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 العلوم التجارب العلمية في تدريس

ً للعلوم ال  ً كبٌراً باستخدام التجارب وال ٌمكن ان نتصور تدرٌسا ٌرتبط تدرٌس العلوم ارتباطا

ٌقوم على استخدام التالمٌذ والمعلم لتجارب العلوم. والتجارب التً ٌمكن ان تستخدم فً تدرٌس 

جارب العلوم على نوعٌن , فهناك تجارب المختبر والتً ٌطلق علٌها التجرٌب الفردي وت

 العرض وٌطلق علٌها التجرٌب العام.

 تجارب المختبر - أ

هً تلك التجارب التً ٌقوم التالمٌذ بإجرائها بأنفسهم وقد ٌقوم التلمٌذ داخل المختبر بالتجربة 

لوحده او مع مجموعة من زمالئه. ولٌس من الضروري اجراء التجربة فً المختبر. وانما 

ارجه او فً البٌت. ومن امثلة التجارب التً ٌمكن ان ٌمكن ان ٌقوم بالتجارب داخل الصف او خ

ٌقوم بها التالمٌذ داخل الصف التعرف على خصائص المغناطٌس. ومن التجارب التً ٌمكن ان 

ٌجرٌها التلمٌذ فً البٌت دراسة ضغط الهواء من اسفل الى اعلى او من اعلى الى اسفل او من 

 جمٌع الجهات.

 ن طرٌقها ٌمكن :ولتجارب المختبر اهمٌة خاصة فع

 اكتشاف المعلومات العلمٌة الجدٌدة من قبل التالمٌذ -1

 التحقق من بعض المعلومات التً سبق دراستها -2

تدرٌب التالمٌذ على خطوات الطرٌقة العلمٌة فً التفكٌر المتمثلة بوضع الفرضٌات  -3

 واختبار صحتها والوصول الى االستنتاج والتعمٌم.

مٌة المختلفة مثل : المهارات الٌدوٌة والمهارات العقلٌة اكتساب التالمٌذ المهارات العل -4

 مثل المالحظة والوصف والمقارنة واالستنتاج والتحلٌل وغٌرها من المهارات.

اكتساب التلمٌذ المٌول العلمٌة المتمثلة ) الدقة واالمانة العلمٌة والموضوعٌة والتعاون  -5

 وعدم التسرع فً اصدار االحكام وغٌرها(.

حل المشكالت العلمٌة لدى التالمٌذ حٌث عن طرٌق تجارب المختبر تتاح تساعد على  -6

 للتالمٌذ الفرصة لحل هذه المشكالت او االجابة عن تساؤالتهم.

 تجارب العرض : - ب
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هً ذلك النوع من التجارب التً ٌقوم المعلم بإجرائها امام التالمٌذ او التً ٌقوم بها تلمٌذ امام 

ٌهه , وبفضل الكثٌر من المعلمٌن استخدام تجارب العرض زمالئه تحت اشراف المعلم وتوج

 بدالً من تجارب المختبر لالسباب التالٌة:

 عدم وجود المختبرات فً اكثر المدارس االبتدائٌة -1

 توفر الجهد والوقت للمعلم والتالمٌذ -2

 توفر االدوات والمواد المستخدمة -3

 تعطً نتائج واحدة لجمٌع التالمٌذ -4

 رض فً الحاالت االتٌة:وٌمكن اجراء تجارب الع

تستخدم تجارب العرض كمقدمة لتدرٌس بعض الموضوعات او الوحدات الدراسٌة  -1

 الجدٌدة

تستخدم تجارب العرض فً توضٌح بعض المعلومات او العالقات. فمثالً عند تدرٌس  -2

حركة الهواء داخل الرئتٌن ٌمكن القٌام بتجربة امام التالمٌذ لتوضٌح الحركة النفسٌة 

 م االنسان.داخل جس

تستخدم تجارب العرض لتوضٌح بعض التطبٌقات للمبادئ العلمٌة. فمثالً ٌستخدم  -3

 الجرس الكهربائً لتوضٌح التأثٌر المغناطٌسً للتٌار الكهربائً.

 تستخدم تجارب العرض كغٌرها من الطرائق االخرى لتحقٌق اهداف تدرٌس العلوم -4

 تستخدم تجارب العرض لتقوٌم التالمٌذ -5

 ارب العرض لالجابة عن تساؤالت التالمٌذ ومشكالتهمتستخدم تج -6

 االعتبارات الواجب مراعاتها عند استخدام تجارب العرض

عند القٌام بتجارب العرض ٌجب اشراك اكبر عدد من التالمٌذ فً القٌام بهذه التجارب  -1

 بشرط ان ال تمثل خطورة علٌهم

 ٌجب ان ٌكون الهدف من العرض واضحاً امام التالمٌذ -2

ً وٌجذب انتباه التالمٌذ, وٌتحقق ذلك من خالل استخدام  ٌجب -3 ان ٌكون العرض مشوقا

 االسئلة والمناقشة اثناء العرض او عن طرٌق اخفاء االجهزة واالدوات ... الخ.

ٌجب توفٌر المشاهدة لجمٌع التالمٌذ عند القٌام بالعرض. فقد تكون هناك عوامل تؤدي  -4

ٌع التالمٌذ ومن هذه العوامل كثرة عدد التالمٌذ اللً عدم وضوح المشاهدة من جانب جم
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واستخدام االدوات واالجهزة الصغٌرة الحجم ووجود بعض العوامل الطبٌعٌة داخل 

 الصف مثل االضاءة او وجود حواجز تخفً العرض .... الخ.

ٌجب االعداد للعرض. ولتحقٌق ذلك ٌتعٌن على المعلم ان ٌراعً عند التخطٌط للدرس  -5

ة بالمواد واالدوات واالجهزة التً ٌحتاج الٌهاو وان ٌتاكد من سالمة هذه ان ٌضع قائم

االجهزة واالدوات وصالحٌتها لالستخدام. كما ٌجب علٌه ان ٌقوم باجراء التجارب قبل 

 عرضها على التالمٌذ

 

 

 


