
 
 

 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך  09/07.13הפרויקט בוצע  על פי מכרז מס'      1 
 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך©                               

 

 

 متأرجح رفّاصوصف لحركة ثقل معلق على 

 ورقة بحث للطالب

كان لدى الكثير منا . السعة بقيمة على يتعلّقأن زمن الدورة ال في التجربة األولى التي أجريناها معًا، وجدنا 

التي يجب عبورها خالل  المسافةاعتقد البعض منا أنه مع زيادة السعة، زادت أيًضا : فرضيات مختلفة

أيًضا،  سرعة الثقل تدورة واحدة، وبالتالي سيزداد زمن الدورة؛ اعتقد آخرون أنه مع زيادة السعة، زاد

. المفاجأة تُثير السعةبزمن الدورة فعاًل متعلق أن  فرضناعلى أي حال، قّل. وبالتالي فإن زمن الدورة سي

زمن الدورة ال يتعلّق  أن نبيّن لماذاالتحدي هو يجة في التجربة. التحدّي لفّك وفهم الفرق بين الفرضية والنت

 !لسعةبا

يجب ؟ هل هناك عامل آخر في تفسير الظاهرة  اعتباراتنا منظومةهل من الممكن أننا نسينا شيئًا ما في 

 طول المسار؟ غير، أخذه بالحسبان

 - في المنظومة آخر تأثير عامل، في ذلك يتعلّق بطول المسار والسببزمن الدورة ال أُثبَت أّن في الواقع، 

 .السرعة

 التأرجح.السرعة أثناء  فيفي هذه الصفحة سنبحث 

 

 

 

 بين زمن الدورة والسعة -تذكير  .1

 سعات خالل دورة واحدة؟ 4اشرح لماذا يتحّرك الثقل مسافة  

__________________________________________

_____________________                             

 تغير السرعة  ووتيرةلسرعة ا .2

في تلك . الثقلفي اللحظة التي نترك تأرجح بمجرد اليبدأ 

على  التخطيطظهر يُ . اللحظة، تكون سرعة الثقل صفر

 زمنيّة فترات في للثقلالعلوي  األيسر مكان الطرفاليسار 

الفرق الزمنّي بين أي أن . من الثانية 1/30قيمتها  متساوية

 .ثانية 1/30كل نقطة ونقطة تليها هو "دقة" ساعة قيمتها 

من أدنى  حركتهالثقل في  أن النقاط تصف مكان واافترض .أ 

الذي  الزمن واالنقاط واحسب واعدّ . نقطة إلى أعلى نقطة

 .ه الثقل للوصول من أدنى نقطة إلى أعلى نقطةاستغرق

 سعة

 سعة
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______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 مأثناء الحركة؟ كيف حددت كل الوقت السرعةكبُر هل ت. لألعلى في طريقه حركة الثقل واصف .ب 

 ؟ذالك

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 تغيير السرعة في كل ربع .3

نقسم الحركة إلى أرباع كما هو موضح في 

 الشكل على اليسار

في كل  وارسمأفي الجدول أدناه،  .أ 

" من زمن الدورة سهماً يصف بعرُ "

، اتجاه السرعة في بداية الربع

كلما . خالل الربع إضافيتينومرتين 

 (انظر الى األسهم الموجودة  كمثال في الجدول)زادت السرعة، زاد طول السهم 
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 دهش تم بعدما الرفّاص يتحّرر عندما

 االسفل نحو

 الثقل سرعة وقيمة اتجاه

 علىألل طريقه في

 الثقل سرعة وقيمة اتجاه ارتفاع اعلى من الثقل ينزل عندما

 سفلألل الطريق في
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 قّمةفي  -السرعة 

 االرتفاع
 

بعد  لحظة - السرعة

 بداية الربع
 لحظة -السرعة  

 االرتفاع قمة تحت
 

فوق نقطة  -السرعة 

 التوازن
فوق نقطة  - السرعة 
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قريباً   - السرعة

 نقطة التوازن من
 

بعد  لحظة - السرعة

 بداية الربع

 

 لحظة -السرعة 

 بعد بداية الربع
 

 -بداية الربع 
السرعة في أدنى 

 نقطة

السرعة 

 صفرهي 

 -نهاية الربع 
السرعة في أدنى 

 نقطة

 

 من األرباع األربعةربعٍ في كل  السرعةالتغيّر في ما هو اتجاه السرعة، وما هو    . ب

 .لجدول التالي للتلخيصبا استعينوا؟ لزمن الدورة

 الربعالسرعة خالل في التغير  اتجاه السرعة خالل الربع 

عند  التحّررمن لحظة : الربع األول

منتصف نقطة  حتىالنقطة السفلية 

 (االتزان) التأرجح

 السرعة تزداد الى االعلى

 حتى منتصف نقطة المن : الربع الثاني

 االرتفاع قمة
  

نقطة  حتىاالرتفاع  قمةمن : الربع الثالث

 (االتزان)منتصف 
  

 حتى منتصف نقطة المن : الربع الرابع

 النقطة السفلية
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 من سرعة صفر إلى أقصى سرعة؟ زمن أكبر للثقل حتى يصل استغرق تذبذبٍ  ج. أليّ 

________________________________________________________________

__ 

 

 :اكملوا الجدول تلخيص.  د

 الثقل على اليسار الثقل على اليمين  

 صغيرة  كبيرة  السعة

   السرعة القصوى

الزمن الكلي لنصف تذبذب )من 

 االسفل الى االعلى(

  

 

 

 السرعة القصوى خالل التذبذب. .4

على يمين االن سنقارن بين تذبذبين، الفرق بينهما هو السعة.  

مكان الثقل الذي ُحّرر بسعة كبيرة وعلى يسار  سطرةمال

 المسطرة مكان الثقل الذي ُحّرر بسعة صغيرة.

 

قد قطع  الثقلعلى اليمين، أن يظهر من صورة المجموعة  .أ 

احسب سرعة  .ثانية 1/30سم في  2مسافة قصوى تبلغ 

 .يةالزمنه الفترة خالل هذ الثقل

______________________________________

______________________________________ 

تكون السرعة القصوى ( يسار أميمين )في أي تذبذب ب.  

 ذلك؟ مأكبر؟ كيف حددت

______________________________________

______________________________________ 
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يمكن القول انه عندما تكون السعة أكبر، فان السرعات في كل جزء تكون أكبر وتأثير العاملين )المسافة 

 والزمن( يلغيان بعضهما البعض وفي نهاية األمر زمن الدورة يبقى ثابتاً. 

 

  تغير السرعة والقوة المحصلة خالل التذبذب )التأرجح( – ورقة بحث للطالب

 

 غير الثقل سرعة. نوعاً ما معقدة لكنها لوهلة، بسيطة تبدو رفّاصال طرف على للثقل البسيطة التوافقية حركةال

وتصغر  تكبر لسرعة, حيث أنَّ اارتفاعين بين نازالً  -يتحّرك صاعداً   الثقل ، المراحل من مرحلة بأي وال ثابتة

ولهذا  بدقة ذلك رصد من تمنعنا الحركة سرعة لكن الثقل حركة رصد بواسطة ذلك مالحظة يمكنناعلى التوالي. 

دقيق. تخطيط نقاط تعقُّب للجسم من  بشكل الحركة لنا يصور بأن كفيل فيديو مقطع. بحاجة لمساعدة في ذلك

ح األمر بشكل أفضل.   خالل الفيلم يوّضِّ

 حركة بهذا التعقيد؟يمكننا تنبؤ كيف 

على تصرف المجموعة بطريقة بسيطة, بوصف سنبحث العوامل التي تؤثر في هذه الفعالية سنحلّل بشكل كيفّي 

كالمي, من خالل استعمال قانون نيوتن الثاني, منه نتعلم تطور الحركة مع مرور الوقت. حسب القانون الثاني 

 لنيوتن :

 .طردية عالقة هي والتغيّر في السرعة الثقل على القوى محصلة بين العالقة

 .السرعةفي  رالتغي باتجاه هو الثقل على المحصلة القوة أتجاه

 رفّاص على المعلق الثقل حركةتؤثر هذه األمور على  كيف سنرى

 

 ؟ التأرجح خالل للسرعة يحصل ماذا  .1

 بفوارق زمنية متساويةالمتأرجح على الرفّاص الثقل  مكان في يسار الرسم أشير الى

نقطة على الثقل في أزمنة متعاقبة لوصف مكان الى اسفل.  خالل حركته ومتعاقبة

الفرق الزمني بين كل نقطتين متجاورتين في التخطيط هو  يسمى "تخطيط تعقبات".

كيف تتغير السرعة خالل الحركة،  بشكل كيفيّ  رأينا ةسابقثابت. في الفعالية ال

ادناه. القوة تتعلق طرديا بالتغير  دولجووضحنا ذلك بواسطة أسهم كتلك التي في ال

 .التأرجح ة خالل الحركة. سنحاول توضيح كيف تتغير السرعالسرعةفي 
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 :متعاقبتين فترتين زمنيتين بين السرعةفي  يرالتغ عن التعبير

 .سابقة زمنية فترة في السرعة وسهم معينة، زمنية فترة في السرعة سهم بين الفرق هو السرعةفي  التغير

 :واضحه طريقة هنالك مستقيم خط علىفي الحركة  سرعة؟ سهمي بين الفرق حساب يمكن كيف

 االول السهم نهاية في موجودة بدايته, منقط بسهم السرعةفي  للتغير ونرمز واحدة بداية نقطية في السهمين نضع

 :كالتالي الثاني، السهم نهاية في ونهايته

 

 

 

  

v1 

v2 

Δv = v2 – v1   
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 السرغة. في في الجدول التالي نربط بين سرعة الثقل المتحرك نحو االسفل. وبين التغير 

 مكان الثقل المتحرك لألسفل 
 مقدارسهم يمثل 

لسرعة ا
  واتجاهها.

في الحركة ر السرعة المتحركة يمثل اتجاه تغيسهم 

 .لألسفل

قّمة االرتفاع بين  .A صفر   في قّمة االرتفاع 
 القّمةمنتصف بين وال

 حجرتأال ووسط

 

في المنتصف بين القّمة ووسط 
 التأرجح  

 

B .الطريق منتصف بين 

 وسط إلى القّمة من

 منتصفو التأرجح

 وسط من الطريق

 التأرجح حتى القاعدة 

 

 

 وسط التأرجح

 )אמצע התנודה(

 

في المنتصف بين وسط التأرجح 
 وأسفل  التأرجح  

 

 C . التأرجح بين وسط

 وأسفل التأرجح

 أسفل التأرجح  

 
 صفر 
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 الثقل في حاالت مختلفة الرّفاص على العالقة بين اتجاه القوة المحصلة والقوة التي يشغّلها . 2

 امامك رفّاص معلق علية ثقل يتأرج أعلى أسفل.

 ثقل خالل الحركة: التعمل قوتان على 

Fg :قوة الجاذبية قيمتها mg ( قيمته)ثابته 

 Fsp: متغيرة خالل الحركة.ال – القوة التي يشغّلها الرفاص  

 هو القوة المحصلة.  مجموع هاتين القوتين

 : تذكر

حسب قانون نيوتن الثاني اتجاه محصلة القوى هو باتجاه  . أ

 التغير في السرعة 

. 

 الجدول الذي قمت بتعبئته سابقاً. في لقد تم إيجاد اتجاه تغير السرعة  ب.

استعن برسم األسهم الذين يصفون اتجاهات هذه القوى وبناًء على اجوبتكم في الجدول من السؤال األول 

 أكملوا الجمل التالية: و

اتجاه  ,______  القوى المحصلة، نحو / اتجاه تغير السرعة ،بين القّمة ووسط التأرجح, Aفي الوضع . أ

/ من كبر نحو االعلى ا الثقلعلى  رفّاصال يؤثرهاالقوة التي  قيمة لذلك فانو , قوة الجاذبية نحو االسفل 

 .قوة الجاذبية التي تشغّلها الكرة االرضيةمساٍو ل  / اصغر من 

                                             ,_______ هو القوة المحصلة  /ير السرعة اتجاه تغ وسط التأرجحفي ,  Bالوضعفي . ب

اكبر ولذلك مقدار القوة التي يشغّلها الرفّاص على الثقل نحو االعلى بالضرورة , الجاذبية نحو االسفلاتجاه قوة 

 .قوة الجاذبية تشغّلها الكرة االرضية مساٍو ل /  اصغر من  / من

اتجاه  ,_______  القوة المحصلة هو  /اتجاه تغير السرعة  ،بين الوسط وأسفل التأرجح, C في الوضع. ج

 اكبر مننحو االعلى بالضرورة  الثقلعلى  رفّاصال يشغّلهاالقوة التي  مقداربالتالي , الجاذبية نحو االسفلقوة 

 .تشغّلها الكرة االرضية التي قوة الجاذبية مساٍو ل /  اصغر من  /
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 .سرعة وبمحصلة القوى خالل التأرجحالرات في يّ تغ. 3

المحصلة والسرعة ليس متشابهاً.ممكن ان تعمل القوة نحو االعلى, في االسئلة السابقة وجدنا ان تصرف القوة 

عندما يكون اتجاه الحركة  نحو االسفل. سنحاول  تلخيص العالقة بين تصرف القوة المحصلة والسرعة بنقاط 

فعاليّة ارباع التأرجح كما فعلنا في ال 4مختلفة اثناء التأرجح في الجدول التالي . انتبهوا اننا نُعيد النقاش في 

 السابقة.

 

 اتجاه السرعة
 :مقدار السرعة
 تكبر ام تصغر

اتجاه تغيير 
 السرعة

اتجاه محصلة 
 القوى

 : الربع االول

 من األسفل وحتى نقطة الوسط
 إلى أعلى  تكبر إلى أعلى 

 : الربع الثاني

 من نقطة الوسط وحتى القمة 
    

 : الربع الثالث

من قمة االرتفاع حتى نقطة 
 الوسط 

    

 : الربع الرابع

 من نقطة الوسط حتى األسفل .
    

 

 تلخيص : 

أحياناً يظّن البعض انَّ اتجاه حركة الجسم مشابهة التجاه  .مهم جداً استعمال قانون نيوتن الثاني بطريقة صحيحة 

    التغيّر في السرعة . القوة ال تحّدد السرعة وإنّمايعني اّن القانون الثاني لنيوتن  ,وهذا خطأ القوة التي تحركه . 

اليوم فعلنا هذا لحركة تحت تأثير قوة الرفّاص وقوة الجاذبية, لكّن هذا المبدأ قائم ألّيِّ قوى كانت . على كل حال 

حيث اّن التغير في السرعة يتناسب تناسباً طردياُ مع محصلة القوة )مجموع الحركة تتصرف على هذا النحو 

 القوى التي تعمل على الجسم(

وجدنا في هذه الحركة اّنِّ اتجاه القوة المحصلة يتغير, وتعمل في نصف التأرجح نحو االعلى, ونصف التأرجح 

 نحو االسفل. التغبّر في اتجاه القوة  هو المّميز األساس من لظاهرة التأرجح. 
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 ؟اهقوم بوظيفت  ت، كيف اوظيفتههي ، ما يما ه – اتالّرفّاص

 

 اتالّرفّاصالتّعّرف على  –المرحلة أ 

.  حّددوا اتالّرفّاص تَستعملأدوات مختلفة الّتي  \ ابحثوا في اإلنترنت عن معلومات حول أجهزة .1

أداة، وكيف يقوم الّرفّاص بوظيفته المرجّوة. سّجلوا  \ رفّاص في كّل جهازالّ ما هي وظيفة 

 المعلومات في الجدول الُمرفق أدناه.

 ؟ بوظيفته المرجّوةكيف يقوم الّرفّاص  وظيفة الّرفّاص جهاز \أداة 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

أّي إجابة جيّدة وأّي إجابة بحاجة إلى  رأيكم، هل اإلجابات جيّدة؟ بحسبتمعّنوا في نّص اإلجابات التّالية: . 2

  لماذا؟  تعديل؟ 

 ؟ بوظيفته المرجّوةكيف يقوم الّرفّاص  وظيفة الّرفّاص أداة \جهاز 

 ميزان يعمل بواسطة رفّاص

 

 الكرة األرضيّةبواسطة جذب الّرفّاص  قياس الكتلة
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 ؟ بوظيفته المرجّوةكيف يقوم الّرفاص  وظيفة الّرفّاص جهاز \أداة 

 لطيفيؤّدي الى شعور  ماكن ُمختلفةأل ُمحّدددعم  اترفّاصفرشة 

 

ً .  حّضروا شرح3 ال ُمّدة لِّ  عليُكم عرضه أمام طاّلب الّصفّ  عن جهاز واحد إضافي حسب اختياركم، اً شفويّ  ا

دقائق.  يجب أن يحتوي الّشرح على معلومات حول وظيفة الّرفّاص في الجهاز، وأيضا صفات  3 تتعدى ال 

 . موفَّقةاجابات غير  صياغةتتجنّبوا في الجهاز. حاولوا أن  الُمستغلّةالّرفّاص 

 \العرض. يمكنكم االستعانة بإحدى وسائل العرض، مثل: رسمة  وظيفة كل واحد فيقا بينكم ُمسب وّزعوا

 فيديو قصير. \)מצגת( عارضة 

 

 ؟الشيء واقعّي ؟ هل هو دقيق هل هذا  –بواسطة الّرفّاص  الزمنقياس 

 زمن دورة واحدة قياس  - ورقة بحث للطالب

 

 القّصة

 دونفي هذه األيّام  مدى إمكانية عيش وبقاء األنسان فحص بهدف بعيدة لجزيرة فيزيائيين بعثةخرجت 

 . العصرية التكنولوجيا

لم يكن في خدمة الفزيائيين طاقة كهربائية. ال يوجد مولّد كهربائّي.  ال توجد بطاريات كهربائية 

 واجهزة تحوي بطاريات كهذه. األهّم من ذلك لم يكن لديهم ساعات او حتى ساعات ميكانيكية . 

غم من ذلك, احد اعضاء البعثة المهمين, وهو استاذ فيزياء, احضر ادوات بسيطة من مختبره في  بالرَّ

 رفاصات.  -المدرسة 

بما أنَّهم فيزيائيون, بدأوا ببناء  معدات اساسية, من ضمنها اجهزة قياس. كان هذا تحٍد كبير. نحن 

  سنفحص, في مختبر المدرسة,  اذا كان االمر ممكنا بالفعل.

 مهمتنا

هل من الممكن استعمال الرفّاصات لقياس الزمن ؟ اذا  -السؤال االول الذي سنطرحه على انفسنا هو

 كانت االجابة نعم, السؤال الذي يطرح نفسه ماذا علينا ان نفعل كي يكوَن القياس دقيقاً قدر االمكان ؟

 أدواتنا

 مرافق, (smart phone)ز الخليوي الموجودة في الجها(stopper) رفّاصات، مسطرة, ساعة توّقف 

لنعلق عليها الرفاص بشكل ثابت. ساعة التوقّف تكون لنا كمعيار لقياس الزمن وبواسطتها  تعليق

 نستطيع أن نُقّدر مدى دقّة قياس الزمن بواسطة الرفّاص.
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 ؟ الزمنلماذا نستخدم الرفاص  لقياس 

ناقشوا نقاشاً أّولياً داخل فريقكم وصيغوا كتابياً اجابتكم عن السؤال : لماذا يفكر الفيزيائيون انَّ  .1

الرفاص يمكن أن يساعد في قياس الزمن ؟ ما هو المميّز للرفاص الذي يمّكن ذلك ؟ كيف 

 يمكن فحص هذا المميِّّز ؟ 

 

 واحدة زمن دورة تعيير الرفاص : قياس 

ز في . نركّ له واحدةدوره ستغرق ت الزمنمن الزمن, علينا ان نعرف كم ستخدم لقياس اذا كان الرفاص يُ 

 . اإلتِّّزانالدورة االولى الهتزاز الرفاص المحرر من حالة 

من الزمن, من لحظة تحرير الرفاص والثقل. نفّذوا البحث  األولىقيسوا كم استغرقت الدورة  .2

رفّاص والثقل , وباقي اعضاء الفريق يقومون في فريق ,حيث ان احد اعضاء الفريق يحّرر ال

 بالقياس. 

 اضغطوا على ساعة التوقف من لحظة تحرير الرفاص والثقل المعلّق عليه من حالة السكون. 

 اضغطوا مرة اخرى على ساعة التوقف عند إكمال الدورة االولى. 

 كّرروا عملية القياس عدة مرات, كي تستطيعوا تحسين جودة قياسكم . 

 انتم راضون من دقّة القياس ؟ كيف حددتم ان القياس دقيق؟ والي مدى هو دقيق؟هل 

اذا كانت عدم دقة ملحوظة, ما هي اسبابها ؟ كيف يمكن حسب رأيكم التقليل من عدم الدقة في 

 القياس ؟ 

َحت .   ناقشوا هذه االسئلة داخل فريقكم. صيغوا خطيّاً إجابات الفريق لألسئلة التي ُطرِّ

 هل هذا دقيق ؟ ؟واقعيّ هل هذا  –بواسطة الّرفّاص  زمنالقياس 

 قياس الزمن لعدة دورات - ورقة بحث للطالب 

 زمن الدورة الواحدة. وومنها نستنتج ما هلعشرة دورات متتالية ، سنقوم بقياس المّدة الّزمنيّة بعد النقاش الصفيّ 

أعضاء  وثالثة منيقوم بتحرير الّرفّاص والثّقل،  الفريقأحد طالب أّن  حيث، تُجريها كل الفَِّرقه التّجربة هذ

 القياسات. بإجراءيقومون  ( 3, باحث 2, باحث 1الفريق )باحث 

 وفي كل قياس تقيسون عشرة أزمنة دورة متتالية.قياسات عشرة قوموا ب .1

سّجلوا  ) في األعمدة الثاني, الثالث والرابع ( في الجدول هوسّجلو دورة واحدةمن كل قياس احسبوا زفي نهاية   

بين القياس  النّتائج )الفرق ومجال، )العمود الخامس( لكّل واحد من القياسات معّدل القياسات للقياسات المختلفة

 الدورة. في نهاية سلسلة القياسات احسبوا معّدل زمن )العمود السادس( (للباحثين الثالثة األكبر والقياس األصغر

 . باحث )السطر األخير(لكل  ئجالنّتا مجال، باحث )في السطر قبل األخير(لكّل 

 (s) الّذي تّم قياسه الدورةزمن  رقم القياس
زمن معّدل 
 (s) الدورة

       النّتائج مجال 
(s) 
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   3باحث  2باحث  1باحث 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

معّدل النّتائج 
 (s)باحثلكّل 

     

النتائج  مجال
 (s)باحثلكّل 

     

 حدأل)على سبيل المثال: هل الباحثين فروقات قياسيّة متتالية بين  تإذا توجد وحّددواتمّعنوا في الجدول  .2

أصغر بشكل خاص ألحد الباحثين كان مجال القياس ؟ هل خاّص وبارز لالباحثين كانت قياسات أكبر بشك

ً  ؟فإنّها تشهد على ماذا, حسب رأيكم وجدتم فروقات كهذه،؟(. إذا وبارز  تكم.اإجاب صيغوا خطيّا

 

 نحُصل على، باحث؟ في كل سلسلة القياسات، لكّل  الدورةلزمن  األفضلالتّقدير  حاولوا أن تقّرروا ما هو .3

، مجّرد تقدير امفهوم ضمنًا اّن هذ. ومع ذلك، قياسهمقدار الّذي تّم لل األفضلالتّقدير نعتبره معّدل الّذي 

الى معّدالت مختلفة.  يصلون باحثون مختلفونذلك،  إلىمتساوية. إضافة ليست كل القياسات ألّن وذلك 

. قلّ األ" نتائج القياسات حول المعّدل سيكون توزيع" وهو الذي لديه – األكثر دّقة الباحثعلينا أن نختار 

ً . معيّنةفي سلسلة قياسات  מדד פיזיר(وزيع )مؤّشر ت لكم ماذا يعني عّرفوا  اجابتكم . صيغوا خطيّا

 

من  قياس الّذي قام بأفضل الباحثمن هو. فّكروا للتوزيعمؤّشر تم تعريف : خالل نقاش في الّصف تطبيق .4

 ؟ بين الباحثين الثالثة
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 بالّسعة الدورةزمن  عالقة –بواسطة الّرفّاص  الزمن قياس

 ورقة بحث للّطالب

 دقيق؟ دوريّة بشكلٍ هل الحركة الّتي قمنا بقياسها في الّدرس الّسابق هي 

 مثالً . فرضنا اّن القياس بشروط مختلفة، زمن الدورةفي قياس  باسباب عدم الدقهفي الفعاليّة الثّانية تناقشنا 

ً قّوة الّرفّاص، أو الّسعة االبتدائيّة للتّذبذب، ممكن ان تكون   لعدم الدقه. مسببا

ال  زمن الدورة ولكن يبدو أن  الّسعة في التّجربة ليست ثابتة. يوجد تناقص للتّذبذب خالل الّزمن،  واضح أن  

اّن الن ه لو ُكنّا على خطأ فيتغيّر بشكل كبير. هذا األمر يحتاج الى بحث، 

  دقيقه. ساعة كستخدم تُ  لن المنظومة

  التّذبذب. حول النقاشات تمّكننا قبل أن نتقّدم، سنعّرف عّدة مصطلح

   

 لسقفرفّاص، موصول بطرفه األّول  ُوصف بهفي اليسار  نستعين بالتخطيط

 معّين.ثقل بطرفه الثّاني موصول و

 اتزان وضعيّة، نقول انّها في سكون متواصل وضعيّةعندما يكون الثّقل في 

 (.التخطيطفي  2 وضعيّة)ال

ثّم  3 وضعيّة التخطيطنسحب الثّقل نحو األسفل حتّى النّقطة الموصوفة في 

ويصل  اإلتزان وضعيّةسحب الثّقل نحو األعلى. سيمّر الثّقل يو شكله السابقنحّرره. الّرفّاص يبدأ بالعودة الى 

 (.1 وضعيّةقبل أن يغيّر اتّجاه حركته ) توقّف لحظيّ  وضعيّةل

  استطالة أو انقباض ، قبل سكون مستمرّ  وضعيّةمكان الثّقل في  – משקל( )נקודת שיווי اإلتزاننقطة

 . الّرفّاص

 مقدار الّسعة  نحددنحن  . اإلتزاننقطة الذي يصله الثقل عن قصى األ لبعدا – )אמפליטודה( سعة

 و يتم قياسها بوحدات الّطول. A يبدأ بالتّذبذب. يُرمز الى الّسعة بِّ  حتىبسحب الّرفاص نحو األسفل 

 الّسرعة ) نفس  نفسنفس الموقع وليعود  ثّقل أنللالمطلوب  الزمن هوزمن دورة واحدة  – زمن الدورة

 بدأ منها حركتهالتي  وضعيّةالعود الى ي حتىالمطلوب للثقل  الزمن، مثالً مقدار الّسرعة و اتّجاه الّسرعة(. 

 (.التخطيطفي  3 وضعيّة) ال

 ( דעיכהتناقص) –  طاقة.  خالل عمليّة التّذبذب يوجد  )أو الُمنقبض( ُمخّزنة المستطيلفي الّرفاص

 فقداناحتكاك بين الّرفّاص والهواء في الغرفة، وأيضا احتكاك بين أجزاء الّرفّاص. هذه الّظاهرة تؤّدي الى 

  للّسعة. تدريجيّ  تقليل – يحدث تناقص الحالةّطاقة خالل التّذبذب. في هذه 

هل  ر زمن الدورة،امكانّية تغيّ  حول، وافترضوا افتراًضا الفريق داخلاولي قوموا بنقاش  .1

 .الوقت؟ علّلوا افتراضكم معال يتغيّر  زمن الدورةهل  ،حسب رأيكم؟ هل قلَّ ازداد؟ 
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. قوموا تُعطي إجابة عن السؤال صيغوا اقتراحا لتجربةلفحص افتراضكم.  تناقشوا في طرقٍ  .2

  بالتّجربة.بإجراء 

اعرضوا نتائج القياس التي اعتمدتم عليها. ّسؤال الّسابق. التي وجدتموها للجابة اإل اكتبوا .3

 .اشرحوا كيف أذَت هذه النتائج لإلجابة
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 البحثفعّالية  تقييم

 ورقة بحث للطالب

 

 .الدورة زمن رتغيّ  امكانية حول فرضيات بفحص قمتم السابق، الدرس في 

  ...السعة تغير مع ،الوقت بمرور الدورة زمن سيتغير كيف: بحث سؤال فحص منكم ُطلب

 عن واإلعالن تجربةال إلجراء سؤال، عن تُعطي إجابة التي تجربة تقترحوا ان منكم ُطلب الخصوص، وجه على

 الى النتائج تؤدي كيف وشرح اجابتكم، عليها تعتمد التي اتالقياس نتائج عرض للسؤال، إجابة صياغة: نتائجكم

  .االجابة

ً  ةعدّ مُ  اجابة لدينا ليس. اجابته معروفة غير لسؤال اجابة عن تفتيش عملية عن عبارة هو البحث  ان تمكننا التي مسبقا

 سيفحصون الذين الزمالء من مساعدة طلب او نفسناأ فحص علينا يجب". الصحيحة" لإلجابة وصلنا اننا نعرف

  .عملنا

 هذا لتوضيح اخرى؟ بحث مجموعة عمل فحص او نفسناأ فحص عند مراعاتها المهم من التي المعايير هي ما

 .البعض بعضها عن تختلف ذابما تحديد ونحاول ةتقارير مختلف بين سنقارن السؤال

 الكشف عن المميّزات  .أ 

 التقارير اقرأوا. السعة تغيير مع الدورة زمن ريتغيّ  كيف تحديد هدفها التي بحث وظائف عن تقارير ثالثة يلي فيما

ال  التي تقاريرلل( -) واشارة المميّزات ابه تظهر التي للتقارير)+(  اشارة ضع. تميزها التي المميّزات واحواقتر

 التالية: ألمثلةبا استعينوا. المميّزات بهم تظهر

 

 تقرير المجموعة ج تقرير المجموعة ب المجموعة أ ريرتق 

المنظومة موصوفة  مثال:

 لفصّ مُ  بواسطة تخطيط 

  تخطيط ال يوجد  -  تخطيط ال يوجد  - +

ُعرضت مثال آخر: 

النتائج في رسم بياني أو 

جدول ، مع عناوين 

 ووحدات القياس

 ناقصةوحدات القياس  - + +
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 ريرتق ُمميّز

 المجموعة أ
تقرير 

 المجموعة ب
تقرير 

 المجموعة ج
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 توحيد المميّزات .ب 

 عليُكم توحيد المميّزات لمعاييٍر مشتركة. إستعينوا بالمثال التالي والجدول الذي يليه:

 : مجموعة "النظام والترتيب", تُوّحد معايير مثل:كمثال

 .البنود المختلفة لسير التجربة تُعرض بشكل منفصل الواحد عن االخر وليس كلها معاُ كبند واحد 

 كبير وواضح.גופן( بفونت ) الكتابة 

 صيغة واضحة بلغٍة علميّة 

 كتابة عنوان لكّل فصل 

 ُمميّز  د ُمميّز ج ُمميّز ب ُمميّز أ المعيار
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 (يغد ،عماد ،ريم)  أ للمجموعة البحث تقرير

 بحثها تم التي الظاهرة

. دورية تبدو بحركةٍ  وايابا ذهابا يتأرجح وبدأ ل،قثُ  عليه معلق رفّاص قمنا بشد

 نقطة علىأ الى نقطة ادنى من للتحرك والثقل رفّاصال استغرقه الذي الزمن

 .الدورة زمن هو نقطة ادنى ورجوعاً الى

 : البحث سؤال/وهدف فرضية

 اكبر، الشد قوة كانت كلما اصغرأكثر سيكون الدورة زمن ان نفترض نحن

 اكبر، الشدّ  عندما يكون أكبر تكون الرفّاص يشغلها التي القوة الن وذلك

 زمن ولهذا تكون أكبر، السرعة بالمعّدل وعندها يكون أكبر التسارع ان يعني هذا الثاني، نيوتن قانون وحسب

 تأرجح دورة زمن على للرفّاص االبتدائي الشد مقدار يؤثر مهمتنا كيف في نفحص سوف. أقلّ  يكون الدورة

  .على الرفّاص المعلق الثقل

 :التجربة سير

 قسناها)  مختلفة إلبعاد غرام، 200 كتلته ثُقل عليه معلق رفّاص قمنا بشد فرضيتنا، نفحص ان اجل من

 توقُّف ساعة بواسطة قاس منا واحد كل .الثُقل وتحرير االسفل، باتجاه الثُقل سحب بواسطة( مسطرة بواسطة

  .القياس الدقة في زيادةبهدف  للرفّاص دورات عشرة زمن

 .التالي القياسات الثالث في الجدول جمعنا نتائج
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 نتائج:

السعة التي تم 

 رفّاصال تحرير

 )سم( منها

 (ثعشر دورات ) زمن
متوسط زمن 

 (ثالدورة )
النتائج  مجال

 (ث)

 1طالب 

 (عيسى)
   (ريم) 3 ةطالب (عماد) 2طالب 

2 10.2 9.6 10.6 10.13 1.0 

3 9.8 10.1 10.4 10.1 0.6 

4 10.1 10.5 11.0 10.55 0.9 

5 10.7 10.1 10.4 10.4 0.6 

6 10.3 9.9 10.4 10.2 0.5 

متوسط النتائج 

 طالب )ث(لكل 
10.2 10 10.56   

النتائج  مجال

 )ث( طالبلكل 
0.9 0.9 0.6   

  
 زمن الدورة.متوّسط  من (%9-%6) – صغير للطاّلب يُعتبرالنتائج  مجال

 .طالبالنتائج لكل  פיזור() أصغر من توزيعبين الطاّلب دورة ال زمنالفرق بين متوسط 

 

 استنتاجات:

بين الدورة  زمنالفرق بين متوسط  الذي قسناه. دورةال زمنمتوسط  لم تُظهر توّجه واضح لتغيّرالجدول نتائج 

غير كانت لذلك نستنتج أن زمن الدورة ال يتأثر بالتغير في السعة وأن فرضيتنا الطاّلب أصغر من توزيع النتائج و

 مختلف أوليّ  استطالة مقداراستنتاجنا،  َحسبألنه  ،الدورة أزمنةالنتيجة أهمية كبيرة في قياس لهذه  صحيحة.

 دقة قياس زمن الدورة. ىعل يجب أاّل يؤثر

 

 (سالم وسعاد، فؤاد)ب  للمجموعة البحث تقرير

يتغيّر مع أرجح وكيف رفّاص يتيبدأ في التأرجح، هدفنا هو قياس زمن دورة  رفّاص فإنّه على ثقلعلق عندما ن

 .الوقت

 .الوقتبمرور  سيقلّ نحن نفترض أن زمن الدورة 

 :التجربة سير

 .ثُقلال وحّررناسم،  5طول ل شد الرفّاصزمن الدورة، قمنا ب لكي نقيس

 10، ثم أخرىدورات  10وزمن  دورات للرفّاص، 10 زمن ،ساعة توقّفمنا باستخدام  قاس كل واحدٍ  لقد

 في الجدول التالي.طالب ثالثة ل القياساتنتائج  بتجميع. قمنا دورات أخرى
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 القياس رقم
 (ثالدورة ) زمنمتوسط  (ثعشر دورات )زمن 

  (سعاد) 3 طالب (فؤاد) 2 طالب (مجد) 1 طالب

1 10.2 9.6 10.6 10.13 

2 9.8 10.1 10 10.0 

3 9.6 9.8 9.7 9.8 

 

 ، وبالتالي فإن فرضيتنا صحيحة.مع الوقت صغرالدورة ي من خالل قياساتنا، نرى أن زمن

 

 (رواد ودياال، كرين) ج للمجموعة البحث تقرير

 :التجربة

 .هحررناومع الثقل  رفّاصال قمنا بشدّ ، رفّاصعلى  قمعلّ  ثُقلدورة  في تجربتنا، قمنا بقياس زمن

 . كررنا القياس ثالث مرات.رفّاص، زمن دورة التوقّف، باستخدام ساعة قسنا

 التجربةنتائج 

 القياس رقم
الذي  دورةال زمن

 هاسيق تم

1 1.5 

2 1.1 

3 1.3 
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 استنتاجات

 .ثانية 1.3حوالي الرفّاص والثُقل  دورة من خالل قياساتنا نرى أن زمن
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ُمقترح 
لمئشار 

מחוון( )
 البحث

 جزئي جداً  جزئي كامل تفصيل

وصف 
ظاهرة 
 البحث

 وصف كالمي للظاهرة .1

عرض تخطيط أو صورة  .2

 للمنظومة

وصف الظاهرة واضح وبشمل 

تخطيط أو صورة ) كمثال, مجموعة 

 أ(

الوصف غير واضح أو 

 اليشمل تخطيط أو صورة

 وصف الظاهرة ناقص

فرضيّة 
وهدف 
 البحث

ح  .1 صيغة فرضيّة توّضِّ

العالقة بين متغيرات 

 يمكن قياسها عدديّاً.

دعم الفرضيّة , نّص  .2

هدف / سؤال البحث, 

يشمل عالقة بين 

 متغيّرات.

ح العالقةال بين متغيرات  فرضيّة توّضِّ

وتشمل دعم يعتمد على قوانين الطبيعة 

 .وأيضاً تفصيل لهدف البحث

 

ح العالقةال بين  فرضيّة توّضِّ

متغيرات ولكن ال تشمل دعم 

 .يعتمد على قوانين الطبيعة 

 

بحث وهدف فرضيّة ينقص 

غير موصوف على  البحث

 بين متغيرات. عالقةشكل 

 

سير 
 التجربة

وصف تسلسل العمليات  .1

في كل مرحلة في 

 التجربة.

القياس المطلوبة  أجهزة .2

 في كّل مرحلة.

التطّرق للوسائل التي  .3

الدقّة في إتُّخذت لتحسين 

القياس: عدد تكرار 

القياس, استعمال أدوات 

 قياس مختلفة.

الوصف يشمل كّل مركبات مجموعة 

الوسائل التي إتُّخذت التجربة وأيضاً 

 لتحسين الدقّة.

سير التجربة موصوف 

بشكٍل جزئي. ينقص واحد 

 من المرّكبات التالية: 

لتقليل  الوسائل التي إتُّخذت

الخطأ أو وصف أجهزة 

 ياس.الق

سير التجربة موصوف 

بشكٍل جزئي جداً. ينقص 

إثنين من المرّكبات التالية: 

 تخطيط,  الوسائل التي إتُّخذت

لتقليل الخطأ أو وصف 

 أجهزة القياس.

نتائج 

  التجربة

عرض نتائج القياس   .1

بجدول، و/او برسم 

 بياني

كتابه علميه: اسم    .2

المتغير، وحدات 

 القياس. 

لمقدار الخطأ تطرق   .3

 القياس.النسبي في 

عرض في رسم بياني تشمل  النتائج

 –كالميّة  جدول تشمل عناويناو 

عالقة بين متغيّرات تّم قياسها. على 

أسم المتغيّر والوحدات  –كل محور 

 الخطأ النسبي. وأيضاً تطّرق لمقدار

عرض في تشمل  النتائج

جدول تشمل رسم بياني او 

ووحدات قياس  عناوين

تطّرق  ولكن ال تشمل 

 الخطأ النسبي. لمقدار

عرض في تشمل  النتائج

ولكن جدول رسم بياني او 

أو وحدات  عناوين ينقصها 

تطّرق  قياس وال تشمل 

 الخطأ النسبي. لمقدار

االستنتاج 

من 

صياغة استنتاجات  .1

 من النتائج.النابعة 

 على النتائج تعتمداالستنتاجات  
واألخذ بعين اإلعتبار تقدير الخطأ. 
اإلستنتاجات مترابطة مع فرضيّة 

على  تعتمداالستنتاجات  
ولكن ال تشمل  النتائج

 تطّرق أو تصنيف لها. 

 ال ترتبط مع االستنتاجات  
أو الفرضيّة. ال  النتائج

يوجد تطّرق للمعنى 
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ة الفرضي دحضاو  دعم .2 البحث

على ضوء 

 . االستنتاجات

التطرق الى المعنى  .3

التطبيقي 

جد لالستنتاجات، اذا وُ 

  طبعاً.

اذا   البحث وأيضاً للمعنى التطبيقي )
 طبعاً (جد وُ 

اإلستنتاجات مترابطة مع 
فرضيّة البحث ولكن ليس 

 .لمعناها التطبيقي

 التطبيقي لألستنتاجات.
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  التأثير جودة هي وما الدورة زمن على يؤثر الذي ما

 للطالب بحث ورقة

 القصة  مجرى -القصة

 .مشدود ّرفّاص ذبذبات طريق عن الوقت قياس يحاولون لدينا الفزيائيون كر،نتذ كما

زمن الدورة يقّل مع  صحيح أنَّ . الزمن لقياس مالئمة اداة هو ّرفّاصال ان ستنتاجالا لىإ نالفيزيائيو وصل

 اختيار يريدون هم االن. نفس الزمن تستغرق كلها ان حيث دورات، عدة مدار على يحدث ذلك لكن ،الوقت

 يريدون التي الزمنية المجاالت مع تتناسب حيث ، واالوزان ّرفّاصال تشمل يالت-االفضل المجموعة

  .معين ببحث قياسها

 ان يمكن التي العوامل منواحٍد  كلب الدورة زمن يتعلَّق كيف ومعرفة قياس الفيزيائيون يريد ذلك اجل ومن

 االبحاث نهاية في .معين عاملٍ ب الدورة زمن يتعّلق كيف يبحث سوف فريق كل. لفرق انقسموا. عليه تؤثر

 يصيغوا ثم ومن المختلفة الفرق لكل البحوثات ودراسة بينهم، فيما مشترك بنقاش يقومون سوف المنفردة،

  .االستنتاجات

 

  مهمتنا

 .المختلفة المؤثرة بالعوامل الدورة زمن يتعلق كيف دراسة هي انفسنا على نتخذها التي المهمة

 

  معداتنا

 .تعليق مرافق ،(stopper) فوق ساعات مساطر، مختلفة، وأوزان مختلفة اتسيكون بحوزتنا ّرفّاص

 

 مناقشة اولية للفرق -البدء بالعمل

 لهذه العوامل قائمة رواحّضِّ . ةالدور زمن على تؤثر ان يمكن التي بالعوامل داخل الفريق واناقش . 1

 .الُمقترحة

 .االخرى للفرق حضرتموها التي القائمة عرضواإ . 2

 .االقتراحات التي قّدمتها الفَِّرق األُخرىشاركوا في النقاش الصفّي حول  . 3

 

 بكم الخاص للبحث التحضير
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 بين العالقة ببحث مطالب فريق كل. معينة بحث مهمة فريق كل عطاءبإ( ممعلمك) الرئيسي الباحث يقوم

 . (الرئيسي الباحث بواسطة تحديده يتم الذي)  نمعيَّ  مؤثر متغير وبين الدورة زمن

4.  ً لوا خطيّا  االجراءات كل نتتضمَّ  والتي جيدا، ومصاغة واضحة لبنودٍ  ةممقسَّ  بحث، خطَّة سّجِّ

 هو ما)  البحث فرضية ،التجربة منظومة وصف ايضا نتضمَّ ت ان يجبالخطَّة . بالترتيب المخططة

 وصف ووسائل القياس، ةطريق( تجدوُ  اذا)  الفرضية تعليل ،(المتأثر العامل هو وما المؤثر العامل

ً  تروه ما وكل...( بياني رسم جدول،)  القياسات نتائج   .مناسبا

طَّة مواقدّ  . 5  .اعليه للموافقة( المعلم)  الرئيسي للباحث العمل خِّ

طَّة حتلنوا . 6 ً وفق البحث خِّ  .الرئيسي الباحث لتعليمات ا

 

 بكم الخاص البحث اجراء

طَّة وفق البحث بإجراء قوموا  . 7 اعرضوها على  حلها، عليكم بستصعِّ يَ  مشاكل مكواجهت اذا .العمل خِّ

 .الرئيسي لباحثا

طَّة يتضمن مرتب تقرير حضروا. 8  النتائج تحليل ،(...بياني رسم او ) جدولفي  القياسات العمل، خِّ

 .ومرتبة واضحة بطريقة النهائيّة واالستنتاجات

 .الرئيسي ثاحلبعلى ا التقرير إعرضوا. 9

ً وفقالتقري  حتلنوا .10  .الرئيسي الباحث لمالحظات ا

 .لصففي اأمام الطاّلب  بحثكموا عرضكي تل ضروري انه تعتقدوا ما رواحضّ  .11

 بحثكم عرض

 .لصففي اأمام الطاّلب  البحث اعرضوا. 12

  تقييم بحثكم

 كم في الصف سيقّيِّموا وظائفكم  بواسطة معايير التقييم التي بين يديهم. ؤ. زمال13
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الموضوع  للبحث في(  משוב) التغذية الُمرتَد ة

_________________________________________________________ 

 

 تقييمكم  مثال للتقييم   تفاصيل  

وصف 

اهرة ظلل

التي 

  نبحثها

  

وصف كالمي  .1
التي تم  للظاهرة
 بحثها.

او  تخطيطعرض  .2
 صورة للمنظومة.

 

نقص 

معطيات 

محور 

الرسم 

 البياني.

 

 

 

فرضيّة 
وهدف 
 البحث

صياغة فرضيه للعالقة  .1

بين المتغيرات التي 

يمكن قياسها قياس 

 .كميّ 

الفرضية، صياغة  دعم .2

هدف/سؤال البحث، 

 مصطلحاتواسطة ب

 عالقة بين المتغيرات

 

ة الفرضيّ 

تتطرق 

بين للعالقة 

المتغيرات 

 ولكنها ال

تحقق تشمل 

وفقا لقوانين 

 الطبيعة

 

 

 

سير 

 التجربة

  

وصف سير العمل في   .1

 مراحل التجربة.

اجهزة القياس المطلوبة  .2

 كل مرحله.في 

التطرق للوسائل التي  .3

تم العمل بها لتحسين 

دقة القياس: عدد 

القياسات التي رجعتم 

، استعمال عليها

 ادوات قياس مختلفة. 

 

ينقص 

وصف 

الوسائل 

التي تم 

العمل بها 

  الخطألتقليل 

 

نتائج 

  التجربة

عرض نتائج القياس   .4

بجدول، و/او برسم 

 بياني

كتابه علميه: اسم    .5

المتغير، وحدات 

 القياس. 

لمقدار الخطأ تطرق   .6

 القياس.النسبي في 

 النتائج 

تشمل 

عرض 

نتائج في 

رسم بياني 

جدول او 

تشمل 

عناوين 

ووحدات 

قياس لكن 
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ال تشمل 

تطرق 

 لمقدار

الخطأ 

 النسبي. 

االستنتاج 

من 

 البحث

صياغة استنتاجات  .4

 من النتائج.النابعة 

 دحضاو  دعم .5

ة على ضوء الفرضي

 . االستنتاجات

التطرق الى المعنى  .6

التطبيقي 

لالستنتاجات، اذا 

  طبعاً.جد وُ 

االستنتاجات  

على  تعتمد

النتائج 

ال ولكن 

يوجد 

ق  تطرُّ

للنتائج أو 

  تصنيفها

 

 

 

 

 

 


