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التدريس باستخدام العروض العملية في تنمية التحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى طلبة  أثر
 الصف السابع االساسي 

  تسنيم محمد الحاللمة د.

 ملخص:
العدددرال العمليدددة لتددددريا العلدددوم ادددي  امالتددددريا باادددت دهددددال الدراادددة التعدددر   لددد  ا دددر 

قصددد ة  لدددط بل ددة الصددب السددابع ا اااددي اددي األرد ، ارددة الددران الدرااددة  لدد     ددة التحصدد   
( 22( للمجمو ددة البدداب)ة ا)22( بال ددات رددة رددوعيع ة  لدد  مجمددو ت   بالتسدداا  )02مكونددة مدد  )

التحق ق اهدا  الدرااة رة اادت دام  ش ه التجريبي،التصمية للمجمو ة التجريبية، اا تمدت الدرااة 
الدرااددة،  ألدا  ( اقددر ، ارددةت ااددت راال معددام ت الصددد  االثت ددات 22اخت ددار التحصدد   المكددو  مدد  )

التتحل دد  اصاصددا يت الددود اددرا   ات د لددة  اصددا ية يدد   المجمددو ت   التجريبيددة  نتددا   اأظ ددرت
لتجريبيددة  عددطط ل)ريقددة التدددريا القا مددة االبدداب)ة اددي الدرلددة اللليددة للتحصدد   لصددال  المجمو ددة ا

  ل  العرال العملية.  
العددددرال العمليددددة لراددددع مسددددتوط  ر)ب ددددق اأاصددددل ال ااثددددة ببددددرار  ردددددري  المعلمدددد    لدددد 

 .التحص   األكاد مي لدط ال)ل ة
 .العرال العملية، التحص  ، ردريا العلومالكلمات المفتاحية: 
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The Effect of Teaching by Practical Presentations on the Development 

of Academic Achievement in Science for the Seventh Grade Students 

  Dr. Tasneem Mohammad Alhalalmeh   

 

Abstract: 
The study aimed to identify the effect of teaching by the practical 

presentations of science teaching in the achievement of the seventh grade 

students in Jordan. The study adopted the semi-experimental design, and to 

achieve the objectives of the study a test achievement consisting of (25) 

items was used. The validity and reliability of the tool were extracted. The 

results showed that there were statistically significant differences between 

the experimental and control groups in the total score for the experimental 

group due to the teaching method based on the practical presentations. 

The study recommended the need to train teachers on the strategy of 

practical presentations to raise the level of academic achievement among 

students. 

Keywords: Practical presentation, Achievement, Science Teaching. 
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  :المقدمة
بدالمجتمع  ال  دول ُ حقدق ال)ل دة دار رفع د  كدو   المجتمعدات اهتمامدات أالد  ال)ل دة رعلدة ُ عدد

ل دد ، ن  يدي   لد  التحق دق ، )االسيااية ا قتصاد ة، ا لتماعية،( ال وااي لميع اي األاب  نحو
ا لد    لد  ة ص جاييدةبا  عدود االدي  مجتمعدار ة، اي رفا ل ة بمستوط  ا ررقان  ل  ُنؤد  ما اي ال ظر

 لد    سدا دهة الدي  األقدوط  العامد  كون دا يرمت دا التعلدية لعمليدة ر)دوير م   يد كا  ليل  مجتمع ة،
 لكاند  لد  ألد  ؛ ام )اأهدا  اأنش)ة اأاال   ااا  ( م  رشمله ما بك  االتي  ر، االتفل ر ا يداع
ال)ل دة  رفل در بمستوط  اي ا ررقان ُرسا د فةم تل ااتراريجيات  ات دام التربوي   ِقَب  م  د و  ه اك

 .ارحص ل ة
التحصدد   األكدداد مي مدد  المواددو ات التربويددة الم مددة التددي شدديلل يث ددرات مدد  ال ددااث    ُ عددد

ال)ال  لت مية مداريه، انمو ش صد ته نمدوات  ال  اأاد األهدا  التي  سع   يوصفهاالمرب   ااآلبان 
التحص   بأنه "مقدار المعراة أا الم دار  التدي  حصد   ((Nabhan,2008:54صحيحات، اقد  ر  

 ل  ددا ال)ل ددة نتيجددة للتدددري  االمددرار ب بددرات اددابقة، ارسددت دم يلمددة التحصدد   اددي  الدد  ا ايددا  
 لإلشار   ل  التحص   الدرااي". 

ارسع  األنظمة التربويدة ادي م تلدب دال العدالة  لد  ردوا ر ادرم الدتعلة األكداد مي الم ااد ة 
؛ لتمك د  ة مد  رحق دق أقصد  درلدات التليدا ااصاداد  ادي  ةمقددرار ل  اخت    مكانار ة ا  لل)ل ة

حسدد   لدددط ال)ل ددة ار األكدداد مياراددع مسددتوط التحصدد   المجتمعددات اصنسددانية التددي  عيشددو  ا  ددا، 
 ا اتفاد  م  ارم التعلة رل .

م  قب  المعلدة الدي  العرال العملية له ايا  مع    ج  ار ا ه  ر)ب قالتدريا م  خ ل 
" ال شدابات  بأن دا (Shaheen & Hattab, 2004, 60) قدوم يت)بيق دا ااادت دام ا، االتدي  را دا 

التعليميددة التددي  قددوم ي ددا المعلددة أا أ  شدد ل لخددر أمددام ال)ل ددة، مدد  ألدد     ددات ا يقددة  لميددة أا 
  دددة مددد  ال شدددا  أمدددام بدددأنواع مع ال)ل دددةمف دددوم أا مبددددأ  لمدددي أا نظريدددة " اهددديا    م دددع مددد   يدددام 

  مليدة اادتيعا  امد  ألد  رسد   . هاإشدراا المعلدةعم   ة االمشارية اي لواند  مع  دة مدع روليده 
اا  المعلدةالعلمية، التي م  الممك  ا  نواله ا  ا ال)ل ة صدعوبة ا  أنده بعدد أ   قدوم  ال)لة للماد 

ال ظددر  الددي  ربمددا اددي بعددد   مدد  اللدد م ات يث دددر ال)ل ددة بددءلران هددير التجربددة اأن ددا اددو  ر تصددر 
ا ايا     سم  ا   ي دي مد  لدوع. أ  أ  الت)بيقدات العمليدة دا مدا رسدا د  لد  اختصدار الوقدل 

 االج د اي ااتيعا  الماد  الم)رااة. 
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اادددعيات ل ررقدددان بمسدددتوط العمليدددة التعليميدددة ارادددع مسدددتوط التحصددد   اقدددد د دددل الحالدددة الددد  
 ا اا ليددة، لدديا ااالددل الدرااددة ي ددان  أ ددر  بالتحصدد   ال ددا ال حددث  دد  برا ددق ردددريا ادنثددة رع دد

الصدب السدابع ا ااادي  ةعمليدة ادي رادع مسدتوط التحصد   ل)ل د ل  ال)در  ال ةقا م دراس ا را ية
 اي ا رد .

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
يددة المقددرر  المعلممدد  الحقددا ق الملمواددة أ   البيددة ال)ل ددة ن ظددرا   لدد   مليددة رعلددة الم دداه  

و الدتعلة، اتد   ل  أن ا مملة،    أاال   التدريا ر لو رمامات م  التسويق اا ار  رغ ة ال)ل دة نحد
اي ماد  العلوم اي اليال  مدا  كدو  لتأك دد المعلومدات ال ظريدة أا رحق دق مدا ردة  أ  التعلية الم بر  

 (.Ibrahim, 2009رعلمة نظريات )
   مشدكلة رددنتي  (Bouanani & Karima, 2018)اب  دل نتدا   بعد  الدراادات يدراادة 

، هي م  أكثدر المشدك ت اادواات م  الم اه   دنداي  التحص     د ال)ل ة بمراا  رعلتم ة يااة
صدد   ادي هدديا  ابدراعات ادي اقدد  التربيدة االتعلددية، ابالتدالي ا دي مدد  أكثدر األمددور التدي ردؤر  المت صت

 .يااة ت التي ُرجرط  ل  المستوياتالم دا ، ارظ ر هير المشكلة للية اي نتا   ا خت ارا
 : اآلري الر يااقد قامل ال ااثة يتحدند مشكلة الدرااة بالسؤال 

العروض العملية لتدريس العلوم فيي رفيع مسيتوى تحصييل طلبية  التدريس باستخدام أثرما 
 ؟مقارنة بالطريقة التقليدية الصف السابع االساسي في االردن

 أهداف الدراسة:
 اآلري:    السؤالاصلابة  الحالية ال  ر د  الدرااة

في التحصيل في مادة العلوم  (α=0.05)عند مستوى داللة  دال إحصائيا   فرق هل يوجد 
، الطريقة العملية )العروضلتدريس تعزى لطريقة الدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن 

 ؟االعتيادية(
  الدراسة  أهمية

 األهمية النظرية:
التددددريا باادددت دام  التعدددر   لددد  ا دددرلددد   ال ظريدددة للدراادددة مددد  خددد ل ادددع  ا هميدددة ردددأري األ

رد  مدد  اااددي اددي األالتحصدد   لدددط بل ددة الصددب السددابع األراددع مسددتوط العددرال العمليددة اددي 
 رهددا ألدران ال حددوا االدرااددات المتعلقدة بددالعرال العمليددة ا امددام ال ددااث   ص  اددت  لاددا  لدندد خد ل
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باادت دام  بحدوا لدندد  ادول التددريا صلدرانات  المجدال ، ا دط ال)ل ةل راع مستوط التحص  اي 
خدرط  ادي المددارس الحكوميدة اال اصدة أخدرط ا  قت دا يت ميدة م دارات أ مدوادالعرال العملية اي 

ااقدات  همكانية رصمية يرنام  رعليمي خام بالعرال العملية  مك  اات دامه ار)بيق، اإرد اي األ
 اا   اي ر مية الم ارات الم تلفة لدط ال)ل ة.  رأيقة التي  كو  ل ا أل  يتا  رعليمي بال)ر 

 األهمية التطبيقية:
  و   اددي رصددمية الم دداه  االمشددراو العدداملأ   سددتف د مدد  نتددا   الدرااددة الفةددات اآلريددة: نتوقددع 

ميدة ادي العمليدة التعلي  داارفع ل دار العدرال العمليدة خد ل  ادفان التعليميدة مد دار  العمليدة   ل  
التحصدددد   اراددددع مسددددتوط  ال)ل ددددة،ار ميددددة الم ددددارات الم تلفددددة لدددددط  ،ااادددديةالمرالددددة األ اب اصددددة

اددددول دار ال عمددددة رقددددد ة التوصدددديات ة، ا المعلمددددمدددد  الم دددداه   يث ددددراددددي  كدددداد مي لدددددط ال)ل ددددةاأل
مسددددتوط  ار ميددددة ،التفا دددد  ا لتمددددا ي اتام ددددار  ،التفل ددددر العلمددددي اتالعددددرال العمليددددة اددددي م ددددار 

 دط ال)ل ة.التحص   ل

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها االجرائية
 م  المص)لحات الم مة التي اردت اي الدرااة الحالية ارمثلل بالللمات المفتااية:

بان دددا ا ادددلو  المسدددت دم ادددي رصدددمية مددداد   العيييروض العمليييية: وتعرفهيييا الباحاييية اجرائييييا :
)ة ا للترانيدة اا نشد)ة التفا ليدة رعليمية مد  م  داال العلدوم للصدب السدابع ا ااادي ادم  ا نشد

 راع مستوط التحص   لدن ة.لاالتي ا تة  را ا ار)بيق ا داخ  اليراة الصفية 
بانه مستوط األدان األكاد مي الدي   حدرعر بالد   الباحاة اجرائيا : فهالتحصيل الدراسي: وتعر  

ايقددداس بالع مدددة التدددي  الصدددب السدددابع األااادددي ادددي اخت دددار العلدددوم التحصددد لي المعدددد ل دددير اليا دددة،
 حص   ل  ا م  ا خت ار. 

 االدب النظري 
 ادي أ  دانالعرال العملية هي نشا  رعليمدي لده  مكاندات اعالدة ادي التددريا، امد  الم اد  

   قومدددو  باادددتعمال األداات أا ر ددداال األل دددط  اإنمدددا رجدددر  يوااددد)ة  ال)ل دددةالعدددرل العملدددي أ  
ه ادددي الشدددره االف دددة، اهدددير العدددرال رجمدددع يددد   مطا دددا ال بدددر  المعلدددة اي اددد  ال)ل دددة المعلدددة ايت عددد

اي نشا  العرال يد      دة أندواع مد  العدرال  بع  الم تم  الم اشر  االتعلية اصلقا ي، ايم ط 
 :(Abdel Moneim, 1993)هي

 رال  ملية  قوم ي ا المعلة اادر .  
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 رال  ملية  قوم ي ا بال  أا أكثر . 
   االمعلة ال)ل ةدد م   رال  ملية  شارك ا  ا. 

اددي اال ددوع األال االثالددث همددا أكثددر أالدده ال شددا  التعليمددي ااددت دامات اددي العددرال العمليددة 
التددريا. ار تلدب العدرال  د  نشدا  اصلقدان االشدره اللفظدي    العدرل نت)لد  المشداهد   أ  ان

  قدوم    ،معرادةال  لد  للوصدول كأاداس المشداهد   لد  العملدي العدرل مد  لاند  ال)ل دة. ايعتمدد
 كاألشديان متعددد  اادا   رعليميدة مد  المعلدة  عراده مدا ال)ل دة ايشداهد ،االعمد  بدالعرل المعلدة

 رول دد أا مي ابيسدي، مجدال لت )دي  العمد  ابد ت  د  االرادومات، االصدور اال مدا ال االع  دات
 .(Qutait & Khreisat, 2009)الحرية  بريق    الل ربان

 المعلدة ايتدرك يتواديحه  قدوم الدي  الموادوع  د  المعلدة ألدان  درل" هدي العمليدة العدرال
 ,Shaheen) " ل   ل  ال)ل ة االة اس  األدان رلرار ايتة التعليمي الموقب ألدان لل)ل ة الفرصة

 ابم تلدب الحاادر الوقدل اتد  القدد ة الدطم  مد  الُمسدت دمة ريجياتاا ادتر  مد  ا دي، (2010

االدي   ال)ل دة،  عيشده الدي  بدالواقع ارب) دا ييسدر  داا ما  لمعلومداتادي ا  ردأ  ر مد  ل دا أاال ب ا؛ لما
 العدرالاادت دام  نلا اقد، التربية أهدا  أاد  ل  اُيعد   جايي بشك  الفرد الوك ري  ر  ل  نؤد 

 امد  د،ااألادر  رربيدة ادي م تلفدة أادال   اللدرية  لالقدر  اات دم ايما التربية، أهدا  مع ات متوااق العملية

 .العملية العرال ال  األا هير
 للفدرد  كدو   أ  ن  يدي بأنده يياالفدار  امد  ة األادلو  هديا أهميدة  لد    و المسدلم العلمدان أكدد اقدد

   تلفدو   ااألنبيدان العمليدة، باألاعدال  كدو   التأدند  أمدا ال ظريدة، بالمعرادة  كدو   االتعلدية ارأدن  رعلية
 .(Abu melhm, 1995) العملي بالعرل  علمو   أن ة اي الف افة   

المعرادة  مصدادر ا  دا رتواار أ  ن  يي اصا مي الم    أ   ل   (Al-Kilani, 1985)اأشار
 التفاصد    لد  ن ظدر االعقد  اللو ، اي هللا ل ات مظاهر نتلو االواي االعق  االلما، الواي :الث  ة

 .الحيا  اي  قوم يت)بيقه االلما العملية
 اهتمدوا الدين  المسدلم   العلمدان مد  ا بد  اي  ُ عد نهبأ (Ismail & Alsaed, 2004) اأشار

ا ندوم كد  أ قدر  كدا  أنده :الع داد  ادي االدر بريقة هللا  بد اي ه ايصب العملي بالت)ب ق  مد  القدرل  اد عت

  .ايد و  صلي الص اه  ل   قوم  ة خفيفة نومة اي ام  شان  صلي ايا  أ ام، ا عة ك  اي تة
 ا صدال ادي المعلدة دار  قتصدر  عدد الدة العمليدة العدرال دام  ادت الد فا  لدة ميدادن  اهتمدل

 أ ، والجدندد  تاالت)دور  رواكد  اتد  ااألداار الم مدات ليشدم  دارر رعددط يد  االمعلومدات الحقدا ق
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 ا لد  أبدول مدد   اكررده ادي م تطندة ال)ل دة ار قد   ماراد ا اانمدا  ادلوك رعلدة نتالدات هدي األهدا 
 امد   ملدي بشدك  ُممارادة أصد حل  ل  أ  رعدر ا ي  مجرد  رعد الة نظرية معلومات رعد لة للون ا

  كدو   اهديا التعليمية العملية اي ك ال)ل ةابءشر  ا هتمام المعلة  ل  ن  يي الا  لد ه، المألواة أالارر

 للمعلومات. العملي العرل ييا  بريق   
 أا المعلة قدمه  أا  عراه نشا  "العرال العملية بأن ا (Maroun, 2004: 181) ر  و

 أا ملموادة، ااقعيدة ايدة   اصدر رقدد ة :مثد  مت و دة اادا   رعلميدة اادت دام ب)ريدق للصدب، ال)ل ة

 الموادوع   اصدر ُرمثد  صدور أا الع اصدر، هدير رتمثد  ا  دا رعليمدي رربدو   مددلول  ات لوادات

    ا". رتحدا مست دات أا الم)لو ،
 الف ددنو،(ال صدر  دة ،)الصدوريات( بالسدمع دأربد ادواس مجمو دة  لد  رعتمدد ا ادتراريجية اهدير

نتجده  العدرل كدا  اللمدا ا  رهدا( التمث د  )ال مدا ال، اللمدا   دة ا  رها( الع  ات الراومات، الصور،
اي  اررُيطها المعلومة ااتيعا  ار ة  ل   ل  أدط ا مله يت)بيقه ال)ل ة  قوم الي  أ  الملموس نحو
 .(Qatami, 2015) المحسوس  ل  المجرد م  انتقلل المعلومة أل  ال)ل ة  ه 

  قدوم ي دا التدي ال)ريقدة رع دي العمليدة اررط ال ااثة م  خد ل التعريفدات السدابقة بدأ  العدرال
 أا الف ددنو اادت دام أا مد  خد ل األدانللمداد  التعليميدة رواديحي   ملدي بعدرل ال)ل دة أا المعلدة

 . ملية روايح ا للمتعلم   الصور؛ لتس   
 مد   كدو   الدتعلة بدأ  ردؤم  التدي البر ماريدة الفلسدفة الدر  م الر  العرال العملية  لانت اقد

 المعلومدات أ  اردرط  العمليدة، للتجربدة أهميدة رع)دي ا دي ال وميدة، للحيدا  العمليدة خد ل التجدار 

  لد   قدوم السدلية التفل در اأ    جاييدة، نتدا   رع)دي ال بدر  بريق    ال)ل ة التي  كتسب ا االم ارات

 مدع ابتفا لده الب ةدة، مدع االتفا د  االتجددد ا ادتمرار ال شدر   اللدا   صدفات اال )دأ، امد  المحاالدة

 .(Maroun, 2004)الصحيحة  التربية َرتحقق الح و   المجال التي ُرمث  ا لتماعية الب ةة
 أا رادو  مشدك ت  لد  التعدر  خ لده مد   مكد  الي  الر يا المدخ  الدرااي التحص    عد

 اي اآلخري  ال)ل ة م  أقران ة مث   كونوا أ   ست)يعو     المدارس، االين  اي ة  ال)ل بع  خفا 

 يدة،المعلم ااصدار  المعلمد  ، ط شدكاا  كثدر   ل  نؤد  الم تلفة، مما المعلومات التعلة، ااكتسا  مقدر 

   در كدون ة  لد  ود عد  لد  ادي رعلديم ة، االسدب  مد  ررل  اا د    هؤ ن ال)ل ة بأ  اااليان ال)ل ة،

 ان فدال ابالتدالي ال)ل دة درلدات هدؤ ن ادي ا ن فدال أا ل ديا اصخفدا  الح ي يدة لألاد ا  مددري  

 الصدفو   ار دا ادي اال قدان الرادو ، هدي ال  ا يدة االمسدتمر، اال تيجدة المتواصد  الدراادي رحصد ل ة
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 . (Allam, 2006)اأا اي ا اا ي ية للمشكلة ق)عية معالجات الود دا   ا    لعد 
االمعرفيدة  اصنتاليدة األاادا  ادي اردداا ت  ر داا ت  المفدايية أكثدر مد  التحصد   مف دوم ُ عدد

الددا ر   هدي المف دوم ل ديا اادت داما األكثدر االعمليدة العلميدة الدداا ر أهدة االطراعيدة، العد  االصد اعية
 عكدا  مدا لمعمقدة، اهدوا االدراادات ام ددا  لل حدث اال قدا  للحدوار التعليميدة، ا دو مداد  التربويدة

 ااأله ، االتي رمل  ا االمعلم   ااصداري   التربوي   المسؤال   اي نشا   حتل ا التي بالتأك د األهمية

 األهددا  ا لتماعيدة ارحق دق الع)دان  لد  قدادر  ال اشدةة لتلدو   األليدال   دداد  لد  الحالدة الملحدة
(Al-Zaher, 2002). 

مدد  الم ددارات االعددرال العمليددة ارعددد   دندددال اددي ر ميددة ارددرط ال ااثددة الددود رابدد  قددو  ااعدد
مدد  ال)ددر  المفبددلة ل اددت دام اددي  ددرل ال شددابات االتجددار  الم بريددة صكسددا  ال)ل ددة م ددارات 

 ر)وير المعلومات اال برات العملية ايمك  اات دام ا اي ردريا  دند م  الم اه  ا خرط. 
المسدددتوي   الثقدددااي اا قتصددداد ، االفدددرا  رررلدددط أهدددة العوامددد  المدددؤ ر  ادددي التحصددد    لددد  

ة، امواك دددة المحتدددوط المعلمدددالفرد ددة يددد   ال)ل دددة، ااادددت دام الوادددا   الحدنثدددة، االب ةدددة التعليميدددة ادددي 
 ا دة مددط ُ حدد الي  المعيار الدرااي للت)ور، امت)ل ات العصر الحالي االحاار، االتحص   هو

 خد ل مد  لل)ل دة ُرَقددم المعلومدات اهدير التدي  كتسدبون ا، اال بدرات المعلومدات مد  اااتفادر ة ال)ل ة

 اتد  االولدانيدة االم اريدة المعرفيدة الجواند  التدي ررا دي ااألنشد)ة المعلدة  سدت دم ا التدي األادال  

 المعلومدات هدير مد  ال)ل دة اادتفاد  المعرادة قبول دا،  لد  اتسدا دهة ام دول ة ال)ل دة يتفل در ردرر  

 ندتة  ل  دا اب دانت  بلبدت ة ادول المعلمد   رعكدا روقعدات التدي خت داراتا اادع ندتة رفل درهة اصدحة

 .(Odeh, 2000)ل ة   الم اا ة األاال   اات دام
معلدة  كد  ا  دد  التعلدية لعمليدة األااادية األ درال مد  ال)ل دة نتعلم دا التدي المعلومدات ُرعددا 
المدواد  اللد  ال ومية الحيا  يا ااتعمال ا  ست)يعو   امعا    معلومات م   حتالونه ما ال)ل ة ص )ان
   االتدي  حتال دا التدي المعدار  مد  بكميات محشو  ال)ل ة  قول اُتص   بالمعلومات رطداة الدرااية
 الحشدو للثدر  الدتعلة  لد  ال)ل دة    دال  ددم  لد  ندؤد  قدد ا ديا ردراب  ي   دا نولدد   رلدو   اقدد  حتال دا

(Nasrallah, 2010). 
الدي   ال دد  رحقدق للدي العوام  ي ع  م  ا ا اتفاد  لل)ل ة  مك  التي الدرااية المواد ارتأ ر

 الم اه   بعو   الين    و االمسؤال   و المت صص ما  قوم به العوام  هير ي   ام  ألله م  ااعل

  لد  ُ حققدوا اتد   ةمقددرارا  اارجاهدار ة ام دول ة، ال)ل دة، بمت)ل دات معرادة  لد  أ   كوندوا اد  يدد
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 أ  اءمدا ام دول ة ال)ل دة االدات  د  ال عدد كد    ا بع دد المسدؤال   أ هدو  ولدودمدا م اللد  ال دد ،

 ال)ال  ي   اجو  الود  ل  نؤد  قد ا يا ا ي أا نفسي أا رربو   نقل الدرااية ا  ا المواد رل  رلو  
 .(Hamdan, 2003) الدرااية االمواد

للمعلومدات  روادي  لد   ال)ل دة مقددر   يداس ادي  ف دد التحصد   أ  اادت تاال  مكد  ادبق، اممدا
دا بعبد ا ادو   ُرب د  المعلومدات هدير اأ  اكتسداي ا، ردة التدي صدحي   ا دة  لد  مب يدة كاندل ادء ا بعبت

 معلومدات، مد  بعددها مدا رب دي أاااد ا ا لد  رل  دا التدي لعبدور المرالدة لسر اتلو  ع ار     االية
 أاداس  لد  ايب دي ل)ل دةا لددط القصدور لواند  المعلدة نددرك اتد  بالتحصد   ندتة ا هتمدام الديل 

 ادعب  لد  ا دؤد  ال)ل دة لددط األخ)دان ردراكة  لد  ندؤد  اد  صدحي ، للمعلومدات بشدك  السدايق
 .رحص ل ة
ا درل  المفدايية روادي  ادي المعلدة نت ديها التدي بداصلرانات نتدأ را   ال)ل دة أ  ربد   كمدا

المعلدة   سدت دم ا التي ريجيةا اترا    ُرعبر ا لرانات اهير ا م ة، اار ة  دراك ة اي المعلومات،
اادتثار    لد  ايسدا در بالددرس، ال)ل دة دمد  يديل   سدت)يع اءنده  راده بريقدة ادي المعلدة ندوتع اللمدا

 ادي  مليدة افد  ال)ل دة ايسدا د الجمدود، كسدر  لد  ا ؤد  لدند ؛ الر  أا مواوع ك  نحو دااع ت ة

 .التعليمي مستواهة رحس    ل  المعلومات، يما نؤد 

 ر دوع اادا   مد  ا  دا نتدوار لمدا ال)ل دة؛ رحصد   رحسد   مدع مت ااد ة العمليدة لعدرالا اردأري
المداد   ببيعدة اسد  العدرل ادي بدر   بعدد  رأخدي يد  معد    لدران  لد  رعتمدد   ا دي العدرل،

 اهديا أخدير، ردة مدا يتأد دة  قدوم أ  ال)الد  فيسدت)يع المعرادي، امسدتواهة ال)ل دة، ااالدة التعليميدة،
 الددرس، نت اال دا التدي المسدألة ادي لدندد  اراديات ااادع  ه ده، ادي المعلومدة رادو   سدا د ادي

 المعلومدة رقريد  بدر   نتدوار ا  دا ايمدا  لد  التوادي ، ةمقدرر  م  نطيد ارفا ل ة ابمشارية  ال)ل ة
 .التحص لي لدن ة المستوط  رحس   اي ُ سا د كله ا يا صور، أا ا دنو  رل بريق    ااقع ة  ل 

 ابقة: الدراسات الس
متي ددرات الدرااددة المتمثلددة بددالعرال العمليددة ب الع قددة  اتمجمو ددة مدد  الدرااددات  رددة ر دداال

 االتحص   الدرااية ا ل  ال حو اآلري:
درااددددة هدددددال رعددددر  اا ليددددة ااددددت دام ااددددتراريجية العددددرال   ) (Al-Lozi,2018ل اقدددددم

صادد مية اددي لددوان نددا ور، العمليددة اددي رحصدد   بل ددة الصددب السددادس األاااددي اددي مدداد  التربيددة ا
( 02ارلونددل    ددة الدرااددة االتددي رددة اختيارهددا بال)ريقددة القصددد ة مدد  مدددارس القدداد  الداليددة مدد  )
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بال دددات مددد  الصدددب السدددادس ا ااادددي، ااع دددل    دددة الدراادددة بال)ريقدددة العشدددوا ية الددد  مجمدددو ت   
  ددددداد اخت ددددار  ارددددة، ( بال تددددا21( بال ددددات اادددداب)ة مكونددددة مدددد  )21ا الدددد  رجريبيددددة مكونددددة مدددد  )

ادان مجمدو ت   الدراادة  يرحص لي لتحق ق أهدا  الدرااة، اب  ل ال تا   الود ارا  يد   متواد)
  ل  الت)ب ق ال عد   خت ار التحص   لصال  المجمو ة التجريبية.

لمحاادرات  االتوادع التصدور  لد  التعر   ل  درااة هدال (Danial, 2011)دانيال  األرط 
    دة أخدي اقداألمريكية،  المتحد  الو  ات اي الثانوية المرالة اي الليميان ماد  اي يةالعمل العرال

دا (22) ا دددهة  شدوا ية ب)ريقدة المسدحية  ا اتقصدا ية ال)ريقدة ا  دا اادُت ِدملمداد  الليميدان  معلمت
التدأ  رات  نرا   المشاري   الليميان معلمي أ  ال تا   اأظ رت ااتبيا ، باات دام الدرااة أدا   ارمثلل

 .المتعلم   داااع ا ل  ال)ل ة أدان  ل  الجوهرية اص جايية
  دد  التحصد   ادي ردؤ ر التدي العوامد  معرادة  لد  هددال دراادة (Guo, 2010)ل دو  األدرط 

 ادي اادت دام ا ردة الرياادية، التربيدة ادي اا ل ت دا ارحسد   العمليدة العدرال باادت دام التددريا
 مد  أخديهة ردة ( معلمد  12ا ) ( بال 122) م     ة الدرااة  ، ارلونلبك  اي المدارس الثانوية

   جاييدة نتدا   الدود الدرااة نتا   اأظ رت االتحل  ، االمقايلة ا اتبيا  ا  ا ، اات دممدارس (12)

 الم ااد  االوقدل ال)ل دة اادتفاد  مددط ا دة  لد  مقدرردها  اخبررده المعلدة نشدا  رقتصدر  لد  الل  دا

 .للعرل
ا اددددتماع  ُأنمددددو ال لدددد  أ ددددر التدددددريا بااددددت دام  ( التعددددر (Mansi,2007 درااددددةهدددددال ا 

المتلامدد  اددي العددرال العمليددة اددي رحصدد   بدد   المرالددة األاااددية اددي األرد  اددي مدداد  العلددوم 
؛ ااددت دمل خ ل ددا ة مدد  اددت   بال ددات اددي محااظددة  ربدددأاددراد الدراادد رلددو   اقددداارجاهددار ة نحوهددا، 

لمداد  العلدوم رلدو   ال)ل دةرااة ال )  الدرااية، اييل  اخت ار رحص لي  يا به مددط رحصد   الد
  اقدر . اقدد أظ درت  حدو العلدوم، ابلدد  ددد اقرارده اربعدم     د   اقدر  ايديل  م يداس ا رجاهدات ن

 نتا   الدرااة  ل  الود ارا  ي   متوا)ي   مات التحص   للمجمو ت   )البداب)ة االتجريبيدة(
اددي يدد  مدد  مجددالي ا خت ددار )ا ادددتيعا  االت)ب ددق( لصددال  المجمو ددة التجريبيددة ايدديل  بال سددد ة 

 نحو ماد  العلوم. ال)ل ة رجاهات 
  العدددرال العمليدددة  لددد ة(  لددد   يددداس أ دددر اادددت دام بريقددد(Saeegh,2006اهددددال دراادددة 

لثداني الثدانو  العلمدي البدون ادي مدادر الف طيدان ل)ل دة الصدب ا  التحص   الدرااي   د رددريا اادد
( بال دات، االمجمو دة 111) التجريبيدة اقوام دام   دمه، اياندل    دة الدراادة ممثلدة ادي المجمو دة 
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 اقدد( اي  د ا مددارس اخت درت  شدوا يا مد  مددارس مدن دة مكدة المكرمدة، 121الباب)ة اقوام ا )
لدددود ادددرا   ات د لدددة أظ دددرت نتدددا   الدراادددة ا ا اخت دددار رحصددد لي لتحق دددق أهددددا  الدراادددة،  أُ ددددَ 

  اصا ية اي التحص   لصال  المجمو ة التجريبية.
( دراادددة بع دددوا  أ دددر التعلدددية ا اتقصدددا ي االعدددرال العمليدددة ادددي (Nasir,2004 ألدددرط كمدددا 

ا اددتد ل العلمددي االتحصدد   لدددط بال ددات الصددب التااددع األاااددي اددي م حددث األايددان، هدداددددل 
ريجيات ردريسدددية )الم حددد  ا اتقصدددا ي، االعدددرال العمليدددة، الدرااددددة  لددد  رعدددرت  أ دددر  ددد ا اادددترا

ادددي ا ادددتد ل العلمدددي االتحصددد   لددددط بال دددات الصدددب التاادددع األااادددي ادددي  اال)ريقدددة التقل د دددة(
  لدد م حددث األايددان. ارلددو  مجتمددع الدرااددة مدد  ادد عة ا مددان   بال ددة اددي محااظددة أربددد موع ددة 

لي ل ياس مسدتوط رحصد   ال)ال دات ايديل  اخت دار الدرااة اخت ار رحص  ُأات دم اي  ا شع ؛ 
 ات (، اقد أظ رت ال دتا   أ  ه اك اراقLawson، 2222صفي ل اتد ل العلمي )اخت ار لواو ، 

اددي ااددتراريجية التدددريا ايدديل  الددود اددرا  اددي ا خت ددار التحصدد لي رعددطط  اددتراريجية التدددريا 
 .العمليةلصال  ي  م  الم ح  ا اتقصا ي ابريقة العرال 

اختلفدددل الدراادددة الحاليدددة مدددع بعددد  الدراادددات مددد  ا دددث المددد    الدراادددي الدددي  ردددة ر)ب دددق 
-Al)ا ايدددان، ادراادددة  مددد   اقدددد الريدددل  لددد   ((Nasir,2004العدددرال العمليدددة فيددده يدراادددة 

Lozi,2018)  .اقد الريل  ل  م    التربية ا ا مية 
ددابقة اددي رو  رااددات الست رااددة االتتعددرت   لدد  أهميتددة اااددتفادت ال ااثددة مدد  الدت  ةااددتراريجيليدده الدت

العددرال العمليددة ااهميددة التحصدد   الدرااددي امدددط ارر اب ددا اددي العمليتددة التتعليميتددة اأ رهددا اددي نجدداه 
اددي التحصدد    اأ رهددااددي اددون الدد قل اددي الدرااددات المتعلقددة بجاندد  درااددة ا اددتراريجية  ال)ل ددة

 .الدرااي
ابقة؛ الدرااات خ ل م  ثةال اا أاادت  د  لوان  اه اك د  اي رتمثت  الست رحدندد   لد  التتوصت

رااددددة، م  جيتددددة رااددددة ر)ب ددددق اددددي المتت عددددة ااصلددددرانات ار)ويرهددددا، األداات اب ددددان الدت  ااختيددددار ،الدت
 .  ال تتا    ل  اصو ت  البيانات رحل    ملية ريسر التي اصاصا يتة األاال  

رااددددة ددددابقة بأنت ددددا ر االددددل مف ددددوم دددد    رهددددا مدددد الحاليددددة ارتم تددددط الدت رااددددات الست التدددددريا    الدت
اددي رحسدد    بءادد امه، المعددرا  الدراادديالتحصدد   مسددتوط اددي  اأ رهدداالعددرال العمليددة  بااددت دام

 اراع مستوط التحص   لدط ال)ل ة.
بعدد  مددا روصددلل  ليدده الدرااددات السددابقة مدد  نتددا   امكملددة ل ددا لتأك ددد الدرااددة  الددانت هددير
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هير الدرااة رعد م  الدرااات القل لة  لد  المسدتوط  كو   اب ت    ،ات التربويةم  ا ث المستجد
 المحلي  ل  اد  لة ال ااثة.

 :منهجية الدراسة
رااة ا تمدت . اب تقدل شد ه التتصدمية الحاليتة الدت راادة التتجريبديت مد  بل دة  قصدد تة    دة  لد  الدت

المجمو دات  دا  رشدك   رحدول لرا يتدة  ألاد ا  ات ( بال د02الصدب السدابع ا ااادي مكوندة مد  )
همددا: ،  لدد  مجمددو ت   رقسدديم ا ارددة التتجريبيتددة،ات ميمالتتصدد ادي  حدددا كمدا بال)تريقدة العشددوا يتة

للتددريا باادت دام  خبدعوا الدين  بل دة الصدب السدابع ا ااادي مجمو ة اهي التتجريبيتة:المجمو ة 
داب)ة: ، االمجمو دةالعدرال العمليدة لدة  الدين  ل دة الصدب السدابع ا اااديب مجمو دة اهدي البت

 ارة ردريس ة بال)ريقة التقل د ة.  ار ا ل)ريقةل  بعوا 
 أداة الدراسة:

 أل رال هير الدرااة، رة ر)وير اخت ار رحص لي لماد  العلوم، افيما  أري اصب ل خت ار:
 اختبار التحصيل: 

تعليميدة مد  يتدا  العلدوم للصدب اخت ار التحص   ااقات لمحتوط الماد  القامل ال ااثة بء داد 
( اقددر  مدد  نددوع ا ختيدار مدد  متعدددد ارتددألب ا ختيددارات 22السدابع األاااددي، ارلددو  ا خت ددار مد  )

)التدديير، الف ددة،  ةمدد  رحق ددق أهدددا  المحتددوط التعليمددي بح ددث رتبددم  المسددتويات المعرفيددة الث  دد
صددحيحة مدد  أربعددة خيددارات ارددة  الت)ب ددق( اددم  المقددرر التعليمددي، بح ددث رددة رحدنددد  لابددة اااددد 

روعيدددع ا ختيدددارات مدددع مرا دددا  السددد ولة االوادددوه لت ااددد  مسدددتوط ال)ل دددة، ارقدددد ة مثدددال رواددديحي 
 لت)ب ق ا خت ار.

 المواصفات الجدول
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 دق اختبار التحصيل:ص
لتقددنر مددط  ا لد  المحكمد  ، مد   ددد رة التحقق م  صد  ا خت ار م  خ ل  راه  ل 

اانتمددددان ااددددةلة اخت ددددار التحصدددد   ام نمددددة البدددددا    السددددليمة،االصدددديا ة الليويددددة ااددددوه ا اددددةلة، 
المحكمد     ل  بلد  ي ان ارة التعدن  ارارية، أ تة م اظات نران ا الم)رااة لل  اؤال، اإيدان
ارعددن  صديا ة  رة اي  خما اقرات م  ا خت ار بصورره ا اليدة اقداإخراله بصورره ال  ا ية، 

 (.21، 10، 2، 6ليويات ام  ا ) بع  الفقرات
 ثبات اختبار التحصيل:

للتحقددق مدد    ددات ا خت ددار رددة اختيددار    ددة مدد  بل ددة الصددب السددابع األاااددي مكونددة مدد  
 مدد  خددارال    ددة الدرااددة ار)ب ددق ا خت ددار  لدد  أاددراد هددير الع  ددة مددرر   بفاصدد  عم ددي ات ( بال دد02)

 Pearson correlation)امدد  ارر ددا  ي راددو   ، ابااددت دام معامقدددارر ااددبو  ُادددد بااددبو   

coefficient) اهددديا دل ددد   لددد  أ  ا خت دددار نتمتدددع (2921يلدددد )   ا    دددات ا خت دددار ردددة اسددد ،
 يدرلة   ات يافية ام اا ة أل رال ال حث.

 العملية:التدريس باستخدام العروض 
 :الدراسافيما  أري  رل مفصت  لمحاار 

 لية التدريسآأوال: فلسفة 
تمثد  ادي رري طهدا ررقوم  ليه ال تظريتة الب ا يدة  الحالي م  مبدأ لوهر ت  محتوط الدراس)لق ن 

ل   ل  ال)ل ة العله المحور األااايت اي  مليةت التعلة، بما لد ه م  معار  اخبرات ادابقة، ارحدوت
 ده ادي دارر  لد  نشد  اإ جداييت  قدوم بأنشد)ة ايفسدر المعلومدات، متعداا  التمدا يت نتعداا  مدع عم 

، ايتقب  لرانهة، امبدع مبتلر  قتدره الحلدول االتفسد رات، اي)بدق مدا روصد   ليده ادي الم ماتر ف ي 
ة. يما ايريتط  ل   ندتةت  الحوار الدي مواقب لدند ، ابااث مستقل  فلتر ايقدم ال ة نظرر ال اصت

)تل ددة، اب ددان المعدداني أنفسدد ة، يعمليتددة التماعيتددة لتوليدده رفل ددر ال ال)ل ددة، ابدد   ال)ل ددةيدد   المعلددة ا 
 ااألالار لدن ة.
الحددالي  لدد  رحسدد   مسددتوط التحصدد       ليددة التدددريا بااددت دام العددرال العمليددةار ددد  ل

 قدددوم  لددد  مررلدددطات ال تظريتدددة الب ا يدددة امحاارهدددا امفاييم دددا األاااددديتة، ار يت دددا للمدددتعلة االمحتدددوط 
 ار)بيقار ا التربويتة الُم تلفة.
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 وسالدر ثانيا: مكونات 
 :الدراسفيما  أري  رل ألهة مكونات 

 :للدروسالهدف العام  .أ
اي رحس   الم رلات العلميدة لل)ل دة ارادع مسدتوط التحصد    للدراسرتمثت  األهدا  العامتة 

ر ، مدد  ألدد  رحق ددق  الدرااددي لدددط ال)ل ددة االتددي نتوقتددع اصددول ال)تل ددة  ليدده بعددد ر ف ددي الدددتراس الُمقددرت
ة اآلرية:   األهدا  ال اصت

أ   كو  لده دار اا د  ادي الوصدول الد  الحقدا ق االمفدايية االم دادت التدي رتبدم  ا الوادد   
 التحص  .الدرااية االود رعاا  ي   األاراد داخ  اليراة الصفية لراع مستوط 

 الدروسمحتوى  .ب
لعدرال العمليدة، بعدد ا بد ع  لد  محتدوط لااقدات  الددراسلتحق ق اهدا  الدرااة رة ر)وير 

 ل  ددا،  العددرال العمليددةلددوم للصددب السددابع ا اااددي ادد تة رحدنددد ااددد  درااددية لت)ب ددق كتددا  الع
ااددد تة اادددت  م المفدددايية االحقدددا ق العلميدددة مددد  هدددير الوادددد ، اروعيدددع محتدددوط المددداد   لددد   ددددد 

( اصددده دراادددية يواقدددع ادددا ت  ، اردددة رحدندددد الدددرانات التددددريا بمدددا  بدددم  12الحصدددل اال دددالد )
يراددة الصددفية مدد  خدد ل ا نشدد)ة ا للترانيددة اا نشدد)ة التفا ليددة التددي ادد تة الددود رفا دد  داخدد  ال

لحقدا ق العلميدة  ل  ا ث  كو  لل)ل ة دار اا   للوصول رصميم ا ااقات لمحتوط الماد  التعليمية بح
. 

، ردة  راده  لد   ددد مد  األاداري  االمشدرا   التربدوي   الددراساللتحقق م  صد  محتوط 
مددددط ر)دددايق ال مدددا ال لمحتدددوط المددداد  التعليميدددة   لددد العلدددوم ا لددد  للتعدددر   المت صصددد   ادددي مددداد 

ايددديل  للتحقدددق مددد  دقدددة الصددديا ة الليويدددة، ااددد تة رعددددن  محتدددوط الحصدددل ااقدددات لول دددات نظدددر 
المحكمدد   لتلددو  المدداد  التعليميددة لدداهط  لت)بيق ددا داخدد  اليراددة الصددفية  لدد  المجمو ددة التجريبيددة 

للدد  بال)ريقددة   اردده لمجمو ددة البدداب)ة ااندده رددة رقددد ة المحتددوط التعليمدديبااددت دام الواددا  ، امددا ا
قامل معلمة مداد  العلدوم    ا  تياد ة ابدا  اات دام ال ما ال المست دمة اي المجمو ة التجريبية، 

با  تمدداد  لدد  دل دد  المعلددة ا لدد  اللتددا  العلددوم المقددرر مدد  اعار  التربيددة األردنيددة لتدددريا الصددب 
التدي اد تة رقدد م ا للمجمو دة التجريبيدة  ار دا ا  تياد ة للمجمو ة البداب)ة، اهدي المداد  بال)ريقة 

 يواا)ة العرال العملية.
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راسة  نتائج الد 
فيي التحصييل فيي ميادة العليوم  (α=0.05)عند مستوى داللية  دال إحصائيا   فرق هل يوجد 

، الطريقية العمليية )العروض لتدريستعزى لطريقة الدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن 
 (؟االعتيادية

لإللابددة  دد  هدديا السددؤال، رددة ااددت راال المتوادد)ات الحسددايية اا نحرااددات المعياريددة لل يدداس 
التحصد   ادي مداد  العلدوم لددط بل دة  االبداب)ة  خت دارالقبلي اال عد  ي   المجمو ت   التجريبيدة 

 :( نب   ال تا  11) الجدالا  ،ا ااايالصب السابع 
المجموعتين التجريبية والضابطة على  الداءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (11) الجدول

 )العروضلطريقة التدريس القياس القبلي والبعدي للدرجة الكلية الختبار التحصيل في مادة العلوم تبع ا 
 العملية، الطريقة االعتيادية(

 المجموعة االختبار
 البعدي القبلي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  لمتوسط الحسابيا

الدرلة الللية 
 خت ار التحص   

 اي ماد  العلوم

 2.677 14.70 2.179 7.70 التجريبية

 2.598 9.30 2.110 6.15 الباب)ة

 3.776 12.00 2.258 6.93 ياللل

يد    اا نحراادات المعياريدةالحسدايية  ( الود ارا  ظاهرية اي المتواد)ات11) الجدالنب   
المجمو ت   التجريبية االباب)ة  لد  ال يداس القبلدي اال عدد  للدرلدة اللليدة  خت دار التحصد   ادي 

دددا  المعرادددة مصدددادر هدددير  ال)ريقدددة ا  تياندددد ( العمليدددة،لتددددريا )العدددرال ل)ريقدددة امددداد  العلدددوم ر عت
ال يددداس   لددد   (One-way ANCOVA)كر ن رحل ددد  الت دددان  ا اددداد  المشدددتالفدددرا  ردددة  لدددرا

 :( نب   ال تا  12) الجدالال عد   خت ار التحص   اي ماد  العلوم ا 
 

على القياس البعدي الختبار التحصيل  (ANCOVA) تحليل التباين االحادي المشترك  (11)الجدول
 للتدريس باستخدام العروض العمليةفي مادة العلوم تبع ا 

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

(η2)  مربع
 ايتا

 050. 169. 1.968 13.350 1 13.350 ()المشتركالقبلي 

 464. *000. 32.025 217.293 1 217.293 بريقة التدريا

    6.785 37 251.050 ال )ا

     39 556.000 الللي

 (α =0.05)*دال  اصا يا   د مستوط 
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دددا العلدددوم ( أ   يمدددة " " للدرلدددة اللليدددة  خت دددار التحصددد   ادددي مددداد  12) الجددددال  نبددد  ر عت
  اأ  أندده نولددد اددر    اصددا يا،( اهددي  يمددة دالددة 029222) للتدددريا بااددت دام العددرال العمليددة

د لة  اصا ية اي الدرلة الللية  خت ار التحص   ادي مداد  يد   المجمدو ت   التجريبيدة االبداب)ة 
دددا  لددد  ال  رعدددود الفدددرا  ردددة  المعرادددة لمددد  ،العمليدددةللتددددريا باادددت دام العدددرال يددداس ال عدددد  ر عت

يدددد    العلدددوم اادددت راال المتواددد)ات الحسدددايية المعدلدددة للدرلدددة اللليدددة  خت دددار التحصددد   ادددي مددداد 
 ( نب   هير ال تا  :10) الجدالالمجمو ت   التجريبية االباب)ة ا 

 عدلة للدرجة الكلية الختبار التحصيل في مادة العلوم( المتوسطات الحسابية الم11) الجدول
 الخطا المعياري  المتوسط الحسابي المعدل المجموعة االختبار

 602. 14.486 التجريبية التحص   اي ماد  العلوم

 602. 9.514 الباب)ة

( أ  المتواددد)ات الحسدددايية المعدلدددة لدددانت لصدددال  المجمو دددة التجريبيدددة 10) الجددددالنبددد   
  اسددايي معدددل أ لدد  مدد  المجمو ددة البدداب)ة  لدد  الدرلددة اللليددة  خت ددار التحصدد   اددي بمتوادد

ا  ولدد ادرا   ات د لدة  اصدا ية يد   رأ  أنده  ،العمليدةللتدريا باات دام العرال ماد  العلوم ر عت
دا  العلدوم المجمو ت   التجريبية االباب)ة اي الدرلة الللية  خت ار التحص   ادي مداد   للتددريار عت

 الصال  المجمو دة التجريبيدة. المعرادة اجدة األ در ردة اسدا  مربدع انتدا باات دام العرال العملية
(η2) ( ابددديل   مكددد  القدددول 29060للدرلدددة اللليدددة  خت دددار التحصددد   ادددي مددداد  العلدددوم يليدددل )   

دام للتدريا باادت  عطط  العلوم م  الت ان  اي الدرلة الللية  خت ار التحص   اي ماد ( 0690%)
 .العرال العملية

ا لدة  عتدد  ليده ال)ل دة اانعكدا بشدك    جدايي  لد      اات دام العرال العملية يا  أادلوبتا ل ددت
ام ددول ال)ل ددة المب يددة  لدد  الت ويددع اددي رقددد ة المعلومددة الم)رااددة  مقدددراتأدا  ددة ألن ددا ر دددم ار اادد  
شددارية ال)ل ددة اددي رقددد ة المعلومددات،  لدد  ربدد  المعلومددات بددالواقع، ام مقدددر  لدد  ة بشددك  م سدد  اأكثددر 

ا ددددم ا  تمددداد  لددد  المعلدددة، ااادددت دام أداات م تلفدددة يالصدددور االف ددددنو االعدددرال ادددي الوصدددول  لددد  
العدددرال  اااددد امالمعلومدددات. ايددديل   عدددود السدددب   لددد    جاييدددة ال)ل دددة مددد  خددد ل المشدددارية الفعالدددة، 

 األنش)ة الصفية المتمثلة بالعرال العملية.روار م ا  ن  ة التعلة ال ش ، االتأ ر بالعملية اي 
 لد  ردوا ر لدو م ااد  للدتعلة  مقدرردهكما أ  أالو  المعلة اي التشويق للوصول  ل  المعلومة ا 

مدد  ا ددث مرا ددا  الفددرا  الفرد ددة اا نتقددال اددي المعلومددة مدد  ال سددي  الدد  المعقددد االتسلسدد  اددي  ددرل 
العدرال العمليدة، االعمد   لد  ردوا ر الوادا    باادت دام سالددرا ر ف دي  اي أ  انالماد  التعليمي لل)ل  
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 التعليمية المتعلقة بمواوع الدرس التعليمي نتيجة للتحب ر المسبق، االسلية للدرس.
كما  مك  رفس ر هير ال تيجة  ل  عياد  رغ ة ال)ل ة اي رعلة ماد  العلوم ادي ادون بريقدة ر)ب دق 

وم  ل  رحف دط المشدارية الفعالدة لددط ال)ل دة اإاسداه المجدال العرال العملية التي رق الدراس باات دام
المعلدة  لد  ييفيدة بدره  مقددر مما  شعرهة بأهمية رأن دة، ا  لرا  ةل ة اي الوصول ال  المعلومة، اإيدان 

ا اددةلة بال)ريقددة الم اادد ة بمددا نت اادد  مددع بريقددة  ددرل الدددرس رددؤد  دارات اددي اهتمددام ال)ل ددة بالمدداد  
 ر  التفل ر لدن ة.التعليمية اإ ا

( التدددي أشددارت  لدد  الددود اددر  يددد   Al Lozi, 2018دراادددة )هددير ال تيجددة مددع نتددا    اارفقددل
متوادد  ادان مجمددو ت   الدرااددة  لدد  الت)ب ددق ال عددد   خت ددار التحصدد   لصددال  المجمو ددة التجريبيددة. 

تواددد)ي ( التدددي أشدددارت  لددد  الدددود ادددرا  يددد   م ,2222Mansiمدددع نتيجدددة دراادددة ) ارفقدددلايددديل  
( التدددي 2222مدددع نتدددا   دراادددة )صدددانع،  ارفقدددل  مدددات التحصددد   لصدددال  المجمو دددة التجريبيدددة. يمدددا 

 أشارت  ل  الود ارا   ات د له  اصا ية اي التحص   لصال  المجمو ة التجريبية.
 التوصيات

رااة روصي ال ااثة بما  أري:  اي اون نتا   هير الدت
 عرال العملية ار)بيق ا اي ردريا ماد  العلوم االمواد.ال اات دامردري  معلمي العلوم  ل   .1

 العرال العملية. اات داممعلمي العلوم  ل   رحف طاألخي ي تا   الدرااة اي  .2

 اي متي رات اخرط. أ رهالعرال العملية ا ياس لالعم   ل  الران درااات مشاي ة ااقات  .0
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