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اثر استخذام طريقتي جتارب العرض والتجارب الفرديت يف املخترب يف
حتصيل طالب الصف الثاني املتىسط يف مادة الفيزياء

د .عالء الدين سموم يحيى
جامعة تكريت
كمية التربية لمبنات
قسم العموم التربوية والنفسية

المشكمة وأهمية البحث

الفصل األول

يعد عصرنا الحالي عصر العمم والتكنولوجيا ويتميز بالتغيرات السرريعة والتطرورات
المذهمررة فرري المعرفررة العمميررة والتطبيقررات واكسرراليب التكنولوجيررة وكغررا ان لوررذ التغي ررات
والتطورات انعكاساتوا ومطالبوا في التربية وبخاصة التربية العممية.

نحررن مطررالبون اليرروم اكثررر مررن ني و ررت ان نبررذل كررل جوررد ممكررن لتربيررة اكنسرران

العص ررري الق ررادر عم ررى التفكي ررر الس ررميم البن رراء والم ررزود بالمعرف ررة والمو ررارات اكساس ررية الت رري

تمكن ررن م ررن تحقير ر المالءم ررة الذكي ررة م ررص طبيع ررة عص ررر وخصا ص ررن  11ص )1واع ررداد
انسرران الثررورة العمميررة ابررن الغررد القررادر عمررى التغييررر والبنرراء والماهررل لحمررل الرسررالة واكمررين
عمى غرف اكمة و يموا السامية  7ص.)11
لتحقي ر مررا تقرردم فقررد جرررت محرراوكت عديرردة فرري مختمررف بمرردان العررالم مررن اجررل
تطوير اكهداف التربوية بما يتال م مص مطالرب الحيراة المعاصررة وهرذا بردور ادى الرى تغيرر

المناهج الدراسية بما يحق اكهداف التربوية.

ينفرد تدريس العمم عرن ييرر مرن تردريس المرواد اكخررى بكثررة التركيرز عمرى اجرراء
التجررارب العمميررة وذلررا كن الد ارسررة العمميررة هرري احرردى الوسررا ل الفعالررة ككتسرراب خب ررات
مباغرة ،ويكون الطالب فيوا نغطا وايجابيرا اذا كران متفراعال مرص المو رف التعميمري وبالترالي

يكون تعميمن ذا معنى وهذا ما اكدترن الفمسرفة الحديثرة فري التردريس التري تقرول بران ك وجرود
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لترردريس جيررد لمعمرروم برردون تجررارب وان المختبررر هررو القمررب النررابض لترردريس العمرروم  1ص
.)198

وكهمية المختبر في التدريس فقد عقردت عمرى المسرتوى العرالمي مراتمرات وا يمرت

مغراريص عمميرة عديردة .ففري افريقيرا جررى تطرروير منراهج العمروم فري المرحمرة الثانونيرة لغررر
افريقيررا  )1971الررذي برردا مغررروعاً نظامي راً لكررل مررن كينيررا واوينرردا وتنزانيررا بورردف عررام هررو
تحسررين ترردريس كررل مررن الكيمرراء والبيولرروجي والفيزيرراء فرري مسررتوى المرحمررة الثانونيررة ،و ررد

تركررز العمررل بغرركل ر رريس عمررى التجريررب مررن اجررل التوصررل الررى المفرراهيم الد يقررة لمحقررا

اكساسية  -16ص .)11-119

و ررد ورد فرري مغررروع نافيميررد البريطرراني لمفيزيرراء المتقدمررة  )1977والررذي يعررد مررن

المغ رراريص الموم ررة الت رري اع رردتوا ماس ررس نافيمي ررد تاكي ررد اكس رراب الطمب ررة الق رردرة عم ررى البح ررث
والتجريب -16ص)11-16
مررن هنررا نسررتنتج ان التربررويين يبحثررون عررن افطررل السرربل والط ار ر لترردريس العمرروم

وتاكيرردهم التجررارب العمميررة كنوررا تغرركل الخطرروة اكساسررية فرري عمميررة التعمرريم والررتعمم .فرري
طوء ذلا يمكن توطيح الدور الكبير الذي تادين التجارب في تدريس العموم:
-1
-8

تس رراعد عم ررى تنمي ررة التفكي ررر العمم رري عن ررد الطمب ررة م ررن حي ررث تحدي ررد المغ رركالت

والتنبوء وفرض الفروض  1ص .)98

تساعد عمى تنمية موارات عمميرة لردى الطمبرة مثرل ربرط اكجوزة،تعررف اكدوات
والمواد ومسكوا والتعامل معوا بغكل صحيح.

-6

تساعد عمى تنمية وتعمي اكتجاهات العممية عند الطمبة.

-1

تتيح فرصة جيدة لالبداع واكبتكار.

-1
-3

تساعد عمى تنمية ميول الطمبة وزيادة حماسوم نحو دراسة العموم.

استخدام التجارب يزيد من احتمال تطبي المعمومات في الحيراة اليوميرة ،وبردون
التجريب يطعف احتمال فوموا ،اذ يمجاء الطمبة الى حفطوا  1ص .)198
ومررن اغررور الط ار ر فرري اسررتخدام المختبررر لترردريس العمرروم بصررورة عامررة طريقررة

تجر ررارب المختبر ررر الفردير ررة) ،طريقر ررة تجر ررارب العر رررض) و ر ررد امر ررت العدير ررد مر ررن الد ارسر ررات
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بالمقارن ررة ب ررين ه رراتين الطر رريقتين اذ ظو رررت خ ررالل الق رررن التاس ررص عغ ررر انتق ررادات لطريق ررة
التجارب الفردية وكثر النقاش طدها عند ذلا الو ت وحترى الحررب العالميرة الثانيرة اذ برداء
يتطررح دور واهميررة التجررارب المختبريررة مررن خررالل الد ارسررات الترري دعمررت هررذا النرروع مررن

التجارب دراسة ويمري  )Wileyعرام  .1981وان ا مرة الد ارسرات النقديرة المعرد مرن براين
 )Payneاحت رروت عغ ر ررين بحث ر راً اظو رررت ان طريقر ررة التجر ررارب المختبري ررة الفردير ررة افطر ررل

لمطمبة ذوى المستويات العالمية في الذكاء بينما تكون طريقة تجارب العرض افطل لمطمبرة
ذوى المس ررتويات الواط ررة ف رري ال ررذكاء  3ص  ،)19وتوص ررل ك ررروكالا  )Kruglakع ررام

 1911ف رري د ارس ررتن ف رري جامع ررة مينوت ررا ان طريق ررة التج ررارب المختبري ررة الفردي ررة افط ررل م ررن
طريقررة تجررارب العرررض فرري مجررال الموررارات اليدويررة واسررتخدام اكجو رزة واكدوات فرري مررادة

الفيزياء  13ص .)168-167

وكخ ررتالف نت ررا ج الد ارس ررات والبح رروث ف رري ايوم ررا افط ررل اس ررتخداماً ف رري المختب ررر،

طريقر ررة تجر ررارب العر رررض ام طريقر ررة التجر ررارب الفردير ررة ،جر رراءت هر ررذ الد ارسر ررة لتقر ررارن بر ررين

الطريقتين في ايمومرا افطرل تراثي اًر فري تحصريل طمبرة الصرف الثراني فري مرادة الفيزيراء،امال
ان تستفيد الجوات التربويرة المعنيرة فري نترا ج هرذ الد ارسرات وتوصرياتوا فري تحقير تردريس

افطل لمفيزياء و رد اخترار الباحرث عينرن مرن طمبرة الصرف الثراني المتوسرط وذلرا كعردادهم
لمعموم ررات تجريبي ررة مختبري ررة يس ررتفادون منو ررا ف رري الم ارح ررل التعميمي ررة الالحق ررة و ررد اخت ررار

الباح ررث الفص ررول  :الخ ررامس والس ررادس والس ررابص وذل ررا لوج ررود العدي ررد م ررن التج ررارب ط ررمن
محتويات هذ الوحدات وكذلا كحتوا وا عمرى موطروعات ذات مفراهيم مجرردة ك تردرا اك
باستخدام التجارب المختبرية  8ص .)161-81

هدف البحث
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يودف البحث الرى معرفرة اثرر اسرتخدام طريقتري تجرارب العررض والتجرارب الفرديرة
فرري ترردريس مررادة الفيزيرراء فرري التحصرريل العممرري لرردى طررالب الصررف الثرراني المتوسررط وذلررا

من خالل التحق من الفرطية اكحصا ية اكتية :

ك توجررد فرررو ذات دكلررة احصررا ية بررين تحصرريل الطررالب الررذين يدرسررون بطريقررة
تجارب العرض والطالب الذين يدرسون بطريقة التجارب الفردية عند مستوى .)1.11
تحديد المصطمحات
أ -تجارب العرض

عرفوررا العرراني بانوررا الطريقررة الترري تعتمررد عمررى اج رراء التجررارب امررام الطمبررة مررن

الم رردرس ويي ررر وم ررا عم ررى الطمب ررة اك المغ رراهدة او تس ررجيل المالحظ ررات او اب ررداء اكسر ر مة)
ويالبا ما يواف استخدام هذ الطريقة ط ار
.)71

اخرى كطريقرة المحاطررة او المنا غرة  1ص

عرفوررا ررالدة ب نوررا عبررارة عررن وسرريمة لمتعبيررر وتعنرري يررام الفرررد برراجراء عمررل مررن

األعمال امام اكخرين ي ار بونرن فري اثنراء ادا رة لورذا العمرل وهرو فري ذلرا يحراول ان يوطرح

افكار وخصا ص او عال ات او تعميم احردى المومرات او كيفيرة تفرادي اكخطرار  11ص
 .)611والبحررث الحررالي يعرفوررا بانوررا التجررارب الترري يجريوررا المرردرس او ني غررخص امررام
الطمبة).
ب -التجارب الفردية

عرفوررا نررادر واخرررون تمررا التجررارب الترري يقرروم الطمبررة باج ار وررا بانفسرروم  18ص

 .)81عرفوررا برردوى اجرراء تعميمرري يحرردد بمقتطرراة سرربب واثررر وطبيعررة وخرواص ايررة ظرراهرة
سر رواء كان ررت اجتماعي ررة او س رريكولوجية ام طبيعي ررة ع ررن طرير ر التجري ررة العممي ررة او اجر رراء

التجربة تحت الر ابة  8ص .)133
التعريف االجرائي لمتجارب الفردية
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تمررا التجررارب الترري يقرروم الطمبررة عينررة البحررث) باج ار وررا بانفسرروم بغرركل منفرررد او
عمى غكل مجموعات داخل المختبر وتحت اغراف المدرس.
ج -المختبر

عرفر ررن كر رراظم زكر رري المكر رران الر ررذي يكغر ررف فير ررن التممير ررذ بنفسر ررن بعر ررض الحقر ررا

والمعمومررات  11ص  .)888عرفررن سررميم نررادر المكرران الررذي يقرريس فيررن الطررالب موررارات
ح ررل المغ رركالت  1ص  .)113-111عرف ررن ن ررادر واخ رررون المك رران ال ررذي يستغ ررار في ررن
التفكير وتكتغف فين الحقا

 18ص .)11

د -التحصيل

الدرجات التي يحصل عميورا طمبرن عينرن البحرث اثنراء ادا ورم اختبرار تحصريمي فري

مادة الفيزياء.

هـ -الثاني المتوسط

ه ررو الص ررف الث رراني م ررن المرحم ررة المتوس ررطة ،ويقاب ررل الص ررف الث ررامن ف رري الس ررمم

التعميمي.
و -عمم الفيزياء

ه ررو العم ررم ال ررذي يتن رراول د ارس ررة الم ررادة والطا ررة وخصا ص رروا وم ررا ير ررتبط بو ررا م ررن

الظواهر والمتغيرات التي تحدث لوا والقوانين التي تحكموا.
الفصل الثاني
أ -تصميم البحث

منهج البحث

را)) يمكررن تمخرريص اكج رراءات
اتبررص الباحررث لتحقي ر هرردف بحثررن تصررميماً تجريبير ً

المتطمنة فين وعمى ما ياتي:

 مجموعة تجريبية – متغير مستقل طريقة التجارب الفردية)  -اختبار بعدى. -مجموعة تجريبية – متغير مستقل طريقة تجارب العرض) اختبار بعدى.

691

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد )11

العدد )11

تغرين األول )8118

مص مالحظة  :ان كل مجموعرة تجريبيرة هري مجموعرة طرابطة لممجموعرة اكخررى 6
ص .)817
ب -عينة البحث

ان مررن متطمبررات البحررث الحررالي اختبررار مدرسررتين متوسررطتين فرري مدينررة تكريررت

مركررز محافظررة صررالح الرردين ،ك يقررل عرردد غررعب الصررف الثرراني المتوسررط فرري كررل مدرسررة

عن غعبتين .و د اختار الباحث متوسطة المغيررة لمبنيرين ومتوسرطة الغرعب لمبنيرين ،وسربب
اختيررار هررذا هررو ان المدرسررتين متجرراورتين ويسررول تنقررل الباحررث بينومررا طيمررة مرردة التجربررة

لالغراف عمى سير التدريس بطريقة التجارب الفردية وطريقة تجارب العرض.

بعررد ذلررا وجررد ان فرري كررل مدرسررة غررعبتين وبصررورة عغروا ية تررم اختيرار غررعبة ن)

فرري متوسررطة الغررعب كمجموعررة تجريبيررة اولررى وغررعبة ب) كمجموعررة تجريبيررة ثانيررة ،امررا
متوسررطة المغي ررة لمبنيررين فكانررت غررعبة ب) مجموعررة تجريبيررة اولررى وغررعبة ن) مجموعررة
تجريبيررة ثانيررة واس ررتناداً الررى ذل ررا بمررن مجم رروع اف رراد العين ررة  )111طالب راً ،و ررد تررم اس ررتبعاد

ال ارس رربين ف رري ص ررفوم ،فف رري الث رراني ن) ف رري متوس ررطة الغ ررعب  )61طالبر راً والث رراني) )11

طالباً ،وفي الثاني ن) في متوسطة المغيرة  )68طالباً وفي الثراني ب)  )68طالبراً وبعرد

استبعاد  )16طالباً من المجموعة التجريبية اكولى و  )17طالبراً مرن المجموعرة التجريبيرة
الثانير ررة بمر ررن مجمر رروع عينر ررة البحر ررث  )181طالب ر راً مر رروزعين بوا ر ررص  )31طالب ر راً لممجموعر ررة

التجريبية اكولى و  )31طالباً لممجموعة التجريبية الثانية.
تكافؤ المجموعتين التجريبيتين
اكتية.
-1

لررم يكتررف الباح ررث باكختبررار العغر روا ي لطمبررة المجم رروعتين ،اذ كافرراء ب ررالمتغيرات
تحصيل الطمبة فـي مـادة الفيزيـاء لمفصـل االول مـن العـام الدراسـي -1991
.1991
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جدول ( )1متوسط التحصيل والتباين واالنحراف المعياري والقيمة التائية
لممجموعتين التجريبيتين
ت

1
6

المجموعة
التجريبية
األولى

التجريبية
الثانية

عدد

متوسط

الطمبة

التحصيل

06

01.96

06

06.20

التباين
االنحراف
المعياري

القيمة التائية
المحسوبة الجدولية

مستوى
الداللة

درجة

الحرية

96.06
10.9

116.12

1.61

1.91

6.60

111

11.06

من مالحظرة الجردول  )1نجرد ان المتوسرط الحسرابي لممجموعرة التجريبيرة اكولرى
98ر )31والمجموع ررة التجريبي ررة الثاني ررة  ،)38.71ف رري ح ررين ك رران التب رراين لممجم رروعتين
 )188.87 ،)91.18عمررى الت روالي .امررا القيم ررة التا يررة المحسرروبة بمغررت  )1.11بينمررا

بمغر ررت القيمر ررة الجدولير ررة  )1.98فر رري درجر ررة حرير ررة  ،)118وهر ررذا يعنر رري ان المجمر رروعتين
متكاف تان.
 -6تكافؤ المجموعتين بالعمر الزمني محسوباً بالسنين

مر ررن مالحظر ررة الجر رردول  )8نجر ررد ان المتوسر ررط الحسر ررابي لممجمر رروعتين التجريبير ررة

اكولى 96ر  ،)11والمجموعة التجريبية الثانيرة  ،)11.17فري حرين التبراين لممجمروعتين
 )1.79 ،)181.68عمرى التروالي .امررا القيمرة التا يررة المحسروبة فقررد بمغرت  )1.17بينمررا

القيمر ررة الجدولير ررة بمغر ررت  )1.98فر رري درجر ررة حرير ررة  ،)118وهر ررذا يعنر رري ان المجمر رروعتين
متكاف تان.
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المجمد )11

تغرين األول )8118

العدد )11

الجدول ( )6متوسط العمر بالسنين والتباين واالنحراف المعياري والقيمة التائية
لممجموعتين التجريبيتن
المجموعة

ت

التجريبية

1

االولى
التجريبية

6

الثانية

عدد

التباين

متوسط

الطمبة

التحصيل

06

11.91

06

11.02

القيمة التائية

االنحراف

المحسوبة

المعياري

مستوى
الداللة

الجدولية

درجة

الحرية

161.11
11.10

6.112

9.2

6.60

1.91

111

6.19

إجراءات البحث

 -1حر رردد الباحر ررث المتغي ر ررين التج ر رريبيين وهمر ررا طريقر ررة التجر ررارب الفردير ررة وطريقر ررة تجر ررارب
العرررض وذلررا لمعرفررة اثررر هررذين العرراممين فرري العامررل التررابص هررو التحصرريل وبررذلا يكررون

لمبحث تصميم كما هو موطح ادنا .
المجموعة

المتغير

مجموعة تجريبية اولى

المتغير المستقل اكول

مجموعة تجريبية ثانية

المتغير المستقل الثاني

طريقة التجارب الفردية)

االختبار
اختبار بعدى
اختبار بعدى

طريقة تجارب العرض)
 -8حرراول الباحررث الحررد مررن العوامررل الدخيمررة الترري يعتقررد انوررا ررد ترراثر فرري سررير التجربررة
وهي:

ن -الحوادث المصاحبة  :لم يحدث ماثر طيمة مدة اجراء التجربة.
ب -اختبار افراد العينرة  :اكختبرار العغروا ي لمعينرة واجرراء عمميرات التكرافا حصرا يا
بررين مجم رروعتي البحررث ف رري العمررر الزمن رري ،وتحصرريل الطمب ررة فرري م ررادة الفيزي رراء

لمفصل الدراسي اكول في السنة نفسوا.
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ج -اكنرردثار التجريبرري :ان البحررث الحررالي لررم يتعرررض الررى الترررا او اكنقطرراع او اكنتقررال
من المدرسة واليوا طيمة الفصل الدراسي الثاني فصل اجرراء التجربرة) عردا حراكت الغيراب

الفردية وهي حالة طبيعية تتعرض لوا مجموعتا البحث نفسن تقريباً.
االج ارءات التجريبية

ن -الم رردرس  :رردم الباح ررث توجيو ررات لممدرس ررين وذل ررا لتوحي ررد نس رراليب الت رردريس ف رري
مجموعات البحث التي بدن تدريسوا في 1991/8/1ولغاية .1991/1/81

ب -توزير ررص الحصر ررص  :تر رردريس المجمر رروعتين بمعر رردل  )1حصر ررص لكر ررل مجموعر ررة
اسبوعياً.

ج -اسرموب اجرراء التجربرة  :ررام الباحرث بترردريب مدرسري مررادة الفيزيراء عمررى كيفيرة ترردريس
الطالب بعد وطص الخطط الالزمة لكال الطريقتين.
اوكً -:تدريس المجموعة التجريبية اكولى باستخدام الطريقة الفردية):

ن -سررم الصررف الررى مجموعررات صررغيرة بحيررث كيتجرراوز عرردد المجموعررة الواحرردة عررن خمسررة
طالب.

ب -تسميم كل مجموعة كراسة خاصة توطح خطوات اجراء التجربة
ج -دور المدرس هو اكغراف والتوجية فقط.
د -مطالبررة كررل طالررب بكتابررن تقريررر فررردى منا غ راً فيررن خط روات التجربررة وكيفيررة التوصررل الررى
النتا ج.

ثانيا :تدريس المجموعة التجريبية الثانية باستخدام طريقة العرض)

ن -يقوم المدرس بعرض التجربة عمى طول الدرس مص الغروح النظرية المرافقة لمتجربة.
ب -يسال المدرس الطالب بعض اكس مة المتعمقة بالتجربة اثناء اج ار وا.
ج -اغراا اكبر عدد ممكن من الطالب معن اثناء يامن بالتجربة.

د -مطالبة كل طالب بكتابة تقرير عما غاهد وكحظن اثناء التجربة.
اداة البحث
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المجمد )11

تغرين األول )8118

العدد )11

ررام الباحررث بتصررميم اختبررار تحصرريمي فرري مررادة الفيزيرراء وفرري الموطرروعات الترري
درس ررت وه رري )1 -:الكوربا ي ررة  )8المغناطيس ررية  )6الحر ر اررة .و ررد تك ررون اكختب ررار م ررن
عغر ررين فقر ررة م ررن ن رروع اكختي ررار م ررن متع رردد ،امت رراز ه ررذا اكختب ررار بالص ررد والثب ررات .و ررد

عرررض اكختبررار بصررورتن اكوليررة عمررى لجنررة مررن اسرراتذة الفيزيرراء ولجنررة مررن اسرراتذة ط ار ر

**)
الترردريس وبعررد تحقير صررد ة فقررد اختبررر فيررن ثالنررون طالبراً

المتوسررط فرري متوسررطة الغررعب لمبنررين

**)

*)

مررن طررالب الصررف الثرراني

وفرري يرروم اكربعرراء المصررادف  1991/1/3طبر

اكختب ررار اكول وبع ررد م رررور اس رربوعين ني ف رري ي رروم اكثن ررين المص ررادف  191/1/81اعي ررد

اكختبررار نفسررن عمررى الطررالب انفسرروم وبعررد تصررحيح اكجابررات فرري اكختبررارين وباسررتخدام
معامررل ارتبرراط بيرسررون اسررتخرج معامررل الثبررات وكرران مقرردار  )1.83وهررذا معامررل ثابررت
عال ،اذ ان اكختبارات يير المقننة تعد اختبارات جيدة اذ بمن معامرل ثباتورا  )1.37كحرد

ادن ررى  9ص  .)71و ررد ت ررم حس رراب الو ررت ال ررذي اس ررتغر ن اكختب ررار وتب ررين ان اكختب ررار
استغر ساعة واحدة.
تطبيق االختبار

بعد ان اصبح اكختبرار بصرورتن النوا يرة ،ني بعرد الصرد والثبرات ،اخبرر مدرسرو

المر ررادة طالبور ررم بموعر ررد اكختبر ررار بر ررل اسر رربوع مر ررن اج ار ر ررن ،وفر رري ير رروم السر رربت المصر ررادف
 1991/1/61طبر اكختبررار التحصرريمي النوررا ي المكررون مررن  )81فق ررة كمررا فرري الممحر
 ،)1واغراف مدرسو المادة عمي سير اكختبار.

طريقة تصحيح االختبار

*) لجنة اساتذة الفيزياء.
**) لجنة اساتذة ط ار

 –1د.طاهر مجيد الغربتي  -8د .فريد مجيد محمد
 -6د .لطفي عمي محمود

 -1د.صبري جاسم محمد.

تدريس العموم

 -1د .عباس عمي اسعد العطار

 -8د .مجاز توفي يفار

 -6السيد عمي محمود نجم

 -1السيد عموم محمد عمي .
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ام الباحث نفسن بتصحيح اكختبار،و رد حررص عمرى طرمان الموطروعية لرذا فقرد
عمد الى خمط او ار اإلجابة لممجموعتين بعد جعل األسماء سررية ،و رد اعطيرت كرل اجابرة

صررحيحة درجررة واحرردة واعطيررت كررل اجابررة ييررر صررحيحة صررف اًر .لررذا كانررت الدرجررة العميررا
 )81درجة والدرجة الدنيا  )1درجات كما هو موطح في الممح .)8

الوسائل االحصائية

استخدمت في هذ البحث الوسا ل اكحصا ية اكتية

 .1معامل ارتباط بيرسون لمعرفة اكختبار
ن مجـ س ص  -مجـ س × مجـ ص
ر =
[ ن مجـ س( – 2مجـ س)[ ]2ن مجـ ص( – 2مجـ ص)]2
( 1ص)183

 .8اكختب ر ررار الت ر ررا ي لمتك ر ررافاات كافر ر ررة ،ولممقارن ر ررة ب ر ررين متوس ر ررط تحصر ر رريل
المجموعتين التجريبيتي
م1

م2

-

ت =

(

ن1ع+ 12

2
ن 2ع 2

1

) ×(

ن + 1ن2- 2

1
ن1

+

ن2

)
 1ص )83

الفصل الثالث
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المجمد )11

تغرين األول )8118

العدد )11

عرض النتائج وتفسريها

اوالً :عرض النتائج

الفرضــــية  :ك توج ررد ف رررو ذات دكل ررة احص ررا ية ب ررين تحص رريل الط ررالب ال ررذين يدرس ررون
بطريقررة التجررارب الفرديررة ،وبررين تحصرريل الطررالب الررذين يدرسررون بطريقررة تجررارب العرررض

عند مستوى .)1.11
لقر ررد رفط ر ررت هر ررذ الفرط ر ررية ،اذ ظور ررر ان هن ر رراا فر ر راً ذا دكل ر ررة احصر ررا ية ب ر ررين

المتوسطين لمصمحة طريقة التجارب الفردية) -جدول )6

جدول ( )1الوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعيارى والقيمية التائية بين طالب
المجموعتين التجريبتين
مستوى
ت

المجموعة

عدد

التباين

القيمة التائية

التحصيل

الطمبة

االنحراف

المحسوبة

الجدولية

مستوى

درجة

الداللة

الحوية

المعياري

1

8

التجريبية اكولى طريقة
التجارب الفردية)
التجريبية الثانية طريقة
التجارب العرض)

31

31

18.18

18.18

6.18

618
6.87

11.87

1.98

1.11

11
6.13

من مالحظة الجدول  )6يتطح ان متوسرط تحصريل المجموعرة التجريبيرة اكولرى
التي درست بطريقة التجارب الفردية بمن  ،)18.36ومتوسط تحصريل المجموعرة التجريبيرة
الثانية التي درست بطريقة تجرارب العررض بمرن  ،)11.87وباسرتخدام اكختبرار الثرا ي ذي

النوايتين ولعينيترين مسرتقمتين ،وجرد ان القيمرة التا يرة المحسروبة بمغرت  ،)6.87وهري اكبرر
مررن القيمررة التا يررة الجدوليررة الترري بمغررت  )1.98عنررد مسررتوى  ،)1.11وهرري درجررة حويررة
.)118

ثانيا :تفسير النتائج

697

118

اثر استخدام طريقتي تجارب العرض والتجارب الفردية في المختبر في تحصيل طالب...
د .عالء الدين سموم يحيى

فري طروء النترا ج الترري ترم عرطروا يتطرح تفررو المجموعرة التجريبيرة اكولرى الترري
درسرت بطريقرة التجرارب الفرديررة فري التحصريل عمرى طمبرة المجموعرة التجريبيرة الثانيرة الترري
درست بطريقة تجارب العرض .يمكن ان يعزى ذلا الى واحد من اكسباب اكتية:

 -1فاعمية الطريقة الفردية في تدريس الفيزياء
 -8ررد تكر ررون الموطر رروعات الت رري درسر رروا الطر ررالب مر ررن الموط رروعات التر رري يصر ررمح تدريسر رروا
بالطريقة الفرديةاكثر من طريقة تجارب العرض.
 -6ررد يك ررون انتب ررا الط ررالب ف رري الطريق ررة الفردي ررة اكث ررر م ررن طريق ررة تج ررارب الع رررض بس ررب
متابعتوم لخطوات التجربة ومالحظة تفاصيل اكمور بكل د ة.

و ررد جرراءت نتررا ج البحررث الحررالي متفقررة مررص بعررض الد ارسررات الترري اكرردت عمررى ان

طريق ر ر ر ررة التج ر ر ر ررارب الفردي ر ر ر ررة افط ر ر ر ررل م ر ر ر ررن طريق ر ر ر ررة تج ر ر ر ررارب الع ر ر ر رررض كد ارس ر ر ر ررة بيب ر ر ر رري
1969

3 )Bybee,ص ،)81ود ارسر ررة هر ررارى 1971

11 )Harry,ص )69و ر ررد

اختمفت نتا ج البحث الحالي مص نترا ج د ارسرات اخررى كد ارسرة روبوثمران Rabothman,

 17 )1969ص  ،)876ود ارس ر ر ر ر ر ررة كالي ر ر ر ر ر ررن 1971

A.

)Kline

 11ص .)871-836
وفي ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي يوصي الباحث بما ياتي:

 -1اعتماد طريقة التجارب الفردية في تدريس الفيزياء داخل المختبر.

 -8ت رردريب مدرس رري الفيزي رراء ومدرس رراتوا ف رري المرحم ررة المتوس ررطة اثن رراء الخدم ررة عم ررى كيفي ررة
التدريس بطريقة التجارب الفردية.
ويقترح الباحث ماياتي:

 -1اج رراء د ارس ررة تجريبي ررة لمعرف ررة اثررر طريق ررة تج ررارب الع رررض والتح رارب الفردي ررة عم ررى بقيررة
الصفوف لمدراسة الثانونية وفي مواد مختمفة من العموم.

 -8اجر رراء د ارس ررة مماثم ررة ح ررول اث ررر الطر رريقتين التدريس رريتين ف رري تحص رريل الطمب ررة ف رري جمي ررص
صفوف المرحمة الثانوية
املصادر
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المجمد )11

العدد )11

تغرين األول )8118

 -1البياتي ،عبرد الجبرار توفير  ،وزكريرا اثناسريوش( :اإلحصـاء الوصـفى واالسـتداللي فـي
التربية وعمم النفس) ،مطبعة الثقافة العمالية ،بغداد.1977 ،
 -8دوى ،احمد زكي) :معجم مصطمحات التربية والتعميم) ،القراهرة ،دار يريرب لمطباعرة،
.1981

 -6جررابر ،عبررد الحميررد جررابر .واحمررد خيررري كرراظم( :منــاهج البحــث فــي التربيــة وعمـــم
النفس) ،دار النوطة العربية ،القاهرة.1976 ،
 -1سررميم ،محمررد ص ررابر.وسررعد عب ررد الوهرراب ن ررادر(:الجديـــد فـــي تـــدريس العمـــوم) ،ط،1
مطبعة النعمان ،النجف اكغراف.1938 ،

 -1العاني ،راوف عبد الر از ( :اتجاهات حديثة في تدريس العموم) ،بغداد.1973 ،
 -3العبيرردي ،صررالح عبررد المطيررف( :اثــر اســتخدام المناقشــة وتتابعهــا م ـ المختبــر فــي
تحصيل طمبة االول كيمياء في مادة الكيميـاء التحميميـة الوصـفية العمميـة) ،جامعرة

بغداد ،كمية التربية رسالة دكتو ار يير منغورة ،نيسان.1988 ،

 -7العر ر ار  ،و ازرة التربي ررة (:التربيـــة فـــي ظـــل الثـــورة) ،ماسس ررة رم ررزي لمطباع ررة ،بغ ررداد،
.1981

 -8الع ار و ازرة التربيرة (الفيزيـاء لمصـف الثـاني متوسـط) ،تراليف لجنرة فري و ازرة التربيرة،
ط.1991 ،6

 -9الصررالحي ،اب رراهيم هاغررم ( :تـــاثير بعـــض الطرائـــق التدريســـية فـــي تحصـــيل تالميـــ
الصف السادس االبتدائي في بغداد) ،جامعة بغداد ،كمية التربية ،بغداد.1971 ،
 -11ررالدة ،ف رااد سررميمان (:االساســيات فــي تــدريس العمــوم) ،دار المطبوعررات الجديرردة،
اكسكندرية.1981 ،

 -11كاظم ،احمد خيري .وسعد يس زكي( :اصول تدريس العمـوم) ،دار النوطرة العربيرة
القاهرة.1981 ،

 -18نررادر ،سررعد عبررد الوهرراب واخرررون( :طرائــق تــدريس العمــوم لمعاهــد المعممــين) ،ط1
بغداد.1977 ،
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 عالء الدين سموم يحيى.د
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اختبار تحصيمي في الفيزياء
 االجابة عمى ورقة االسئمة: مالحظة
 المتوسطة: المرحمة

اسم الطالب

 الثاني متوسط: الصف

الغعبة

: اسم المدرسة
طص د ار رة حول الحرف الذي يغير الى الجواب الصحيح
:  الكشاف الكهربائي جهاز يستعمل لـ-1
 الكغاف عن الغحنة الكوربا ية-ن

 تعيين نوع الغحنة الكوربا ية-ب

 تعيين كمية الغحنة الكوربا ية-ج
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العدد )11
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د -جميص ما مر سابقاً

 -6عند دلك ساق المطاط بالصوف تتكون عميه شحنة:
ن -موجبة
ب -سالبة

ج -متعادلة
د -مرة سالبة ومرة موجبة
 -1تقاس الشحنة الكهربائية بوحدة
ن -الكولوم

ب -الفولت

ج -اكمبير

د -الواط
 -1يطمــق عمــى القــانون ال ـ ي يــنل عمــى ان الشــحنات المتشــابهة تتنــافر والشــحنات
المختمفة تتجا ب:

ن -انون التجاذب والتنافر
ب -انون اوم

ج -انون العزوم
د -انون الجذب العام
 -0يطمق عمى المواد التي التوصل محاليمها التيار الكهربائي:
ن -المواد العازلة

ب -المواد الموصمة

ج -اغبا الموصالت

د-المواد الخاصة
 -0يعتمد المغناطيس الكهربائي عمى :
ن-عدد المفات في الممف

ب -نقصان التيار الكوربا ي
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ج -غدة التيار الكوربا ي
د -طبي المغناطيس
 -2يمكن تعيين موق القطب المغناطيسي ونوعيته (الشمالي،الجنوبي) بوساطة
ن -اكبرة المغناطيسية
ب -اكلكتروفورس
ج -الكغاف الكوربا ي

د -ابرة الميل

 -1يعتمد التمدد الطولي عمى
ن -طول الجسم

ب -درجة الح اررة
ج -نوع مادة السما

د -جميص مامر سابقاً

 -9يطمق عمى التمدد ال ي يحدث في ثالثة ابعاد لمجسم بتاثير الحرارة عميه:
ن -التمدد الطولي

ب -التمدد السطحي
ج -التمدد الحجمي

د-التمدد الحقيقي
 -16من مالحظة الشكل االتي يطمق عمى طريقة التكهرب:
صوف
ن -الدلا

مطاط

- - +-

ب -التالمس
حرير

ج -الحث
زجاج

د -التوصيل

زجاج

+ + +
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 -11يمكن تفادي اضرار الكهرباء كاحتراق االشجار والبيوت باستخدام

ن -مانعة الصواع

ب -الكغاف الكوربا ي
ج -الفاصم الكوربا ي

د -المولد الكوربا ي
 -16يمكــن االســتدالل عمــى نوعيــة الشــحنة التــي يحممهــا جســم مــا بتقريبــه الــى كشــاف
كهربائي مشحون بشحنة سالبة مثالً،فـا ا ازداد انفـراج ورقتيـة فهـ ا يـدل عمـى ان شـحنة

الجسم :

ن -موجبة

ب -سالبة
ج -متعادلة

د -يمكن اعتبارها سالبة او موجبة
 -11يطمــق عمــى المغنــاطيس الـ ي يســتخدم لرفـ االثقــال الكبيــرة وال زالــة شــظايا الحديــد
من العين والجروح :

ن -المغناطيس الطبيعي
ب -المغناطيس الصناعي
ج -المغناطيس المستقيم

د -المغناطيس الكوربا ي
 -11يطمق عمى المنطقة التي تتركز فيها قوة الج ب :
ن -القطب الكوربا ي

ب -القطب المغناطيسي
ج -القطب الغمالي

د -القطب الجنوبي
 -10تكون خطوط المجال المغناطيسي لمغناطيس عمى شكل ح اء الفرس:
ن -منحنيات مغمقة
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ب -خطوط مستقيمة
ج -مربعات

د -مستطيالت

 -10تفقد المادة مغناطيسيتها عند :
ن -طر وا وتسخينوا

ب -طر وا وتبريدها
ج -طر وا فقط

د -تسخينوا فقط
 -12يكون مدى التدريج البرة الميل محصو ارً بين:
ن -صفر –  91ه

ب -صفر 181-ه
ج -صفر 171-ه

د -صفر  181-ه
 -11قانون معامل التمدد السطحي الية مادة هو:
ن -معامل التمديد الطولي ×8

ب -معامل التمديد الحجمي ×8
ج -معامل التمديد السطحي ×6

د -معامل التمديد الحجمي ×6
 -19جســم معامــل التمــدد الطــولي لــه يســاوي ،6.666616ل ـ ا يكــون معامــل تمــدد
الحجمي مساوياً لـ:
ن1.63 -

ب1.163 -
ج1.1163 -

د1.111163 -
 – 66يعتمد تمدد الغازات عمى المتغيرات االتية :
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العدد )11

ن -الطغط ودرجة الح اررة
ب -الحجم ودرجة الح اررة
ج -الطغط والحجم

د -الطغط ،الحجم ،درجة الح اررة
ممح

)8

يبين درجات اكختبار نلتحصيمي لطالب المجموعتين التجريبيتين
ت

ت

المجموعة التجريبية األولى
درجات اكختبار نلتحصيمي

المجموعة التجريبية الثانية
درجات اكختبار نلتحصيمي
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