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ملخص الدراسة 
 

  .حتصيل طالبات الصف الثاين الثانوي يف استخدام املعمل االفرتاضي يف تدريس وحده من مقرر الفيزياء :عنىان الدراسة
 استخدام املعمل االفرتاضي يف تدريس وحده من ما اثر: حددت الباحثة مشكلة دراستها يف السؤال التايل:مشكله الدراسة

؟ حتصيل طالبات الصف الثاين الثانوي  يف مقرر الفيزياء
:  فروض الدراسة

  اليت درست ) بني متوسطي طالبات اجملموعة التجريبية  (0.05)التوجد فروق ذات داللو احصائية عند مستوى
يف االختبار ( اليت درست باملعمل املدرسـي) ومتوسط طالبات اجملموعة الضابطة  (باستخدام املعامل االفرتاضية 

 .يف ماده الفيزياء بعد ضبط التحصيل القبليالتحصيلي البعدي للمستويات الدنيا لطالبات الصف الثاين ثانوي 
  اليت درست ) بني متوسطي طالبات اجملموعة التجريبية  (0.05)التوجد فروق ذات داللو احصائية عند مستوى

يف االختبار ( اليت درست باملعمل املدرسي) ومتوسط طالبات اجملموعة الضابطة (باستخدام املعامل االفرتاضية 
 .يف ماده الفيزياء بعد ضبط التحصيل القبليالتحصيلي البعدي للمستويات العليا  لطالبات الصف الثاين ثانوي 

  اليت درست ) بني متوسطي طالبات اجملموعة التجريبية  (0.05)التوجد فروق ذات داللو احصائية عند مستوى
يف االختبار ( اليت درست باملعمل املدرسي) ومتوسط طالبات اجملموعة الضابطة (باستخدام املعامل االفرتاضية 

 .يف ماده الفيزياء بعد ضبط التحصيل القبليالتحصيلي البعدي جلميع املستويات لطالبات الصف الثاين ثانوي 

. استخدم املنهج  التجرييب:منهج الدراسة
طالبة،  مقسمات إىل  (40)مت إختيار عينو الدراسة من جمتمع الدراسة وقد بلغ عددىن:عينه الدراسة، وأدواتها

مت تدريسهن باملخترب (19)مت تدريسهن باستخدام املعامل االفرتاضية، وضابطة وعددىن(21)جتريبية وعددىن :جمموعتني
. (إختبار حتصيلي)، والثانية(استبيان حتكيم املعامل االفرتاضية)املدرسي،كما صممت الباحثة أداتني األوىل

: نتائج الدراسة
  بني متوسط طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسط  (0.05)وجود فروق ذات فروق ذات داللو احصائية عند مستوى

 فيزياءال طالبات اجملموعة الضابطة لالختبار التحصيلي البعدي للمستويات الدنيا لطالبات الصف الثاين ثانوي يف ماده
 .  وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اجملموعة التجريبية

  بني متوسط طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسط طالبات  (0.05)  وجود فروق ذات داللو احصائية عند مستوى
يف ماده الفيزياء وذلك اجملموعة الضابطة لالختبار التحصيلي البعدي للمستويات العليا لطالبات الصف الثاين ثانوي 

 .  بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اجملموعة التجريبية

  بني متوسط طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسط طالبات  (0.05)وجود فروق ذات داللو احصائيو عند مستوى
 وذلك فيزياءال اجملموعة الضابطة لالختبار التحصيلي البعدي جلميع املستويات لطالبات الصف الثاين ثانوي يف ماده

 .بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اجملموعة التجريبية

: من أمهها  ويف ضوء مامت التوصل إليو من نتائج الدراسة قدمت الباحثة عدداً من التوصيات واملقرتحات
 الباتكبري يف زيادة التحصيل الدراسي للط االفرتاضية يف تدريس مقرر الفيزياء ملا هلا من اثر تطبيق تقنية املعامل 

  .املرحلة الثانوية
 دراسة مشاهبو هلذه الدراسة يف وحدات دراسية أخري من ماده الفيزياء يف مراحل التعليم الثانوي األخرى إجراء. 


