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 :هشكلة البحث  وأسئلته
والتجرٌب الذي ال ٌنفن عنه بالنشاط العملً أكثر ما ٌمٌز مادة الفٌزٌاء عن غٌرها  ارتباط محتوى المادة لعل  

 .ال بد من توفر مختبر مجهز وفعال من تنفٌذ األنشطة الطالب بأي حال من األحوال، ولكـً ٌـتمكن 
 
 

 :لذلن تتحدد مشكلة البحث فً السؤال الرئٌس اآلتً    

 ؟الصف العاشرلطلبة  أثر تفعٌل التجارب العملٌة فً مادة الفٌزٌاء على التحصٌل الدراسً ما      

     
  : البحثأسئلة 

 :سٌحاول البحث الحالً االجابة عن األسئلة التالٌة، فً ضوء احساس فرٌك البحث بمشكلة البحث 
ما هً األنشطة التً سٌستخدم فٌها التجربة العملٌة كطرٌمة تدرٌس فً مادة الفٌزٌاء للصف . 1

 العاشر  ؟
التجرٌبٌة ، )هل ٌوجد فروق بٌن المتوسطٌن الحسابٌٌن لعالمات طالب مجموعتً الدراسة . 2

فً اختبار التحصٌل الدراسً ٌعزى إلى استخدام التجارب العملٌة فً تدرٌس مادة ( الضابطة 
 الفٌزٌاء ؟

 

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )



 
 
 

 :أهداف البحث
 

 :البحث إلى ٌهدف 

 

 .التعرف على أهمٌة التجارب العملٌة فً تدرٌس مادة الفٌزٌاء * 

 

 .تحدٌد معٌمات استخدام طرٌمة التجربة العملٌة فً تدرٌس مادة الفٌزٌاء* 
 

 الكشف عن أثر استخدام التجارب العملٌة فً مادة الفٌزٌاء على التحصٌل الدراسً * 
 

 .لدى طالب الصف العاشر    
 

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 



 
 

 :أهوية البحث
 :إن أهمٌة هذا البحث ٌعود إلى أهمٌة الموضوع الذي ٌتناوله ، وتكمن أهمٌته فً التالً 

 

 .تناوله جانب مهم من جوانب العملٌة التعلٌمٌة أال وهو الجانب العملً فً مادة الفٌزٌاء .  1
 

 .لد ٌسهم فً التعرف على الصعوبات التً تواجه المعلمٌن فً تفعٌل التجارب العملٌة . 2
 

 .لد ٌسهم فً فتح األفاق أمام عمول الطالب على طرٌك التجرٌب واالبتكار واالبداع . 3
 

 تفعٌل دور الطالب كمحور للعملٌة التعلٌمٌة ، ٌكتشف المعلومة بنفسه من خالل التجرٌب ، مما ٌساهم. 4
 

 .دافعٌة الطالب نحو التعلم وبالتالً زٌادة تحصٌله الدراسً ثارة فً إ    
 

 لد ٌساهم فً تنمٌة التفكٌر العلمً عند الطالب من حٌث تحدٌد المشكالت والتنبؤ وفرض الفروض . 5
 

 .للتوصل إلى استنتاجات وحلول    

 



 
 

 :هصطلحبت البحث
 : العملٌةالتجارب 

 

 األنشطة الممررة فً الكتاب المدرسً وٌنفذها الطالب  باستخدام األدوات المتاحة بالطرٌمة    
 

 .العملٌة  بمتابعة من معلمهم   
 

 :التحصٌل الدراسً
 

 ممدرة الطالب على تذكر المفاهٌم والموانٌن وتفسٌر الظواهر وتطبٌمه لها فً موالف جدٌدة ،  
 

 .وٌماس من خالل تحصٌل الدرجات فً فمرات االختبار التحصٌلً 
 

 :االختبار التحصٌلً
 

 أداة من أدوات المٌاس التً ٌستخدمها المعلم بطرٌمة منظمة لتحدٌد مستوى فهم وتحصٌل  
 

 .الطالب فً مادة دراسٌة محددة  

 



 
 

 :الدراسبت السببقة
 ( 2000) دراسة الزهرانً 

 

 ( 1999) دراسـة عـــدوان 
 

 ( 1992) دراسـة ٌـاسـٌــن 
 

 :وٌخلص فرٌك البحث من الدراسات السابمة إلى التالً 
 

 .هنان معٌمات حمٌمٌة فً المدارس تعٌك تنفٌذ التجارب العملٌة. 1
 

 ٌجب تكاثف الجهود من أجل التغلب على هذه المعٌمات لتوفٌر فرصة أفضل للطالب . 2
 

 .للتعلم عن طرٌك التجربة    
 

 .لدٌهم  تساهم فً اكساب الطلبة المٌم وتنمٌة االتجاهات طرٌمة التجربة العملٌة . 3
 



 
 

 :هنهجية البحث
 

 فً تنفٌذ هذا البحث ،  وذلن لمٌاس أثر المنهج التجرٌبً فرٌك البحث اتبع     

 

 والمتمثل على المتغٌر التابع ( التجـارب العملٌة )المستمل المتمثل فً المتغٌر  

 

 (.التحصٌل الدراسً ) فً                             
 



 
 

 :حدود البحث 
 

 .رفح بنٌن ، محافظة ( ب)مدرسة بئر السبع الثانوٌة :  المكانٌةالحدود 

 
 . 2018 – 2017العام الدراسً :  الزمانٌةالحدود 

 
 .الفٌزٌاء للصف العاشر من كتاب الحرارة فً وحدة تجارب : الحدود الموضوعٌة 

 
 .طالب الصف العاشر األساسً : الحدود البشرٌة 

 
 



 
 

 :جمتوع البحث 
 (ب)مجتمع البحث لهذه الدراسة من طالب الصف العاشر بمدرسة بئر السبع الثانوٌة  ٌتكون

 

 . 2018 – 2107بمحافظة رفح للعام الدراسً  

 :عينة البحث 
 بطرٌمة لصدٌة متكافئتٌن حٌث تم تمسٌم الطالب إلى مجموعتٌن . طالب 40من تم اختٌار عٌنة عشوائٌة مكونة 

 طالب تم تدرٌسهم بطرٌمة التجربة ( 20)وتكونت من وتم تعٌٌن إحداهما عشوائٌا لتمثل المجموعة التجرٌبٌة ، 

 .طالب تم تدرٌسهم بالطرٌمة التملٌدٌة (20)الضابطة وتكونت من المجموعة لتمثل واألخرى العملٌة ، 

 

 العملٌة أسوة التجربة الجدٌر بالذكر هنا أن المجموعة الضابطة لم ٌتم هضم حمها فً التعلم بطرٌمة ومن  

 ألغراض تنفٌذ البحث، وفور االنتهاء لهم فً المجموعة التجرٌبٌة ، ولكن تم تأخٌر تنفٌذ التجارب بزمالئهم 

 المعلم باإلشراف على  تنفٌذ طالب المجموعة الضابطة لام ( االختبار التحصٌلً ) تنفٌذ أداة البحث من 

 .التعلم بالتجرٌب واالكتشاف حمهم فً بطرٌمة التجربة العملٌة حفاظا على المدرسً فً المختبر التجارب  
 

 



 
 

 :أدوات البحث 
 

 .العاشرالتحصٌلً فً وحدة الحرارة من كتاب فٌزٌاء الصف االختبار 
 

ت عملٌة بناء أداة الدراسة بالمراحل التالٌة   :مرَّ
 

 .تحدٌد المادة العلمٌة  -

 .تحدٌد الغرض من االختبار  -
 

 .تحدٌد نوع فمرات االختبار  -
 

 .صٌاغة تعلٌمات االختبار  -
 

 .تطبٌك االختبار  -
 

 .تصحٌح االختبار  -

 



 
 

 :نتبئج البحث 
                                                    اختبار مستوى التحصٌل فً لعالمات طالب عٌنة الدراسة المتوسطات الحسابٌة         

 .وفماً لمتغٌر طرٌمة التدرٌس الدراسً 

 .درجة  12الدرجة العظمى فً االختبار : مالحظة * 

 

 
 
 

عدد أفراد  طرٌمة التدرٌس المجموعة 

 المجموعة

 الحسابً المتوسط

        8.20         20  التجربة العملية التجريبية 

        4.40           20 الطريقة التقليدية الضابطة 



 
 
 
 
 

 :تببع نتبئج البحث 
نتائج البحث وجود فروق ذي داللة إحصائٌة بٌن متوسطات درجات أظهرت 

طالب المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً اختبار التحصٌل الدراسً 

 .لصالح المجموعة التجرٌبٌة 

 

سبب اختالف تأثٌر طرٌمة التجربة العملٌة على زٌادة التحصٌل الدراسً وٌعزى  

 المهارٌةفً مادة الفٌزٌاء إلى أن التجارب العملٌة تساهم فً تطوٌر الخبرات 

لدى الطالب ، وتجذب هذه الطرٌمة انتباه الطالب ، وتعمل على تحفٌزهم 

مما ٌساهم فً تنمٌة عملٌات العلم األساسٌة . واندماجهم فً العملٌة التعلٌمٌة 

لدى الطالب كالمالحظة والمٌاس ، كما ٌساعد الطالب على اكتساب مهارات 
 .التفكٌر العلمً ، مما ٌنعكس إٌجابٌاً فً زٌادة التحصٌل الدراسً 

 



 
 

 :تىصيبت البحث 
 
فً ( ما أمكن ذلن) استراتٌجٌة التجرٌب العملً فً تدرٌس جمٌع تجارب العلوم تطبٌك . 1

 .المراحل المختلفة ألثرها الكبٌر فً زٌادة التحصٌل الدراسً لدى الطالب 
 .ورشات خاصة بالمعلمٌن لتدرٌبهم على إتمان تنفٌذ التجارب العملٌة بحرفٌة عالٌة عمد . 2
بإعطاء مساحة أكبر من الدرجات التحصٌلٌة للطالب لصالح جانب التجارب االهتمام . 3

 .العملٌة 
 .مسابمات دورٌة بٌن الطالب تعنى بتطوٌر مهارات التجارب العملٌة عمد . 4
لسم المكتبة السمعٌة البصرٌة فً مكتبة المدرسة ٌهتم بتوثٌك التجارب التً استحداث . 5

 .والطالب بتمنٌة الفٌدٌو المعلمٌن    ٌنفذها 
الطالب على إجراء التجارب العملٌة البسٌطة اآلمنة فً منازلهم وتصوٌرها تحفٌز . 6

 .ومشاركتها فً موالع التواصل االجتماعً 

 
 
 
 
 
 


