
 انحضبرة انٍَٕبٍَت

    أُو مً خاُو جكظحر اإلاادة وجدلُل وشأتها - طاليش

واخخالف اإلاىاد ًسحؼ إلى اخخالف خالت اإلااء ويمُخه قيها ،   ماءأن اإلاادة أصلها  -

ومً اإلااء وشأث ًل الػىاصس ، وأن الخُاة جىحد خُث ًىحد اإلااء ، وجىػدم 

  .غىد اوػدامه

ً اإلاادة هى جخلخل الهىاء  ىاءالهاإلاادة أصلها مً  - أواكضيمىش ، وأن الظبب في جٍٍى

  .واخخالف يثاقخه

 . الىازاإلاادة أصلها مً  - هيراكاليتوس

  .والتراب والىاز أصل اإلاادة جخٍىن مً أزبػت غىاصس هي : اإلااء والهىاء - أمبيدوكليش

 leHuجهبل قٌسة الػىاصس ألازبػت وأطاف إليها غىصسا خامظا طماه الهُىلي  - أفالطون

  وحػني الجىهس

كصل بُنها قساؽ وهي دائمت  ًل  - لوصيبش حظم ًخألل مً حظُماث مخخلكت ألاهىاع ٍو

  . الخىهل قُه

 )الرزاث( أحصاء مخىاهُت في الصؿس ال ًمًٌ أن جىهظماإلاادة جخٍىن مً   -1 ديمقريطش

  .ًكصل الرزاث غً بػظها قساؽ  -2

 مثل  صكاتها اإلاألىقتجخخلل الرزاث قُما بُنها في الشٍل ، مما ًٌظبها  -3

قهي ججزلو  صكت الاوظُابمما ًٌظبها  وأملع يسويذاث شٍل  اإلااءذزاث   -

  .بظهىلت بػظها قىم بػع

 أرصطو  

 

  

ت دًمهٍسؼع وأغاد  - ت الػىاصس ألازبػتزقع هظٍس    هظٍس

وهي الصالبت جيخج أزبؼ خىاص أولُت  اجداد الػىاصس ألازبػت مؼ بػظها  -

 ظُىلتوالخسازة والبرودة وال

ل  - وهىالَ مادة أولُت جدخل في جسيُب اإلاىاد وهي الهُىلي ، وبكظلها ًمًٌ جدٍى

   .لى آلاخسإ بػظها

  بقيت نظرية أرسطو سائدة
  لأللف سنة التالية
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 الحضارة اإلصالميت

 جببز بٍ حٍبٌ 

 )أبٕ انكًٍٍبء (

 ِىرشف اٌظٛدا اٌىا٠ٚح )١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ (    .ٔ

ٟ ) ؼّغ ا١ٌٕرش٠ه + ؼّغ ِىرشف اٌّاء اٌٍّى .ٕ

 ١٘ذسٚوٍٛس٠ه (

 أٚي ِٓ اعرؽؼش ِاء اٌز٘ة  .ٖ

 ِىرشف ؼّغ ا١ٌٕرش٠ه ٚ ؼّغ ١٘ذسٚوٍٛس٠ه   .ٗ

 اػرمذ تاٌرٌٛذ اٌزاذٟ  .٘

 ِىرشف ؼّغ اٌىثش٠ر١ه ٚ عّاٖ تـ  )ص٠د اٌضاض (  .ٙ

 طٕغ ٚسق غ١ش لاتً ٌالؼرشاق  .7

ذششغ تاٌرفظ١ً ذؽؼ١ش اٌضس١ٔخ ٚاألٔر١ّْٛ ) .8 ِّ  ( اإِلشْ

اخ ػٍٝ ؽشق اٌرثخ١ش ٚاٌرظف١ح أدخً ذؽغ١ٕ .9

ؼؼش وثش٠ر١ذ إٌؽاط  .ٚاالٔظٙاس ٚاٌرثٍٛس ٚاٌرمط١ش

 ٚاعرخذِٗ تذالً ِٓ اٌز٘ة فٟ أػّاي اٌضخشفح

ٔٓ.  ًّ أٚي ِٓ أدخً ؽش٠مح فظً اٌز٘ة ػٓ اٌفؼح تاٌؽ

. ٟٚ٘ اٌطش٠مح اٌغائذج إٌٝ ٠ِٕٛا  تٛاعطح األؼّاع

 .٘زا

  ٔعػ فٟ ٚػغ أٚي ؽش٠مح ٌٍرمط١ش فٟ اٌؼاٌُ .ٔٔ

  ٌّٛاد اٌرٟ اعرخذِٙا فٟ ذعاستٗاٌّٛاص٠ٓ ٌٛصْ ا رخذَاع  .ٕٔ

ؼؼش اٌىص١ش ِٓ اٌّٛاد ِصً وثش٠ر١ذ اٌضئثك ٚؼّغ  .ٖٔ

ا١ٌٕرش٠ه ٚاٌظٛدا اٌىا٠ٚح ٚاٌىؽٛي ٚؼّغ ا١ٌٍّْٛ 

 ٚاألطثاؽ 

 أػاف ظٛ٘ش٠ٓ إٌٝ ػٕاطش ا١ٌٛٔاْ األستؼح ّٚ٘ا .41

 ٚأػاف اٌؼشب ظٛ٘شا شاٌصا ٚ٘ٛ ( ٚاٌضئثك اٌىثش٠د)

 .(اٌٍّػ)

ػهى انكًٍٍبء ٚأوذ أْ  ، ا٘رُ تاٌرفاػالخ اٌى١ّ١ائ١ح -4 انبٍزًَٔ 

 ٌجب أٌ ٌؼخًذ ػهى انخجزٌب

انخًٍٍز بٍٍ كزبَٕبث انُحبس اعرطاع ترعاستٗ  -2

  انمبػذٌت ٔكبزٌخبث انُحبس انًخبهٕرة .

 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD
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 العصر الحديج 
 

  ويلب

 

مً ججازبه غلى الؿاشاث مالخظخه أن حجم الؿاش ًهل إذا شاد 

ل للؿاشاث( وجىصل إلى :  .الظؿؽ الىانؼ غلُه  )ناهىن بٍى

جخٍىن مً دنائو صؿحره بُنها قساؾاث ، جهل هره  الؿاشاث  -

ادة الظؿؽ الىانؼ غليها وبرلَ أغاد قٌسة  . الكساؾاث غىد ٍش

 دًهٍسؼع 

  دالتون

 

 
 انكزة انًصًخت انذرة حشبّ

-  

 جخٍىن اإلاادة مً دنائو صؿحرة حظمى الرزاث  -

مً خُث الشٍل  ذزاث الػىصس الىاخد لها الصكاث هكظها -

  الػىاصس وجخخلل في هره الصكاث غً ؾحرها مً والٌخلت ،

 ال ًمًٌ أن جىهظم الرزاث أزىاء الخكاغل الٌُمُائي  -

مؼ  الخكاغل الٌُمُائي هى اجداد ذزة أو أيثر مً غىصس ما -

   .ذزة أو أيثر مً غىصس آخس

ُ  دخل مكهىم الجصيءأ أفوجادرو  واإلاى

 فارادي
  بسهً غلى الؼبُػت الٌهسبائُت للرزاث

  .  الرزاث جدخىي غلى حظُماث طالبت الصخىت

 : ماري كوريبيير و
ئاث ؤلاشػاع ال ًيخج غً جكاغل ما ًددر بحن  -   .هكظها الرزة ، بل ًأحي مًالجٍص

  اغخماد وشاغ مسيباث الُىزاهُىم غلى يمُت الُىزاهُىم اإلاىحىدة بها -

  (Poُىمو البىلىه Raجىهُت غىاصس مشػت مً خاماتها  )السادًىم -

 ايريه كوري
  ملذ غلى اليشاغ ؤلاشػاعي الؼبُعي والاصؼىاعيغ -

 غملذ غلى مشسوع الهىبلت الىىوٍت الكسوظُت -

ت    هىري بيكوريل ايدشل ظاهسة اليشاغ الاشػاعي وهي اشػاغاث ؾحر مسئُت جيبػث مً بػع أهٍى

 الرزاث   

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
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 رذرفورد
مً السصاص ومكخىح مً أخد  صكُدتىع داخل نام زذزقىزد بدظلُؽ دنائو الكا مً مصدز مشؼ مىط

دُد  دُؽ بالصكُدت مً حمُؼ حهاتها ألىاح مؿؼاة بٌبًر أوحهه غلى صكُدت زنُهت مً الرهب ، ٍو

   . الخازصحن ، وهي مادة جصدز ومظاث صؿحرة مً الظىء غىد ازجؼام دنائو الكا بها

 
 النخُجة كاهد على النحو آلاجي

 .  مػظم حجم الرزة قساؽ قاطخيخج أن  ت الرهب دون  أي اهدسافاخترنذ مػظم دنائو الكا زنان -1

حظم مىحب الصخىت جىاقسث بظبب انترابها مً   .بػع دنائو الكا حشدذ واهدسقذ غً مظازها.  -2

   ايدشل البروجىهاث. 

)مػظم يخلت الرزة بظبب ازجؼامها بجظُم ذو يخلت غالُت   بػع دنائو الكا ازجدث هدى اإلاصدز -3

 ىىاة (جتريص في ال

   وطؼ همىذج للرزة ٌشبه إلى خد بػُد الىظام الشمس ي -4

بػع الػىاصس جؼلو زالزت أهىاع مً الدنائو وألاشػت ،  قخبحن له أن  راضة ظبُعة النشاط ؤلاشعاعيد -5

ت مما ًىلد نىة     α، β، γوند أغؼُذ السمىش  اقترض أن ؤلالٌتروهاث جخدسى خُى الىىاة خسيت دائٍس

لرا جبهى ؤلالٌترون   ادُ نىة حرب الىىاة اإلاىحبت لإللٌتروهاث الظالبتػسد غً اإلاسيص حػ

  الظالب
 
    غً الىىاة اإلاىحبت بػُدا

 (أُو مً أحسي جدُى هىوي )   اطخؼاع أن ٌػُص دنائو الكا مً بحن الدنائو التي ًصدزها غىصس مشؼ
 

 زةللر إلاٍُاهٍُا الٌم ، والتي أدث الى قهم أوضح وطؼ ألاطاض بالوك

 بور 

 
 Hّٔٛرض رسج 

 دزض اهخهاالث الٌترون ذزة الهُدزوححن  -

اث املخُؼت بالىىاة لرزة  - جمًٌ مً خظاب ػانت اإلاظخٍى

 الهُدزوححن

 وطؼ همىذج لرزة الهُدزوححن  -

ًاهذ مهخصسة قهؽ غلى جكظحر ػُل ذزة   - همىذج بىز 

 الهُدزوححن 

   انترح الخسيت اإلاىحُت لإللٌترون خُى الىىاة . - ديبرولي
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 رجشرودو
اث الكسغُت وألاقالى -  :  s p d أدخل مكهىم اإلاظخٍى

إلى خد بػُد الؿُمت ؤلالٌتروهُت " ، وند  "أن ؤلالٌترون ًخدسى في مىؼهت مددده خُى الىىاة حشبه -

  هره اإلاىؼهت اطم الكلَ " . غلى شسودوؿس أػلو

 لٌترونايدشل الا اليضاودرو فولتا،            . الىُىجسون ايدشل   شادويك

 

   بيرسيليوس

ة اإلاشدوجة للمُل الكُمُائي  النظٍز

في ًل اجداد يُمُائي ًددر حػادُ بحن شخىخحن " -

 يما ًددر غىدما حػادُ 
 
يخج هرا الخػادُ هازا مخظادجحن، ٍو

ت، أو البرم   " الٌهسباء الهازوزة، أو يهسباء البؼاٍز

 العبُعة الكهزبُة للمعادن  -

 الى  (ًىهاث اإلاىحبت أن الػىاصس اإلاػدهُت )ألا  
 
جرهب دائما

 الى الهؼب اإلاىحب
 
   .الهؼب الظالب ، بِىما الػىاصس ؾحر اإلاػدهُت )ألاًىهاث الظالبت( جرهب دائما

ةصمم   جدول ألاوسان الذٍر

الٍؤوض وشحاحاث الؿظُل وأوزام ألانماع الصحاحُت ، :   ثصمُم بعض ألاجهشة وألادوات الكُمُائُة

 ، لهب بحرطُلُىض الٌدىلي )اطخخدم نبل لهب بجزن(  اإلاؼاػُت الترشُذ وألاهابِب
 

 بخلُت الخدلُل  غىصس البىجاطُىماطخخلص   همفري دافي

ـ ألاهابِب الصحاحُت مً الهىاء    هيىريش غزلر  اخترع مضخت الهىاء لخكَس

 يوليوس بلكر
غ سجاجيأُو صمم  - حن أهبوب ثفَز   ًخصل ػسقُه مً الداخل بلىخحن قلٍص

  الحُار الكهزبائي ٌطير في الفزاغشل أن ايد -

 " أن الخصمت الظىئُت حظحر في خؼىغ مظخهُمت "  هيتورف

 ايوغه غولدشتايه
ـ _ ألنها جىؼلو مً اإلاهبؽ - الهؼب   اػلو اطم ألاشػت اإلاهبؼُت غلى الخصمت الظىئُت في أهبىب الخكَس

  الظالب باججاه اإلاصػد الهؼب اإلاىحب  . 

 ت )البروجىهاث ( ىحبايدشاف الصخىاث اإلا -

  جيه بيريهو    ويليام كروكش

 غً الهؼب  انامفي ججسبت  -
 
بالخأزحر غلى مظاز ألاشػت اإلاهبؼُت بمجاُ مؿىاػِس ي قاهدسقذ مبخػدة
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   الشمالي للمؿىاػِع

ـ بخخكُع الظؿؽ قخخىهج الجدزان الداخلُت " - باإلمٍان الخدٌم بظلىى ألاشػت في أهبىب الخكَس

  ـألهبىب الخكَس

ـ ٌػخمد غلى هىع الؿاشالظىئُت لىن الخصمت أن  -  اإلاىطىع في أهبىب الخكَس

الخظ يسويع ومظاث طىئُت التي جبثها أشػت أهبىب اإلاهبؽ غىد اصؼدام طُل الالٌتروهاث به ،  -

   وحىد الكظكىز هي التي حظببذ بالىمظاث 

ً غلى أن   .األشعة المهبطية تحمل شحنة سالبة أيدث ججسبخا يسويع وبحًر
 

 

   ومضونت 
 ايدشاف الجظُماث الظالبت )ؤلالٌتروهاث (  -

 جمًٌ مً جددًد وظبت شخىت ؤلالٌترون إلى  يخلخه -

  شعة اإلاهبعُةألا قام بححدًد خصائص  -

   في خؼىغ مظخهُمتحظحر و  ػانت خسيُت جمخلَ -1

  التي جصؼدم بها ألاحظام حسخحنألنها  ؛  ػبُػت حظُمُت أو مادًتذاث  -2

قئنها جىدسف هدى املجاُ اإلاىحب داللت غلى ًىنها طالبت  أو مؿىاػِس ي جاُ يهسبائيإذا أزس غليها م -3

 الصخىت

 انترح حظمُت الجظُماث الظالبت بـ )ؤلالٌترون( صتووي   

ذ   شخىت ؤلالٌترون جمًٌ مً نُاض  ميليكان  بىاطؽ ججسبت نؼسة الٍص

  الهدزة الػالُت غلى ؤلاختراماما ؾحر اإلاصخىهت وذاث حأشػت  :   هيربرث بيكرو  والتر بوث 

  اخترع الىاًلىن جوليان هيل : 

 أن للظىء ػبُػت زىائُت مىحُت و مادًت واطخيخج أن ػانت الكىجىن حػخمد غلى جسدده ايىشتايه
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 ػٍُ اٌى١ّ١اء :

بي نائم غلى الخجسبت واإلاالخظت  ونابل للخػدًل  -  الٌُمُاء غلم ججٍس

  ًعزأ عليها من جغيرات اإلاادة وما هو العلم الذي ًدرص  -

  الهدف ألاطاس ي لػلم الٌُمُاء هى دزاطت جسيُب وخىاص اإلاىاد وجكاغالتها  -

 كذلك تهدف إلى ثفطير ألاحداذ التي ال ثزى بالعين املجزدة والتي ًنحج عنها جغيرات ملحوظة  -

 .:سئ١غ١ح ذمغُ اٌى١ّ١اء إٌٝ ػذج فشٚع 

 انكًٍٍبء انخحهٍهٍت

  .ٌٙا ٚو١ف١ح تٕائٙا اٌى١ّ١ائٌّٟؼشفح اٌرشو١ة ذؽ١ًٍ ػ١ٕاخ ِٓ اٌّادج 

 ، )اٌّخرثشاخ اٌطث١ح ، ِخرثشاخ ظٛدج اٌغزاء ٚاٌذٚاء ، ِؽطاخ اٌرؽ١ٍح (ذطث١ماذٙا 

 كًٍٍبء ػضٌٕت

)ِشوثاخ ذؽرٛٞ اٌىشتْٛ  ٘ٝ دساعح ذشو١ة، ٚخٛاص، ٚذفاػالخ اٌّشوثاخ اٌؼؼ٠ٛح

اٌّٛاد اٌى١ّ١ائ١ح، ٚاٌرفاػالخ اٌى١ّ١ائ١ح  ذذسط رٟاٌ انكًٍٍبء انحٌٍٕت ٚذؼرثش تٛاتح ٌـ (

 ٚذخذَ وص١شا اٌّعاي اٌطثٟ  .ذؽذز فٟ اٌىائٕاخ اٌؽ١ح ٟاٌر

 وزٌه ذخذَ اٌظٕاػاخ اٌثرش١ٌٚح ، اٌثالعر١ه ٚاألد٠ٚح 

 انكًٍٍبء غٍز انؼضٌٕت

 . )و١ّ١اء اٌعذٚي اٌذٚسٞ ( دساعح خٛاص ٚذفاػالخ اٌّشوثاخ اٌغ١ش ػؼ٠ٛح

 فشع ِشرشن ذؽد فشػٟ اٌى١ّ١اء اٌؼؼ٠ٛح ٚاٌغ١ش ػؼ٠ٛح  .و١ّ١اء اٌفٍضاخ اٌؼؼ٠ٛح

  انكًٍٍبء انفٍزٌبئٍت

 ٌٍرفاػالخ ٚاألٔظّح اٌى١ّ١ائ١ح ٟدساعح األطً اٌف١ض٠ائ

، (و١ّ١اء اٌىُ ) ٕظش٠حاٌى١ّ١اء ا٠ٌٕذسض ذؽرٙا ، اٌى١ّ١اء اٌؽشاس٠ح  ٚ اٌى١ّ١اء اٌؽشو١ح  ، 

 ػٍُ األؽ١اف 

  

 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 يُٓج انبحذ انؼهًً

ؼ٠ٛ١ـح  ، عٛاء أوأد و١ّ١ائ١ح أٚ اٌطش٠مح اٌؼ١ٍّح ؽش٠مح ِٕظّح ذغـرؼًّ فٟ اٌذساعـاخ اٌؼ١ٍّح

  ، ٌٍٚرؽمك ِـٓ ػًّ اٌؼٍّاء ا٢خش٠ٓ ٌؽً اٌّشـىالخ ذرثغ أٚ ف١ض٠ائ١ـح أٚ غ١ش رٌه. 

 

شُ  ِٛاخ ٚغاٌثا ِا ذغرًٙ اٌّالؼظح تث١أاخ ٔٛػ١حػ١ٍّح ظّغ اٌّؼٍ المالحظة  : .1

  ذرطشق إٌٝ ت١أاخ و١ّح ٚؼغاتاخ 

 اٌث١أاخ إٌٛػ١ح : وً ِا ٠رظً ِثاششج تاٌؽٛاط اٌخّظ )اٌٍْٛ ، اٌشائؽح ، اٌشىً .. اٌخ -

 اٌث١أاخ اٌى١ّح : اٌغشػح ، دسظح اٌؽشاسج ، اٌؼغؾ ، اٌطٛي ... -

ِؼ١ٓ أٚ  الخزاحٚ ػاللح ِؽرٍّح أٚ أ يحخًمؽشغ أٚ  حخًٍٍٟ٘ :   الفرضية .ٕ

٠ٚرُ اٌٍعٛء  ،نى حثبج بؼذٌٚىٕٙا  (ٌظا٘شج ِؼ١ٕح ذّد ِالؼظرٙا يحخًم يؤلج حفسٍز)

، ٚ تؼذ اٌثؽس إِا أْ ذصثد طؽرٙا  إٌٝ اٌرعاسب أٚ اٌم١اعاخ ٚاٌؽغاتاخ ٚاالعرٕراظاخ

ٚاٌمأْٛ  ذشلٝ ٌّغرٜٛ إٌظش٠ح ، ٟٚ٘ أدٔٝ اٌّغر٠ٛاخ اٌؼ١ٍّح، ٚال أٚ ذثمٝ فشػ١ح

  ٚاٌؽم١مح اٌؼ١ٍّح .

، ٠عة اْ ذظُّ اٌرعشتح  اٌرٟ ذخرثش اٌفشػ١ح اٌّؼثٛؽحِعّٛػح اٌّشا٘ذاخ التجربة  .ٖ

 ظ١ذا ٌىٟ ٠رُ اخرثاس اٌّرغ١شاخ .

 : و١ّح أٚ ؼاٌح لذ ٠ىْٛ ٌٙا أوصش ِٓ شىً انًخغٍز  -

 اٌرعشتح  اٌشخض اٌزٞ ٠عشٞ: اٌّرغ١ش اٌزٞ ٠رؽىُ ف١ٗ  انًخغٍز انًسخمم -

ٌرغ١ش  اٌؼاًِ اٌزٞ ٠ّىٓ ِالؼظح ذغ١شٖ أشٕاء اٌرعشتح ، ذغ١شٖ ٠ؽذز ذثؼا ٍز  انخببغ :انًخغ -

 اٌّغرمً  اٌؼاًِ

  : اٌصاتد اٌزٞ ٠ماسْ تٗ اٌّرغ١شاخ  تانضببطانؼٍُت  -

 

 :  النظرية .1

ٍْٕا إ١ٌٙا، إ - ؽاس شثٗ ِرىاًِ ٠ؽٛٞ ِعّٛػح ِٓ إٌظٛص ٚاٌؽمائك ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌرٟ ذّٛط

َ ذفغ١شا ػٓ ؽش٠ك ، ٚآ١ٌح ؼذٚز اٌظٛا٘ش اٌطث١ؼ١ح ٚاٌّٛاد فٟ اٌىْٛ  ذازٌألؼ ٚذمذِّ

. ذؼٕٟ ٚظٙح ٔظش خاطح  ، فٟٙ ال اٌرٟ ٔؽظً ػ١ٍٙا ِٓ اٌؽمائك فٟ اٌؼادج األدٌح

 . ذؽرًّ اٌخطأ ٚاٌظٛاب، ٚلات١ٍح اٌرط٠ٛش ِغ ِشٚس اٌضِٓ

  ػثش اٌضِٓ ٚاعرمظاءاخذفغ١ش ٌظا٘شج ؽث١ؼ١ح تٕاء ػٍٝ اٌّشا٘ذاخ  -



  _ إٌّٙط اٌؼٍّٟ  . ػٍُ اٌى١ّ١اء ٚذاس٠خ ذطٛسٖ ؽث١ؼح 
 

 

8 

 

  ؼىُ لائُ ػٍٝ اٌّؼٍِٛاخ اٌرٟ ٠رُ اٌؽظٛي ػ١ٍٙا جاالستنتا .٘

 

 ٠ظف ػاللح ِٛظٛدج فٟ اٌطث١ؼح ِذػِٛح تاٌرعاسب  القانون العلمي .ٙ

 

، ٚستّا اٌرفغ١ش ٌّعّٛػح ِٓ اٌظٛا٘ش  عّٛػح ِٓ اٌث١أاخ اٌرٟ ذمَٛ تاٌٛطف ٚاٌرٕثؤِ

ٚػادج ِا ٠ظاؽ فٟ اٌى١ٔٛح، ٚذٍُخَّض ف١ٗ ِعّٛػح وث١شج ِٓ اٌؽمائك اٌرٟ ذؽذد٘ا اٌرعشتح، 

 ت١اْ ٚاؼذ أٚ ػذج ت١أاخ س٠اػ١ح أٚ ػٍٝ شىً ِؼادٌح 

، ٚتؼذ ػذد ِٓ اٌرعاسب أٚ ظا٘شج ذصثد تاٌذ١ًٌ ٚاٌّالؼظح  الحقيقة العلمية .7

، فٟ أِاوٓ ِخرٍفح ٚفٟ ظشٚف ِخرٍفح،  اٌؽغاتاخ ٚاألسطاد ِٓ لثً أٔاط ِخرٍف١ٓ

  طمٍتببنٍمٍٍ انًٕضٕػً انذي ٌزحكز ػهى أدنت يُٚذرّغُ 

 

نماذج تمثيل   مثل  : ذفغ١ش ِشئٟ أٚ ٌفظٟ أٚ س٠اػٟ ٌٍث١أاخ اٌرعش٠ث١ح:   النموذج .8

 الذرة 

 

 أنواع البحث العلمي 

بحث لمجرد االستكشاف وحب المعرفة العلم وحب  : )وصفي( بحث نظري -1

 االستطالع وإشباع غريزة الفضول اإلنساني 
له هدف واضح غالبا ما بحث أكثر تعمقا ودقة و : )تجريبي( بحث تطبيقي -2

وقد يصاحب باكتشافات غير يتمحور حول إيجاد حلول لمشكلة قائمة 

  مقصودة

 أمثلة اكتشافات غير مقصودة 

ما حصل مع العالم فلمنج عندما كان يجري بحث حول فطر عفن الخبز   -

  اكتشف البنسيلين

قضيب زجاجي ساخن  جولٌان هٌلحدث عندما غمس ,  اكتشاف الناٌلون -

  وعندما أراد سحبه خرج بشكل ألياف طويلة . خلوط من المحاليل في م

  



  _ إٌّٙط اٌؼٍّٟ  . ػٍُ اٌى١ّ١اء ٚذاس٠خ ذطٛسٖ ؽث١ؼح 
 

 

9 

 , ٌجٌب عن األسئلة العلمٌة من خالل المالحظة -

 

 خطوات البحث الوصفي 

A.   ما تريد أن تكتشفه أو السؤال الذي تريد إجابة عنه : 
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  ٌجٍب ػٍ األسئهت انؼهًٍت يٍ خالل اخخببر انفزضٍت ببنخجزبت 

 خطوات البحث التجريبي 
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 ) المتغٌر التابع (العامل الذي ٌتم قٌاسه فً التجربة . 

) لعٌنة التً ٌتم معاملتها مثل المجموعات التجرٌبٌة االخرى ما عدا متغٌر ال ٌطبق علٌها . ا 

 العٌنة الضابطة 

 ) الثابت (المتغٌر الذي ٌبقى كما هو أثناء إجراء التجربة عدة مرات .  -

   ) المتغٌر المستقل (( العامل الذي ٌتغٌر أثناء التجربة . 7

 ) الفرضٌة (ها . الحالة التً ٌمكن اختبار  -

 ) التقنٌة (استخدام المعرفة فً عمل منتجات .  -

 ) الطرائق العلمٌة (خطوات تتبع حل مشكلة ما .  

 

 اختر االجابة الصحٌحة لكل مما ٌلً :

 أي اإلجزاءاث انخبنٍت ٌُبغً احببػٓب نهخحمك يٍ صحت َخبئج انخجزبت ؟

A. إظشاء ػذج ِؽاٚالخ 

B. فشػ١ر١ٓ اخر١اس  

C. ظشاءاخاٌرؽ١ض فٟ اإل 

D. ذؼ١ُّ إٌرائط   

 يب انذي حسخُذ انٍّ فً حٕلغ يب ٌحذد فً حجزبت يب  :

A. اٌؼ١ٕح اٌؼاتطح 

B. اٌّؼشفح اٌغاتمح   

C.  اٌرم١ٕح 

D. ػذد اٌّؽاٚالخ                               

 أي يًب ٌهً ٌمهك انؼهًبء أكثز ػُذيب ٌسخخذيٌٕ االَخزَج ؟( 01

A.    اٌغشػح 

B.  ذٛافش اٌّؼٍِٛاخ  

C. اٌٍغح 

D. اٌّؼٍِٛاخ ٚطؽرٙا دلح 

 اسخخذاو كًٍبث يخخهفت يٍ انًضبداث انحٌٍٕت فً حجزبت ػهى انبكخٍزٌب يثبل ػهى :( 00
A.  العينة الضابطة 
B.  التحيز 
C. الفرضية 
D. العامل المتغير              

 فً أي انؼًهٍبث انخبنٍت حسخخذو انحٕاسٍب فً انؼهى ؟( 42

 أ( ذؽ١ًٍ اٌث١أاخ
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 ب( ػًّ إٌّارض 

 ِغ اٌؼٍّاء االخش٠ٓض( اٌرٛاطً 

 د( ظ١ّغ ِا روش 

 

 استخدام الحاسوب فً عمل صورة ثالثٌة االبعاد لبناء معٌن ٌعد مثاالً على :( 41
 أ( عمل النموذج 

 ب( العينة الضابطة 

 ج( وضع الفرضية

 د( المتغير التابع           

 

 باره ؟أي المهارات التالٌة ٌستخدم العلماء عندما ٌضعون توقعا ٌمكن اخت( 41
 أ( االفتراض

 ب( أخذ القياسات 

 ج( االستنتاج 

  د( عمل نماذج

 

 أي يًب ٌهً ًٌثم انخطٕة االٔنى نهبحذ ػٍ حم يشكهت يب ؟( 41

 أ( ذؽ١ًٍ اٌث١أاخ

 ب( ذؽذ٠ذ اٌّشىٍح   

 ض( اعرخالص إٌرائط

 د( اخرثاس اٌفشػ١ح            

 

 غٍز فً انخجزبت ؟( أي انًصطهحبث انخبنٍت ٌصف انؼبيم انذي ال ٌخ41

 أ( اٌفشػ١ح

 ب( اٌصاتد  

 ض( اٌراتغ  

 د( اٌّغرمً 

 ( يب انخطٕة االٔنى انخً ٌجب أٌ ٌمٕو بٓب انببحذ لبم انبذء ببسخمصبئّ حٕل يشكهت يب ؟41

 أ( ذؽ١ًٍ اٌث١أاخ

 ظّغ اٌّؼٍِٛاخب(  

 ض( اٌرؽىُ تاٌّرغ١شاخ  

 د( اٌرٛطً إٌٝ االعرٕراض

 

 ّ خالل انخجزبت ْٕ :( انؼبيم انذي ٌخى لٍبس48

 د( اٌؼ١ٕح اٌؼاتطح      _   اٌّرغ١ش اٌراتغ ض(     _ب( اٌّرغ١ش اٌّغرمً        _أ( اٌفشػ١ح   

 

 ( يب االسى انذي ٌطهك ػهى انبحذ انؼهًً ٔانذي ٌؼخًذ انًالحظت نإلجببت ػٍ االسئهت ؟4

 اٌثؽس اٌٛطفٟأ( 
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 ب( اٌثؽس اٌرعش٠ثٟ

 ض( اٌثؽس اٌرمٕٟ

 رؽ١ٍٍٟد( اٌثؽس اٌ 

 

 بر انفزضٍت ؟ب( يب َٕع انبحذ انذي ٌجٍب ػٍ االسئهت انؼهًٍت ببخخ24

 اٌثؽس اٌٛطفٟ أ( 

 اٌثؽس اٌرعش٠ثٟ( ب

 ض( اٌثؽس اٌرؽ١ٍٍٟ  

 د( اٌثؽس اٌرمٕٟ     

  

  تطبيق العلم لصناعة المنتجات .التقنية تعني  (1

  بالتي يصعب فيها إجراء التجار االستقصاءاتيستخدم البحث الوصفي في  (2

  خطيرة أو عالية التكلفة . التجربةتفيد النماذج كثيرا في الحاالت التي تكون فيها  (3

  ألثر المتغير المستقل . تتعرض (التجريبيةالمتغيرة )العينة  (4
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 أي انؼببراث انخبنٍت حصف دراست انكًٍٍبء ؟ -4

a.  اٌفشػ١ح اٌى١ّ١ائ١ح لذ ذظاؽ تئظشاء عٍغٍح ِٓ اٌرعاسب اٌؼشٛائ١ح 
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b. أْ إٌظش٠ح طؽ١ؽح إٌظش٠ح اٌى١ّ١ائ١ح ذظاؽ أٚال شُ ذعشٜ عٍغٍح ذعاسب ٌٍرأوذ ت 

c.  ِٓ إٌظش٠ح اٌى١ّ١ائ١ح ذرطٛس تٛاعطح اخرثاس اٌفشػ١اخ اٌرٟ ذؽاٚي أْ ذفغش ِعّٛػح

 √اٌّشا٘ذاخ ٚاٌرعاسب 

d.  اٌى١ّ١اء لذ ٠ُذسط ِٓ خالي اعرشاذ١ع١ح اٌرأًِ ٚاٌرفى١ش 

e.  ٠ّىٓ أْ ذىْٛ ِشرمح ِثاششج ِٓ ذعاسب ل١ٍٍح فمؾ إٌظش٠ح اٌى١ّ١ائ١ح 

 

 ػهى َطبق أٔسغ   أي انخبنً حى اخخببرِ -2

 _      إٌظش٠ح    √اٌمأْٛ     اٌفشػ١ح          _       

 انفزضٍت:  -1

a.  ذفغ١ش شاتد ٌؼذد ِٓ اٌّالؼظاخ ، اٌرعاسب ، اٌرٛلؼاخ  راخ ػاللح تثؼغ 

b.  ِعّٛػح ِٓ اٌّالؼظاخ 

c.  ؼظ١ٍح العرشاذ١ع١ح اٌرأًِ ٚاٌرفى١ش 

d. ٠ّىٓ أْ ذرغ١ش ٔر١عح ٌٕرائط غ١ش ِرٛلؼح فٟ اٌرعاسب      √    

e.  لذ ال ذغرخذَ ٌرٛلغ ٔرائط ذعشتح ِخطؾ ٌٙا 

 


