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 دادإـع
 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك

 سلطنة ُعمان -كلية العلوم التطبيقية بالرستاق

Crocodile Chemistry
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أنواع املعامل االفرتاضية

Kiess,1988

CHRIS. Dede,et al.1996

Harry & 

Edward,2005Herga.et,2014

 (1شكل رقم )
 أنواع املعامل االفرتاضية
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 أهمية املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم:

 

 

 

 

  

  

 

 

 :على تنمية مهارات التعلم االستقصائي املعامل االفرتاضية استخداممميزات 

Harry 
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& Edward,2005

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Slavko & Colm,2004
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(Crocodile Chemistry)

SKOOOL

(Crocodile Chemistry

Tatli & Ayas,2011

VCL
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Tatli&Ayas,2011 
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املعامل االفرتاضية

 مهارات التعلم االستقصائي:
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 أواًل: جمتمع الدراسة:

 ثانيًا: عينة الدراسة:

 (1م )ــــــدول رقــــــج
 ةــــــة الدراســــــعينراد ــــــع أفــــــتوزي
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 :Crocodile Chemistry اواًل: برنامج 
(Crocodile Chemistry

 

 (2جدول رقم )
 عناويني الدروس العملية من كتاب الكيمياء بالصف احلادي عشر بتجربة الدراسة

 7 6 5 4 3 2 1 التسلسل

عنوان 
الدرس 
 العملي

أشكال 
 اجلزئيات

منحى 
ذوبانية 

 مادة صلبة

حتضري 
حماليل 
برتاكيز 

 لفةخمت

تعني الكتلة 
املولية ملادة 
عضوية غري 

 متطايرة

الرقم 
اهليدروجيين 

 ملواد منزلية

معايرة 
األمحاض 
 والقواعد

أكسدة 
الكحوالت 

 األولية

 ثانيًا: بطاقة املالحظة والتقييم:

 ثالثًا: صدق أداة الدراسة:
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 رابعًا: ثبات أداة الدراسة:

 خامسًا: تصميم الدراسة ومتغرياتها:

  

  

  

  

  

 (2شكل رقم )
 ةالتصميم شبة التجرييب للدراس
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سابعًا: تطبيق الدراسة

 

 

 

Crocodile Chemistry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج املتعلقة بتساؤل الدراسة:
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 النتائج على الفرضية األولي:
α

 

 (3جدول رقم )
افات املعيارية نتائج استخدام اختبار )ت( لعينتني مستقلتني وحساب املتوسطات احلسابية واالحنر

 للمجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي

املتوسط  مهارات التعلم االستقصائي اجملموعة
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

  10363 40.3 جتهيز وتوزيع أدوات املواد التجريبية
 ..103 30.5 الضابطة 021. 6026 .7

 0426. 3023 الضابطة *...0. 50.7 .7 .1056 4062 طرح السؤال االستقصائي تجريبيةال
 0666. 4023 الضابطة *...0. 0.7. .7 105.2 .404 تصميم التجربة التجريبية
 .1037 4032 الضابطة 024. 6033 .7 10464 4046 تصميم جدول االستقصاء التجريبية
 0443. 3074 الضابطة *...0. .506 .7 .1054 4035 التنبؤ التجريبية
 0652. 3071 الضابطة *...0. 2023 .7 103.7 3036 تنفيذ التجربة وتسجيل املالحظات التجريبية
 0443. 2074 الضابطة *...0. 5036 .7 .1054 4022 حتويل البيانات التجريبية
 05.2. .304 الضابطة *...0. 4056 .7 10616 4076 استخالص النتائج التجريبية
 07.6. 30.7 الضابطة *...0. 1064 .7 105.2 .404 تقديم التفسريات التجريبية
 0443. 2026 الضابطة *...0. 6061 .7 10722 4024 املقارنة بني املالحظات والتنبؤات التجريبية
 70371 35064 الضابطة *...0. 5016 .7 150235 430.6 وعــــــــــاجملم التجريبية

α
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(

α

Tatli & Ayas,2011

α
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 النتائج على الفرضية الثانية:
α

 (4جدول رقم )
نتائج استخدام اختبار )ت( لعينتني مستقلتني وحساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمجموعة 

 التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي
املتوسط  مهارات التعلم االستقصائي اجملموعة

 احلسابي
االحنراف 

 املعياري
درجات 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 داللةال

 72 07.2. .107 جتهيز وتوزيع أدوات املواد القبلي
 10363 40.3 البعدي *...0. 022. 

 10464 4046 البعدي 016. 7012 72 .1017 2027 طرح السؤال االستقصائي القبلي
 105.2 .404 البعدي *...0. 2066 72 06.2. .307 تصميم التجربة القبلي
 10626 .404 البعدي *...0. 4061 72 0.42. 3 االستقصاء تصميم جدول القبلي
 .1056 4062 البعدي *...0. .607 72 1..0. .207 التنبؤ القبلي
 105.2 4046 البعدي *...0. .404 72 0656. 2064 تنفيذ التجربة وتسجيل املالحظات القبلي
 103.7 4022 البعدي *...0. 6076 72 05.2. 2057 حتويل البيانات القبلي
 10616 40.6 البعدي *...0. 4037 72 05.2. 3067 استخالص النتائج القبلي
 .1054 4035 البعدي 0.6. .303 72 ...10 3027 تقديم التفسريات القبلي
 10722 4024 البعدي *...0. .702 72 0346. 2014 املقارنة بني املالحظات والتنبؤات القبلي
 150312 44036 البعدي *...0. 6063 72 60425 27066 اجملموع القبلي

α
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α

Kiess,1996,p.513

df

d

 (5م )ــــــول رقدــــــج
 حجم األثر باستخدام معادلة ايتا

حجم  (  dقيمة )   (قيمة ) املتغري التابع املتغري املستقل
 التأثري

املعمل االفرتاضي 
 كبري 064. 016. تنمية مهارات التعلم االستقصائي التوضيحي

d(
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Kiess,1996,p.513

α
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 (1) قــــــــــــمرف

□□

□□

 املستويات اراتــــــــــــــــامله مهارات التعلم االستقصائي م
 ضعيف متوسط عالي

    حتديد املواد الالزمة لإلستقصاء املعملي جتهيز وتوزيع أدوات املواد 1
    جتهيز وتصنيف املواد وترتبيها حسب خطوات التجربة

    يطرح سؤال استقصائي على زمالئة باجملموعة طرح السؤال االستقصائي 2
    ن السؤال االستقصائي من خالل املواد واألدواتيوضح اهلدف م

    وضع تصميم خلطوات التجربة لإلجابة على السؤال االستقصائي تصميم التجربة 3
    يناقش اخلطوات االستقصائية للتجربة مع زمالئة

    يصمم جدول استقصائي ملالحظة متغريات التجربة تصميم جدول االستقصاء 4
    االستقصائي عمليات العلم املراد قياسها يصنف اجلدول

    يكتب تنبؤاته ملا قد حيدث بعد إجراء التجربة التنبؤ 5
    يكتب تنبؤاته بالنتائج املتوقعة بعد األنتهاء من التجربة

تنفيذ التجربة وتسجيل  6
 املالحظات

    تنفيذ التجربة بشكل متسلسل حسب اخلطوات االستقصائية
    الحظات والبيانات عن التجربة وتدوينهامجع امل

    حتليل البيانات املستخلصة من التجربة حتويل البيانات 7
    حتويل البيانات إىل أشكال توضيحية ورسوم بيانية

    يستخلص االستنتاجات استخالص النتائج 6
    يستخلص التعميمات

    اتيصصم جدول لتدوين التفسري تقديم التفسريات .
    يقدم تفسريات منطقية للنتائج

املقارنة بني املالحظات  .1
 والتنبؤات

    يقارن بني التنبؤات اليت وضعها والنتائج اليت حصل عليها
    يقارن بني النتائج توصل إليها والنتائج باملعمل االفرتاضي



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (6ج) أبريل( 601)العدد   

 

27

Abstract 

This study aims to identify the effect of using virtual laboratories 
in developing inquiry learning skills in practical lessons of chemistry in 
grade 11 in Oman. The sample was consisted of 72 Grade 11 students, 
distributed among 37 students of experimental group and 35 of control 
group. The first group used a virtual lab which is known as Crocodile 
Chemistry in their experiments and whereas the control group used only 
the traditional lab. 

In order to achieve aims of the study, an observation checklist was 
used to evaluate students developing in inquiry learning skills in their 
chemical experiments in the virtual lab. This checklist consists of (10) major 
steps in inquiry-based learning and (20) minor skills. This instrument’s 
validity was checked by handing out it to a group of professional arbitrators. 
The internal consistency of the reliability was calculated by Cronbach's 
Alpha Factor and it gave a value of (0.81). The study followed the quasi-
experimental methodology, that is based on controlling of variables and 
conducting of observation and evaluation checklist, in addition of a post 
comparison between the experimental and control groups and a pre and post 
comparison of only the experimental group. 

The results of this study revealed that there are statically 
significant differences for the overall total of the instrument with mean 
of (43.06) with respect to the experimental group and (35.64) for the 
control group, except for the two skills those without any significant 
differences (preparation and distribution of the materials and the 
designing of the inductive timetable). 

The study also found that in impact of virtual laboratories  on 
dependent variable was (0.87), this means of the impact of this labs on 
the students’ performance of their practicing of the inquiry-based 
learning skills while using the normal chemical experiments. This was 
according to the excellence of these labs in their clearance, sequencing 
and accuracy. These labs give students more than one chance to 
practicing their experiments.  

The results also showed that there are statically significant 
differences between the pre and post applications in respect of the post 
application for the experimental group with means of (44.36) for the post 
application and means of (27.86) for the pre application of the overall 
instrument expect these two steps those without any significant 
differences (asking the inquire question and give explanations). 

The study recommends the importance of integrate the virtual labs 
in different studying levels, and train teachers how to use and implement 
these labs to develop students’ practical skills. 


