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  امللخص

  

سعت هذه الدراسة إىل معرفة فاعلية برجمية مصممة حسب إستراتيجية خرائط املفهوم يف مـادة         

ولتحقيق هذا اهلدف مت اسـتخدام  ، الصف اخلامس االبتدائي مبدينة الرياض العلوم على حتصيل طالبات

  .الذي يعتمد على التصميم املكون من جمموعة جتريبية وأخرى ضابطة املنهج التجرييب

مدرسة ابتدائية بالطريقة العشوائية العنقودية من بني املدارس االبتدائية اليت تتوافر فيهـا   واختريت      

فصـول بالطريقـة   ) ٤(الدراسية وعـددها   مث قسمت الفصول، الالزمة لتطبيق الدراسة اإلمكانات 

طالبة تدرس باستخدام الربجمية التعليمية وفصـالن  ) ٧٠(فصالن ميثالن جمموعة جتريبية تضم ، العشوائية

  .طالبة تدرس بالطريقة التقليدية بوساطة املعلمة) ٧٠(ميثالن جمموعة ضابطة تضم 

وقـد  . خضعت اموعتان الختبار قبلي وآخر بعدي يف املوضوعات اليت مشلتها الوحدة التعليمية     

دلت نتائج حتليل االختبار القبلي على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، مما يدل علـى تكـافؤ   

  :عن اآليت  تأما نتائج حتليل االختبار البعدي فقد أسفر. اموعتني

يف متوسط حتصـيل طالبـات   ) ٠٥,٠(الله إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات د ال -١

الصف اخلامس االبتدائي يف مادة العلوم بني اموعة التجريبية واموعة الضـابطة عنـد   

  .والفهم والتطبيق كلً على حدة وجمتمعة  مستوى التذكر

يف متوسـط حتصـيل طالبـات    ) ٠٥,٠(توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى  -٢

موعة التجريبية يف التطبيق القبلي و البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل التطبيق البعديا. 

  



  

  :ميكن التوصية مبا يليويف ضوء نتائج هذه الدراسة 

الربجميات التعليمية يف تدريس العلـوم   تصميم ستراتيجية خرائط املفهوم يفااستخدام  طريقةتبين   •

  .لفعالة للتعلمكأحد األساليب ا للمرحلة االبتدائية

دعوة الباحثني التربويني إىل إجراء املزيد من الدراسات يف جمال تصميم الربجميـات التعليميـة يف    •

فاعلية يف مراحل تعليمية خمتلفة لقياس خاصة واملواد األخرى عامة مواد العلوم للمرحلة االبتدائية 

 .الربجميات على التحصيل بأساليب وطرق تعليمية متنوعة

 


