموعة )

ى.األولأخرى،ولصالحالمجموعةالّتجريبّية

كمابّينتالّنتائجوجودفروقدالةإحصائيابينتقديراتالّطالباتفيالمجموعةالّتجريبّيةالثانية

المرئي الّضابطة3D)التصوير والمجموعة الكيمياء،( لتعّلم الدافعية مقياس على الواقعي( )المختبر

الثانية.ولص التجريبية المجموعة دراسةالح نتيجة مع النتيجة هذه  ,de Vries and May)تتفق

أشارت(2019 والنشاطإلىالتي التعلم زيادة في تساهم االفتراضية المختبرات محاكاه استخدام أن

لماتضيفهمنمتعةبالتعلموجذببتنوعاالساليبفيهاوقدرةالطالبعلىالمحاكاة،كذلكالدافعيةو

بالعلم ورغباته اتجاهاته مع يتطلب لما دراسةبحرية نتيجة مع تتفق كما واخرون، اللطيف )عبد

أشارت(2020, التطبيقإلىالتي في الطالبات درجات متوسطي بين احصائية داللة ذات فروق

وبذلكيدلعلىمستوىعاللفاعليةالتدريسالقائمعلىالذكاء،البعديلصالحالمجموعةالتجريبية

.االصطناعيفيتنميةالفهمالعميقوالقابليةللتعلمالذاتي

أنتصوراتالطالبإلى(التيأشارتLee et al, 2020دراسة)معوتتفقايضاهذهالّنتيجة

زادللمختبر مسالعلمي والبيئيةمن العلمية تصوراتهم العلوم،اهمه تعزيز فيذاتيا،وبذلك وزيادة

الطلبة بين والتعاون بالعلم خاللإلىللوصول،التمسك من يسترشده الذي العميق الفهم مستوى

منرغبتهمباالستزادةمنالفهمالعلمي.ورفع،االنشطةالمخبرية
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النتيجةو هذه عزو فيإلىيمكن الطلبة جعل اشكالها بكافة االفتراضية المختبرات استخدام أن

ونشاط تتيح،حيوية لم علمية بمجاالت واالستكشاف التعلم على المختبراتحفزتهم داخل ذلك لهم

خوفعلىاستهالكأوووجدواامامهمالفرصةالكاملةبحريةاكبرللتمتعبذلكدونرهبة،الظاهرية

التجاربأوالمواد من لالستخدامأوفسادها توفيرها ايذاء،حتى من الطلبة على القلق غياب مع

بتجار خاطئةانفسهم و،ب الحاسوب بغرفة المقرر شرح خالل من انه وبأياديأحيث الشاشات مام

الموادمعاالط التفاعالتوخلط اكتشاف العاليفيمحاولة والنشاط الفرح لمحةمن لبةظهرعليهم

دونالرجوعللمعلمورفعلديهمروحالتعاونوالمشاركةلزمالئهملمحاولةايجادمعادالتكيميائيةجديدة

معلمتهم.أمامإلثباتقوتهم

 التوصيات  

بناًءعلىنتائجالدراسة؛توصيالباحثةبمايأتي:

استخدامالمختبراتاالفتراضيةالقائمةعلىالذكاءاالصطناعيوجميعتطبيقاتهفيالتشجيععلى-

.فيموادعلميةمتعددومراحلعمريةمختلفةالتعليميةالعملية

على- فيالعمل متخصصة تدريبية دورات الحديثةتنظيم التقنيات استخدام للذكاءمجاالت

التعليمية.االصطناعيالتيتحاكيالمقررات

 المقترحات 

االنظار- للموادوزارةفيتوجيه الخادمة بالمدارس التكنولوجية التقنيات تطوير والتعليمنحو التربية

االستخدام.وخطرةالتكاليف،توفيرهاللموادالعلميةغاليةكافة،مقابلالعلمية
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التي- المجانية المواقع من لالستفادة التربية بمديريات والمعلمين المشرفين شركةأطلقتهاحث
Yenka Company))،( لبرنامج حيثCrocodile Chemistry Companyالمطورة أصبح(

ويعطي،(Computing,Mathematics,Science,Technologyمنمجالتحاكي)أكثريضم
."Yenka.comمجاللالشتراكالمجانيمنخاللالموقعااللكتروني:"

 

 

 

 

 

https://www.yenka.com/science/
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( 3ملحق رقم )   

األولالفــــصـــــــــــــــل الــــــــدراســـــــــــــــــــي  /المحــــــــــــــتوىتحـــــليل   

 الثانوي  األولالصف                   50الصفحات:                الوحدة الثانية          المادة                   عنوان الوحدة :حاالت 

 أشكالورسوماتوجداول القيمواالتجاهات المهــــــــــارات حقائقوتعميـمات والمصطلحاتالمفاهيم المفردات

الحالة -
 الغازية

الحالة -
 السائلة

الحالة -
 الصلبة

نظرية -
الحركة
الجزئية



 

 الحركةالبراونية.-

 قانونبويل-

 قانونشارل.-

 لوساك-قانونغاي-

 القانونالجامعللغازات.-

 نظريةالحركةالجزيئية.-

 الضغطالبخاري.-

 طاقةالتبخرالمولية.-

 طاقةتحريرالذرات-

حجمالغازالمحصوريتناسبعكسيامعالضغطالواقععليهعندثبوت-
 درجةالحرارة.

الغازالمثاليهوغازافتراضيالوجودلهفيالواقعغيرانهيحقق-
وهومقاربلسلوكالغازاتالحقيقيةقوانينالغازاتفيالظروفجميعها

 عندضغطمنخفض

الغازاتجميعهاتتكونمندقائقصغيرةجداتتحركحركةعشوائية-
اصطدامهابعضهاببعضوبجدرانالوعاءالذيإلىمستمرةممايؤدي

 توضعفيهوهذايسببضغطالغاز

تسمىالطاقةالالزمةلتحويلمولواحدمنجزيئاتالمادةمنالحالة-
 الحالةالغازيةفيدرجةالحرارةنفسهاطاقةالتبخرالموليةإلىالسائلة

تسمىدرجةالحرارةالتييتساوىفيهاالضغطالبخاريللسائلمع-
 الضغطالواقععلىسطحالسائلدرجةغليانالسائل

الطاقةالالزمةلتحويلمولمنذراتالعنصرذرات:الطاقةتحرير-
 الحالةالغازيةإلىالفلزيمنالحالةالصلبة

تطبققوانين
الغازاتالتي

تصف
سلوكالمادة

 الغازية.

تصنف-
المواد

الصلبة
إلىالبلورية
أنوعها

الرئيسة
وتميزبعض

صفاتها
 الفيزيائية.

تقدرجهود-
العلماءفيدراسة

 لكيميائية.االروابط

 

أهميةتقدر-
المحافظةعلى

طبقةاألوزونمن
 الغازاتالضارةبها.

تقديرالعمل-
 الجماعي

 احترامالرأي-

ضغطالغاز(مضاعفة6الشكل)-
 النصف.إلىنقصانحجمهإلىتؤدي

بينعددموالت(العالقة11الشكل)-
 الغازوحجمه.

البخاريّ(الضغط17الشـكل)-
للسـائلهوضغطبخارالسـائلعنـد

االتـزان؛حيـثمعـد لسـرعةتبخـر
 السـائل=معـدلسـرعةتكاثـفبخـاره.

البخاريللماءّ(الضغط3الجدول)-
 عنددرجاتحرارةمختلفة.

تخطيطيللطبقاتّ(رسم29الشكل)-
 المكونةللغرافيت.
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 ( 4)ملحق رقم 
 لدراسة بأسماء السادة المحكمين ألدوات ا قائمة

الرتبة   اسم المحكم  الرقم 
استبانة  مكان العمل التخصص  األكاديمية

 الدافعية
االختبار 
 التحصيلي 

أستاذمساعدد.آياتمحمدعليالمغربي .1
المناهجوطرق

التدريس
√√ جامعةالشرقاالوسط

أستاذمساعدد.أحمدعبدالسميعأحمدطبية .2
المناهجوطرق

التدريس
√ جامعةالشرقاالوسط

ارشادنفسيأستاذمشاركد.أحمدنايلهزاعالغرير .3
مديرمؤسسةأردن

العزم
√ √ 

أستاذدكتورد.الهامعلياحمدالشلبي .4
المناهجوطرق

التدريس
√ جامعةالشرقاالوسط

 √ √جامعةاالسراءAI–علمالحاسوبمشاركاستاذالزبيديأمامد.ايادطارق .5
√ جامعةالشرقاالوسطالقياسوالتقويمأستاذمساعدد.باسلخميسسالمابوفودة .6

كيمياءد.جميلةاحمدمحمودالعسراوي .7
وزارةالتربيةوالتعليم/

االشراف
√

أستاذدكتورد.حامدمباركالعويديالعبادي .8
المناهجوطرق

التدريس
√√جامعةالشرقاالوسط

 √ √جامعةالالبيتتكنولوجياالتعليماستاذدكتورد.خالديوسفالقضاة .9
√√ جامعةالشرقاالوسططرائقالتدريسأستاذمشاركد.خليلمحمودسعيدالسعيد .10
√√ جامعةالشرقاالوسطإدارةتربويةأستاذمساعدد.خولةحسينطهعليوة .11

√ جامعةالشرقاالوسطتكنولوجياالتعليمأستاذمساعدد.سانيساميمحمدالخصاونة .12

استاذمساعدالمساعدةرشيدشاديد. .13
انظمةالمعلومات

الحاسوبية
√√جامعةاالسراء

أستاذمشاركد.عثمانناصرمحمودمنصور .14
المناهجوطرق

التدريس
√ جامعةالشرقاالوسط

√ جامعةالشرقاالوسطإدارةتربويةأستاذمشاركمحمدأبوالعالد.ليلى .15

د.محمد"محمدتيسير"محمد .16
""حبيبالسمكري

√√ جامعةالشرقاالوسطتكنولوجياالتعليمأستاذمساعد

17. 
د.محمدمحمودعبدالرحمنأ.

الحيلة
√جامعةالشرقاالوسطتكنولوجياالتعليمأستاذ
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الرتبة   اسم المحكم  الرقم 
استبانة  مكان العمل التخصص  األكاديمية

 الدافعية
االختبار 
 التحصيلي 

خميسمحمدعبدالفتاحد.مروة .18
المناهجوطرق

التدريس
وزارةالتربيةوالتعليم/

√√ادارةالمناهج

 √ √جامعةجداراتكنولوجياالتعليماستاذمشاركد.مصطفىمحمدعيسى .19
√مدرسةالطيبةالثانويةعلمالكيمياءمعلماولمنىاحمدمحمدتوفيقحاوي .20
√ جامعةالشرقاالوسطتكنولوجياالتعليمأستاذمساعدالطوالبةد.منالعطامحمد .21
√االرشاد/وزارةالتربيةعلمنفسوارشادد.نهامحمدبخيتالوزان .22
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 ( 5)ملحق رقم 

 اختبار تحصيلي للتحكيم 
..........................................................................المحترم/ـة.الدكتور/ة  

 السالمعليكمورحمةهللاوبركاته،،،

االفتراضية القائمة على الذكاء االصطناعي على تحصيل   أثر المختبراتدراسةبعنوان"إجراءتقومالباحثةب
"،كجزءمنمتطلباتنيلدرجةالماجستير األردن في   ء ودافعيتهم للتعلمالثانوية في الكيميا طالبات المرحلة

(.ولغاياتتحقيقاألردنفيتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتفيالتعليمفيجامعةالشرقاألوسط)عمان/
الثانوي)المنهاجاألولالثانيةمنكتابالكيمياءللصفتحصيليللوحدةأهدافالدراسةأعّدتالباحثةاختبار

باستخداماالدواتالتكنولوجيةالحديثةلقياسأثرالتحصيلعلىالطالباتقبل(2021/2022الجديدلعام
وبعداستخدامالمختبراتاالفتراضيةالعلميةمقابلاستخدامالمختبراتالمدرسيةلمادةالكيمياء.ونظرًالماتعهده

عميقةفيهذاالمجال،تضعهابينأيديكمراجيةإبداءمالحظاتكمبشأنهاالباحثةفيكممنخبرةودرايةومعرفة
للفئةالمستهدفة،بانتظارمالحظاتكموالتعديالتالمقترحةمنحضرتكمومدىمناسبتهامنحيثصحتها

معبالغاالحتراموالتقدير.الكريمة.

 وأشكرلكممقدمًاكريمتعاونكم،،،

شحادة  ايناس سالم ابراهيمالباحثة /    

      اشراف           
 د. فادي عبدالرحيم عودة  

 

 مكان العمل  التخصص  الرتبة األكاديمية  اسم المحكم 
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 األردن الثانوي ب األولاالختبار التحصيلي للوحدة الثانية للصف 
 حاالت المادة 

 االختبار: تعليمات  

ويتكونكلسؤالمنمقدمةواربعةمتعدد،سؤاالاختيارمن(30)يتكونهذااالختبارمنالطالب: عزيزي  
د(.،جـ،ب،اختيارات)أ

   منك: والمطلوب 

وهناكاجابةصحيحةواحدةصحيحة،ثماختراالجابةالتيتراهاودقة،قراءةمقدمةالسؤالبعناية -
 فقط.

 (علىاإلجابةالتيتراهامناسبةفيالمكانالصحيح.√ضععالمة) -
التأكدأنرقمالسؤالالذيتجيبعليههونفسرقماالجابةالذيتؤشرعليهافيجدولاالجابة -

 الصحيحة.
 عدمتركايسؤالبدوناجابة. -
 االسئلة.عدماالجابةعلىورقة -
 الواحد.مناجابةللسؤالأكثرعدماختيار -



86 

   االجابة: جدول 

الشعبة:الطالب:اسم
رقم
رقمدجـبأالسؤال

دجـبأالسؤال

1     16     
2     17     
3     18     
4     19     
5     20     
6     21     
7     22     
8     23     
9     24     

10     25     
11     26     
12     27     
13     28     
14     29     
15     30     

 بالتوفيق / معلمة المادة
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 االختبار التحصيلي 

 الثانوي  األولللوحدة الثانية للصف  

2021/2022 

 لتاريخ: .................... ا اسم الطالبة: .............................    

 ....................  الزمن:الشعبة: .......................                

 ( أستنتج العالقة بين درجة حرارة الهواء داخل البالون وحجمه  عند ثبوت الضغط؟   1

 زادتدرجةالحرارةيزدادحجمالبالونإذا .أ

 قلتدرجةالحرارةيزدادحجمالبالونإذا .ب

 زادتدرجةالحرارةيقلحجمالبالونإذا .ج

 قلتدرجةالحرارةيقلحجمالبالونإذا .د

 ن سلوك الغاز الحقيقي أقرب الي سلوك الغاز المثالي ...  يكو(   2

 الضغط.كلماقلتدرجةالحرارةوقل .أ

 الضغط.كلماقلتدرجةالحرارةوزاد .ب

 الضغط.كلماازدتدرجةالحرارةوقل .ج

 الضغط.كلماازدتدرجةالحرارةوزاد .د

 الغاز المثالي عند الظروف نفسها ؟    إلىأن يكون أقرب في سلوكها   تتوقعالغازات ( أي  3

 .(N)النيتروجين .أ

 (.3NHاالمونيا) .ب

 .(O)االوكسجين .ج

.(Ne)النيون .د

 

30 
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 mlاحسبي حجمها بوحدة   ، 0.950atmوضغطها    ، 150ml( عينة من غاز النيتروجين حجمها 4

 عند درجة الحرارة نفسها.   atm 0.990عندما يصبح ضغطها يساوي  

 V2 = 0.006 mL .أ

 V2 = 143.93 mL .ب

 V2 = 156.32 mL .ج

 V2 = 142.92 mL .د

   atm وضغط   C° 25 درجة حرارة  الهيليوم عندمن غاز   L 50 يحتوي على أن بالونا علمت   إذا(   5

 C° 10.  حرارةودرجة  atm 0.80ضغط فاحسبي حجمه عند   ،1.08

  V2 = 16.88 L .أ

 V2 = 64.1 L .ب

 V2 = 16.87  L .ج

V2 = 3.12 L .د

( الحجوم المتساوية من الغازات تحتوي نفس العدد من الجزيئات عند الظروف نفسها من الضغط ودرجة   6

 عليها:   نطلق  الحرارة 

 قانونأفوجادرو .أ

 قانونالغازالمثالي .ب

 قانونبويل .ج

 قانونشارل .د

 الحرارة. ( ماذا يحدث لعدد من الجزيئات التي تمتلك الطاقة الالزمة للتبخر عند ارتفاع درجة   7

 تزداد .أ

 تقل .ب

 التتغير .ج

تحافظعلىثباتها .د
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.ند درجة حرارة معينةع   Bو  A توزيع الطاقة الحركية لجزيئات السائلين ( 1( يمثل الشكل ) 8

ماذا تمثل كل من النقطتين أ و ب؟؟ 

 الحداالدنىمنالطاقةللتبخر.ب()االعلىو)أ(الحد .أ

 الحداالعلىمنالطاقةللتبخر.ب()أ(الحداالعلىو) .ب

 الحداالعلىمنالطاقةللتبخر.ب()أ(الحداالدنىو) .ج

 الحداالدنىمنالطاقةللتبخر.ب()أ(الحداالدنىو) .د



.ند درجة حرارة معينةع   Bو A (  توزيع الطاقة الحركية لجزيئات السائلين  1يمثل الشكل )(9

   نفسها؟أي السائلين أسرع تبخراا عند درجة الحرارة 

 الطاقة.ألنهبالحداالعلىمن A السائل .أ

الطاقة.مناالعلىألنهالحد B السائل .ب

الطاقة.ألنهالحداالدنىمن A السائل .ج

الطاقة.ألنهالحداالدنىمن B السائل .د



  C° 100( الحـروق الناجمـة عــن بخـار المـاء أشــد مــن تلـك الناجمة عـن الماء الساخن عند درجة  10

 ألن بخار الماء ... 

 .C°100لتلكالتييختزنهاالماءعنددرجةالحراريةمساويةمنالطاقةيختزنكمية .أ

لها.عندالتعرضC°100عنددرجةمنتلكالتييختزنهاالماءالحراريةأكبرمنالطاقةيطلقكمية .ب

تكاثفه.ويطلقهاعند،C°100منتلكالتييختزنهاالماءعنددرجةالحراريةأكبريختزنكميةمنالطاقة .ج

 .C°100منتلكالتييختزنهاالماءعنددرجةأقلالحراريةيختزنكميةمنالطاقة .د

 ( 1)  الشكل 
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  نفسها:( الترتيب الصحيح للسوائل التالية حسب تزايد ضغطها البخاري عند درجة الحرارة   11

 OH3CH  -F 3CH - 3CH3CH .أ

 OH3CH - 3CH3CH  -F 3CH .ب

 F   3CH - 3CH3CH -OH 3CH .ج

 F3CH -OH 3CH  - 3CH3CH .د

( درجة  غليان الماء عندما يبلغ ضغطه    1( أحدد اعتماداا على الجدول )  12

 هي ....  mmHg  355البخاري 

C°60 .أ

  .ب

 C°80 .ج

 C°40 .د

C°100 .ه

, ألن شحنة   MgO من درجة انصهار أقل   LiCl( أفسر درجة انصهار  13

 هي  LiCl الليثيوم والكلور في أيوني  

فيبلورة Li ، 1-Cl+ لذلكفإنقوةالتجاذببينأيونت  MgOمنشحنةأيونيالمغنيسيومواألكسجينفيأقل .أ

 لذلكدرجهانصهارهأكبر.أقلالمركب

فيبلورة Li، 1-Cl+ لذلكفإنقوةالتجاذببينأيونت  MgOمنشحنةأيونيالمغنيسيومواألكسجينفيأقل .ب

 .أقلالمركبأكبرلذلكدرجهانصهاره

فيبلورة Li، 1-Cl+ لذلكفإنقوةالتجاذببينأيونت MgOأكبرمنشحنةأيونيالمغنيسيومواألكسجينفي .ج

 .أقللذلكدرجهانصهارهأقلالمركب

فيبلورة Li، 1-Cl+ لذلكفإنقوةالتجاذببينأيونت  MgOيالمغنيسيومواألكسجينفيمنشحنةأيونأقل .د

.أقللذلكدرجهانصهارهأقلالمركب

 (  1الجدول ) 
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 ( أحدد درجة الغليان العادية لثالثي كلوروميثان .    2( اعتمادا على الشكل ) 14

 100 .أ

 35 .ب

 61 .ج

 20 .د

 ( أفسر ) الجرانيت موصل جيد للكهرباء (.  15

 . π لوجودرابطةواحدة .أ

 . π لعدموجودروابط .ب

 . π لوجودثالثروابط .ج

 . π لوجودرابطتي .د

 

 (   له أعلى درجة انصهار    Na   أو    Li( أحدد أي العنصرين ) 16

,أقلحيثعددإلكتروناتالتكافؤمتساويفيكالالعنصرينولكنحجمذرةالليثيومأقلدرجةانصهاره Li .أ

 .ممايزيدمنقوةجذبنواتهالإللكتروناتحرةالحركةفيالبلورة

,أقلوناتالتكافؤمتساويفيكالالعنصرينولكنحجمذرةالليثيومدرجةانصهارهأكبرحيثعددإلكتر Li .ب

 .ممايزيدمنقوةجذبنواتهالإللكتروناتحرةالحركةفيالبلورة

حيثعددإلكتروناتالتكافؤمتساويفيكالالعنصرينولكنحجمذرةالصوديومأقلدرجةانصهاره Na .ج

 .تروناتحرةالحركةفيالبلورة,ممايزيدمنقوةجذبنواتهالإللكأقل

درجةانصهارهأكبرحيثعددإلكتروناتالتكافؤمتساويفيكالالعنصرينولكنحجمذرةالصوديوم Na .د

 .,ممايزيدمنقوةجذبنواتهالإللكتروناتحرةالحركةفيالبلورةأقل

 

 ( 2الشكل ) 
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 ( إحدى العبارات اآلتية ال تتفق مع نظرية الحركة الجزيئية:  17

 حركةجزيئاتالغازمستمرةوعشوائية. .أ

 متوسطالطاقةالحركيةللغازاتثابتعنددرجةالحرارةنفسها. .ب

 تتصادمجزيئاتالغازتصادماتمرنة. .ج

 تتحركجميعجزيئاتالغازبالسرعةنفسهاعنددرجةالحرارةنفسها. .د

 علمت أن الكتلة المولية للغازات االتية   ذاإ (  18

   (= 2g/mol  2H ،= 28g/mol  2N ،= 32g/mol  2O ،Ne = 20g/mol   ) 

   هو:هذه الغازات انحرافا عن سلوك الغاز المثالي عند الظروف نفسها  أقل فان  

 2H .أ

 2N .ب

 2O .ج

 Ne .د

، فإن  درجة الحرارة التي    C°35)عند درجة حرارة )   V) الغاز المحصور حجمها )  عينة من( 19

 ( عند ثبات الضغط، هي:   V 2يتضاعف عندها حجم الغاز ) 

 C°35 .أ

 C°70 .ب

 C°308 .ج

 C°343 .د
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مرتين فإن  مرات ومضاعفة حجمه  3( عند مضاعفة درجة الحرارة بالكلفن لعينة من غاز محصور 20

   االصلي. الجديد يساوي .............. من الضغط ضغطه

 .6/1 .أ

 .3/2 .ب

 .2/3 .ج

 .5 .د

 ( إحدى الرسوم البيانية االتية توضح العالقة بين حجم الغاز ودرجة حرارته المطلقة عند ثبات ضغطه :   21

 

 





   هي:( المادة التي لها أعلى درجة غليان عادية 22

 3CH3CH .أ

 3CH 2CH 3CH .ب

 OH2CH3H .ج

 3OCH 3CH .د

 ( حسب تناقص طاقة تبخرها المولية :  Cl 3CH , 3, CHBr 4CH( ترتيب السوائل االتية )  23

 Cl3CH,4CH,3CHBr .أ

 4CH,Cl3CH,3CHBr .ب

 4CH,3CHBr,Cl3CH .ج

3CHBr,Cl3CH,4CH .د
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 ( احد العوامل االتية ال يؤثر في الضغط البخاري للسائل :   24

 حجمالسائل .أ

 شكلاالناء .ب

 درجةالحرارة .ج

 االجابتينأ+ب .د

,وهو ردئ التوصيل     C  °2300  علمت ان عنصر البورون صلب للغاية , درجة انصهاره   إذا(  25

 للكهرباء على درجة الحرارة العادية , فان نوع المادة الصلبة البلورية التي يكونها :  

 جزيئية .أ

 شبكةتساهمية .ب

 فلزية .ج

أيونية .د

 الصلبة البلورية الموصلة للتيار الكهربائي في حالتي الصالبة والسيولة هي :  ( المادة 26

 KF .أ

 2SiO .ب

 Cu .ج

8S .د

 عند درجة حرارة معينة :   A,B,C( ادرس الجدول االتي, الذي يبين الضغط البخاري لثالثة سوائل  27

 A B C المادة 

 mmHg 255 580 50الضغط البخاري 

 (  2الجدول ) 

 ما المادة االسرع تبخراا ؟  

 A .أ

 B .ب

 C .ج

 تتبخرمعا .د
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 ( , ما المادة التي لها أعلى درجة غليان عادية ؟   2( باالعتماد على الجدول ) 28

 A .أ

 B .ب

 C .ج

 A+B .د

 ( , ارتب السوائل الثالثة حسب تزايد قوى التجاذب بين جزيئاتها .  2( باالعتماد على الجدول ) 29

  A – B – C .أ

  B – C – A .ب

  C – A –B .ج

 B – A – C .د

 ( أفسر لماذا يأخذ السائل شكل االناء الذي يوضع فيه , ولكن حجمه يظل ثابتاا   30

وتترابطفيمابينهابقوىتجاذبتجعلهامتقاربةلتحافظعلىمستمرةوعشوائيةالنجزيئاتالسائلفيحركة .أ

 ثباتحجمهاوقوىالتجاذبفيهاضعيفةنسبياإلعطائهاالقدرةعلىالجريانوالتشكل.

وتترابطفيمابينهابقوىتجاذبتجعلهامتقاربةلتحافظعلىمستمرةومنظمةزيئاتالسائلفيحركةالنج .ب

ثباتحجمهاوقوىالتجاذبفيهاضعيفةنسبياإلعطائهاالقدرةعلىالجريانوالتشكل.

لتحافظعلىوتترابطفيمابينهابقوىتجاذبتجعلهامتقاربةمستمرةوعشوائيةالنجزيئاتالسائلفيحركة .ج

ثباتحجمهاوقوىالتجاذبفيهاقويةنسبياإلعطائهاالقدرةعلىالجريانوالتشكل.

وتترابطفيمابينهابقوىتجاذبتجعلهامتقاربةلتحافظعلىمستمرةومنظمةالنجزيئاتالسائلفيحركة .د

ثباتحجمهاوقوىالتجاذبفيهاقويةنسبياإلعطائهاالقدرةعلىالجريانوالتشكل.
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 مفاتيح تصحيح االجابة 
 د  جـ  ب أ رقم السؤال 

1 √    
2   √  
3    √ 
4  √   
5  √   
6 √    
7 √    
8    √ 
9   √  

10   √  
11 √    
12  √   
13    √ 
14   √  
15   √  
16  √   
17    √ 
18 √    
19    √ 
20   √  
21 √    
22   √  
23    √ 
24    √ 
25  √   
26  √   
27  √   
28   √  
29    √ 
30 √    
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 ( ) االختبار بالصورة النهائية (   6ملحق ) 

 األردن الثانوي ب األولاالختبار التحصيلي للوحدة الثانية للصف 

 حاالت المادة  

 االختبار: تعليمات  

ويتكون كل سؤال من مقدمة واربعة  متعدد،سؤاال اختيار من   (30)يتكون هذا االختبار من  الطالب:عزيزي 

 اختيارات ) أ , ب , جـ , د (  .

   منك:والمطلوب 

اءة مقدمة السؤال بعناية ودقة , ثم اختر االجابة التي تراها صحيحة , وهناك اجابة صحيحة واحدة  قر -

 فقط . 

 ( على اإلجابة التي تراها مناسبة في المكان الصحيح.  √ ضع عالمة ) -

االجابة   جدولفي  اؤال الذي تجيب عليه هو نفس رقم االجابة الذي تؤشر عليهالتأكد أن رقم الس -

 الصحيحة. 

 عدم ترك اي سؤال بدون اجابة. -

 االسئلة.ورقة  علىعدم االجابة  -

 الواحد. من اجابة للسؤال  أكثر عدم اختيار  -

   االجابة:جدول 

 الشعبة:   الطالب:اسم 

 د جـ ب أ رقم السؤال  د جـ ب أ رقم السؤال 

1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     
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 االختبار التحصيلي 

 الثانوي األول للوحدة الثانية للصف  

2021/2022 

 ....................  التاريخ: ..................................                            الطالبة:اسم 

 .................... الزمن:  .......................                                               الشعبة:

 

 عند ثبوت الضغط؟   البالون وحجمه بين درجة حرارة الهواء داخل   العالقة ما(  1

 درجة الحرارة يزداد حجم البالون   ازدادت إذا  . أ

 قلت درجة الحرارة يزداد حجم البالون   إذا  .ب

 درجة الحرارة يقل حجم البالون  ازدادت إذا  .ج

 قلت درجة الحرارة يقل حجم البالون  إذا  . د

 

   ... سلوك الغاز المثالي إلىن سلوك الغاز الحقيقي أقرب يكو (2

 الضغط. وقل   الحرارةدرجة  قلت كلما  . أ

 الضغط.  وزاد  الحرارةدرجة  قلت كلما  . ب

 الضغط. وقل رارة كلما ازدت درجة الح . ج

 الضغط.  زادو رارة كلما ازدت درجة الح . د

 

  نفسها؟الظروف   الغاز المثالي عند إلى اأن يكون أقرب في سلوكه   تتوقعالغازات أي  (3

 . (N) النيتروجين . أ

 (. 3NH) االمونيا .ب

 .( O)االوكسجين  .ج

 ( Ne)النيون  . د

 

30 
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ما  دعن mlاحسبي حجمها بوحدة  ، 0.950atmوضغطها  ،150ml( عينة من غاز النيتروجين حجمها 4

 سها.ف نعند درجة الحرارة    atm 0.990يصبح ضغطها يساوي 

 V2 = 0.006 mL . أ

 V2 = 143.93 mL .ب

 V2 = 156.32 mL .ج

 V2 = 142.92 mL . د

  atm  وضغط C° 25 من غاز الهيليوم  عند درجة حرارة  L 50 بالونا يحتوي على  أن ت علم إذا (   5

 C° 10. حرارة  ودرجة  atm  0.80  حجمه عند ضغط يفاحسب ، 1.08

  V2 = 16.88 L . أ

 V2 = 64.1 L .ب

 V2 = 16.87  L .ج

 V2 = 3.12 L . د

تحتوي نفس العدد من الجزيئات عند    الغازاتالحجوم المتساوية من  ينص قانون ........... على أن (  6

   :الحرارةالظروف نفسها من الضغط ودرجة 

 أفوجادرو  . أ

 الغاز المثالي   . ب

 بويل . ج

 شارل  . د

وضعت في مكان قمنا برفع درجة الحرارة فان عدد   إذا من الجزيئات تمتلك الطاقة الالزمة للتبخر عدد(  7

 الجزيئات :  

 تزداد   . أ

 تقل . ب

 ال تتغير  . ج

 تتالشى كل الجزيئات  .د
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عند درجة حرارة معينة, اعتمد   Bو   A ( توزيع الطاقة الحركية لجزيئات السائلين  1*** يمثل الشكل ) 

 (   9, 8عليه في االجابة عن الفقرتين ) 

 

  ( ماذا تمثل كل من النقطتين أ و ب؟؟  8

 الحد االدنى من الطاقة للتبخر.  ب( )  االعلى و الحد  . أ

 الحد االعلى من الطاقة للتبخر.  ب( و )  االعلى الحد  . ب

 الحد االعلى من الطاقة للتبخر.   ب(و ) االدنى الحد  . ج

 الحد االدنى من الطاقة للتبخر.   ب(و ) االدنى الحد  . د

 

 

 أي السائلين أسرع تبخراً عند درجة الحرارة نفسها ؟  (   9

 الطاقة. من  االعلىالحد ب  ألنه  A السائل . أ

 . الطاقةمن  االعلى الحد  ألنه B السائل . ب

 الطاقة. من  االدنىالحد  ألنه  A السائل . ج

 الطاقة. من  االدنى الحد  ألنه B السائل . د

 

 C° 100عند درجة   الحـروق الناجمـة عــن بخـار المـاء أشــد مــن تلـك الناجمة عـن الماء الساخن(  10

 ألن بخار الماء ... 

   .C° 100عند درجة تلك التي يختزنها الماء ل الحرارية مساويةمن الطاقة  يختزن كمية . أ

 لها. عند التعرض  C° 100عند درجة من تلك التي يختزنها الماء  الحرارية أكبرمن الطاقة  يطلق كمية . ب

 , ويطلقها عند تكاثفه . C° 100عند درجة من تلك التي يختزنها الماء  الحرارية أكبريختزن كمية من الطاقة  . ج

 . C° 100عند درجة من تلك التي يختزنها الماء  أقلرارية الحيختزن كمية من الطاقة  . د

 

 ( 1)  الشكل 
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) الترتيب     ( الترتيب الصحيح للسوائل التالية حسب تزايد ضغطها البخاري عند درجة الحرارة نفسها : 11

 اليسار (    إلىمن اليمين  

 OH3F <  CH3< CH 3CH3CH . أ

 OH3< CH 3CH3F <  CH3CH . ب

 F   3< CH 3CH3OH < CH3CH . ج

 F3OH < CH3<  CH 3CH3CH . د

 

درجة  غليان الماء عندما يبلغ ضغطه   ( 1)  ( أحدد اعتماداً على الجدول 12

 هي .... mmHg 355البخاري 

 C°60 . أ

 C°80 . ب

 C°40 . ج

 C°100 . د

شحنة  ألن ,  MgO من درجة انصهار أقل  LiCl( أفسر درجة انصهار  13

 هي  LiCl أيوني الليثيوم والكلور في

في بلورة    Cl +Li ,-1 لذلك فإن قوة التجاذب بين أيونت    MgOفي  واألكسجينمن شحنة أيوني المغنيسيوم  أقل  . أ

 لذلك درجه انصهاره أكبر .  أقل المركب 

في بلورة    Cl +Li ,-1 لذلك فإن قوة التجاذب بين أيونت    MgOفي  واألكسجينمن شحنة أيوني المغنيسيوم  أقل  . ب

 .  أقل المركب أكبر لذلك درجه انصهاره  

في بلورة    Cl +Li ,-1 لذلك فإن قوة التجاذب بين أيونت   MgOفي  واألكسجينمن شحنة أيوني المغنيسيوم   أكبر . ج

 .   أقللذلك درجه انصهاره  أقل المركب 

في بلورة    Cl +Li ,-1 ونت لذلك فإن قوة التجاذب بين أي    MgOفي  واألكسجينمن شحنة أيوني المغنيسيوم  أقل  . د

 .   أقللذلك درجه انصهاره  أقل المركب 

 (  1الجدول ) 
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 .    كلوروميثان( أحدد درجة الغليان العادية لثالثي   2( اعتمادا على الشكل ) 14

 100 . أ

 35 . ب

 61 . ج

 20 . د

 . (موصل جيد للكهرباء  الغرافيت ) ( أفسر 15

 .  π رابطة واحدةلوجود  . أ

 .  π وجود روابط لعدم  . ب

 .  π ث روابط اللوجود ث  . ج

 .  π ابطتي لوجود ر . د

 

   صحيحة:أي العبارات التالية ( 16

مما يزيد   , أقلالعنصرين ولكن حجم ذرة الليثيوم  العدد إلكترونات التكافؤ متساوي في ك حيث   أقلدرجة انصهاره   Li . أ

 .حرة الحركة في البلورة  تلإللكترونا من قوة جذب نواتها 

مما   , أقلالعنصرين ولكن حجم ذرة الليثيوم  العدد إلكترونات التكافؤ متساوي في ك حيثدرجة انصهاره أكبر   Li . ب

 .حرة الحركة في البلورة  تلإللكترونا يزيد من قوة جذب نواتها 

  , أقل الصوديومالعنصرين ولكن حجم ذرة  العدد إلكترونات التكافؤ متساوي في ك حيث أقل درجة انصهاره   Na . ج

 .حرة الحركة في البلورة  تلإللكتروناما يزيد من قوة جذب نواتها م

  ,  أقل  الصوديوم العنصرين ولكن حجم ذرة  العدد إلكترونات التكافؤ متساوي في ك حيث درجة انصهاره أكبر   Na . د

 .حرة الحركة في البلورة  تلإللكترونامما يزيد من قوة جذب نواتها 

 

 

 ( 2الشكل ) 
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   الجزيئية:( إحدى العبارات اآلتية ال تتفق مع نظرية الحركة 17

 وعشوائية.حركة جزيئات الغاز مستمرة  . أ

 متوسط الطاقة الحركية للغازات ثابت عند درجة الحرارة نفسها.   . ب

 تتصادم جزيئات الغاز تصادمات مرنة.  . ج

 نفسها. تتحرك جميع جزيئات الغاز بالسرعة نفسها عند درجة الحرارة  . د

 علمت أن الكتلة المولية للغازات االتية   إذا(  18

   (= 2g/mol  2H ،= 28g/mol  2N ،= 32g/mol  2O  ،Ne = 20g/mol  ) 

 هذه الغازات انحرافا عن سلوك الغاز المثالي عند الظروف نفسها هو :   أقلفان   

 2H . أ

 2N . ب

 2O . ج

 Ne . د

فإن  درجة الحرارة التي   ، C°35)ة ) عند درجة حرار  V) ا )من الغاز المحصور حجمه عينة ( 19

 : عند ثبات الضغط، هي(  V 2يتضاعف عندها حجم الغاز ) 

 C°   35 . أ

 C°   70 . ب

 C°   308 . ج

 C°   343 . د
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فإن  مرتين ات ومضاعفة حجمه مر 3عند مضاعفة درجة الحرارة بالكلفن لعينة من غاز محصور ( 20

   االصلي. .............. من الضغط  يساوي الجديد ضغطه

 .     1/ 6 . أ

 .     2/ 3 . ب

 .     3/ 2 . ج

 .    5 . د

 ( إحدى الرسوم البيانية االتية توضح العالقة بين حجم الغاز ودرجة حرارته المطلقة عند ثبات ضغطه :   21

 

 

   

 

 

   هي:( المادة التي لها أعلى درجة غليان عادية 22

 3CH3CH . أ

 3CH 2CH 3CH . ب

 OH2CH3H . ج

 3OCH 3CH . د

)الترتيب  ( حسب تناقص طاقة تبخرها المولية :   Cl 3CH , 3, CHBr 4CH( ترتيب السوائل االتية  )  23

 اليسار (   إلىمن اليمين  

  Cl 3< CH 4< CH   3CHBr . أ

  > CH4 <  CH3Cl CHBr3 . ب

 CH4 <   <  CHBr3   CH3Cl . ج

     CHBr3  < CH3Cl  <   CH4 . د

 ( احد العوامل االتية ال يؤثر في الضغط البخاري للسائل :  24

 حجم السائل   . أ

 شكل االناء  . ب

 درجة الحرارة   . ج

االجابتين أ + ب  . د
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,وهو ردئ التوصيل    C  °2300   علمت ان عنصر البورون صلب للغاية , درجة انصهاره  إذا(  25

 للكهرباء على درجة الحرارة العادية , فان نوع المادة الصلبة البلورية التي يكونها :  

 جزيئية   . أ

 شبكة تساهمية   . ب

 فلزية  . ج

 أيونية . د

 ( المادة الصلبة البلورية الموصلة للتيار الكهربائي في حالتي الصالبة والسيولة هي : 26

 KF . أ

 2SiO . ب

 Cu . ج

 8S . د

,  عند درجة حرارة معينة    A,B,Cالجدول االتي, الذي يبين الضغط البخاري لثالثة سوائل   *** اعتمد على

 :(  29-28-27في االجابة عن الفقرات )

 A B C المادة 

 mmHg 255 580 50الضغط البخاري 

 (  2الجدول ) 

   تبخراً؟ ما المادة االسرع  ( 27

 A . أ

 B . ب

 C . ج

 تتبخر معا  . د

   عادية؟( ما المادة التي لها أعلى درجة غليان  28

 A . أ

 B . ب

 C . ج

 A+B . د
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   اليسار(  إلىمن اليمين  الترتيبجزيئاتها. )( ارتب السوائل الثالثة حسب تزايد قوى التجاذب بين  29

  A < B < C . أ

  B < C < A . ب

  C < A <B . ج

 B < A < C . د

 ( أفسر لماذا يأخذ السائل شكل االناء الذي يوضع فيه , ولكن حجمه يظل ثابتاً   30

وتترابط فيما بينها بقوى تجاذب تجعلها متقاربة لتحافظ على ثبات    مستمرة وعشوائيةالن جزيئات السائل في حركة  . أ

 حجمها وقوى التجاذب فيها ضعيفة نسبيا إلعطائها القدرة على الجريان والتشكل.  

وتترابط فيما بينها بقوى تجاذب تجعلها متقاربة لتحافظ على ثبات    مستمرة ومنظمةالن جزيئات السائل في حركة  . ب

 فيها ضعيفة نسبيا إلعطائها القدرة على الجريان والتشكل.  حجمها وقوى التجاذب 

وتترابط فيما بينها بقوى تجاذب تجعلها متقاربة لتحافظ على ثبات    مستمرة وعشوائيةالن جزيئات السائل في حركة  . ج

 حجمها وقوى التجاذب فيها قوية نسبيا إلعطائها القدرة على الجريان والتشكل.  

وتترابط فيما بينها بقوى تجاذب تجعلها متقاربة لتحافظ على ثبات    مستمرة ومنظمة الن جزيئات السائل في حركة . د

 حجمها وقوى التجاذب فيها قوية نسبيا إلعطائها القدرة على الجريان والتشكل.  
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استبانة تحكيم  ( 7)ملحق رقم    

ة.ـ..........................................................................المحترم/الدكتور/ة  

 السالمعليكمورحمةهللاوبركاته،،،

أثر المختبرات االفتراضية على تحصيل طالبات المرحلة الثانوية في   دراسةبعنوان"إجراءتقومالباحثةب

"،كجزءمنمتطلباتنيلدرجةالماجستيرفيتكنولوجياالمعلوماتن نحو تعلمهاالكيمياء ودافعيته

ولغاياتتحقيقأهدافالدراسةأعّدت(.األردنفيالتعليمفيجامعةالشرقاألوسط)عمان/واالتصاالت

تاستبانةلقياسالدافعيةللتعلمباستخداماالدواتالتكنولوجيةالحديثةوالتعلممنخاللالمختبراالباحثة

.ونظرًالماتعهدهالباحثةفيكممنخبرةعلىالتحصيلالدراسيأثرهااالفتراضيةالعلميةلمادةالكيمياءوقياس

راجيةإبداءمالحظاتكمبشأنهامنحيثمالئمتهاودرايةومعرفةعميقةفيهذاالمجال،تضعهابينأيديكم

(بالحقلالذيترونهXلذايرجىوضعإشارة)لموضوعالدراسةوهدفهاومدىمناسبتهاللفئةالمستهدفة،

فقراتالتيتتفقمعرأيكمالكريم،فضاًلعنأيةمالحظةترونأنهاضروريةالإزاءكلفقرةمنمالئم

 .معبالغاالحتراموالتقدير.والتعديالتالمقترحةمنحضرتكمالكريمة،بانتظارمالحظاتكمالتطويره

،،،كريمتعاونكموأشكرلكممقدمًا  

ايناس سالم ابراهيم شحادةالباحثة /    

 د. فادي عبدالرحيم عودة    /   اشراف       

 مكان العمل  التخصص  الرتبة األكاديمية  اسم المحكم 
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 (الهدف والغاية من التعلم  : )   األول البعد

 نتعلم؟لماذا   -1

الئم
م

الئم 
غير م

 

 التعديل المقترح

من    أكثر يمكن اختيار  
 إجابة 

  وديني واجب اجتماعي   ▪
 إلزامي  ▪
 انتماء للوطن  ▪
 هدف شخصي  ▪

   

     ي من أساليب التعلم اآلتية يحفزك للتعلم أ  -2

من    أكثر يمكن اختيار  
 إجابة 

 التعلم التفاعلي التعاوني  ▪
 الوجاهي التعلم   ▪
 االلكتروني الذاتي التعلم   ▪
 المدمج التعلم   ▪

   

    ومتابعته اآلتية يحفزك للتعلم ات  جراء ي من اإلأ  -3

من    أكثر يمكن اختيار  

 إجابة 

  مالية   مكافأة  ▪
 زيادة درجات  ▪
 والتكريم   الزمالء   أمام والتحفيز  الشكر   ▪

 الرغبة بالمعرفة والثقافة العامة   ▪

   

    أي من هؤالء أشد تأثيراَ على رغبتك للتعلم -4

اجابة  يمكن اختيار  

 واحدة فقط 

 المعلم  •
 المدرسية البيئة   •
 األسرة  •

 الزمالء بالصف التعليمي   •

   

      هل يوجد لديك خطة لمستقبلك بعد المرحلة الثانوية  -5

اجابة  يمكن اختيار  

 واحدة فقط 

 نعم   •

 ال   •
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 )الدافعية(  الثاني:البعد 

شدة   
ق ب

مواف
 

ق 
مواف

 

حايد 
م

ق  
غير مواف

شدة  
ق ب

غير مواف
 

الئم
م

الئم 
غير م

 

 المقترح التعديل 

في الدرس يحفزني   وتحملي المسؤولية تكليفي بمهام قيادية   1

  للتعلم 

     
   

 عقوبة التقصير بالتحصيل ترفع من دافعيتي نحو التعلم  2
        

يرفع من نسبة التعلم    والتكنولوجيا في  استخدام التقنيات الحديثة  3

  لتعلم الدافعية نحو ا

     
   

  الفردي يثير الدافعية نحو التعلم التعلم  4
        

العمل بالمجموعات الدراسية والتنافس باإلنجاز بين المجموعات  5

 يرفع من الدافعية للتعلم 

     
   

  اسئلة التحدي من المعلم بالدرس ترفع من الدافعية نحو التعلم   6
        

التعليم بين النظري والعملي يرفع من الدافعية نحو تنوع طرق   7

  التعلم 

     
   

  تساعدك على الرغبة في التعلم   التقدير والمكافأة 8
        

  تنوع طرق التدريس يحفزني للتعلم  9
        

  ربط المادة العلمية بالحياة العملية يحفزني للتعلم 10
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   االلكتروني(التعلم  )مهارات الثالث: البعد

 

شدة  
ق ب

مواف
 

ق 
مواف

 

حايد 
م

ق  
غير مواف

شدة  
ق ب

غير مواف
 

الئم
م

الئم 
غير م

 

التعديل  

 المقترح 

مع المعلمين   االلكتروني استخدام وسائل التواصل لدي القدرة على   1

 لغايات التعلم  والزمالء 
       

 

         من الوجاهي  أفضل  بشكل   لتواصل لالتعامل التكنولوجي  لدي القدرة على   2

          االلكتروني اقضي فترات طويلة على مواقع التواصل  3

         والمواقع المختلفة   اإليميل اشارك الزمالء بملفاتي واوراقي الرقمية عبر   4

           عبر التواصل االلكتروني مع الزمالء   أكبر بناء عالقات بشكل    أستطيع  5

عبر التواصل  رفع مستويات اللغات االجنبية لدي لدي القدرة على   6

 االلكتروني
       

 

 وطلب ما لفهم  مواقع وصفحات التواصل على ادارة وقتي على    أستطيع  7

 احتاجه من العلم
       

 

 ل المباشر من خالل التواص التواصل  التقليل من الخوف تجاه   أستطيع  8

 االلكتروني 
       

 

          التكنولوجي تعلم  لل مهارات الحاسوبية  امتلك ال  9

بمجاالت الدراسة من خالل البحث المستمر    ي أعالج نقاط الضعف لد  10

 بالشبكة وايجاد الحلول لكل ما هو صعب  
       

 

         للزمالء واألساتذة  ه زيادة الثقة بالنفس لما اجده واستزيد منه لنقل  11

          متعة    أكثر استخدام الوسائل الحديثة في التعليم يجعل التعليم  12

         توظيف الحاسوب والشبكة يرفع من معدل االبداع لدي 13

معلومات  فرصة الحصول على  تتيح لي الشبكات الحاسوبية واالنترنت   14

 واسعه بصورة سهلة وسلسة
       

 

بعيدة عن الدعائية ال روابط االنترنت لالبتعاد عن ال اتحكم بتعاملي مع   15

  الدراسي الهدف  
       

 

المخصصة بمؤسستي   التعليمية تعلم الكيمياء عن طريق المنصات    أفضل  16

 المخصصة لمرحلتي العمرية    التعليمية ألبقى ضمن المساحة    التعليمية 
       

 

الداعمة للمادة والروابط الخارجية   التعليمية االنتقال بين المنصة   أفضل  17

 لالستزادة من الشرح والتعلم   التعليمية 
       

 

متعة من   أكثر العامة  بأن تعلم الكيمياء من خالل الصفحات الواسعة   أجد  18

 المخصصة التعليمية المنصات 
       

 

         روابط االلعاب والفيديو والترفيه خالل الدراسة عبر األنترنت   إلى انجذب   19
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 االفتراضية  (  المختبرات)اتجاهات الطلبة  نحو  :الرابع البعد

 

شدة  
ق ب

مواف
 

ق 
مواف

 

حايد 
م

ق  
غير مواف

شدة  
ق ب

غير مواف
 

الئم
م

الئم 
غير م

 

 التعديل المقترح 

من   افضل ملموس  التعامل مع المواد العلمية بشكل  اعتقد أن  1

 استخدام المختبر االفتراضي
       

 

اخاف من اداء التجارب الكيميائية بصورة مباشرة ونتائجها   2

 الغير متوقعة
       

 

افضل رؤية التفاصيل الدقيقة للمعرفة العلمية المجردة  التي  3

 ال تظهر بالعين ألرفع من مستوى فهمي لها 
       

 

في كثير من االحيان ال يوجد متسع من الوقت لحضور  4

 حصص بالمختبر العلمي الفعلي في المدرسة 
       

 

هناك بعض التجارب الكيميائية ال يتوفر فيها كافة المواد  5

 لتجربتها حفاًظا على سالمة الطلبة 
       

 

 أو اجد التعمق بجزيئات المواد افتراضيا عبر االنترنت   6

متعه ودقة بتفصيل   أكثر المختبرات التفاعلية    أو التصوير 

 العملية للتحويل بين المركبات 

       

 

يتيح لي المختبر االفتراضي فرصة اعادة اداء التجربة  7

  والتعمق بتفاصيلها دون الشعور بالخوف والتوتر. 
       

 

استخدام المختبرات العلمية الحاسوبية االفتراضية تعطينا   8

مجال التعامل مع النسب والجزيئات لمقارنة النتائج بصورة 

 فردية بحسب ما ارغب بالتعلم 

       

 

اعتقد ان التعامل مع المواد الكيميائية وغازاتها خطر على  9

 صحة الطالب ومبنى المؤسسة 
       

 

اجد ان الكثير من التفاعالت الكيميائية ال يمكن تطبيقها واقعيا   10

 ة الثمن  ظ تتطلب اجهزة باه   ها ألن 
       

 

التعامل مع التجارب الكيميائية من خالل المختبرات  11

 االفتراضية ترفع من رغبتي بالمعرفة لما هو بعيد الرؤيا 
       

 

قدرتي على التعامل مع المختبر االفتراضي يزيد من رغبتي  12

 الكتشاف ما هو جديد 
       

 

ترتفع رغبتي بدراسة المواد العلمية عند ربطها بالتكنولوجيا  13

 لما تضفي عليها من يسر وسهولة ومتعة وحرية من العمل 
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 بالصورة النهائية  استبانة مقياس الدافعية (  8ملحق رقم ) 

ودافعيته  " الكيمياء  في  الثانوية  المرحلة  طالبات  تحصيل  على  االفتراضية  المختبرات  نحو  أثر  ن 

"تعلمها

االستبانة تعبئة الصفإذاالرجاء الثانوية المرحلة كجزءمنالثانوي،األولكنتطالبفي

جا في التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في الماجستير درجة نيل الشرقمتطلبات معة

(.األردناألوسط)عمان/

وأشكرلكممقدمًاكريمتعاونكم،،،



موافق بشدة 
 

موافق
محايد  
غير موافق  

غير موافق بشدة  
 

 أشعربازدياداهتماماتيبتعلمماّدةالكيمياء. .1

أجدأنلديالحافزوالرغبةلمزيدمنالبحثوتوسيعمعارفيفي .2
 الكيمياء.



 تعّلمالكيمياء.أثناءأستمتع .3

 أسعىلتبادلالخبراتوالمعلوماتحولالكيمياءمعزميالتي. .4

 أرغببتعّلمالمادةالعلمّيةبشكلأعمقوأفضل. .5

 أشعربالفضوللمعرفةنتائجالتجاربالعلميةفيالكيمياء. .6

 بالحياة.أربطماأتعلمهفيمادةالكيمياء .7
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 منمرةللتعمقبتفاصيلها.أكثرأعيدالتجربة .8

الّتجاربالعلمّيةفيإجراءأثناءأشعربازديادثقتيبنفسي .9
 الكيمياء.



 أعملعلىإثراءمعلوماتيومهاراتيفيالتجاربالكيميائية. .10

 ونتائجها.أتساءلوأستفسرحولالتجاربالعلمية .11

أشعربالرضاعندماأقومبتطويرمعلوماتيومهاراتيفي .12
 الكيمياء



 أسارعبحلالواجباتاإلضافيةللمادة. .13

 أحرصعلىالتحضيرلمادةالكيمياءبشكلمنتظم .14

 الحصةالصفيةلمادةالكيمياءأثناءأشعربأنالوقتيمّرسريًعا .15

 تعلممادةالكيمياء.أثناءيزدادتركيزيوانتباهي .16

 أحرصعلىإتمامالتجاربالعلمّيةفيالكيمياء. .17

أرغببالمشاركةفيالمسابقاتوالمنافساتالمرتبطةبمادة .18
 الكيمياء



 حصصالكيمياء.أثناءأعملمعزميالتيبمتعة .19

 أستثمروقتيبالتعلمواكتسابالمهاراتالمرتبطةبمادةالكيمياء .20

 دراسةالكيمياء.أثناءأبتعدعنالملل .21
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 كتابتسهيلمهمةمنجامعةالّشرقاألوسط. (9)ملحق رقم 
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موافقةرسميةمنوزارةالتربيةوالتعليملتنفيذالّدراسة (10)ملحق رقم 
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 موافقةرسميةمنمديريةالتعليمللواءالقويسمةلتطبيقالّدراسة (11)ملحق رقم 
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الفـــــــــــــصلـــــــــيةالـــــــــــــخـــــــــــــطة(12)ملحق رقم 

 الثانوي العلمي/المختبر الواقعي  األوللمادة الكيمياء/ الصف  /األولالفــــصـــــــــــــــل الــــــــدراســـــــــــــــــــي 

      10/  18   إلى   16/9دروس        3عدد الدروس :              101-51 الصفحات:المادة                   الوحدة: حاالتعنوان 

 النتاجات
المواد

 استراتيجياتالتدريس والتجهيزات
 التقويم

 التأملالذاتي انشطةمرافقة
 االدوات االستراتيجيات

على - اعتمادا للغازات الفيزيائية الخصائص نظريةتفسر
 الجزيئيةالحركة

ل - الغازاتإلىتتوص  المثاليلفهمسلوكوقانونالغازقوانين
 العمليةالغازاتوتطبيقاتها

مستخدماتجري - وقانونّحسابات المختلفة الغازات قوانين
 الغازالمثالي.

كاثــف،ضغــطبخــاري،توضحَالمقصــودبالمفاهيــمتبخــر،ت -
 درجــةالغليــان.

خصائـصالمـادةفـيالحالـةتؤثـرفـيتسـتنتجَالعوامـلالتـي -
 السـائلة.

 الصلبة.فـيالحالةخصائـصالمادةتتعرف -
البلورية - الصلبة  المواد  الرئيسة، إلىتصنيفّ أنواعها 

 والتمييزبينصفاتها.

الكتاب ●
 المدرسي.

 ة.السبور ●
المختبر ●

 المدرسي
الجدول ●

 الدوري
 

 

 التدريسالمباشر ●
رفعاليد)اشارة ●

 الصمت(
 الرؤوسالمرقمة ●
 االيديالمرفوعة ●
اكواباشارة ●

 المرور
ناقشمع–فكر ●

 شارك–زميلك
 جلسةالبوستر ●

 

التقويم-
المعتمد
 علىاألداء

القلم-
 والورقة
 المالحظة

سلم
التقدير
 اللفظي
 

امتحان
 قصير

االنشطة ●
الواردةفي

 الكتاب.
اوراق
عمل
 تفاعلية

اشعربالرضا ●
 عن:

 التحديات: ●
مقترحات ●

 للتحسين:
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 الـــــــــــــخـــــــــــــطةالفـــــــــــــصلـــــــــية(13)ملحق رقم 

 AIالثانوي العلمي/المختبر االفتراضي  األوللمادة الكيمياء/ الصف  /األولالفــــصـــــــــــــــل الــــــــدراســـــــــــــــــــي 

      10/  18   إلى   16/9دروس        3عدد الدروس :              101-51 الصفحات:المادة                   الوحدة: حاالتعنوان 

 النتاجات
المواد

 استراتيجياتالتدريس والتجهيزات
 التقويم

 التأملالذاتي انشطةمرافقة
 االدوات االستراتيجيات

على - اعتمادا للغازات الفيزيائية الخصائص نظريةتفسر
 الجزيئيةالحركة

ل - الغازاتإلىتتوص  المثاليلفهمسلوكوقانونالغازقوانين
 العمليةالغازاتوتطبيقاتها

مستخدماتجري - وقانونّحسابات المختلفة الغازات قوانين
 الغازالمثالي.

توضحَالمقصــودبالمفاهيــمتبخــر،تكاثــف،ضغــطبخــاري، -
 درجــةالغليــان.

خصائـصالمـادةفـيالحالـةتؤثـرفـيتسـتنتجَالعوامـلالتـي -
 السـائلة.

 الصلبة.فـيالحالةخصائـصالمادةتتعرف -
الموا - البلوريةتصنيفّ الصلبة  الرئيسة، إلىد  أنواعها 

 والتمييزبينصفاتها.

الكتاب ●
 المدرسي.

مختبر ●
 الحاسوب

المختبر ●
 االفتراضي

الجدول ●
 الدوري

برمجية ●
 كروكوديل

 
 

 العملالجماعي ●
 المناقشة ●
 االيديالمرفوعة ●
ناقشمع–فكر ●

 شارك–زميلك
استراتيجية ●

 العصفالذهني
 

التقويم-
المعتمد
على
 األداء
-
 المالحظة
 

سلم-
التقدير
 اللفظي

امتحان-
 قصير

عملي
على
 البرمجية

االنشطة ●
الواردةفي

 الكتاب.
اوراق
عمل
 تفاعلية

اشعربالرضا ●
 عن:

 التحديات: ●
مقترحات ●

 للتحسين:
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 الـــــــــــــخـــــــــــــطةالفـــــــــــــصلـــــــــية(14)ملحق رقم 

 3D الثانوي العلمي/المختبر االفتراضي األوللمادة الكيمياء/ الصف  /األولالفــــصـــــــــــــــل الــــــــدراســـــــــــــــــــي 

      10/  18   إلى   16/9دروس        3عدد الدروس :              101-51 الصفحات:المادة                   الوحدة: حاالتعنوان 

 استراتيجياتالتدريس الموادوالتجهيزات النتاجات
 التقويم

 التأملالذاتي انشطةمرافقة
 االدوات االستراتيجيات

 الجزيئيةنظريةالحركةتفسرالخصائصالفيزيائيةللغازاتاعتماداعلى -
ل - الغازاتالمثاليلفهمسلوكوقانونالغازقوانينالغازاتإلىتتوص 

 العمليةوتطبيقاتها
 قوانينالغازاتالمختلفةوقانونّالغازالمثالي.حساباتمستخدماتجري -
توضحَالمقصــودبالمفاهيــمتبخــر،تكاثــف،ضغــطبخــاري،درجــة -

 الغليــان.
 السـائلة.خصائـصالمـادةفـيالحالـةتؤثـرفـيتسـتنتجَالعوامـلالتـي -
 الصلبة.فـيالحالةخصائـصالمادةتتعرف -
أنواعهاالرئيسة،والتمييزبين إلىالصلبةالبلوريةتصنيفّالمواد  -

 صفاتها.

الكتاب ●
 المدرسي.

مختبر ●
 الحاسوب

 الجدولالدوري ●
فيديوهات ●

 مصورة
داتاشو ●

 للعرض
 

 

استراتيجيةالرؤوس ●
 المرقمة

 المناقشة ●
 التدريسالتبادلي ●
ناقشمع–فكر ●

 شارك–زميلك
استراتيجيةالعصف ●

 الذهني
 

التقويم-
المعتمد

على
 األداء

-
 المالحظة

 

سلم-
التقدير
 اللفظي

امتحان-
 قصير
بعد

عرض
فيديو
 مباشرة

االنشطة ●
الواردةفي

 الكتاب.
اوراقعمل

 تفاعلية

اشعربالرضا ●
 عن:

 التحديات: ●
مقترحات ●

 للتحسين:
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 والفيديوهات  صور لتطبيق الدراسة ومن داخل البرمجية (15)ملحق رقم 
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