




علمية، تعيين كثافة مكعب من الجليد قمت باتباع الخطوات النشاط 

أالحظ أوالا أن الجليد يطفو فوق سطح الماء، أكون فرضية أن

كعب الجليد كثافته أقل من الماء، أختبر فرضيتي بقياس حجم م

يؤيد فرضيتي: الجليد، أحلل البيانات، االستنتاج



استخدام أدوات القياس هي طريقة أكثر دقة وكلما زاد تطور األدوات زادت دقتها في 

ن خادعةالقياس وال يستطيع اإلنسان االعتماد على حواسه في القياس ألن الحواس قد تكو











إجراء البحث أو المالحظات الشخصية أو 
.الصحف أو المجالت العلمية أو اإلنترنت





الصورة األولى إلناء به زهور وبجانبه بركة ماء صغيرة، أما الصورة الثانية فهي 

لشخصين يمشيان والسماء تمطر وأحد الرجلين بجانبه بركة من الماء

.في كال الصورتين األرض مبللة ولكن ألسباب مختلفة

األرض في الصورة األولى مبللة نتيجة سقوط الماء عندما قام شخص بري
.النباتات، أما في الصورة الثانية فاألرض مبللة نتيجة سقوط األمطار

بل البد من الحصول على المعلومات الدقيقة والضرورية ق
.حيحاالستنتاج وإال قد يكون االستنتاج خاطيء وغير ص



.مهارات المالحظة والقياس والمقارنة

وا ليتحققوا من وضوح البحث ودقته وليعط

.تغذية راجعة مشابهة لمراجعة نظرائهم



.جداول أو رسوم بيانية أو فقرات أو صور توضيحية

صل ألنها تحدد المالحظات والبيانات التي يح

عليها وتجعلها أكثر دقة

ة المالحظة والقياس واالستنتاج والمقارن

والتصنيف والرسم البياني

.  الحاسوب: من أمثلة التقنية

هو طريقة للتفكير تساعد: العلم هو

الناس على حل المشكالت واإلجابة عن

هي األداة التي: األسئلة، أما التقنية

تستخدم في جمع المعلومات وصناعة

قي المنتجات المختلفة و هي شكل تطبي
.للعلم ويستخدمها الناس



يانات يستخدم دفتر العلوم في تسجيل الب

صل االستقصائية وعرض النتائج والتوا

:  مع اآلخرين، الطرائق الثالث هي

الجداول والرسوم البيانية واللوحات 

.والتوضيحات الكتابية

طريقه استخدام أدوات القياس طريقة استخدام الحواس

هذه الطريقة تضمن أن تكون 

فيدة البيانات التي تحصل عليها م

.ودقيقة

المالحظة باستخدام الحواس غير

كافية إلعطاء صوره كاملة عما 

يحدث كما أنها ال تعطى نتائج 

ون عاليه الدقة كما أنه يمكن أن تك

.الحواس خادعة





.إناء به زرع1دباسة، 1تفاحات حمراء، 3

.إناء به زرع1دباسة، 1تفاحات حمراء، 3



ليس من الضروري أن : توقعي هو

تكون المدينة التي عدد سكانها أكبر 

.                                                                     تكون مساحتها أكبر

ال نعم، تدعم البيانات توقعي فالجدول

يبين أي عالقة بين عدد السكان 

والمساحة

يجب أن يتم البحث عن إحصاءات عديدة 

لمدن مختلفة ويمكن أيضا البحث عن 

اقتصاد المدن وتوزيع السكان في هذه 
.المدن



خدم؟ ما الخطوات التي سأست-كيف أنفذ االستقصاء؟ 

كيف أسجل البيانات أو أحللها؟ ما مقدار الزمن 

المطلوب وما األجهزة التي سأحتاج إليها؟ وغيرها 

من األسئلة



تم تحضير العرض التقدمي 
ورة استغل الفراغ بص–بوضوح 

جيدة باإلضافة إلى استعمال 
تنقل أجزاء–األلوان المناسبة 

.ارالمشروعين اليمين إلى اليس







.ال، لم تمتص كميات متساوية

ال من الممكن أن ال تمتص أوراق التنشيف 
.الزيت جيداا أو قد تكون غالية الثمن

.المالحظة والمقارنة



لوا كذلك قد يتعلم العلماء اآلخرين من المعلومات ويحص

على مدخالت من زمالئهم العلماء،  كما أن التواصل بين
.العلماء يعطي فرصة كبيرة للتطوير أكثر





.ليس له تأثير( ب)له تأثير والمضاد الحيوي ( أ)المضاد الحيوي 



تثناء هي العينة التي تعامل مثل باقي المجموعات التجريبية باس
.المتغير المستقل ال يطبق عليها

للتأكد من أن التجربة تتناسب 

ومستوى الطالب المعرفي وقدراتهم

وأنه يمكن انجازها بالوقت المحدد 
.وضمن إرشادات السالمة





ار التي تقتصد النماذج في الوقت والمال باختبار األفك

تكون كبيرة أو صغيرة جدا أو خطيرة كما توفر 

الزمن المستهلك للتطبيق ومن أمثلة النماذج 

النماذج –المحاكاة عن طريق الحاسوب –الخرائط 

الثالثية األبعاد

.توقع أي تعبير يمكن اختباره

–ة فرض الفرضي–تعرف المشكلة وتحديدها 
.اختبار الفرضية

بتحديد المشكلة يستطيع العلماء تجميع 

المعلومات السابقة الالزمة لتكوين فرضيات

كلة ممكنة للتأكد بأن كل فرد يعمل على حل المش
ا عنها .لديه فهما واضحا

ال؛ ألنه قد تؤدي المعلومات الجديدة التي 
.اكتسبت  إلى فرضية يمكن دعمها



عدد المصابين بالكوليراالمنطقة
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جهاز ال –التليفون المحمول –الكاميرا 

DVD -الحاسوب المحمول بالجيب.



أجهزة الهاتف -أجهزة الحاسوب التقليدية والمحمولة 

بكة ش-أجهزة التحكم عن ُبعد -النقالة التقليدية والذكية 
.الكاميرا الرقمية-الُمكّيفات -اإلنترنت 





ا مع تط–األدوية  ور طرق الجراحة التطور سريعا

.العلم

قد يكون حصل العلماء على معلومات جديدة 

أثبتت أن النظرية القديمة خاطئة أو قد نظر 

.العلماء إلى النظرية بطريقة مختلفة

لمية المقاالت المنشورة في الدوريات الع–اإلنترنت 

.الكتب–الحواسيب –المحاضرات –



التليفون المحمول فتطورت وسائل 

ثيرا االتصاالت السلكية والالسلكية ساهمت ك

م حتى في تطور التليفون الثابت كبير الحج
.وصل اآلن إلى ما هو عليه من تطور

شر ألنها تسمح بتواصل العلماء ون

ل أفكارهم وأكتشفاتهم بشكل أفض
.وأسرع

بن هو العالم العربي محمد بن الحسن: العالم المسلم الحسن ابن الهيثم

ديد من الحسن بن الهيثم أبو على البصري، عالم بصريات وهندسة له الع
.المؤلفات والمكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث

-هـ 354سنة العراقفي البصرةولد ابن الهيثم في مدينة  ميالدية، 965

طب في عصر كان يشهد ازدهارا في مختلف العلوم من رياضيات وفلك و
.والبصرياتالهندسةوغيرها، هناك أنكب على دراسة 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/354_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/965
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA




.اختالف الحواسيب واختالف طريقة اتصال كل منها بشبكة اإلنترنت

واجد الناس في تختلف بياناتي؛ ألن شبكة اإلنترنت ستكون أكثر انشغاال بسبب ت
.منازلهم واستخدامهم للحواسيب



لصدق يكفي أن يكون الكاتب ثقة ويتميز با

واألمانة حتى نثق في المعلومات الورادة 
.في المقالة

د أماكن للبحيرة أهمية بيئية حيث ُتعدُّ أح

تجمع الطيور المهاجرة اآلتية من شمال 

الكرة األرضية مهاجرة إلى جنوبها، 
.وبالعكس

ن كما تحتوي البحيرة على أنواع متعددة م

األسماك



بحث وصفي

جمع البيانات
جمع المعلومات 

حول المشكلة

بحث تجريبي



(.المتغير التابع
(.الفرضية)

(.التقنية) 

(.العينة الضابطة)

(.الطرائق العلمية)

(.الثابت)

(.المتغير المستقل)



ى ال كي يتم تحليل هذه النتائج فيما بعد وحت

ير تنسى ونحصل على بيانات غير كاملة أو غ
.صحيحة

ظيمها مراجعة البيانات وتن: تحليل البيانات هو

.بطريقة منظمة لتستطيع فهمها

هو استخدام معلومات : استخالص النتائج

سألة تحليل البيانات كأساس الستنتاج حول م

دعم الفرضية وتأييدها

تكون نتائج التجارب أكثر دقة وصحة وأقرب إلى 

الواقعية

اءاتهمألن ذلك يساعدهم على تحديد نقطة البداية الستقص

كن سيكون هناك شك في صحة النتائج؛ ألنه يم

ما في تحديد النتيجة بدقة في حالة متغير واحد، أ

ا سيكون الشك بين أي هذه حالة ثالث متغيرا
.المتغيرات هو المؤثر في النتيجة

ل أحد هذه المضادات الحيوية له تأثير قوي في قت

أثير في البكتيريا أما المضاد الحيوي اآلخر فليس له ت
.قتل البكتيريا

:خطوات الطريقة العلمية

–ية اختبار الفرض–تكوين الفرضية –تحديد المشكلة 
.ائجتعميم النت–استخالص النتائج –تحليل البيانات 
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ا ال تصاب بهذا المرض .عاما


