
 

 

 ـنطـيـــــــمسفـ ةــدول
 الي ـربية والتعميم العـــوزارة الت

 عميم _ رفحـة والتـمديرية التربي
 مدرسة بئر السبع الثانوية ب لمبنين

 

 

 بحث بعنوان :

 
 أثر تفعيل التجارب العممية عمى التحصيل الدراسي في مادة الفيزياء" 

 "لدى طالب الصف العاشر  

 

 إعداد فريق البحث :  

 عبد هللا القاضي -                                             كامل رشوان -
 عمرو الحوراني  –                                       عبد الرحمن الجمل -

 حسام برىوم -
 

 إشراف المعمم :                                         
 نائل دمحم فحجان                                       

 
 قدم ىذا البحث ضمن مشروع نشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام لمعام الدراسي        

 م                                          2017/2018

 



 

 

                             

 

 إهداء                              

 

 إىل فلسطني احلبوبة

 العتوقةإىل القدس 

 إىل أرواح الشهداء األبرار

 إىل أسرانا البواسل

 فلسطوينإىل كل معلم 

 إىل كل معلمة فلسطونوة

 

 

 

 

 



 

 

 شكــــــــــر وتقــــــــديـــــــــــر
خمق اإلنسان ، عممو البيان ، نشيد أن ال إلو إال هللا الذي عمم ،  الحمد هلل الذي  أنزل  القرآن

الذي بعث في األميين يتمو عمييم  رسول هللا لم يعمم ، ونشيد أن دمحما  بالقمم ، عمم اإلنسان ما 
 آيات ربيم ، ويعمميم الكتاب والحكمة .

 نحمد هللا الكريم الذي مكنا من انجاز ىذا البحث فمو الحمد والشكر .

ونتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من مد لنا يد العون ليخرج ىذا البحث إلى النور ، كما 
ونتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير مدرسة بئر السبع الثانوية ب لمبنين األستاذ / أسعد الصرفندي 

 لتقديمو الدعم الكامل والمتابعة المستمرة لمراحل البحث .

ونتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ / نائل فحجان  . مدرس الفيزياء في المدرسة لجيوده المضنية 
 .في إنجاح ىذا البحث 

 كافة معممي مدرستنا الذين قدموا لنا الدعم واإلرشاد والمساندة  . ونشكر

 إلييم جميعا نتقدم بأسمى آيات الحب والوفاء والتقدير والعرفان .

 سائمين المولى عز وجل أن يجعل عممنا خالصا  لوجيو الكريم

 

 

 

 

 

 



 

 

 ممخص البحث

في مادة الفيزياء عمى زيادة التحصيل  تجارب العممية تفعيل ال ييدف ىذا البحث إلى الكشف عن أثر
الدراسي لدى طالب الصف العاشر، وتم اختيار عينة قصدية من طالب مدرسة بئر السبع الثانوية 

 "ب" لمبنين مقسمة لمجموعتين متكافئتين تمثال العينتين التجريبية والضابطة .

العممي كأداة لمبحث ويتكون من ولتحقيق أىداف الدراسة قام فريق البحث بإعداد اختبار التحصيل 
 ( فقرة من نوع االختيار من بدائل متعددة .12)

 وقد أظيرت الدراسة النتائج التالية :

. وجود فروق ذي داللة احصائية بين متوسط عالمات مجموعتي الدراسة ) التجريبية ، الضابطة  1
 تجارب العمميةزى إلى تفعيل الع، ىذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية وت( عمى اختبار التحصيل

 في مادة الفيزياء .

 كما أوصى فريق البحث ما يمي : 

تطبيق استراتيجية التجريب العممي في تدريس جميع تجارب العموم ) ما أمكن ذلك( في  .1
 . زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالبالمراحل المختمفة ألثرىا الكبير في 

 م عمى إتقان تنفيذ التجارب العممية بحرفية عالية .عقد ورشات خاصة بالمعممين لتدريبي .2
 عقد مسابقات دورية بين الطالب تعنى بتطوير ميارات التجارب العممية . .3
بتقنية تجارب التي ينفذىا المعممين والطالب قسم المكتبة السمعية البصرية لتوثيق الإنشاء  .4

 . الفيديو
اآلمنة في منازليم وتصويرىا ومشاركتيا  تحفيز الطالب عمى إجراء التجارب العممية البسيطة .5

 في مواقع التواصل االجتماعي .
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 المقدمة  :

مادة الفيزياء تحوي عمميات العمم األساسي ، لذلك كان ضروريًا التركيز عمى الجانب العممي 
 .واألنشطة المرافقة التي من شأنيا إكساب الطالب ىذه العمميات وتعويده عمى االكتشاف والتجريب

معممـي ودوره اليام في دراسة العموم وأنو إلى أىمية النشاط ال ( 22: 1998وقد أشار كاظم و يسي )
من الصعب تصور برنامجا فعااًل لمعموم دون اسـتخدام النشاط المعممي، وقد ال تقتصر التجارب 
العممية عمى األنشطة التـي تجـرى فـي المعمل بل تمتد إلى مواقع أخرى، كما أن إجراء الطالب 

 .موملمتجربة بنفسو يعـد ميـم لمغاية في تدريس الع

(  إلى أن النشـاط المعممـي يسيم في تحقيق الكثير من  193 -192 :   2001وأشار عمي  )
أىداف التربية العممية كفيم طبيعة العمم والمعرفة العممية وتنمية عمميات العمم األساسية وزيادة واقعية 

الطالب لمتعمم ، وتنمية ميارات التفكير العممي واالبتكاري لدى الطالب وتنمية االتجاىات والقـيم 
 .ىتمامـات العممية لدى المتعممينوالميـول واال

(عمى دور المختبر في تدريس العموم والعممية التربوية باعتباره جزء ال  160:  2004ويؤكد زيتون )
يتجزأ من التربية العممية وتدريس العموم ، وىـو القمـب النابض في تدريس العموم في مراحل التعميم 

تدريس العموم والتربية العممية تولي المختبر المدرسي المختمفة، ولذا فإن االتجاىات الحديثة في 
واألنشطة العمميـة المرافقـة أىمية كبيرة فالمختبر يرتبط ارتباطا عضويا بالمواد العممية المنيجيـة والتـي 
مـن المفترض أن تكون مصحوبة باألنشطة العممية من جية وتحقيق أىـداف تـدريس العموم من جية 

 .أخرى 

في مادة استخدام طريقة التجريب العممي  أثر وثماره الدراسة لمكشف عن المنطمق تأتي ىذومن ىذا 
 لدى الطالب .دراسي التحصيل ال نميةالفيزياء في تطوير وت
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 مشكمة البحث :

ارتباط محتوى المادة بالنشاط العممي والتجريب الذي ال  غيرىا  عنمادة الفيزياء لعل أكثر ما يميز 
جراء التجارب البد من  ينفك عنو بأي حال من األحوال، ولكـي يـتمكن الطالب من تنفيذ األنشطة وا 

لتنفيذ التجارب العممية التي والمتطمبات  واألدوات توفر المكان المناسب والمييـأ بكافة التجييزات
 ف المعرفة بأنفسيم وتفتح األفاق أمام عقوليم .تساعد الطالب في اكتشا

  : تتحدد مشكمة البحث في السؤال الرئيس اآلتيلذلك  

 ما أثر تفعيل التجارب العممية في مادة الفيزياء عمى التحصيل الدراسي لطمبة الصف العاشر؟

 

  : أسئمة البحث 

 :ألسئمة التاليةاالجابة عن االبحث الحالي في ضوء احساس فريق البحث بمشكمة البحث ، سيحاول 

ىي األنشطة التي سيستخدم فييا التجربة العممية كطريقة تدريس في مادة الفيزياء لمصف ما  .1
 ؟ العاشر 

ىل يوجد فروق بين المتوسطين الحسابيين لعالمات طالب مجموعتي الدراسة )التجريبية ،  .2
ام التجارب العممية في تدريس مادة الفيزياء الضابطة ( في اختبار التحصيل الدراسي يعزى إلى استخد

 ؟

  فرضية البحث

 البحث لمتحقق من الفرض التالي  :يسعى 

تدريس طالب الصف العاشر مادة الفيزياء باستخدام طريقة التجربة العممية يرفع التحصيل  .1
 الدراسي بشكل أكبر مقارنة بالطرق التقميدية  .
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 : أىداف البحث

 : ييدف البحث إلى
 التعرف عمى أىمية التجارب العممية في تدريس مادة الفيزياء .* 

 * تحديد معيقات استخدام طريقة التجربة العممية في تدريس مادة الفيزياء .
الكشف عن أثر استخدام التجارب العممية في مادة الفيزياء عمى التحصيل الدراسي لدى طالب *  

 الصف العاشر .

 : أىمية البحث

 البحث يعود إلى أىمية الموضوع الذي يتناولو ، وتكمن أىميتو في التالي :إن أىمية ىذا 
 .  تناولو جانب ميم من جوانب العممية التعميمية أال وىو الجانب العممي في مادة الفيزياء .1

 . قد يسيم في التعرف عمى الصعوبات التي تواجو المعممين في تفعيل التجارب العممية . 2

 . قد يسيم في فتح األفاق أمام عقول الطالب عمى طريق التجريب واالبتكار واالبداع . 3

. تفعيل دور الطالب كمحور لمعممية التعميمية ، يكتشف المعمومة بنفسو من خالل التجريب ، مما  4
 يساىم في اثارة دافعية الطالب نحو التعمم وبالتالي زيادة تحصيمو الدراسي .

ي تنمية التفكير العممي عند الطالب من حيث تحديد المشكالت والتنبؤ وفرض . قد يساىم ف 5
 الفروض لمتوصل إلى استنتاجات وحمول.

 حدود البحث  : 

  .الحدود المكانية:  مدرسة بئر السبع الثانوية )ب( بنين ، محافظة رفح 

 . 2018 – 2017ة : العام الدراسي الحدود الزماني

 تجارب وحدة الحرارة في كتاب الفيزياء لمصف العاشر .الحدود الموضوعية : 

 الحدود البشرية : طالب الصف العاشر األساسي .

3 



 

 

 مصطمحات البحث : 

باستخدام األدوات المتاحة  الطالب اب المدرسي وينفذىا : األنشطة المقررة في الكت التجارب العممية
 بمتابعة من معمميم .بالطريقة العممية  

 

: مقدرة الطالب عمى تذكر المفاىيم والقوانين وتفسير الظواىر وتطبيقو ليا في  الدراسيالتحصيل 
 مواقف جديدة ، ويقاس من خالل تحصيل الدرجات في فقرات االختبار التحصيمي .

 

: أداة من أدوات القياس التي يستخدميا المعمم بطريقة منظمة لتحديد مستوى فيم  االختبار التحصيمي
 ب في مادة دراسية محددة .وتحصيل الطال

 

  : منيج البحث

،  وذلك لقياس أثر المتغير المستقل المتمثل  في تنفيذ ىذا البحث المنيج التجريبي ريق البحثاتبع ف
 .(التحصيل الدراسي )عمى المتغير التابع والمتمثل في  ( التجـارب العممية)في 
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 اإلطار النظري 
 ة :الـدراسـات السابقــ

  وجد بعض الدراسات المتعمقة بموضوع الدراسةفريق البحث لمدراسات السابقة بعد رجوع 

 : كما يأتي فريق البحث ويستعرضيا 

( بدراسة تيدف إلى التعرف عمى أىم المعوقات التـي تحد من ممارسة إجراء 2000قام الزىراني )
سحي فييا الباحث المنيج الوصفي المتبع ا األنشطة العممية في تدريس الفيزياء بالمرحمة الثانوية.

معممًا ، وأسـفرت نتائج الدراسة عمى أن أىم المعوقات التي تحد من ( 31وتكونت عينة الدراسة من )
 إجراء األنشطة العمميـة الالزمـة لتدريس الفيزياء بالمرحمة الثانوية ىي : 

جرائيا قبل الحصة  نصاب المعمم من الحصص ال يسـاعد فـي التحضير لألنشطة العممية -  .وا 

 .عدم وجـود درجـات مخصصـة لمجانب العممي  -

 .تأخير إحضار البديل من األجيزة واألدوات -

 . عدم تدريب المعممين عمى استخدام األجيزة الحديثة - 

 . عدم كفاية األجيزة واألدوات المعممية -

 .عدم تحـديث وتجييز المختبرات باستمرار -

( دراسة ىدفت إلى تحديد نسبة التجارب التي تم إجراؤىا خالل عام دراسي ٩١١١وأجرى عدوان )
كامل، وذلك في مادة األحياء لمصف العاشر األساسي، ومعرفـة إذا كان لممتغيرات التالية أثر عمى 
نسبة إجراء التجارب: ) الجنس، الخبرة، مكان العمل، المؤىل العممي، الدورات(. كما ىدفت ىذه 

الكشف عن الصعوبات التـي تواجو استخدام المختبرات المدرسية في الصف العاشر الدراسة إلى 
 األساسي مـن وجيـة نظـر المعممين والمعممات في المدارس الحكومية التابعة 
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، وتكـون مجتمـع الدراسة من جميع المعممين والمعممات الذين يدرسون في فمسطيننابمس لمحافظة  
شـر األساسي ، واستخدم االستبيان أداة لمدراسة وقد كشفت الدراسة عن مادة األحياء لمصـف العا

 النتائج التاليـة أن أكثر معيقات العمل المخبري شيوعًا ىي :

النتائج المتعمقة  أما .حيتيا ، عدم توفر قاعة لممختبر قمة المواد واألدوات واألجيـزة أو عـدم صال 
بإجراء التجـارب فأظيرت تفوق المعممين الذكور عمى المعممات اإلناث في نسبة إجراء التجـارب فـي 

 .األحياء

 

     ( بدراسة تيدف إلى مقارنة التحصيل الدراسي بين المجموعة التجريبية1992وقامت ياسين )

ـة العروض العممية ( في اكتساب ) مجموعة التجارب العممية ( والمجموعة الضابطة ) مجموع
المعمومات والميارات العممية كاًل عمـى حـدة. وقـد استخدمت الباحثة االختبار التحصيمي الذي قامت 

طالبة من مدارس مدينة مكة المكرمة الثانوية 91 الدراسة المكونة من بإعداده وتم تطبيقـو عمـى عينـة 
لة إحصائية بين تحصيل طالبات المجموعة التجريبية ، وأسـفرت النتائج إلى وجود فروق ذات دال

الالتي درسن وحدة من مقرر األحياء باستخدام طريقة التجارب العممية وبين تحصيل طالبات 
المجموعة الضابطة الالتي درسن نفس الوحدة باستخدام طريقـة العـروض العممية بالنسبة الكتساب 

ن طريقة التجـارب العممية تفوقت عمى طريقة العروض أو المعمومات لصالح المجوعة التجريبية ؛ 
  .العممية في اكتسـاب المعمومـات والميـارات العممية

 ويخمص فريق البحث من الدراسات السابقة إلى التالي :

 . ىناك معيقات حقيقية في المدارس تعيق تنفيذ التجارب العممية  . 1
المعيقات لتوفير فرصة أفضل لمطالب . يجب تكاثف الجيود من أجل التغمب عمى ىذه 2

 لمتعمم عن طريق التجربة .
. طريقة التجربة العممية إحدى الطرق الفعالة في تدريس المواد العممية حيث تكسبيم 3

 الميارات العممية والقيم واالتجاىات  .
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 اإلطار النظري 
 يتناول المحاور التالية :
 /أوال  : المختبر المدرسي 

  :أىمية المختبر

عمى أىمية المختبـر فـي العصـر الحاضر ودوره في تحويل (  64 : 2004أكد شاىين وحطاب ) 
المجرد إلى ثوابت واالرتقاء بمستوى الخبرات لدى كـل من المعمم والمتعمم ، وارتباطو بالعممية التربوية 

عة التي يمكن وبمناىج العموم الحديثة ، وما يمكن أن يحققو من توفير الخبرات الحسية المتنو 
االعتماد عمييا فـي فيـم الكثير من الحقائق والمعمومات ، باإلضافة إلى دوره في اكتساب الميارات 

ضفاء الواقعية عمى العديد من  وتكوين االتجاىات العممية وتحقيق أىداف تدريس العموم ، وا 
بيعـة العمم بشكل المعمومات النظرية مما يرسخ المعمومات في أذىان الطالب ويؤدي إلى فيم ط

 .أفضل والشعور بأىمية التجريب

إلى الفمسفة الحديثة لممختبر بأنيا ترى بأنو يجب أن يقدم (  74 :  2005وأشارت السامرائي )
جيا الطالب ، كما أن التطبيق الجانب العممي عمى النظري وصوال إلى المعارف النظريـة التي أستنت

حيث الفعاليات والمالحظات ، وبالتالي فإن دور الطالب  إلـىالطالب من غرفة المختبـر يخرج قد 
يتحول إلى دور إيجابي قائم عمى االستنتاج وتدوين النتائج والمشاىدات فيعد المختبر وسيمة إلثارة 

ثارة المشكالت الجديدة مـن جيـة أخرى ،  التفكير لـدى الطالب وتحفيزىم الكتشاف الحمول من جية وا 
 .اإلبداع واالبتكار مما يجعل العمميـة التربويـة مسـتمرة ومشوقةفيعتبر دافعا نحو 

أن المعممين الذين ال يقتنعـون بأىمية الدروس العممية (  280:  2003ر النجدي وآخرون ) وذك
 .التي يجرييا التالميذ في المعمل يبتعدون عن تحقيق أىـداف تدريس العموم
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لمختبر ودوره البارز فـي تـدريس العموم وتأثيره عمى نواتج أىمية ا(  162:  2004وقد حدد زيتون ) 
  : التعمم لدى الطمبة ، فيما يمي

 . تنمية التفكير اإلبداعي والقدرة عمى حل المشكالت .1
 . تنمية طرق العمم وعممياتو ومياراتو .2
 . تكوين المفاىيم العممية وتطوير القدرات العقمية  .3
ثارة حب االستطالع العممي باإلضـافة إلى تقدير جيود تنمية الميول واالتجاىات العممية  .4 وا 

 . العمماء
 .تنمية الميارات العممية المخبرية المختمفة وامتالك القدرة عمى التعامل مـع التقنيات .5

 

ومما سبق يتضح أن لممختبر أىمية بالغة في تحقيق أىداف العموم وتكـوين المفاىيم العممية 
، إضافة إلى ترسيخ المعمومات النظريـة فـي أذىـانيم وتنمية الميارات العممية  ، لدى الطالب

القيم لدى وتفعيل الجانب التطبيقي لدى الطالب بشكل أفضل لما لـو من دور بارز في غرس 
 إلىحـول ىـذا الموضـوع  فريق البحثالتي أطمع عمييا  دراسات وتشير معظم ال الطالب .

في تدريس العموم بمراحل التعميم المختمفة ، باإلضـافة إلـى ضرورة وجود المختبر ودوره  ةأىمي
مكان مخصص في كل مدرسة يكون كمقر لممختبر مجيـز بجميـع األدوات والمستمزمات 

ومن  ، الضرورية ، باإلضافة إلى ضرورة إعداد األدوات الالزمـة قبل التجارب بوقت كاف
لمختبـر ، وتفقد أدوات المختبر باستمرار لمتأكد من الميم جدا أن تؤدى دروس العموم فـي ا

كفايتيا وصالحيتيا لالستخدام ، كما البـد من توفر أدوات األمن والسالمة كعنصر أساسي في 
كل مختبر إلى غير ذلـك مـن القواعد والتعميمات التي من شأنيا تحقيق األىداف التربوية 

 .بالطالبوالتعميمية المنشودة بعيدا عن إلحاق الضرر 
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 : معوقات استخدام المختبر المدرسي  

 المعوقـات التاليـة السـتخدام المختبر(  178 – 177 : 2004ورد زيتـون) أ     

  . عدم وجود حصة خاصة بالمختبر في البرنامج الدراسي .1
  . كثرة عدد الحصص التي يدرسيا المعمم في األسبوع .2
  . كثرة عدد التالميذ في الصف الواحد .3
  . كبر حجم المادة الدراسية –طول المنيج  .4
  . عدم توفر الوقت الكافي لتحضير التجارب وا عدادىا .5
  .قمة األدوات واألجيزة المخبرية .6
 . عدم توفر وسائل األمن والسالمة في المختبر .7
  . عدم توفر التمديدات الضرورية من ماء وكيرباء ومصادر لمحرارة فـي المختبر .8
  .لمالية لتمويل التجارب المخبريةعدم كفاية الموارد ا .9

  .عدم وجود قاعة أو غرفة لممختبر المدرسي .11
  . عدم تركيز االختبارات العامة عمى المختبر في تدريس العموم .11
  . وقت الحصة غير كاف إلجراء التجارب المخبرية .12
  . عدم معرفة المعمم بتشغيل وصيانة األجيزة المخبرية .13
  . كافيا يمكنو من إجراء التجارب المخبريةعدم إعداد المعمم إعدادا  .14
  . عدم تعاون اإلدارة المدرسية في تمويل التجارب المخبرية .15
  . تجنب فشل التجربة المخبرية أمام التالميذ .16
  . تجنب استيالك أو تمف المواد المخبرية .17
  . صعوبة ضبط التالميذ في المختبر .18
 . تجنب كسر األدوات واألجيزة المخبرية .19

 
9 



 

 

يجب  ، قات حقيقية في تنفيذ التجارب العممية في المختبر المدرسيسبق يتضح أن ىناك معي ومما
تغمب عمييا ليصبح تنفيذ التجارب واستخدام جيود أطراف العممية التعميمية لم أن تتكاثف جميع

 المختبر عممية سيمة تشجع المعممين والطالب عمى ارتياده بشكل دوري.

    / عمليةطريقة العروض ال:  ثانيا  

 : مفيوم العروض العممية
( العروض العممية بأنيا:" طريقة في التدريس تتضمن إجراءات عممية لعروض 2006عرف دعمس )

وسائل تعميمية طبيعية واصطناعية أو تجارب عممية يغمب عمييا أداء المعمم بيدف إيصال أغراض 
 .محددة إلـى التالميـذ

  :أىمية العروض العممية

إلى أن طريقة العروض العممية من أكثـر طرق تدريس العموم شيوعًا (  508:  2004زيتون )أشار 
 . في المدارس األساسية والثانوية

"إن طريقة التدريس بالعروض العممية ىي الطريقة األكثر  ( 111 : 2005ويقول القبيالت ) 
استعماال في المواقف التعميمية التعممية وىي الطريقة الرئيسية التي تسـتخدم في مستويات االستكشاف 

 مميات المتنوعة خطوة خطوة." ، واإلعداد ، وىي تساعد المعمم عمى أن يصف تفاصـيل الع
 : في تدريس العموم مجاالت استخدام العروض العممية

مجاالت التي يمكن استخدام العروض الأن من أىم (  246- 242:  1989عميرة والديب )يرى 
 ي :ما يمبالعممية فييا ، 

  .لتقديم مشكمة أو إلثارة اىتمامات التالميذ .1
  .لتوضيح بعض الحقائق أو العالقات .2
  .لحل المشكالت .3
  .استقرائية الستنتاج القواعد والتعميمات العممية بطريق .4
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 التجريبطريقة ثالثُا: 

  :مفيوم التجريب

"قدرة الفرد العقمية التي تمكنـو مـن إجراء تجارب  ( التجريب بأنو:301:  2003عرف عطا هللا )
بالتجربة وجمع عممية بنجاح بحيث تتكامل فييا طرق العمم وعممياتـو مـن حيـث التخطيط لمقيام 
صـدار األحكام المناسبة وفقـا لممشـكمة ".   البيانات، ثم الوصول إلى النتائج وتفسيرىا وا 

 ط عممي تعميمي يقوم بو التالميذ " نشا التجريب بأنو :  ( 1997:307)وعـرف الخميمـي وآخـرون 
لعمل العممي ، بما فيـو من بإشراف المعمم ، بالتعامل مع المواد واستعمال األدوات واألجيزة وممارسة ا

 واكتساب الميارات "استقصاء واكتشاف ، بيدف الحصول عمى المعرفة العممية ، وحل المشكالت ، 

 : أىمية التجريب

فمحك الفكرة ،  . ( " التجريب جزء أساسي من النشاط العممـي253 : 1989يقول عميرة والديب )
 ومقياس صحتيا في العمم، ىو نياية األمر إمكان التحقق منيا عـن طريق التجربة " 

(  أن التجريب أحـد التوجيـات الحديثة في تدريس العموم وأن ىذا 45-44  : 2006وأوضح دعمس )
قو حيث أنيا تتيح الطريقة تحتل مكانًا بارزًا في تـدريس العمـوم عمومًا ألنيا تعكس طبيعة العمم وطرائ

لمطالب الفرصة في جمـع المعمومات والبيانات وتناول األجيزة واألدوات والمواد المختمفـة والتـدرب 
عمـى استعماليا وبناؤىا وتشغيميا مما يمكنو من تصميم موقف تجريبي حتى تتوصل إلـى جمع 

 .المعمومات الالزمة أو القيام باختبارات معينة
آراء بعض المتخصصين فـي تـدريس العموم التي تؤكد عمى أىمية (  140:   2002وأورد سالمة )

  : التجريب العممي في تدريس العموم وذلك مـن عـدة جوانب من أىميا

  مساعدة المتعمم عمى فيم طبيعة العمم والتكنولوجيا والعالقة بينيمـا وأىميـة التجريب والطرق
 .العممية في حل المشكالت

  عمى تعمم المفاىيم العممية والمعمومات النظرية التـي يتمقاىـا المتعممزيادة الدافعية . 
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 إثارة الدافعية نحو تعمم العموم وتكوين االتجاىات العممية . 
 إتاحة الفرصة لتنمية الميارات والتدريب عمى استخدام األجيزة وتصـميميا وتركيبيا . 

عمم العموم والتي ليا األثر البالغ في نفوس ومما سبق يتضح أن التجريب يعد من أفضل الطرق لت
الطالب فممارسة الطالب لمتجربة بنفسو أو باالشتراك مع زمالئـو وتسجيل النتائج والتحقق منيا 

ومطابقتيا المعمومات النظرية الـواردة فـي المقـرر الدراسي ينمي قدراتو ويعزز النواحي االيجابية لديو 
البتكار والتعمم، كما لمتجريب دوره الكبير في تنميـة الميـارات و أسـاليب مما يدفعو إلـى المزيـد مـن ا

حـل المشكالت، ولعل التجريب من أكثر طرق التدريس تشويقا لطالب وأفضـميا فـي تثبيت المعمومات 
 .في أذىانيم ، وذلك في جميع مراحل التعميم المختمفة

 

  :الفروق بين العروض العممية والتجريب

أن التجريب أفضل من العروض العمميـة وذلك ألن التجريب يجعل ( 148: 2005أورد اليويدي ) 
الفرد يشترك في عمميات العمم مباشرة ، وتقديم الميارات أما العروض العممية فقد تفتقر في أغمب 

األىداف  األحيان إلى مشاركة الطالب وينحصر تنفيذ النشاط عمى ما يقوم بو المعمم، ولذا فإن تحقيق
يكون عن طريق التجريـب أكثر فاعمية ، ورغم ذلك ال يمكن االستغناء عن العروض العممية في 

 .تدريس العموم

  :  مفيومو ، أىميتو /التحصيل الدراسي رابعا  

 تعريف قاموس التربية :

والتي تتحدد التحصيل الدراسي " ىو المعرفة المكتسبة ، او تطور الميارات في المواضيع المدرسية ، 
(  14،  1994) المييزع ، و بتقديرات المعممين أو بكمييما.عن طريق درجات االختبار المدرسي ، أ

. 
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 تعريف أيزنك :

التحصيل الدراسي " ىو التحقيق الناجح ليدف معين يتطمب جيدًا خاصًا ، ودرجة النجاح التي تحقق 
يتحدد طبقًا لممطالب الفردية أو الموضوعية أو في واجب معين ، كما أنو نتيجة نشاط عقمي وجسمي 

 ( . 14 : 1994) المييزع ،  كمييما "

 أىمية التحصيل الدراسي :

 1996التحصيل الدراسي في التربية يشكل لممتعممين أمرا بالغ األىمية لألسباب التالية : ) حمدان ،
:4-5 ) 

عمى حساب عمره ، فالطالب الذي  أوال : ألنو فرصة لن تعوض ولن تتكرر مرة أخرى لمطالب إال
ذا عاد الدراسة أو  يرسب أو يضعف تحصيمو في سنة ما أو مادة دراسية يبقى راسبا أو ضعيفا وا 

 التحصيل فإن ذلك يكون نقصًا من عمره ، وعالمة في سجمو ال تمحى غالبًا .

فإذا كان أثر التحصيل  ثانيًا : ألنو يتحكم في نوع المستقبل الذي ينتظر الفرد في الحياة العممية ،
التفوق كان المستقبل غالبًا مزدىرًا واعدًا ومثمرًا ، أما إذا كان غير ذلك فإن المستقبل يبدو عمى 

 األرجح معتمًا وصعبًا .
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  :مجتمع البحث

مدرسة بئر السبع الثانویة )ب( ب عاشریتكون مجتمع البحث لهذه الدراسة من طالب الصف ال

 . 7102/ 7102للعام الدراسي بمحافظة رفح 

 

  :عينة البحث

طالب . حیث تم تقسیم الطالب إلى مجموعتین متكافئتین  40تم اختیار عینة عشوائیة مكونة من 

بطریقة قصدیة ، وتم تعیین إحداهما عشوائیا لتمثل المجموعة التجریبیة ، واألخرى لتمثل المجموعة 

 الضابطة .

 ( طالبا ، وتم تدریسها تجارب الفیزیاء المتضمنة 20) المجموعة التجریبیة : تكونت من

 في الوحدة المقررة باستخدام التجارب العملیة .

  ( طالبا ، وتم تدریسها تجارب الفیزیاء  20المجموعة الضابطة : تكونت من )

 المتضمنة في الوحدة المقررة بالطریقة التقلیدیة .

 

لم يتم ىضم حقيا في التعمم بطريقة التجربة العممية ومن الجدير بالذكر ىنا أن المجموعة الضابطة 
أسوة بزمالئيم في المجموعة التجريبية ، ولكن تم تأخير تنفيذ التجارب ليم ألغراض تنفيذ البحث، 
وفور االنتياء من تنفيذ أداة البحث ) االختبار التحصيمي ( قام المعمم باإلشراف عمى  تنفيذ طالب 

في المختبر المدرسي بطريقة التجربة العممية حفاظا عمى حقيم التعمم  المجموعة الضابطة التجارب 
 بالتجريب واالكتشاف .

 : متغيرات البحث

 طريقة التدريس بالتجربة العممية ألنشطة مادة الفيزياء . المتغير المستقل :

 : التحصيل الدراسي في مادة الفيزياء لطالب الصف العاشر . المتغير التابع

 : جنس العينة ، حيث شممت عمى الطالب دون الطالبات . المضبوطالمتغير 
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  : البحثأداة 
 * االختبار التحصيمي في وحدة الحرارة من كتاب فيزياء الصف العاشر .

 مرت عممية بناء أداة الدراسة بالمراحل التالية :

 تحديد المادة العممية . -
 تحديد الغرض من االختبار . -
 فقرات االختبار .تحديد نوع  -
 صياغة تعميمات االختبار . -
 تطبيق االختبار . -
 تصحيح االختبار . -

 نتائج البحث :

ىدف ىذا البحث إلى الكشف عن أثر تفعيل التجارب العممية عمى التحصيل الدراسي في مادة 
 الفيزياء لدى طالب الصف العاشر .

 وىنا يقدم فريق البحث إجابات ألسئمة الدراسة :

ىي األنشطة التي سيستخدم فييا التجربة العممية كطريقة تدريس في مادة ما سؤال األول : ال
 ؟ الفيزياء لمصف العاشر 

ىي األنشطة العممية المقررة في وحدة دراستو ،  األنشطة التي سيطبق عمييا فريق البحث -
 .الحرارة في كتاب الفيزياء لمصف العاشر 

بين المتوسطين الحسابيين لعالمات طالب مجموعتي الدراسة ىل يوجد فروق السؤال الثاني : 
)التجريبية ، الضابطة ( في اختبار التحصيل الدراسي يعزى إلى استخدام التجارب العممية في 

 ؟ تدريس مادة الفيزياء
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قام فريق البحث بتطبيق أداة البحث ) االختبار التحصيمي ( عمى كل من العينتين التجريبية  -
 ، وتم جمع البيانات ، ثم استخدام التحميالت اإلحصائية المطموبة . والضابطة

 وفيما يمي يقدم فريق البحث  تحميل النتائج والبيانات التي تم التوصل إلييا .
 (1جدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالب عينة الدراسة عمى اختبار 
 لمتغير طريقة التدريس . مستوى التحصيل الدراسي وفقا  
 

طريقة  ـةالمجمــوعــ
 التدريس

عدد أفراد 
 المجموعة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 التجربة  التجريبية
 العممية 

   20     8.20    3.27    

الطريقة  ــةالضــابط
 التقميدية

20     4.40    2.56    

 

أن المتوسط الحسابي لدرجات الطالب الذين درسوا باستخدام التجارب   (1يالحظ من الجدول )
( ، وىو أعمى من المتوسط الحسابي لدرجات الطالب الذين درسوا باستخدام 8.20العممية قد بمغ )

وبيذا يتضح أن ىناك فرقا  ذا داللة إحصائية يعزى لطريقة  ، (4.40الطريقة التقميدية حيث بمغ )
الب الذين درسوا باستخدام التجارب العممية ، مما يدلل عمى فعالية ىذه التدريس لصالح الط

 الطريقة في زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب مقارنة بالطريقة التقميدية .
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 مناقشة النتائج :

أظيرت نتائج البحث وجود فروق ذي داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب المجموعة 
 والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية .التجريبية 

ويعزى سبب اختالف تأثير طريقة التجربة العممية عمى زيادة التحصيل الدراسي في مادة الفيزياء إلى 
ىذه الطريقة انتباه  جذبخبرات الميارية لدى الطالب ، وتأن التجارب العممية تساىم في تطوير ال

الطالب ، وتعمل عمى تحفيزىم واندماجيم في العممية التعميمية . مما يساىم في تنمية عمميات العمم 
اكتساب ميارات التفكير  األساسية لدى الطالب كالمالحظة والقياس ، كما يساعد الطالب عمى

 ، مما ينعكس إيجابيًا في زيادة التحصيل الدراسي .العممي 

 الدراسة : توصيات

تطبيق استراتيجية التجريب العممي في تدريس جميع تجارب العموم ) ما أمكن ذلك( في  .1
 زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب .ثرىا الكبير في المراحل المختمفة أل

 عقد ورشات خاصة بالمعممين لتدريبيم عمى إتقان تنفيذ التجارب العممية بحرفية عالية . .2
مساحة أكبر من الدرجات التحصيمية لمطالب لصالح جانب التجارب العممية االىتمام بإعطاء  .3

. 
 عقد مسابقات دورية بين الطالب تعنى بتطوير ميارات التجارب العممية . .4
التي ينفذىا  تجاربسمعية البصرية في مكتبة المدرسة ييتم بتوثيق اللمكتبة ااستحداث قسم ال .5

 ب بتقنية الفيديو .المعممين والطال
يز الطالب عمى إجراء التجارب العممية البسيطة اآلمنة في منازليم وتصويرىا ومشاركتيا تحف .6

 في مواقع التواصل االجتماعي .
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 قائمة المراجع

  ( ٌٔتذرٚص انعهٕو فٙ يراحم انتعهٛى انعاو ، انطثعح األٔنٗ 1997انخهٛهٙ ، خهٛم ٔآخر : )

 .،االياراخ انعرتٛح انًتحذج ، دار انمهى 

 ( ٌيعٕلاخ إجراء األَشطح انعًهٛح فٙ تذرٚص انفٛسٚاء تانًرحهح 2000انسْراَٙ ، جًعا : )

انثإَٚح يٍ ٔجٓح َظر يعهًٙ انفٛسٚاء تًُطمح انثاحح انتعهًٛٛح ، رضانح ياجطتٛر غٛر 

 .جايعح أو انمرٖ –يُشٕرج، لطى انًُاْج ٔطرق انتذرٚص، كهٛح انترتٛح 

  ( أ2005انطايرائٙ ، َثٛٓح : ) ، ٌضاضٛاخ طرق تذرٚص انعهٕو ٔاتجاْا تّ انحذٚثح ، عًا

 دار األخٕج نهُشر.

 ( ٙأضانٛة  تذرٚص انعهٕو  فٙ انًرحهح األضاضٛح انذَٛا ٔيرحهح 2005انمثٛالخ، راج :)

 رٚاض األطفال ،انطثعح األٔنٗ ،عًاٌ ، دار انثمافح .

 ( انتحصٛم انذراضٙ ٔعاللتّ تانعاداخ 1994ٔانًٓٛسع ، فٓذ : ) االتجاْاخ انذراضٛح

 ،انرٚاض ، دار جايعح انًهك ضعٕد نهُشر.

 ( ٌٔتذرٚص انعهٕو فٙ انعانى انًعاصر انًذخم فٙ تذرٚص  2003انُجذ٘، أحًذ ٔآخر :)

 انعهٕو ، انطثعح انثاَٛح، انماْرج ، دار انفكر انعرتٙ .

 ، ٘الياراخ انعرتٛح ( : يعهى انعهٕو انفعال، انطثعح األٔنٗ ، انعٍٛ ، ا2005زٚذ )  انٕٓٚذ

 انًتحذج ، دار انكتاب انجايعٙ .

 (انتحصٛم انذراضٙ  يفاْٛى1996حًذاٌ، دمحم زٚاد :)-  حهٕل ، انطثعح األٔنٗ ، –يشاكم

 ديشك ،  دار انترتٛح انحذٚثح .

  ( ٗاالضتراتٛجٛاخ انحذٚثح فٙ تذرٚص انعهٕو انعايح ، انطثعح 2006دعًص ، يصطف :)

 نهُشر . األٔنٗ، عًاٌ ، دار غٛذاء

  ( أضانٛة تذرٚص انعهٕو، انطثعح األٔنٗ، عًاٌ ، دار انشرٔق نهُشر2004زٚتٌٕ، عاٚش :). 
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  ( طرائك تذرٚص انعهٕو ٔدٔرْا فٙ تًُٛح انتفكٛر، انطثعح 2002ضاليح، عادل أتٕ انعس :)

 األٔنٗ،عًاٌ ، دار انفكر انعرتٙ نهطثاعح ٔانُشر.

 

 ( : انًختثر انًذرضٙ ٔدٔرِ  فٙ تذرٚص انعهٕو ، 2004ٔ حطاب ، خٕنح  ) شاٍْٛ ، جًٛم

 .انطثعح األٔنٗ ، عًاٌ ، دار األضرج نهُشر

  ( انصعٕتاخ انتٙ تٕاجّ  اضتخذاو انًختثراخ انًذرضٛح فٙ 1999عذٔاٌ ، أحًذ عثذ هللا ، )

يحافظح  انصف انعاشر األضاضٙ يٍ ٔجٓح َظر يعهًٙ ٔيعهًاخ انًذارش انحكٕيٛح فٙ 

َاتهص ، رضانح ياجطتٛر غٛر يُشٕرج ، كهٛح انذراضاخ انعهٛا ، جايعح انُجاح انٕطُٛح ، 

 .َاتهص ، فهططٍٛ

  ( طرق ٔأضانٛة تذرٚص انعهٕو ، انطثعح انثاَٛح ، عًاٌ ، 2003عطا هللا ، يٛشٛم كايم : )

 .دار انًٛطرج نهُشر 

 (  انترتٛح انعهًٛح ٔتذرٚص 2001عهٙ، دمحم انطٛذ :)ٙانعهٕو،انماْرج ،  دار انفكر انعرت. 

 ( تذرٚص انعهٕو ، انماْرج ،دار انُٓضح انعرتٛح .1998كاظى ، أحًذ ٔٚص ، ضعذ : ) 

 ( يذٖ فاعهٛح انتجارب انعًهٛح ٔيمارَتٓا تانعرٔض انعًهٛح عهٗ 1992ٚاضٍٛ، ثُاء ،)

يح، رضانح تحصٛم يادج األحٛاء نطانثاخ انصف انثاَٙ ثإَ٘ تًذارش يذُٚح يكح انًكر

 .جايعح أو انمرٖ –ياجطتٛر غٛر يُشٕرج، لطى انًُاْج ٔطرق انتذرٚص، كهٛح انترتٛح 
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  المالحق
       (1ممحق رقم )  

 االختبار التحصيمي في وحدة الحرارة بمادة الفيزياء لمصف العاشر                    

 مدرسة بئر السبع الثانوية ب لمبنين             وزارة التربية والتعميم العالي                
 رفح                          االختبار التحصيمي في مادة الفيزياء –مديرية التربية والتعميم 

 

  الدرجة         اسم الطالب : ..................................    الصف  ....................    

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال
             اإلجابة

   )درجة 12) : مما يمي ، واكتب رمز اإلجابة في المكان المخصص السؤال األول : اختر االجابة الصحيحة
 كية الناتجة عن حركة الجزيئات :مقياسا لمعدل الطاقة الحر  . تعتبر1

 د. الحرارة النوعية       ب. درجة الحرارة      ج. السعة الحرارية   أ. كمية الحرارة      

. جسمان ) أ ، ب(متساويان في الكتمة ودرجة الحرارة ، زودا بنفس كمية الحرارة ، فأصبحت درجة 2
 ية مختمفة والسبب في االختالف :حرارتيما النيائ

 د. الحرارة الكامنة لالنصيار   ج. الحرارة النوعية   أ. معامل التمددالحراري ب. السعة الحرارية 

 . يفضل استخدام زجاج البايركس عمى الزجاج العادي في صناعة أدوات المختبر ألن :3
 التمدد الطولي لمبايركس صغير  ب. معامل       التمدد الطولي لمبايركس كبير  أ. معامل

 ليس مما سبق د.   كس ال يتمدد مطمقا           . زجاج الباير ج

 . كمية الحرارة التي تستخدم في عممية االنصيار ، تساىم في :4
 ب. تحويل المادة من حالة ألخرى       أ . رفع درجة حرارة الماء                  

 د. ليس مما سب                           ج. ) أ و ب ( معا   

 رام واحد من المادة درجة سميسوس واحدة :. كمية الحرارة المزمة لرفع درجة حرارة كيمو غ5
 أ .  السعة الحرارية         ب. السعر        ج. الحرارة النوعية           د.كمية الحرارة 
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 : . أي من أنواع التمدد التالي يحدث في السوائل6

 ج. الحجمي         د. جميع ما سبق    ب. التمدد السطحي      أ . التمدد الطولي       

 :. درجة تجمد الماء في النظام المطمق تساوي ............ كمفن 7
 373د.              273ج.                    100أ.  صفر               ب.  

 . جميع ما يأتي من مواصفات الزئبق المستخدم في موازين الحرارة ما عدا :8
 ج. عديم المزوجة       د. ليس شفاف المون     ب . لزج              أ. تمدده منتظم         

 . العالقة بين مقدار تمدد المواد وارتفاع درجة حرارتيا عالقة :9
 ج. ثابتة                  د. ال يوجد عالقة      ب. عكسية           أ. طردية             

 المستخدم في المنازل لمحصول عمى مياه بدرجة حرارة مناسبة يعتمد عمى مبدأ :. خالط المياه 10
 ج . أرخميدس        د. االتزان المائي       ب. باسكال            أ. االتزان الحراري    

 . يتناسب حجم غاز عكسيا مع ضغطو عند ثبوت درجة الحرارة ىذا النص يمثل قانون  11
 ب . أفوجادرو            ج. بويل             د. غايموساك أ . شارل            

 . يستخدم الماء في تبريد محركات السيارات والسبب في ذلك :12
 أ. الحرارة النوعية لمماء صغيرة                      ب. الحرارة النوعية لمماء كبيرة .

 معامل تمدد الماء صغير . ج. معامل تمدد الماء كبير                              د.
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