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المعمل االفتراضي في تدریس الفیزیاء على تنمیة المفاهیم وحب  مأثر استخداالعنوان: 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شكر وتقدیر

الحمد والشكر هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وحده تتحقق جالئل المهمات، فهو أهل 
الحمد سبحانك على الثناء والحمد، فیا رب لك الحمد كما ینبغي لجالل وجهك وعظیم سلطانك، فلك 

  واسع فضلك وكرمك لتوفیقي في اتمام هذا البحث وبعد...........

فإني أتوجه بخالص الشكر والتقدیر إلى كل من كان سببًا في إتمام هذا البحث ، وذلك عمًال بقول 
  "من لم یشكر الناس ال یشكر اهللا"  )النبي (

لتقدیر إلى األستاذ الدكتور/ فایزة مصطفي وبعد شكر اهللا "تعالي" فإنني أتقدم بجزیل الشكر وا
محمد على ما قدمته لي من التوجیه واإلرشاد، وقد كان لتوجیهاتها عظیم األثر في إخراج هذا البحث 
على الوجه العلمي المطلوب، فلها مني كل الشكر والتقدیر وجزاها اهللا عني خیر الجزاء، ومنحها وافر 

  الصحة والعافیة.

آیات الشكر والتقدیر إلى األستاذ الدكتور/حنان مصطفى أحمد ، والتي كما أتوجه بأسمى 
، مما ساعدني على السیر بخطى ثابته في انجاز اندة ، فكانت نعم المرشد والموجهأمدتني بالدعم والمس

  هذا البحث، فجزاها اهللا عني خیر الجزاء.

ور/ عواطف حسان عبدالحمید ، وجزیل العرفان إلى الدكتیجدر بي أن أتقدم ببالغ االمتنانكما 
  لما بذلته من مجهود، وأخذت بیدي في سبیل انجاز هذا البحث...

أقدم شكري وتقدیري للجنة المناقشة والحكم األستاذ الدكتور/ حسام الدین أن ویسعدني ویشرفني 
جامعة  –محمد مازن أستاذ المناهج وطرق تدریس العلوم وتكنولوجیا التعلیم المتفرغ، كلیة التربیة 

سوهاج، واألستاذ الدكتور/ السید شحاتة محمد استاذ المناهج وطرق تدریس العلوم المتفرغ، كلیة التربیة 
  فجزاهما اهللا عني خیر الجزاء.جامعة أسیوط على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة والحكم علیها  –

یة التربیة وقاداتها التي كما یطیب لي أن أتقدم بالشكر والتقدیر إلى جامعة سوهاج ممثلة في كل
ا بالفضل والجمیل ألهله،  كانت وما تزال تحتضن الباحثین في مرحلتي الماجستیر والدكتوراه، واعترافً
وأخص بالشكر والتقدیر األستاذ الدكتور/ خالد عبداللطیف عمران عمید كلیة التربیة، والساده وكالء 

د عبدالرحمن رئیس قسم المناهج وطرق التدریس كلیة التربیة، واألستاذ الدكتور / هدى مصطفى محم
  بالكلیة ، على ما قدموه من تسهیالت لخدمة البحث العلمي، فجزاهم اهللا عن طالب العلم خیر الجزاء .

ولعله من الوفاء أن أتقدم بخالص شكري وتقدیري إلى األساتذة الذین قاموا بتحكیم أدوات 
الةیالبحث، والذین أعطوا ما عندهم من علم غز  َ  ، كان لها األثر الواضحر وخبرة سدیدة، وتوجیهات فع

ا ً اإلعدادي الثانوي  ، والشكر موصول إلى عمید معهد عبدالجواد موسيفي هذا البحث، فجزاهم اهللا خیر
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لى معلمي العلوم والحاسب اآللي على ما قدموه من مساعدات وتسهیالت خالل فترة تطبیق  األزهري ٕ وا
  تجربة البحث بالمعهد.

ُ و  ُأوجه شكري وتقدیري إلى جمیع أساتذتي، وزمالئي الذین قدموا لي العون والمساعدة، وأخص
بالذكر األستاذ/ عاطف محمد أحمد مراجع وعضو دعم فني بوحدة الجودة باألزهر الشریف على دعمه 

  وتشجیعه إلنجاز هذا البحث.

عطاء لیس له نهایة كما أتقدم بخالص الشكر إلى من وقفت بجانبي بدعائها وكان حبها 
وعطاؤها حبًا لیس له غایة والدتي الغالیة أطال اهللا في عمرها ومتعها بالصحة والعافیة. وأدعو اهللا 
تعالى أن یرحم والدي ویغفر له ویدخله الفردوس األعلى، والذي طالما تمنى لي الحصول على أعلى 

  الدرجات.

 َ لت معي الكثیر من أعباء العمل البحثي، كما أتقدم بخالص الشكر إلى زوجي الغالیة التي تحم
َ ووفاء أسعدهم اهللا كما أسعدوني لهم مني خالص الحب  براهیم ٕ ةَ عیني أبنائي عبداهللا وزیادٍ وا َ لى قر ٕ وا

  والتقدیر.

ا أتقدم بخالص الشكر والتقدیر أل ً   الحضور.هلي وأحبابي وأصدقائي وأخیر

، فاغفر لي ما )(یبك ونبیك محمد اللهم إني ال أقصد بهذا العمل إال رضاك، ورضا حب
، قدمت وما أخرت، فما كان من توفیق فمن اهللا وحده وما كان من خطٍإ أو سهوٍ فمني ومن الشیطان

  . وما توفیقي اال باهللا

                                                                         

  الباحث                                                                        
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 مستخلص البحث

حب و  ریس الفیزیاء على تنمیة المفاهیمأثر استخدام "المعمل االفتراضي" في تد عنوان البحث:
  االستطالع لدى طالب الصف الثاني الثانوي األزهري .

  هالل. : محمد عبده محمدالباحث
  د /عواطف حسان عبدالحمید    د/ حنان مصطفى أحمد أ.م.   أ.د/فایزة مصطفى محمد: إشراف

  : المناهج وطرق التدریسالقسم                            سوهاج. جامعة - التربیةالكلیة: 
  م٢٠١٩ -ه ١٤٤٠: التاریخ

  مشكلة البحث: 

لدى طالب الصف حب االستطالع و المفاهیم الفیزیائیة  يیمستو  انخفاض تحددت مشكلة البحث في
الثاني الثانوي األزهري، ووجود قصور في المعامل الحالیة من حیث إجراء األنشطة والتجارب المعملیة، 
وحاول البحث الحالي تقصي أثر استخدام المعمل االفتراضي في تدریس الفیزیاء على تنمیة المفاهیم و 

ذو  وتم استخدام المنهج شبة التجریبي  ،الصف الثاني الثانوي األزهري بحب االستطالع لدى طال
وتكونت عینة البحث من والضابطة، والقیاس القبلي والبعدي لمتغیرات البحث التجریبیة المجموعتین 

)٤٩ ً   .الب الصف الثاني الثانوي األزهريمن ط ا) طالب

  :مواد وأدوات البحث

اختبار المفاهیم ، دلیل المعلم، دلیل الطالب، برمجیة المعمل االفتراضي، قائمة المفاهیم الفیزیائیة
  مقیاس حب االستطالع العلمي .، الفیزیائیة

   نتائج البحث:

١ -  ُ َ جِ و ً  د  ) بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة٠.٠٥عند مستوى ( افرق دال إحصائی
(التي  طالب المجموعة الضابطةدرجات و  باستخدام المعمل االفتراضي) وحدة "الموجات" (التي درست

في التطبیق البعدي الختبار المفاهیم الفیزیائیة  في مادة  بالطریقة المعتادة)الوحدة نفسها درست 
   .الفیزیاء لصالح المجموعة التجریبیة

٢–  ُ َ جِ و ً  د ) بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة ٠.٠٥عند مستوى ( افرق دال إحصائی
 درجات طالب المجموعة الضابطةو  باستخدام المعمل االفتراضي) وحدة "الموجات"  (التي درست

في التطبیق البعدي لمقیاس حب االستطالع لصالح بالطریقة المعتادة) الوحدة نفسها (التي درست 
  المجموعة التجریبیة. 

  : المعمل االفتراضي، المفاهیم الفیزیائیة، حب االستطالع.الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

Research Title: The Effect of using the Virtual Laboratory in Teaching 
Physics on the development of Concepts and Curiosity for the Second Grade 
Of Al Azhar Secondary Students. 
Researcher: Mohammed Abdou Mohammed Helal. 
Supervising:  
Prof. Dr. / Fayza Mostafa Mohamed  
Dr. Hanan Mostafa Ahmed  
Dr. Awatef Hassan Abdel Hamid  
College: Faculty of Education- Sohag University- Dept. of Curriculum and 
Teaching Methods. 
Date:1440 AH -2019 
Problem of the research : The problem of the research has been fixed In the 
low level of understanding of physical concepts and level of curiosity for 
Second grade secondary Al –azhar students, the existing of deficiencies in 
current laboratories In terms of procedures and laboratory experiments, The 
current Research tries to Investigate : The Effect of using the virtual 
laboratory in teaching physics  On the development of physical concepts And 
curiosity Second grade secondary Al –azhar students In order to achieve this, 
the two research groups were chosen, one experimental and one controlling. 
The semi-experimental approach was used and The experimental and control 
groups, and the pre- post test measurement of the research variables. The 
sample consisted of (49) students of second grade secondary Azhari,  
Research materials and tools: 
The list of physical concepts, virtual laboratory software, guide student guide, 
teacher guide, physical concepts test, scientific curiosity scale. 
Research results: The search yielded the following results: 

1 - There was a statistically significant difference at (0.05) Between the 
median scores of the experimental group (studied waves unit using the virtual 
laboratory) And grades of students in the controlling group (studied in the 
usual way)  In the post-application of the physical concepts test in physics for 
the benefit of the experimental group. 

2 - There was a statistically significant difference at (0.05) Between the 
median scores of the experimental group (studied waves unit using the virtual 
laboratory)And grades of students in the controlling group (studied The unit 
itself in the usual way) In the post-application of the curiosity scale for the 
experimental group. 

Word Keys: Virtual Laboratory, Physical Concepts, Curiosity.  

 


