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محمد سعيد د.                                                                                      

 بسيىوى الربعى

استهدفت الدراسة الحالٌة تعرف أثر التفاعل بٌن استخدام المعمل االفتراضً واالكتشاف الموجه 
وعالقة ذلك باكتساب المفاهٌم الكٌمٌائٌة وتنمٌة مهارات التفكٌر التباعدي, لدى طالب المرحلة 

مفاهٌم الكٌمٌائٌة المتضمنة بالمحتوى المختار وكذا الثانوٌة, ولتحقٌق ذلك؛ أعد الباحث قائمة بال
قائمة بمهارات التفكٌر التباعدي المرغوب فً تنمٌتها, إضافة إلى إعداد سٌنارٌو تنفٌذ التجارب 

 بالمعمل االفتراضً, وكراسة أنشطة الطالب.

ة طالبة من طالبات الصف األول الثانوي بمدرس 07وتمثل مجتمع الدراسة فً عٌنة قوامها 

الماي الثانوٌة المشتركة, إدارة شبٌن الكوم التعلٌمٌة, الفصل الدراسً األول 

طالبة, تم  57م, تم تقسٌمهن إلى مجموعتٌن: إحداهما تجرٌبٌة, وعددها 4706/4707لعام

وعددها التدرٌس لها باستخدام المعمل االفتراضً القائم على االكتشاف الموجه واألخرى ضابطة, 

 درٌس لها بالطرٌقة المتبعة فً التدرٌس باالضافة إلى المعمل التقلٌدي.طالبة, تم الت 57

واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجرٌبً؛ حٌث أعد الباحث اختبار لقٌاس اكتساب المفاهٌم  
الكٌمٌائٌة وكذا مهارات التفكٌر التباعدي, تم تطبٌقهما قبلٌاً وبعدٌاً على مجموعتً الدراسة, وذلك 

 والتأكد من خصائصهما السٌكومترٌة من صدق وثبات.بعد ضبطهما, 
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى فاعلٌة استخدام المعمل االفتراضً القائم على االكتشاف الموجة  

فً تنمٌة اكتساب المفاهٌم الكٌمٌائٌة ومهارات التفكٌر التباعدي لدى طالب المجموعة التجرٌبٌة 
 مقارنة بالمجموعة الضابطة.

تلك النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصٌات والمقترحات, من بٌنها أهمٌة تطبٌق  وفً ضوء
واستخدام تقنٌة المعمل االفتراضً فً تدرٌس المواد العلمٌة لطالب المرحلة الثانوٌة؛ لما له من 

 أثر فاعل فً اكساب الطالب مهارات التفكٌر المختلفة وإكسابهم المعرفة القائمة على الفهم.
التفكٌر  –المفاهٌم الكٌمٌائٌة  –اإلكتشاف الموجه  –ات المفتاحٌة : المعمل اإلفتراضً الكلم

 المرحلة الثانوٌة. –التباعدي 

Abstract 
Name: Mohamed Said Basyouny El Robey. 
Research title: "The interaction between the Virtual Lab - Guided 
Discovery and their effect on developing Chemical Concepts and 
Divergent Thinking Skills among Secondary Stage Students" 
The current study aims to investigate the effectiveness of using the 
Virtual Lab based on guided discovery in developing Chemical 
Concepts and divergent thinking skills among secondary stage 
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students. The participants included a sample of 1st year secondary 
from one of the secondary school in shebin El-kom, menoufia. 
The researcher prepared a chemical concepts test and Divergent 
thinking skills test plus a student's activity book and also scenarios 
for carrying out scientific experiments using Virtual Labs basd on 
guided discovery. 
 Both groups were pre-tested .Then, the experimental group students 
were taught through Virtual Lab based on guided discovery whereas 
the control group received traditional teaching. Finally, both groups 
were post-tested. 
 The result has proved the effectiveness of using Virtual Lab based 
 on guided discovery in developing the students' acquisition of 
chemical concepts and divergent thinking skills.  

Key words: Virtual Lab, Guided Discovery, Chemical Concepts,  
Divergent Thinking, secondary stage. 

 

 

 

 

 


