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نيا نتيجة أبحاثي الخاصة   أقر أنا مقدم الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وا 
باستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد ، وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أية درجة عميا 

. ألي جامعة أو معيد
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إلى الشيداء والجرحى والمعتقمين األبطال الذين دافعوا ويدافعون عن ثرى فمسطين 
. الحبيبة، وعمى رأسيم والدي الشييد محمد إبراىيم داود أبو ىالل

. إلى أمي الحبيبة التي سيرت الميالي من اجمي
. إلى زوجتي ورفيقة دربي، التي ربت فمذات كبدي

. إلى كل معمم ومعممة ، إلى كل مربي ومربية
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شكر وعرفان 
 

 الشكر هلل عز وجل الذي أعانني عمى إتمام ىذه الرسالة، كما واشكر جميع من كان لو دور في 
المساعدة النجاز ىذه الرسالة، واخص بالذكر الدكتور إبراىيم عرمان، الذي كان نعم األب والمرشد، 
وأعطى من وقتو الكثير إلنجاح ىذه الرسالة، وكما أتقدم بالشكر والعرفان إلى السادة عضوي لجنة 

. الدكتور محسن عدس ممتحنًا داخميا والدكتور أحمد الجنازرة ممتحنا خارجيا، المناقشة
 

عمى تفضميم بقبول مناقشة ىذه الرسالة و إبداء مالحظاتيم و توجيياتيم القيمة مما لدييم من خبرات 
. عممية واسعة في ىذا المجال

 

كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة التحكيم الذين ساعدوني عمى تحكيم أدوات ىذه 
الدراسة، كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان  لمديرة مدرسة أبوديس األساسية المختمطة اآلنسة 
سيرة صندوقة، لما قدمتو من تسييالت وتوفير األجواء المناسبة إلنجاز ىذه الرسالة وال أنسى تقديم 

لما ، الشكر والعرفان لمزميل األستاذ ىيثم الكيالني، واألستاذ زكريا نصراهلل، والمعممة مي الخطيب
سيام في إخراج ىذه الرسالة . قدموه من جيد وا 

 
. وأشكر كل من ساىم في إنجاز ىذه الرسالة، أقدم إلييم جميعا بجزيل الشكر والعرفان والتقدير
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نادر محمد أبو ىالل 
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الممخص  
 

 

في " نموذج توق لتصميم التعميم " ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج محوسب حسب 
. التحصيل واالحتفاظ لدى طمبة الصف السادس األساسي في مادة العموم العامة

 

طالبًا وطالبة من طمبة الصف السادس األساسي من مدرسة  ( 54 )تكونت عينة الدراسة  من 
وتم اختيارىا بصورة ، 2007/2008أبوديس األساسية المختمطة التابعة لوكالة الغوث لمعام الدراسي 

حيث قام الباحث بتعيين مجموعتي الدراسة بشكل عشوائي وىي المجموعة الضابطة ودرست ، قصدية
والمجموعة ، (أ ) طالبات من طمبة الصف السادس  (8)طالبًا و (19)وتكونت من ، بالطريقة التقميدية

طالبات من طمبة  (8)طالبًا و (19)وتكونت من ، التجريبية ودرست باستخدام البرنامج المحوسب
. (ب  )الصف السادس 

 

،   فقرة من نوع االختيار من متعدد40قام الباحث بإعداد اختبار تكون من ، ولتحقيق ىدف الدراسة
وذلك بعد التأكد من صدق االختبار من خالل ، وأعطي عمى شكل اختبار قبمي وبعدي واختبار احتفاظ
وتم حساب معامل التمييز والصعوبة لفقرات ، عرضو عمى لجنة من المحكمين من ذوي االختصاص

وكذلك قام الباحث  بتصميم برنامج محوسب حسب نموذج توق لتصميم ، وثبات االختبار، االختبار
.   وصدقو من خالل لجنة من المحكمين، التعميم والتأكد من مناسبتو لمفئة المستيدفة

 
: وأظيرت نتائجو مايمي، (ANCOVA)  تحميل التغاير م تم تحميل البيانات باستخدا

 

في تحصيل طمبة الصف السادس  ( α= 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
. األساسي في مادة العموم تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية

 

في تحصيل طمبة الصف  ( α= 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
السادس األساسي في مادة العموم تعزى إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما أو لتفاعل طريقة 

. التدريس ومستوى التحصيل والجنس
 

في احتفاظ طمبة الصف  ( α= 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 والمبادئ في مادة العموم تعزى إلى طريقة التدريس أو إلى تفاعل قالسادس األساسي بالمفاىيم والحقائ

. أو إلى تفاعل طريقة التدريس مع مستوى التحصيل والجنس، طريقة التدريس والجنس



 V 

 توق  لتصميم التعميم جوفي ضوء ىذه النتائج أوصى الباحث باستخدام البرنامج المحوسب حسب نموذ
جراء دراسات متشابو عمى صفوف أخرى ووحدات ، بيدف رفع تحصيل الطمبة، في تدريس العموم وا 

. وفي عدة مناطق لمتمكن من تعميم نتائج الدراسة، بحيث تشمل عينات أكبر، أخرى
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ABSTRACT 
 

 

Designing a computer programme according to " Touq's model " and its 

effect on achievement and retention of 6
th

 Grade students in Science    

 

Prepared by Nader Mohammad Abu Hilal 

 

Supervised by Dr. Ibrahim Mohammad Erman 
 

 

The purpose of this study was to investigate the effect of using a computer 

Programme according to "Touq's model" and to examine its effect on 

achievement and retention of science within the students of Grade Six. 

 

The sample of the study consisted of (54) students – males and females – 

from Sixth grade – Abu Dis Coeducation school (UNRWA) – in the 

scholastic year 2007- 2008. It was picked intentionally. 

 

The researcher assigned two study groups randomly which were the control 

and experiment group. The control group consisted of (19) male and (8) 

female students from 6
th

 grade – section (A), and it's been taught in the 

traditional method. The experimental group was taught using computer 

Programme, and consisted of (19) male students and (8) females from 6
th

 

grade – section (B). 

 

To achieve the objective of the study, the researcher collected information by 

using a multiple choice test of (40) questions. Students were given three tests 

pre test and post test and retention test. All tests were subjected to validity, 

reliability, and level of difficulty and discrimination measures. Also the 

researcher designed a computer programme according to " Touq's model ", 

and made sure it was suitable for the targeted group. 

 

The Data were analyzed by using ANCOVA, the results showed tee 

following:- 

 

There was a statistically significant difference at the level (α =0.05) in 

achievement of science due to the method of teaching in favor the group 

which used the computer programme. 

 

There was no statistically significant difference at the level (α =0.05) in 

achievement of science due to the interaction between  teaching method and 

gender, or the  interaction between  teaching method and the level of  

achievement and gender.  
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There was no statistically significant difference at the level (α =0.05) in 

students' retention of science due to the method of teaching. 

 

There was no statistically significant difference at level the (α =0.05) in 

students' retention of science due to the interaction between teaching method 

and gender, or the interaction between teaching method and the level of 

achievement and gender. 

 

Based on these results the researcher recommends the use of Touq's 

programme in teaching and. especially in teaching science, for the purpose of 

raising the level of students' achievement. And performing similar studies on 

other grades, and other units, with larger groups and samples and in several 

areas in order to generalize the results of this study.       
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الفصل األول 
      خمفية الدراسة و أهميتها

 
 :المـقدمة 1.1

 
كألشكاؿ , يفترض التربكيكف أف التدريس عمـ يمكف أف يككف دراسة عممية ألساليب التدريس كتقنياتيا

, كقد تعددت طرائؽ التدريس في العممية التربكية الحديثة, تنظـ مكاقؼ التعمـ التي يتفاعؿ معيا الطمبة
, كبصكرة عامة. كأصبحت تركز عمى دكر المتعمـ كنشاطو كتفاعمو في العممية التعميمية التعممية

 ةكذلؾ باستخداـ األنشط, فالتعميـ ىك نشاط تكاصمي ييدؼ إلى إثارة دافعية المتعمـ كتسييؿ التعمـ
مكانياتو فأنو يمكف , كرغـ تعدد أساليب التدريس كتنكعيا, كاإلجراءات التي تتناسب كقدرات المتعمـ كا 

أك حدثت ليـ بصكرة ضعيفة ال , كلكف عممية التعمـ لـ تحدث لبعض الطمبة, أف تحدث عممية التعميـ
لذلؾ كاف البد مف تطكير (. 2003الحيمة كالغزاكم, ) تتناسب مع الجيد كالكقت كالنفقات المبذكلة

فاستخداـ طرائؽ , كذلؾ بيدؼ حؿ مشكبلت التعمـ لدل الطمبة,  المعمـاأساليب التدريس التي يتبنو
تقانيـ التعمـ . جديدة في التدريس قد يؤدم إلى زيادة في رفع تحصيؿ الطمبة كا 

 

 فمف خبلؿ البرمجية التعميـ باستخداـ الحاسكب كبرمجياتو,,  الحديثة كالميمةسكمف طرؽ التدرم
مكانياتو, كذلؾ ككف المتعمـ ىك مف  التعميمية يستطيع المتعمـ إتقاف اليدؼ التعميمي حسب سرعتو كا 

, حتى  كحسب سرعتويتحكـ بعرض البرمجية كاالنتقاؿ مف شاشة إلى أخرل حسب الكقت الذم يناسبو
حاؿ لـ يعرؼ المتعمـ اإلجابة فإنيا  كفي, يتمكف مف اكتساب ما فييا مف معارؼ, فالبرمجية تسأؿ

تقدميا لو بعد أف تعطيو عدة تسييبلت لمكصكؿ إلييا كحده, كما تقدـ لممتعمـ التعزيز المباشر كالمتنكع 
متعمـ لمكاصمة التعمـ, كما تراعي  تككف دافعان لؿبحيث ال يمؿ المتعمـ مف شكمية التعزيز الكاحدة, بحيث

مف خبلؿ  فقد يحرج المتعمـ مف زمبلئو في حاؿ أنو أخطأ, كلكف التعمـ ,مشاعر المتعمـالبرمجية 
 كتستثير طاقاتو البرامج المحكسبة يبعد المتعمـ عف اإلحراج مف المعمـ كما ىك في التعميـ التقميدم,

 (.2002 الفار,) كدافعيتو لمتعمـ
 

فاىتماـ التربية الحديثة, ىك تعميـ المتعمـ كيؼ يتعمـ, عمى مبدأ تفريد التعميـ, البرنامج المحكسب يعتمد 
كأصبح االىتماـ كالتكجو نحك التعمـ الذاتي, حيث جرت العادة عند أكثر الدارسيف أف يستقمكا بأمر 
تعميميـ بعد حصكليـ عمى أساسيات المعرفة, كلـ يكف التعمـ الذاتي مانعان ليـ عف لقاء أساتذتيـ 

كاالستماع إلييـ, كاالسترشاد بآرائيـ كخبراتيـ, كمف ىؤالء ابف سينا, حيث تعمـ بكاسطة الكتب, ككذلؾ 
(. 1995قمبر كآخركف,  ) عممكا أنفسيـ بأنفسيـ مف خبلؿ التعمـ الذاتيـمحمد بف مالؾ, كغيره
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في كالتربكية ناؿ الحاسكب اىتماما كبيرا مف قبؿ التربكييف كالمتخصصيف بالعممية التعميمية فقد 
, كتكظيفيا لخدمة العممية التعميمية بالحاسكب كبرمجياتو  البارزاالىتماـككاف , عصرنا الحاضر

كاف   حيثكيظير ذلؾ جميا مف خبلؿ التكجيات التربكية الحديثة نحك حكسبة المناىج كالمكاد الدراسية,
 شيؽ  عرضبأسمكبتتميز  إنتاج مادة تعميمية مبرمجة بحيث ىك محكسبة,برامج اؿإعداد اؿىدؼ مف اؿ

عطاء , المرجكةاألىداؼ التعميمية  لتحقيؽ كتسمسؿ منطقي, كاألمثمة كالنشاطات  البلزمة التدريباتكا 
.  المستمرالتعزيزمع إعطاء ,  كتقديـ التغذية الراجعة الفكرية  لممتعمـالتعميمية كاألسئمة كالتماريف

لجذب اىتماـ   المتعددة كالصكر المتحركةكاألشكاؿة كالفيديك الصكرإلى تكظيؼ الصكت كباإلضافة 
 بحيث يمارسيا المتعمـ ذاتيا دكف الحاجة لمساعدة المتعمـ نحك المادة التعميمية كتقديـ اإليضاحات,

. ( 2006اليرش كآخركف,  ) المعمـ
 

تتصؼ برامج التعميـ اإللكتركني التي تحؿ محؿ المقرر التقميدم أف  " (2006 ) الجرؼقد أكردتك
كيستطيع المعمـ استخداـ طرؽ تدريس متعددة مثؿ المحاكاة , بالمركنة كتقديـ فرص لئلغناء كالمراجعة

ذا استخدـ تدريبات كاختبارات ذات تصميـ , كالعبلج كالتعمـ باالستكشاؼ, كالتعمـ المبني عمى الخبرة, كا 
جيد, فسيتمكف مف تشخيص الصعكبات التي تحكؿ دكف إتقاف الطبلب لنقطة معينة, كيقدـ ليـ شركحا 

.  أك اليدؼ المراد تحقيقوإلى أف يتقنكا تمؾ النقطة كتدريبات إضافية أك بديمة
 

 فتزايد االىتماـ بتكظيؼ الحاسكب كبرمجياتو في عممية التعمـ كالتعميـ في السنكات األخيرة, فقد نظمت 
الجمعية األمريكية لعمداء القبكؿ كالتسجيؿ أكؿ مؤتمر دكلي لمتعميـ االلكتركني في مدينة دنفر بكالية 

ـ, كأتبع بقمة لممسؤكليف عف ىذا التعميـ, 1997ككلكرادك األمريكية في شير أغسطس مف عاـ 
كحضر القمة كالمؤتمر مديرك جامعات كعمداء قبكؿ في أىـ مؤسسات التعميـ االلكتركنية في أمريكا 

, أف التعميـ االلكتركني كجميع كسائمو ركدكؿ أخرل متعددة, كمف أىـ التكصيات التي خرج بيا المؤتـ
ستككف ضركرية كشائعة إلكساب المتعمميف الميارات البلزمة لممستقبؿ كتفتح آفاقا جديدة لممتعمميف لـ 
تكف متاحة مف قبؿ, كأكصى المؤتمر بتطبيؽ ما تـ التكصؿ إليو مف منافع التعميـ اإللكتركني مع عدـ 

(.   2004حمايؿ كحمايؿ,  )إغفاؿ الكاقع التعميمي المعتاد 
 

ظير االىتماـ بتكظيؼ الحاسكب في التعميـ مف قبؿ كزارة التعميـ العالي الفمسطينية كذلؾ ضمف تبني 
اتجاىات حديثة في التعميـ, لتحسيف العممية التعميمية, حيث قامت بإعداد خطط لتدريب المعمميف في 
سمؾ التربية كالتعميـ, مف أجؿ تكظيؼ الحاسكب في العممية التعميمية, كاستخداـ الحاسكب ككسيمة 

كطريقة فعالة كمساندة في عممية التعميـ, كيتضح ذلؾ في تبني الثقافة الحاسكبية في منياج 
: أنكاع تطبيقات الحاسكب في المجاؿ التربكم كىي (2005)التكنكلكجيا, فقد أكرد معمر كآخركف 
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 حيث يقـك الحاسكب بتقديـ دركس تعميمية مفردة إلى الطمبة مباشرة, :التعميم بمساعدة الحاسوب: أووً 
كىنا يحدث تفاعؿ بيف الطمبة كالبرمجة التعميمية, حيث يستخدـ الحاسكب في أغراض التعميـ كالتعمـ 
في عدة مجاالت منيا, التعمـ الفردم حيث يتكلى الحاسكب كامؿ عممية التعميـ ك التدريب ك التقييـ, 

أم يحؿ محؿ المعمـ, ككذلؾ يستخدـ الحاسكب ككسيمة تعميمية كفييا يستخدـ الحاسكب ككسيمة 
, ككذلؾ الحاسكب بكصفو مصدران لممعمكمات, حيث تككف المعمكمات مخزنة فتعميمية مساعدة لممعممي

. في جياز الحاسكب كيستعاف بيا عند الحاجة
 

 ف حيث يخدـ الحاسكب في ىذا الجانب اإلدارييف التربكيي:استخدام الحاسوب في إدارة التعميم:  ااياً 
. في حفظ سجبلت الطمبة, كعبلماتيـ, باإلضافة إلى تكظيفو في األمكر اإلدارية

 

 المستخدمة في العممية التعميمية فقد قسمت حمدم ة أما مف حيث أنكاع البرامج الحاسكبي
, كالبرامج التعميمية البحتة, كبرامج المعب, ةىذه البرامج إلى برامج التمريف كالممارس (1992)كآخركف

كألىمية تكظيؼ الحاسكب في التعميـ سيقـك الباحث بإجراء . كبرامج المحاكاة, كبرامج حؿ المشكبلت
ىذه الدراسة الستقصاء أثر استخداـ الحاسكب كطريقة تدريس في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس 

األساسي في مادة العمكـ العامة, كاستخداـ الحاسكب لما لو مف مميزات كفكائد عمى المتعمـ بالدرجة 
 ةأف استخداـ برامج محكسب (Petty , 1998)األكلى ألنو محكر العممية التعميمية,  فقد ذكر بتي 

يعطي الطالب فرصة لمتفاعؿ مع ىذه البرامج التي يجب أف تتميز بالكضكح, فيي تجذب الطمبة 
 فعالية كنفعان, كما أنيا معيف لممعمـ كداعما رالستخداميا, فيتعممكف بطريقة جيدة باإلضافة إلى أنيا أكث

. لمتعميـ في غرفة الصؼ لما ليا مف إيجابيات, كزيادة الدافعية كجذب االىتماـ لممتعمميف نحك التعمـ
 

مميزات الحاسكب في عممية  (1992)ككذلؾ حمدم كآخركف  (2005)كقد بيف كؿ مف معمر كآخركف
: التعميـ كالتعمـ, كىي مكجزة في النقاط التالية

تفريد التعميـ, حيث يعمؿ الطمبة باستقبللية كبشكؿ فردم, فكؿ طالب يقرأ كيتابع كيجيب عف  .ٔ
األسئمة بمفرده, كبذلؾ تنمك لديو الثقة بالنفس, كتحمؿ المسؤكلية كالميؿ لبلبتكار كالرغبة في 

 .البحث كحب االستطبلع

 .يسمح الحاسكب لممتعمـ التعمـ كفؽ سرعتو الخاصة .ٕ

 .يكفر الكقت لممتعمـ في عممية التعمـ مقارنة بالطريقة التقميدية .ٖ

يكفر التعزيز كالتشجيع لبلستجابات الجيدة لممتعمـ, كيزكد المتعمـ بالتغذية الراجعة الفكرية مما يزيد  .ٗ
 .مف دافعيتو لمتعمـ 

يراعي الفركؽ الفردية لمتبلميذ, عف طريؽ البدء بمستكل مناسب لكؿ طالب, كتمكينيـ مف التقدـ  .٘
 .في البرنامج حسب قدراتيـ ك سرعتيـ
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يكفر الحاسكب األلكاف ك الصكت ك الحركة ك مقاطع الفيديك الصكر المتحركة مما يجعؿ عممية  .ٙ
 .التعمـ أكثر متعة, كيزيد مف اىتماـ التبلميذ كانتباىيـ

تحسف نكعية التعميـ, كزيادة فعاليتو مف خبلؿ حؿ مشكبلت ازدحاـ القاعات الدراسية, كمكاجية  .ٚ
 .النقص في أعداد المعمميف المؤىميف, ك األجيزة

 .مراعاتو لؤلسس النفسية كالنمائية لممتعمـ, كعدـ شعكر المتعمـ باإلحراج بسبب إجابتو الخاطئة .ٛ

مثؿ تعميـ تكاممي ك  )إمكانية استخداـ الحاسكب في تقديـ أشكاؿ مختمفة مف الخبرات التعميمية .ٜ
 .(عبلجي ك إثراء التعميـ

. إمكانية ربط الحاسكب كتكصيمو بأنكاع مف الكسائط المتعددة, تزيد مف فعاليتو في التعميـ .ٓٔ
 

 :مشكمة الدراسة 2.1

 

 مف خبلؿ عمؿ الباحث كمعمـ لمادة العمكـ الحظ أف الطمبة يشعركف بصعكبة في فيـ بعض المفاىيـ 
الكائنات )كالحقائؽ كالمبادئ المجردة في الكحدة األكلى مف كتاب العمـك العامة الجزء الثاني بعنكاف 

ضمف المنياج الفمسطيني, ككذلؾ عدـ إمكانية القياـ ببعض التجارب العممية التي  (الحية الدقيقة
 زمف طكيؿ بسبب ضيؽ كقت الحصة, كعدـ كجكد أدكات كأجيزة كافية لعدد الطمبة في إلىتحتاج 

. بعض األحياف
 

 فتبادر لذىف الباحث تصميـ كحدة باستخداـ الحاسكب كقياس أثرىا في التحصيؿ كاالحتفاظ لدل طمبة 
كذلؾ بسب أنيا قد تكفر الكقت كتسمح لكؿ طالب أف يسير في , الصؼ السادس في مادة العمكـ

دراستو كفؽ سرعتو كقدرتو الخاصة, كبسبب مبلحظة الباحث اىتماـ الطمبة بالحاسكب كتطبيقاتو, 
فالحاسب اإللكتركني يزيد مف التشكيؽ كالدافعية كيكفر العديد مف الكسائط السمعية كالبصرية كلو القدرة 
مكانية تكفير بعض مقاطع الفيديك لتجارب يصعب تطبيقيا لضيؽ الكقت  عمى جذب اىتماـ الطمبة, كا 

" نمكذج تكؽ" حكؿ تصميـ برنامج محكسب حسب ةلذلؾ تمحكرت مشكمة الدراس. أك لعدـ تكفر أجيزة
.  طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ العامة كدراسة أثره في التحصيؿ كاالحتفاظ لدل

 :أسئمة الدراسة 3.1

 

: تمحكرت أسئمة الدراسة مف مشكمة الدراسة  كالتي تفرعت إلى سؤاليف
في تحصيؿ  ( α= 0.05) ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة :السؤال األول

طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس كالجنس كمستكل التحصيؿ 
كالتفاعؿ بينيما  ؟ 

في احتفاظ  ( α= 0.05) ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة :السؤال ال ااي
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 كالمبادئ في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس ؽطمبة الصؼ السادس األساسي بالمفاىيـ كالحقائ
كالجنس كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما ؟ 

 
 :أهمية الدراسة 4.1

 

كدخكؿ الحاسكب إلى جميع جكانب الحياة , في ظؿ التطكر التكنكلكجي المتسارع في عصرنا ىذا
 بتكظيؼ الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات لخدمة مصالحيا, ت, كاىتماـ العديد مف المؤسساةاإلنساني

كخاصة في مجاؿ التربية كالتعميـ, كاف مف الضركرم عمى المعمميف االنتقاؿ مف التدريس بالطريقة 
التقميدية, إلى استخداـ أساليب كطرؽ تدريس أخرل تزيد مف االنتباه كالدافعية, كتحفز المتعمـ نحك 

 محيث تأتي أىمية ىذه الدراسة ؼ.التعمـ, مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرادة, كخاصة في تدريس العمكـ
إلقاء الضكء كالكشؼ عف أىمية استخداـ الحاسكب كطريقة تدريس, كتكظيؼ نماذج تصميـ التعميـ في 

العممية التعميمية كخاصة في تصميـ البرمجيات التعميمية المحكسبة, ككذلؾ تيدؼ ىذه الدراسة إلى 
 مف أجؿ حكسبة ف كدمجو في عممية التعميـ, كتحفيز المعمميف كالتربكييبالحث عمى تفعيؿ الحاسك

كتكظيؼ البرامج , المنياج, كتبني طرقان جديدة تضمف زيادة في تحصيؿ الطمبة كاحتفاظيـ بالمعمكمات
. المحكسبة التي تعتمد عمى نماذج تصميـ التعميـ في عممية التعميـ

 
 :أهداف الدراسة 5.1

 

" نمكذج تكؽ لتصميـ التعميـ " ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ برنامج محكسب حسب 
كدراسة أثره كطريقة تدريس في التحصيؿ كاالحتفاظ لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة 

كذلؾ تيدؼ ىذه الدراسة إلى تكظيؼ الحاسكب في العممية التعميمية كبناء برامج . العمكـ العامة
كلمسير قدمان في عممية حكسبة المنياج كالكتب المدرسية, , محكسبة تعتمد عمى نماذج تصميـ التعميـ

: كلكي يصبح الحاسكب عكنان لممعمـ, كتحديدان فقد ىدفت الدراسة إلى ما يمي
 

الكشؼ فيما إذا كاف ىناؾ أثر الستخداـ البرنامج المحكسب في التحصيؿ لدل طمبة الصؼ  .ٔ
 . السادس األساسي في مادة العمكـ مقارنة بالطريقة التقميدية

الكشؼ فيما إذا كاف ىناؾ أثر الستخداـ البرنامج المحكسب في االحتفاظ لدل طمبة الصؼ  .ٕ
 . السادس األساسي في مادة العمكـ

 
 :محددات الدراسة 6.1
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:  حددت ىذه الدراسة بالمحددات التالية
 .2007/2008اقتصرت ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ السادس األساسي لمعاـ الدراسي  .ٔ

اقتصرت ىذه الدراسة عمى تدريس الكحدة األكلى مف كتاب العمـك العامة الجزء الثاني بعنكاف  .ٕ
ضمف المنياج الفمسطيني كتدريسيا بطريقتيف استخداـ البرنامج المحكسب  (الكائنات الحية الدقيقة)

 . كالطريقة التقميدية

 الكحدة األكلى مف كتاب لاعتمد الباحث برنامجان محكسبان مف إعداده, حيث تـ إعداد البرنامج عؿ .ٖ
 .العمـك العامة الفصؿ الثاني حسب نمكذج تكؽ لتصميـ التعميـ

كلمدة أربعة أسابيع  , 2007/2008تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في بدية الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  .4
 . حصة دراسية15متكاصمة بكاقع 

 
 :مصطمحات الدراسة 7.1

 

 كيقاس بالعبلمة التي يأخذىا الطالب في االختبار التحصيمي الذم أعده الباحث: التحصيؿ. 
 

 كاسترجاع كتذكر لممفاىيـ كالحقائؽ كالمبادئ األساسية ءكىك قدرة المتعمـ عمى استدعا: االحتفاظ 
 .في المادة التعميمية

 

 كىي الطريقة التي يتبعيا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ كيككف الدكر : طريقة التدريس التقميدية
الرئيسي لممعمـ, مف استخداـ الشرح, كالمناقشة كطرح األسئمة عمى الطمبة, ك يككف الجزء األكبر 

 .كدكر المتعمـ في ىذه الطريقة ىك تمقي المحتكل. مف الحصة لحديث المعمـ
 

 عداده مف قبؿ الباحث عمى : طريقة التدريس باستخداـ البرنامج المحكسب ىك برنامج تـ تصميمو كا 
, كمعتمدان عمى نمكذج تكؽ لتصميـ التعميـ, لمكحدة Power Pointالحاسكب مستخدما برنامج 

الكائنات الحية )األكلى مف كتاب العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي الجزء الثاني, بعنكاف 
, كاستخدـ فيو أدكات كتقنيات, مثؿ الصكر, كمقاطع الفيديك, كالحركات, كاألصكات (الدقيقة

كالنصكص, كالتي تساعد المتعمـ ذاتيان لبمكغ األىداؼ المرجكة, كيقتصر دكر المعمـ عمى تكجيو 
 .الطمبة ك مراقبة تقدميـ

 

 كىك أحد نماذج تصميـ التعميـ حسب منحى النظاـ, كالذم أعده تكؽ, كيتككف مف : نمكذج تكؽ
تحديد اليدؼ ثماني خطكات باإلضافة إلى التغذية الراجعة, فالخطكة األكلى مف ىذا النمكذج ىي 

كتابة  كمف ثـ تحديد السمكؾ المدخمي االتعميمي, كبعدهالمحتكل الميمة كتحميؿ  كمف ثـ التعميمي
 إستراتيجية  كتطكيرتحديد, ثـ بعدىا االختبارات المحكيةكتطكير بناء , كيمييا األىداؼ السمككية
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 كتنفيذ عممية التقكيـ, تصميـ كيتبعيا ار المكاد التعميمية التعمميةماخت, كمف ثـ تطكير كالتعميـ
 .كالخطكة األخيرة في ىذا النمكذج ىي التغذية الراجعة

 

 ىـ الطمبة الذيف قضكا خمس سنكات في تعمميـ عمى األقؿ منذ دخكليـ : الصؼ السادس األساسي
 . المدرسة

 

 يقاس بمعدؿ الطالب في مادة العمـك العامة لمفصؿ األكؿ, حيث تـ تصنيؼ : مستكل التحصيؿ
 (.1.1)الطمبة حسب مستكياتيـ إلى ثبلثة مجمكعات كما يظير في الجدكؿ 

 
. تصنيؼ الطمبة حسب مستكل التحصيؿ: 1.1جدكؿ

 

العبلمة  مستكل التحصيؿ المجمكعة 
فأعمى % 80مفذات التحصيؿ المرتفع األكلى 
% 79إلى % 60مفذات التحصيؿ المتكسط الثانية 
فما دكف % 59ذات التحصيؿ المتدني الثالثة 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

الفصل ال ااي  
 (اإلطار الاظري والدراسات السابقة  )

 
 

 : اإلطار الاظري1.2
 

الحاسكب فعالية استخداـ إلى  , التي تطرقنا ليا في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسةأثبتت الدراسات
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الكسائؿ المتعددة في عممية التعميـ في مختمؼ المكاد الدراسية كالمراحؿ التعميمية, كأثبتت أف ىذه ك
النظـ يمكف أف تقدـ حمكالن مبتكرة لمشكبلت التعميـ, كتسيـ في رفع كفاءاتو كفعاليتو, كتزيد التحصيؿ 

تكظيفيا في عممية التعميـ  كذلؾ إذا ُأحسف تصميميا ك,كتنمي الميارات كاالتجاىات لدل المتعمميف
فعممية تصميـ البرامج المحكسبة, كالحقائب التعميمية المحكسبة يجب أف تككف . (2006الطاىر, )

. معدة بشكؿ صحيح, كمستندة إلى نظريات عممية كمعتمدة عمى نماذج تصميـ التعميـ
 

حيث تزكد عممية تصميـ التعميـ العممية التعميمية التعممية باإلجراءات المناسبة, كينظـ مككناتيا بتتابع 
 مف مجمكعة مف العناصر ةمتكاممة, حيث تتألؼ ىذه المنظكـ (System)منطقي كيعالجيا كمنظكمة 

بيئة النظاـ, كالمدخبلت, كالعمميات, :المتداخمة كالمترابطة حيث تشتمؿ عمى خمس مككنات رئيسية ىي
 .كالمخرجات, كالتغذية الراجعة

 

فمنحى النظـ بدأ كنشأ في األربعينات مف القرف العشريف كاستخدـ في المجاؿ العسكرم كالصناعي, 
كخاصة في تصميـ البرامج التدريبية عمى األسمحة, ك في المجاؿ الصناعي, كتزايد االىتماـ بيذا 
المنحى, حيث دخؿ في العممية التربكية, كاتسعت حركة تصميـ أنظمة تعميمية عمى يد الكثير مف 
العمماء, أمثاؿ عالـ النفس السمككي سكنر كما قدمتو نتائج أبحاثو, كالعالـ بناثي كبرجز كجانييو, 

فالمنحى المنظكمي في تصميـ التعميـ عبارة عف خطكات منظمة, متداخمة, كمترابطة, كمتفاعمة مع 
بعضيا, تؤدم إلى تطكير مكاد التعميـ لتحقيؽ أىداؼ محددة, حيث تعكد جذكر عمـ تصميـ التعميـ 
إلى الدراسات التي أجريت في حقؿ التربية كعمـ النفس, خاصة في ما يتعمؽ بسيككلكجية الفركؽ 

 (. 2003الحيمة كالغزاكم,  )كعممية التعمـ الذاتي, كالتعمـ المبرمج , الفردية
  

كبعد دخكؿ نماذج التصميـ في إعداد الكحدات كالدركس خاصة المحكسبة منيا في العممية التعميمية 
كالتعممية, أدل ذلؾ إلى تسييؿ عممية التصميـ كاإلعداد كفؽ خطكات كاضحة كمترابطة, سيمت عمى 

فقد أكرد .  كالمعمميف إعداد البرامج كالكحدات التعميمية كمنيا البرامج المحكسبةفالتربكيي
مزايا استخداـ نماذج تصميـ التعميـ, فيي تيدؼ إلى  تكحيد النظرة بيف المعمميف  (1997)مصطفى

, كبذلؾ يتـ إتباع ةكالمعممات في الخطكات البلـز إتباعيا في التخطيط ألية حصة أك كحدة دراسي
نظامان منيجيان متفقان عميو في تخطيط كتقكيـ الدركس, كتسيـ في زيادة فاعمية عممية التعميـ لتحقيؽ 

. أىداؼ التعمـ
 

 كما كتعمؿ نماذج التصميـ عمى إدماج المتعمـ في عممية التعمـ بطريقة تحقؽ أقصى درجة مف 
التفاعؿ مع المادة, كيتـ مف خبلؿ عممية تصميـ التعميـ االستخداـ األمثؿ لمكسائط كالمكاد التعميمية 

.  المتكافرة
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فعممية تصميـ التعميـ مف العمـك الحديثة التي ظيرت في السنكات األخيرة في مجاؿ التعميـ, كأدت إلى 
ظيكر نظريات تعمـ مختمفة مثؿ النظريات اإلجرائية, كالمعرفية, كاإلنسانية, كىدفت ىذه النظريات إلى 

 الفردم بأساليبو المختمفة, كالتعمـ ـتفسير التعمـ كاقترحت نماذج لمتعمـ, فظير التعميـ المبرمج, كالتعمي
فتصميـ التعميـ ىك عمـ كتقنية يبحث في كصؼ أفضؿ الطرؽ التعميمية التي تحقؽ النتاجات " إلتقاف, 

كىك حمقة كصؿ بيف العمكـ النظرية كالتطبيقية في , التعميمية المرغكبة كتطكيرىا, كفؽ شركط معينة
 (. 2003الحيمة كالغزاكم,  )" مجاؿ التربية كالتعميـ 

 

تعددت نماذج تصميـ التعميـ, كتزايد االىتماـ بيا لما ليا مف مزايا كدكر في إعداد الكحدات كالدركس, 
: عدة نماذج لتصميـ التعميـ منيا (2003)خاصة المحكسبة منيا, فقد أكرد الحيمة كالغزاكم 

 

تحديد األىداؼ  نمكذج جانيو كبرجز, حيث يتككف ىذا النمكذج مف أربع عشرة مرحمة متتابعة تبدأ مف
العامة كمف ثـ تحميؿ المصادر التعميمية, ثـ تحديد طريقة العرض ك الميمات التعميمية, كمف ثـ 

كمف ثـ اختيار أدكات كالكسائؿ, , كيمييا تحضير المذكرة اليكمية, تحميؿ كتعريؼ األىداؼ السمككية 
كيمييا إجراء التقكيـ التككيني, كبعدىا إجراء , كمف ثـ إعداد المعمـ لمتعميـ, كبعدىا قياس أداء المتعمـ

تعديبلت بناءن عمى التقكيـ التككيني, ثـ إجراء عممية التقكيـ الجمعي, كأخيران نشر المساؽ التعميمي 
. المصمـ لبلستعماؿ

 

أما نمكذج ديؾ ككارم فأنو يتككف مف ثماني خطكات إجرائية, أكالن تحديد األىداؼ العامة, كثانيان تحميؿ 
كرابعان بناء اختبار تقكيمي , كالمتطمبات السمككية الميمات التعميمية, كثالثان تحديد خصائص المتعمـ

كخامسان تطكير استراتيجيات لمتعميـ, كسادسان تطكير المادة التعميمية, كسابعان تصميـ , أدائي المرجع
 .عممية التقكيـ التككيني, كثامنان مراجعة البرنامج التعميمي كالحكـ عمى جكدتو

 

كمف ىذه النماذج كذلؾ نمكذج كمب لتصميـ التعميـ فيك يساعد المعمميف في رسـ المخططات 
الستراتيجيات التعميـ, حيث يحتكم نمكذج  كمب عمى ثمانية عناصر رئيسية ىي, تحديد احتياجات 
المتعمـ كصياغة األىداؼ, تحديد خصائص المتعمميف, تحديد األىداؼ التعميمية السمككية, تحديد 
المحتكل التعميمي, التقدير القبمي لمدل ما يعرفو الطمبة, تصميـ نشاطات التعمـ كالتعميـ كاختيار 
المصادر كالكسائؿ, تحديد اإلمكانات كالخدمات المناسبة, تقكيـ تعمـ الطمبة, أما نمكذج المنحى 

حيث تـ تطكير ىذا النمكذج لتكضيح عممية التعميـ كتسييميا,  (جيرالؾ, كايمي)المنظكمي لمتعميـ 
كيتككف ىذا النمكذج مف عدة خطكات ىي, تحديد األىداؼ العامة كالسمككية, كتحديد المحتكل 

كتحديد االستراتيجيات كاألساليب, كتنظيـ الطمبة في , كتحديد خصائص الفئة المستيدفة, التعميمي
مجمكعات, كتحديد الكقت كتنظيمو, كتحديد المكاف كاختيار مصادر التعميـ المناسبة, كتقكيـ األداء, 

. كأخيران التغذية الراجعة
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 بينما يحتكم نمكذج  استراتيجيات تصميـ التعميـ كأساليبو ليشف كآخركف عمى عناصر إجرائية يمكف 
 حيث يؤدم إتقاف الخطكة األكلى إلى إتقاف الخطكة التي فتطبيقيا خطكة خطكة, كيعتمد عمى اإلتقا

كتطكير , قتحميؿ االحتياجات, كاختيار المحتكل كتسمسؿ: تمييا, كيتككف النمكذج مف خمس مراحؿ ىي
الدركس, كاستخداـ كسائؿ االتصاؿ التعميمية, كالتقكيـ, ينما يقدـ نمكذج  ركبرتس لتصميـ التعميـ 

تكضيحان حكؿ متى يبدأ تصميـ التعميـ, كمتى ينتيي, كيربط ىذا النمكذج عممية تصميـ بإدارة 
المشاريع, كيتككف نمكذج ركبرتس مف خمس عشرة خطكة, ست منيا تتضمف التقكيـ كيعد مخرج كؿ 

 .(مدخؿ        عممية         مخرج ): خطكة مدخبلن لمخطكة التالية
 

أما نمكذج حمدم لتصميـ التعميـ كفؽ المنحى النظامي فيك نمكذج لتصميـ التعميـ كفؽ المنحى 
النظامي, كىك سمسمة مف الخطكات المترابطة التي تكجو التكنكلكجيا السمككية, كيتككف ىذا النمكذج مف 

. عدة خطكات
 

 مف عدة خطكات متتالية, أكال معالجة محتكل التدريس, فلتصميـ التعميـ فيتكك (زيتكف)أما نمكذج 
, كرابعا اختبار الكسائؿ التعميمية, كثانيا تحديد األىداؼ التدريسية, كثالثا اختيار إستراتيجية التدريس

كخامسا تحديد أساليب كأدكات تقكيـ تعمـ الطمبة, كسادسا إعداد مخططات التدريس, كمف نماذج 
التصميـ نمكذج تكؽ لتصميـ التعميـ كفؽ المنحى النظامي, حيث يتككف النمكذج مف ثماني خطكات 
رئيسة باإلضافة إلى خطكة التغذية الراجعة, أما نمكذج المشيقيح لتصميـ التعميـ كالذم يتككف مف 
خمس مراحؿ ىي, أكال مرحمة التحميؿ, كثانيا مرحمة اإلعداد, كثالثا مرحمة التجريب, كرابعا مرحمة 

. االستخداـ, كخامسا مرحمة التقكيـ
 

لتصميـ التعميـ كفؽ المنحى النظامي, نمكذج تكؽ  الباحث في تصميمو لمبرنامج المحكسب ر فقد اختا
 .كىك أكثر تفصيبلن كتحديدان  (1.2شكؿ )حيث يمثؿ ىذا النمكذج تطكير لنمكذج التدريس األساسي 

 
اموذج التدريس األساسي  : 1.2شكل 

 
كيبيف نمكذج تكؽ خطكات العمؿ التي يتبعيا مصصـ التدريس أك التعميـ,  بشكؿ كاضح, بما في ذلؾ 

األهداف 
 التعميمية

 السموك 
 المدخمي

األساليب 
 التعميمية

 التقويم

التغذية الراجعة 
 الراجعةالراجعة
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الخطكات الفرعية ضمف كؿ خطكة رئيسة, كيتككف النمكذج مف ثماني خطكات رئيسة باإلضافة إلى 
كىي تتسمسؿ فيما بينيا خطيان مف أكؿ خطكة إلى آخر خطكة, بمعنى أف , خطكة التغذية الراجعة

الذم  (2.2)تصميـ التعميـ يجب أف يسير بالتسمسؿ الكارد نفسو, كيمكف تمثيؿ ىذا النمكذج بالشكؿ
(. 1993تكؽ,  )يبيف خطكات النمكذج 

 

 
اموذج توق لتصميم التعميم  : 2.2شكل 

 

:  , مراحؿ النمكذج كىي كما يمي(1993)كقد أكرد تكؽ
إف مصطمح األىداؼ التعميمية, كالتي يطمؽ عميو أحيانان باألىداؼ : ةؼ التعميمياتحديد األىد (ٔ

ما الذم أسعى إلى تحقيقو  مف " السمككية, يشير إلى مجمكعة مف القرارات المتعمقة بالسؤاؿ التالي 
 .أم أف ىذه الخطكة تيتـ بتحديد األىداؼ العامة المراد تحقيقيا, "كراء التدريس؟ 

 

ىدؼ ىذه الخطكة ىك تحديد الميمات الفرعية المبلئمة المطمكبة : المحتكل التعميميالميمة كتحميؿ  (ٕ
لتحقيؽ األىداؼ التعميمية, كذلؾ بتحديد المفاىيـ كالحقائؽ كالمبادئ كالتعميمات كالنظريات التي تكجد 

داخؿ المادة التعميمية, كصياغتيا بأىداؼ سمككية قابمة لمقياس بجميع مجاالتيا, بحيث تتسمسؿ 
 مف السيؿ إلى الصعب, كمف المألكؼ إلى غير المألكؼ, كمف المحسكس إلى المجرد, ؼاألىدا

ف تعمـ الميمات الفرعية يسيؿ تعمـ الميمات الرئيسة المطمكبة  .بحيث تتكافؽ مع خصائص المتعمـ, كا 

 

كيقصد بالسمكؾ المدخمي الخبرات السابقة المكجكدة لدل المتعمـ في بنيتو : تحديد السمكؾ المدخمي (ٖ
السمكؾ  (1993)كيعرؼ تكؽ. المعرفية قبؿ أف يبدأ التعميـ لتصبح عممية التعمـ متكاممة ك متسمسمة

المدخمي عمى أنو مجمكعة الخصائص كالقدرات العامة لممتعمـ كمدل استعداده كمعرفتو السابقة, التي 
 .تؤثر في المكقؼ التعمـ الحالي كتحدد مستكياتو كمساراتو

 

 التغذيت الزاجعت

تحليل 

مهمت 

 التعليم

كتابت 

األهداف 

 األدائيت

تطىيز 

االختباراث 

المحكيت 

 وتىفيذها

تطىيز 

إستزاتيجيت 

التعليم 

 

تطىيز 

واختيار 

المىاد 

 التعليميت
تحديد 

السلىك 

 المدخلي

تصميم 

وتىفيذ 

عمليت 

 التقىيم

تحديد 

الهدف 

 التعليمي
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كىي األىداؼ السمككية التي تصؼ ما الذم سيتمكف المتعمـ مف تحقيقو : دائيةكتابة األىداؼ األ (ٗ
بعد انتياء عممية التعميـ في كؿ حصة أك درس, فعممية تحديد األىداؼ السمككية يرتبط مباشرة 

كالمعارؼ السابقة التي لدل الفئة المستيدفة, فقبؿ كتابة األىداؼ , بتطكير االختبارات المحكية
 .السمككية يمزمنا تحديد المدخؿ السمككي ك تحميؿ المحتكل التعميمي

 

كىذه الخطكة تيتـ بقياس الميارات كالمعارؼ لدل الطمبة سكاء : االختبارات المحكية كتطكير بناء (٘
كذلؾ مف خبلؿ  تحميؿ المحتكل ك بناء جدكؿ مكاصفات كاعتمادان , كاف ذلؾ قبؿ التدريس أك بعده

 .عمى األىداؼ السمككية
 

كىي اإلمكانات كالكسائؿ المتاحة بطريقة مثمى لتحقيؽ األىداؼ :  التعميـإستراتيجية  كتطكيرتحديد (ٙ
المتكخاة, حيث تشمؿ األنشطة كاألساليب كاإلجراءات المتبعة كفؽ خطة محكمة البناء كمرنة 

عمى ضكء تحديد ىذه االستراتيجيات, يختار المعمـ المكاد التعميمية  (1993)كيشير تكؽ, التطبيؽ
 .المطمكبة مما ىك متكافر, كيطكر ما ىك غير متكافر

 

كىي تمؾ الطريقة التي تتبع في تجميع أجزاء المحتكل : ار المكاد التعميمية التعمميةماختتطكير ك (ٚ
عدة تكجيات في تنظيـ  (2003)التعميمي كتنظيمو كفؽ نسؽ معيف, فقد ذكر الحيمة كالغزاكم 

 :المحتكل منيا
 

كفيو يتـ ترتيب المحتكل بشكؿ تدريجي, مف السيؿ إلى الصعب كمف المجرد : التكجو اليرمي - أ
 .إلى المحسكس كمف البسيط إلى المعقد, كمف المألكؼ إلى غير المألكؼ

أف , (األجزاء المفصمة)يرتب المحتكل طبقان ليذا التكجو مف العاـ إلى التفاصيؿ: التكجو التفصيمي - ب
تنظيـ المحتكل التفصيمي يمثؿ مزجان بيف مبدأيف تنظيمييف لتتابع المحتكل ىما مبدأ التنظيـ 

 .الحمزكني ك مبدأ التمايز التدريجي
 

 كىذه الخطكة ميمة في عممية التصميـ مف خبلؿ اختيار طرؽ تعميمية فعالة تتكافؽ كالطريقة التي 
نظمت فييا المعمكمات في الكتاب أك المادة الدراسية, مف اختيار  كسائؿ كمكاد كأجيزة كأصكات 

. كنصكص ككيفية عرضيا
 

كىي الخطكة التي تعتمد عمى تقكيـ عممية التدريس بشمكليتيا كتقكيـ :  كتنفيذ عممية التقكيـتصميـ (ٛ
كانعكاسات كؿ ذلؾ عمى عممية التصميـ كما يعكسو قكس التغذية الراجعة, , نتائج ىذه العممية

 (.1993,تكؽ)كتشمؿ ىذه الخطكة تصميـ التقكيـ التككيني التشكيمي, كالتقكيـ التجميعي النيائي  
 

كىي الخطكة التاسعة مف النمكذج التي يمكف فييا مراجعة كافة الخطكات السابقة, : التغذية الراجعة (ٜ
عادة تقييـ الخطكات السابقة   .كا 
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: الدراسات السابقة 2.2

 

سنتناكؿ في ىذا الجزء مجمكعة مف الدراسات التي بحثت في أثر استخداـ الحاسكب في التحصيؿ, 
  في ىذا الفصؿ بعرض حسب تسمسميا الزمني مف األحدث إلى األقدـ كنبدأحيث سيتـ استعراضيا

. الدراسات العربية ك مف ثـ الدراسات األجنبية
 

:  الدراسات العربية1.2.2
 

أصبح الحاسكب كتكظيفو في التعميـ محط نظر لمتربكييف كالمعمميف, حيث تنصب جيكدىـ باستمرار 
نحك البحث عف أفضؿ أساليب التدريس كالكسائؿ التعميمة, كذلؾ لزيادة الدافعية نحك التعمـ, كلجذب 

. اىتماـ المتعمميف كرفع تحصيؿ الطمبة
 

 في الحاسكب  كالتعميـ يعد مف أحدث المجاالت التي اقتحمياعمميتي التعمـإف استخداـ الحاسكب في 
أجريت عدة دراسات لبياف حيث  سكاء كاف استخدامو ككسيمة مساعدة, أك كطريقة تدريس, ,التربية
في عممية التعميـ, كسنعرض في ىذا الفصؿ بعض الدراسات التي تناكلت  الحاسكب  استخداـفاعمية

:  الحاسكب كأثره في التحصيؿ, حيث قاـ الباحث بتقسيميا إلى مجاالت
 

 الدراسات التي تناكلت الحاسكب في التحصيؿ في مادة العمكـ:المجاؿ األكؿ .
 الدراسات التي تناكلت الحاسكب في التحصيؿ في مادة الرياضيات:المجاؿ الثاني. 

 
 

: الدراسات التي تااولت الحاسوب في التحصيل في مادة العموم:  المجال األول1.1.2.2
 

بدراسة ىدفت إلى استقصاء مدل تأثير الحاسكب, عف طريؽ الكشؼ عف أثر  (2006)قامت مجاىد
استخداـ الكسائط المتعددة التفاعمية في تدريس مادة العمـك العامة لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي 

طالبة, حيث  (63)عمى التحصيؿ كاالتجاه, حيث اختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدية, كتككنت مف
 كالضابطة بالطريقة العشكائية, كقد دلت نتائج الدراسة عمى ةتـ تكزيع الطالبات عمى شعبتيف التجريبي

في تحصيؿ طالبات الصؼ التاسع  ( α=  0.05) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة دكجك
 التي استخدمت ةاألساسي في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس لصالح المجمكعة التجريبي

كما تقاس بنسبة الكسب  (0.6)الكسائط المتعددة التفاعمية, حيث حققت فاعمية في التحصيؿ تساكم 
كما تقاس بنسبة الكسب لببلؾ, حيث  (1.2)لماؾ جكجياف, كما حققت فاعمية في التحصيؿ تساكم 
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كقد أظيرت نتائج الدراسة . عمى تحصيؿ الطالبات (0.14)كاف حجـ التأثير عمى الطالبات أعمى مف 
أف استخداـ الكسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الحاسكب لـ تحقؽ فاعمية في اتجاىات الطالبات 

 لماؾ لببلؾ, حيث كاف حجـ التأثير عمى الطالبات ؾكما تقاس بنسبة الكسب لماؾ جكجياف, ككذؿ
. متكسط عمى اتجاىات الطالبات

 

التي ىدفت إلى الكشؼ عف اثر برنامج  (2006)كتمتقي نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصؿ إليو باجبير 
محكسب في التربية البيئية صمـ كفقان لمبادئ كأسس منحى النظـ كالتعمـ الذاتي في اكساب المعمميف 
اليمنييف المعارؼ كاالتجاىات المتعمقة بالقضايا كالمفاىيـ كالمشكبلت البيئية, كتككنت عينة الدراسة 

. معمما كمعممة, قسمت عشكائيا كبالتساكم إلى مجمكعتيف ضابطة تجريبية (144)فتككنت مف 
 

كالختبار اثر البرنامج تـ تطكير اختبار تحصيمي مكضكعي يقيس المعارؼ البيئية المتعمقة بثبلثة 
فقرة, كمجاؿ  (26)فقرة, كالمعرفة بالقضايا البيئية  (38)المعرفة بالمفاىيـ البيئية :مجاالت فرعية 

فقرة, كتـ استخداـ أداة أخرل عبارة عف مقياس لبلتجاىات نحك  (26)المعرفة بالمشكبلت البيئية 
. التحقؽ مف الصدؽ كالثبات ألداتي الدراسة, تـ تطبيقيما عمى أفراد العينة البيئية, كبعد

 

ككشفت نتائج الدراسة عف, تدني المستكل العاـ لممعارؼ البيئية كاالتجاه نحك البيئة المتعمقة بالقضايا 
, كبينت (%70)كالمفاىيـ كالمشكبلت البيئية لدل المعمميف اليمنييف, مقارنة بالعبلمة المقبكلة تربكيا

في المعارؼ كاالتجاىات  ( α=  0.05)الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
البيئية المتعمقة بالقضايا كالمفاىيـ كالمشكبلت البيئية يعزل إلى البرنامج المحكسب المقترح في ىذه 

  =α)ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة , الدراسة كلصالح المجمكعة التجريبية

في تحصيؿ المعمميف لممعارؼ كاالتجاىات البيئية, يعزل إلى التخصص, كالمستكل التعميمي,  ( 0.05
. كالخبرة,كلصالح معممي األقساـ العممية, كالحاصميف عمى درجة البكالكريكس, كممف لدييـ خبرة
كأكصت الدراسة بإدراج مساؽ التربية كمساؽ إجبارم ضمف متطمبات الجامعة في جميع كميات 
الجامعات اليمنية كمعاىد المعمميف بشكؿ خاص, كاف تقـك كزارة التربية كالتعميـ بتطعيـ المناىج 

. المدرسية بالبعد البيئي في مختمؼ مراحؿ التعميـ األساسي كالثانكم
  

كىي ) دراسة ىدفت إلى معرفة أثر كؿ مف طريقة التدريس (2006 )كما أجرل العجمكني كأبك زينة
المرحمة الثانكية الفرع  في تحصيؿ طمبة ىاأثركدراسة  (, كأخرل اعتياديةةتصميـ حقيبة تعميمية محكسب

( 78)العممي في مادة الفيزياء, كاتجاىاتيـ نحك الحقائب التعميمية المحكسبة, كتككنت عينة الدراسة مف
 الطريقة العشكائية, مكزعيف عمى ثبلث مدارس ثانكية حيث قسـ الباحثاف عينة الدراسة بطالبان كطالبة

طالبة,  (19)طالبان, كالثانية  (20)مجمكعتيف ضابطتيف تضـ األكلى  إلى أربع مجمكعات, 
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طالبة, حيث تـ تدريس كحدة  (19)طالبان, كالثانية  (20)تضـ األكلى  تيفتجريبي مجمكعتيفك
المجمكعتاف ك, ةتيف باستخداـ حقيبة تعميمية محكسبتجريبيخصائص بصرية لممادة لممجمكعتيف اؿ

. الضابطتاف فقد تـ تدريسيـ بالطريقة التقميدية
 

 أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ طمبة العينة تعزل إلى طريقة كأظيرت نتائج الدراسة
كجكد ك كشفت أيضا عف . ةالتدريس كلصالح طريقة التدريس باستخداـ الحقيبة التعميمية المحكسب

أظيرت تحصيؿ طمبة العينة تعزل إلى الجنس ك لصالح اإلناث, كما  فيإحصائية فركؽ ذات داللة 
 فركؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ طمبة العينة تعزل إلى التفاعؿ د عمى عدـ  كجكنتائج الدراسة

بيف طريقة التدريس كالجنس, كما بينت الدراسة أف اتجاىات كؿ مف الذككر كاإلناث كانت إيجابية, كلـ 
إحصائية في اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية نحك كجكد فركؽ ذات داللة النتائج عمى  تكشؼ

  . بمادة الفيزياء تعزل الجنسةالحقائب التعميمية المحكسب
 

 بدراستيا التي ىدفت لمكشؼ عف فاعمية (2006)الباكمكتمتقي نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو 
استخداـ الكسائؿ المتعددة بالكمبيكتر عمى تحصيؿ الطالبات لمادة الفيزياء كاتجاىاتيف نحك استخداـ 

كاختارت عينة البحث عشكائيان مف مدرسة الثانكية الشرقية لمبنات التابعة لممديرية العامة الكمبيكتر, 
لتككف المجمكعة التجريبية التي  (أ)الرصافة الثانية, مكزعة عمى شعبتيف دراسيتيف, شعبة/لتربية بغداد 

لتككف المجمكعة ( ب)طالبة, كشعبة  (29)درست باستخداـ الكسائؿ المتعددة بالككمبيكتر كتحكم 
. طالبة (27)الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية كتحكم 

بيف (  α=  0.05) داللة إحصائية عند مستكل داللة اتؽ ذكد فرككج بأظيرت نتائج الدراسةقد  ك
الكسائؿ المتعددة التحصيمية لطالبات المجمكعة التجريبية التي تدرس باستخداـ  متكسطي الدرجات

البات المجمكعة  لصالح طكطالبات المجمكعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتياديةبالكمبيكتر 
(  α=  0.05) داللة إحصائية عند مستكل داللة اتؽ ذكد فرككجتجريبية, كقد أظيرت النتائج كذلؾ اؿ

 الكسائؿ المتعددة بالكمبيكترباستخداـ  المجمكعة التجريبية التي تدرس بيف متكسطي درجات طالبات
االتجاه نحك استخداـ  كطالبات المجمكعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية عمى مقياس

الككمبيكتر في تدريس الكسائؿ المتعددة باستخداـ  أف مما يدؿ عمى , الكمبيكتر في التعمـ كالتعميـ
اتجاىاتيف االيجابية نحك استخداـ الككمبيكتر في التعمـ كالتعميـ  زيادة أدل إلىالمجمكعة التجريبية 

. قياسان بطالبات المجمكعة الضابطة
 

أثر استخداـ أسمكب تعميمي محكسب لتدريس  معرفةىدفت إلى دراسة  (2005)كما أجرل الشياب 
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الصؼ )الفيزياء في القدرة عمى تطبيؽ المفاىيـ كحؿ المسألة الفيزيائية لدل طمبة المرحمة األساسية 
 طالبان كطالبة مف 132في ضكء جنسيـ كمكقع الضبط لدييـ, كتككنت عينة الدراسة مف  (العاشر

 إلى أربع شعب دراسية في الطريقة العشكائيةطمبة الصؼ العاشر األساسي, حيث تـ تكزيعيـ ب
. مدرستيف مف مدارس مديرية التربية كالتعميـ لمنطقة اربد الثانية

كأظيرت نتائج الدراسة تفكؽ استخداـ األسمكب التعميمي المحكسب في القدرة عمى تطبيؽ المفاىيـ  
كحؿ المسألة الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي, كما أظيرت تفكؽ طمبة الصؼ العاشر 

مكقع الضبط الداخمي عمى نظرائيـ الطمبة ذكم مكقع الضبط الخارجي في القدرة عمى األساسي ذكم 
, كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في القدرة عمى تطبيؽ ةتطبيؽ المفاىيـ كحؿ المسألة الفيزيائي

 كحؿ المسألة الفيزيائية, كأظيرت الدراسة إلى كجكد تفاعؿ بيف أسمكب التعميمي كمكقع الضبط المفاىيـ
لصالح الطمبة ذكم مكقع الضبط الداخمي الذيف تعممكا مف خبلؿ األسمكب التعميمي المحكسب في 

كفي ضكء ىذه النتائج أكصت الدراسة بضركرة  كحؿ المسألة الفيزيائية, تطبيؽ المفاىيـالقدرة عمى 
استخداـ كتطكير المعمميف األساليب التعميمية مف حيث استخداـ الحاسكب, ككذلؾ تطكير برمجيات 

تعميمية محكسبة تراعي مركز الضبط الداخمي, كأكصى الباحث إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ 
. األسمكب التعميمي المحكسب

 

ب في تحصيؿ طمبة كسا أثر استخداـ الحاستقصاءىدفت إلى دراسة ( 2004)في حيف أجرل قباجة 
 اختيار تـ حيث .السنة األكلى في مختبرات الفيزياء كمعرفة التغير في اتجاىاتيـ نحك مادة الفيزياء

طالبان  (44)تككنت عينة الدراسة مف ك , الطريقة العشكائيةتيف مف مختبر الفيزياء ببالعينة مف شع
كىي المجمكعة األكلى التي استخدـ  ة تجريبي,مجمكعتيفطالبة كب (24)طالبان ك (20) منيـ كطالبة

. ة التي تدرس بالطريقة التقميديةضابطاؿ ة الثانيةمجمكعاؿ كفييا طريقة التدريس بالحاسكب,
 

في  (α=0.05) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةد عمى كجكأظيرت نتائج الدراسةقد ك
متكسطات تحصيؿ الطمبة في مساؽ مختبر الفيزياء تعزل لكؿ مف طريقة التدريس ك الجنس كلصالح 

أشارت نتائج بينما .  التي استخدمت الحاسكب كطريقة تدريس, ك لصالح اإلناثةالمجمكعة التجريبي
في متكسطات  ( α=  0.05)عند مستكل الداللة  إحصائية إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللةالدراسة

كما . تحصيؿ الطمبة في مساؽ مختبر الفيزياء تعزل إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس ك الجنس
في اتجاىات الطمبة ( α= 0.05) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة دكجكنتائج اؿأظيرت 

 التي استخدمت الحاسكب ةنحك مادة الفيزياء تعزل إلى الطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبي
في اتجاىات الطمبة  (α=  0.05)عند مستكل الداللةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة ك .كطريقة تدريس
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. نحك مادة الفيزياء تعزل إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس ك الجنس
 

في دراستيا التي ىدفت إلى بياف اثر برمجية  (2004)تختمؼ ىذه النتائج مع ما تكصمت إليو برقاكم 
محكسبة في تدريس مادة العمـك عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع األساسي, كتـ اختيار عينة الدراسة 

كبمغ , ـ2003/2002بالطريقة العنقكدية العشكائية مف طمبة مديرية اربد األكلى خبلؿ العاـ الدراسي 
أنثى, كأظيرت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ  (47)ذكرا ك (45 (طالبا كطالبة (92)عدد أفراد العينة 

ذات داللة إحصائية في تحصيؿ الطمبة تعزل إلى طريقة التدريس كلصالح طريقة التعمـ مف خبلؿ 
البرمجية المحكسبة كما كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

تعزل إلى متغير الجنس أك التفاعؿ بيف الطريقة كالجنس, كتككنت أدكات الدراسة  ( α=  0.05)الداللة
مف اختبار تحصيمي اعد في ضكء األىداؼ السمككية مف مقرر العمـك لمصؼ الرابع األساسي في 

.  الفصؿ الثاني الكحدة التاسعة
نظرا , كفي ضكء نتائج الدراسة تمت التكصية بضركرة االىتماـ بطريقة استخداـ البرمجيات المحكسبة

لما تحققو مف تعمـ فعاؿ عند الطمبة, كالعمؿ عمى إجراء دراسات مشابية ليذه الدراسة عمى صفكؼ 
المرحمة األساسية الدنيا, كعمى عينة اكبر بحيث تشمؿ مناطؽ تعميمية أخرل لمكشؼ عف مدل فاعمية 

. استخداـ البرمجيات التعميمية في تحصيؿ الطمبة
 

في دراستو التي ىدفت إلى معرفة اثر  (2003)كتمتقي نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصؿ إليو أبكعيدة 
استخداـ البرمجيات التعميمية المحكسبة عمى زيادة تحصيؿ الطمبة كاكتساب مفاىيـ كحدة الضكء 

كالبصريات مف مقرر العمـك لمصؼ الثامف األساسي, حيث استخدـ الباحث ثبلث أدكات في دراستو 
ىي البرنامج التعميمي المحكسب, كخطة تعميمية لتدريس الكحدة التعميمية, كاختبار تحصيمي مككف مف 

 فقرة مف نكع االختيار مف متعدد, كتككنت عينة الدراسة مف مدرستيف اختيرتا بالطريقة القصدية, 28
 طالبا كطالبة, كقسمت العينة إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة, احتكت المجمكعة 126كاحتكتا عمى 

طالبا كطالبة كدرست  (64)طالبا كطالبة كاحتكت المجمكعة التجريبية عمى  (62)الضابطة عمى 
المجمكعة التجريبية باستخداـ البرنامج التعميمي بينما درست المجمكعة الضابطة باستخداـ طريقتي 

. المحاضرة كالمختبر
 

تعزل لطريقة التدريس,   ( α= 0.05)أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 
كما لـ يكجد اثر داؿ إحصائيان يعزل لمتغير الجنس أك لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس, كبينت 
النتائج أيضا أف البرنامج التعميمي ساعد الطبلب عمى اكتساب الطبلب المفاىيـ العممية بشكؿ عاـ 

حيث كجدت فركؽ دالة إحصائيان تعزل لطريقة التدريس, كلـ يكجد اثر لمجنس كاثر لمتفاعؿ بيف الجنس 



 18 

كالطريقة عمى اكتساب الطبلب المفاىيـ العممية بشكؿ عاـ, كتبيف مف تحميؿ التبايف األحادم أف ىناؾ 
انتقاؿ الضكء, انعكاس الضكء,صفات )فركقا دالة إحصائية الكتساب الطبلب المفاىيـ الرئيسية

تعزل لطريقة التدريس كلـ يكف ىناؾ اثر لعامؿ الجنس عمى ذلؾ, كتبيف أيضا مف نتائج  (األخيمة
التحميؿ انو ال يكجد فركؽ الكتساب الطبلب مفيـك انكسار الضكء تعزل لطريقة التدريس كاف ىناؾ 
اثر لمجنس عمى اكتساب الطبلب نفس المفيكـ, كبناء عمى نتائج الدراسة أكصى الباحث باستخداـ 

. البرمجيات التعميمية في التعميـ
 

  طمبة اكتسابفيكأداة ب كساأثر استخداـ الح إلى بياف دراسة ىدفت (2003)كأجرل طكالبة كالجيزاكم
كتككنت عينة الدراسة . الصؼ الخامس األساسي في المممكة العربية السعكدية لمفيـك المكف

المجمكعة :  كتـ تقسيـ أفراد عينة الدراسة إلى مجمكعتيف بطريقة عشكائية,طالبان كطالبة(76)مف
 كالمجمكعة الضابطة التي درست ,استخداـ الحاسكبتعممت ب, طالبان كطالبة( 38 )كفيياالتجريبية 

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان , طالبان كطالبة( 38)بالطريقة التقميدية كىي مككنو مف
كلصالح المجمكعة يعزل إلى طريقة التدريس  الصؼ الخامس األساسي لمفيـك المكف  طمبةاكتسابفي 

في  كجكد فركؽ دالة إحصائيان  عدـأظيرت نتائج الدراسةكما  . التي استخدمت الحاسكبةالتجريبي
يعزل إلى الجنس, أك إلى التفاعؿ بيف طريقة  الصؼ الخامس األساسي لمفيـك المكف  طمبةاكتساب

كفي ضكء ىذه النتائج أكصت الدراسة بضركرة استخداـ المعمميف طريقة التدريس .التدريس كالجنس
. باستخداـ الحاسكب

التي ىدفت إلى التعرؼ عمى اثر الحاسكب في التحصيؿ  (2002)كفي دراسة أخرل قاـ بيا العمر
المباشر كالمؤجؿ لطمبة الصؼ األكؿ الثانكم العممي في الكيمياء ,حيث تككف مجتمع الدراسة مف 
جميع طبلب الصؼ األكؿ الثانكم العممي في المدارس الحككمية التابعة لمنطقة اربد األكلى خبلؿ 

طالبا كطالبة مف طمبة  (114)ـ , أما عينة الدراسة فقد تككنت مف 2001/2002الفصؿ األكؿ 
الصؼ األكؿ الثانكم العممي في مدرستيف كاحدة لمذككر ككاحدة لئلناث تـ اختيارىما بيف مدارس 

مجتمع الدراسة بالطريقة الميسرة ثـ تـ اختيار شعبتيف مف كؿ مدرسة بالطريقة العشكائية البسيطة, كتـ 
درست باستخداـ )اختيار إحدل الشعبتيف مف كؿ مدرسة بطريقة القرعة لتككف مجمكعة تجريبية 

(. درست بالطريقة التقميدية), كاألخرل لتككف مجمكعة ضابطة (الحاسكب
 

في   ( α= 0.05)كقد كشفت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
التحصيؿ المباشر تعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية, ككجكد فركؽ ذات داللة 

في التحصيؿ المباشر تعزل إلى الجنس كلصالح اإلناث,   ( α= 0.05)إحصائية عند مستكل الداللة 
في حيف لـ تظير أم فركؽ ذات داللة في تحصيؿ الطمبة المباشر تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس 
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في   ( α=0.05)كما كاثبت الدراسة بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة . كالجنس
في حيف لـ تكجد فركؽ ذات . التحصيؿ المؤجؿ تعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية

في التحصيؿ المؤجؿ تعزل إلى الجنس أك التفاعؿ   ( α= 0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
. بيف الطريقة

 

دراسة ىدفت إلى معرفة اثر استخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية عمى تحصيؿ  (2002)كأجرل سميماف 
طبلب الصؼ الثاني متكسط في مادة العمـك كمقارنة ذلؾ باألثر الذم ينشأ عف استخداـ الطريقة 

مف طبلب الصؼ الثاني متكسط في  ( طالبا 113)التقميدية في التدريس, كتككنت عينة الدراسة مف 
 ( طالبا56)مدينة الجبيؿ الصناعية في المممكة العربية السعكدية, كتـ تكزيعيـ عشكائيا إلى مجمكعتيف 

. مجمكعة ضابطة ( طالبا57)مجمكعة تجريبية 
كأظيرت نتائج الدراسة تقدـ المجمكعتيف في االختبار البعدم مقارنة باالختبار القبمي, ككاف متكسط 

التقدـ الداخمي لممجمكعة التي درست بالحاسكب أعمى مف متكسط تقدـ المجمكعة التي درست 
بالطريقة التقميدية, كلـ تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسط درجات المجمكعتيف في االختبار البعدم, 

حيث ازداد عدد المتفكقيف " المتفكقكف, المتكسطكف, منخفضكا المستكل" كما لكحظ تأثر جميع الفئات 
مف طبلب المجمكعة التجريبية مقارنة مع الزيادة في عدد المتفكقيف مف طبلب المجمكعة الضابطة, 
كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف المجمكعتيف بالنسبة لمطمبة في الفئات الثبلث 

كبناءا عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فقد أكصى  (المتفكقيف, المتكسطكف, منخفضكا المستكل)
الباحث بتكعية المعمميف بأىمية الحاسكب في مجاؿ التعميـ كتدريبيـ عمى استخداـ الحاسكب ككسيمة 

 كربطيا بالحكاسيب Data Show Projector))تعميمية, كاالىتماـ بتكفير الكسائؿ التعميمية مثؿ 
لمساعدة المدرس في التدريس, كتكفير برامج الحاسكب التعميمية المختمفة بالمغة العربية بحيث تككف 

. في متناكؿ الطمبة كالمدرسيف
 

التي سعت إلى استقصاء اثر استخداـ طريقة التدريس بكاسطة  (2002)كفي دراسة المصطفى 
الحاسكب في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع األساسي في مبحث الفيزياء, كاتجاىاتيـ نحكىا, حيث 

طالبة, تـ اختيارىـ بطريقة قصدية مف مدارس لكاء  (40)طالبا ك (40)تككنت عينة الدراسة مف 
ككزعت  (20)األغكار الشمالية كيكجد طمبة كؿ مف المدرستيف في شعبتيف, عدد طمبة كؿ شعبة 

الشعبتاف في كؿ مدرسة إلى تجريبية كضابطة بطريقة عشكائية كعميو فاف عدد طمبة كؿ مف 
. طالبا كطالبة (40)المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية بمغ

 

في تحصيؿ   ( α= 0.05)أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
طمبة الصؼ التاسع األساسي في الفيزياء لصالح المجمكعة التجريبية التي درست بكاسطة الحاسكب 
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في تحصيؿ  (α=0.05)تعزل لطريقة التدريس, بينما لـ تكجد فركؽ دالة إحصائية عند مستكل الداللة 
كما . طمبة الصؼ التاسع األساسي في الفيزياء تعزل لمجنس أك لتفاعؿ طريقة التدريس مع الجنس

عمى مقياس االتجاه نحك طريقة التدريس بالحاسكب أف اتجاىات الطمبة قد  (ت)كأظيرت نتائج اختبار 
كفي ضكء نتائج الدراسة . ( α=0.05)تغيرت بصكرة ايجابية نحك ىذه الطريقة عند مستكل الدالة 

أكصت الدراسة بضركرة إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ اثر طريقة التدريس بالحاسكب في مختمؼ 
كما أكصت الدراسة بضركرة بناء برمجيات تعميمية تخدـ مكاضيع المناىج , المكاد كالمراحؿ التعميمية

. المدرسية كرصد أثرىا عمى تحصيؿ الطمبة كاتجاىاتيـ نحك طريقة التدريس بالحاسكب
 

 عؿب كسا أثر استخداـ الحاستقصاء ىدفت إلى التي( 2001) بكاتفقت ىذه النتائج مع دراسة أبك الر
 المباشر ك المؤجؿ لطمبة الصؼ العاشر األساسي في كحدة الككف ك مككناتو الرئيسة, حيث تحصيؿاؿ
حيث         , طالبة (45)طالبان  (46)تككنت عينة الدراسة مف  اختيار العينة بالطريقة القصدية, كتـ 

 تيف كاحدة ذككر كاألخرل إناث,تجريبيشعبتيف  قسمت العينة بطريقة عشكائية إلى أربعة شعب,
 فركؽ ذات داللة د عمى كجك الدراسة, كدلت نتائجكشعبتيف ضابطتيف كاحدة ذككر كاألخرل إناث

في التحصيؿ المباشر يعزل لطريقة التدريس لصالح  ( α=  0.05)إحصائية عند مستكل الداللة
 كجكد فركؽ ذات داللةلـ تظير النتائج بينما .  التي تستخدـ الحاسكب في التعميـةالمجمكعة التجريبي

في التحصيؿ يعزل لمجنس أك إلى التفاعؿ بيف طريقة  ( α=  0.05)عند مستكل الداللة إحصائية
( α=0.05) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة دكجكنتائج اؿأظيرت كما . التدريس كالجنس

في التحصيؿ المؤجؿ بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة يعزل إلى الطريقة التدريس كلصالح 
 كجكد فركؽ كأظيرت نتائج الدراسة كذلؾ إلى . التي تستخدـ الحاسكب في التعميـةالمجمكعة التجريبي

في التحصيؿ المؤجؿ يعزل إلى الجنس كلصالح  ( α=  0.05)عند مستكل الداللةذات داللة 
في حيف لـ تظير الدراسة كجكد فركؽ في التحصيؿ المؤجؿ يعزل لمتفاعؿ بيف الجنس ك .الذككر
. الطريقة

 

كالتي كانت مخالفة لنتائج الدراسات السابقة, حيث سعت  (2001) كفي دراسة أخرل قاـ بيا بادم 
دراستو إلى تقصي اثر استخداـ أسمكب التعمـ بكاسطة الحاسكب اآللي التعميمي عمى تحصيؿ طمبة 
الصؼ العاشر األساسي في محافظة سمفيت في مبحث الكيمياء مقارنة بأسمكب المحاضرة التقميدية 

كالشرح العادم في التعميـ, كتكصمت نتائج ىذه الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
متكسطات تحصيؿ الطمبة الذيف تعممكا عف طريؽ الحاسكب التعميمي كالطمبة الذيف تعممكا عف طريؽ 
األسمكب التقميدم, ككذلؾ كشفت الدراسة إلى عدـ كجكد  فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات 

تحصيؿ الطمبة الذيف تعممكا باستخداـ الحاسكب التعميمي كالطمبة الذيف تعممكا باستخداـ الطريقة 
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التقميدية في المحافظة عمى المعمكمات ,كلـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية في متكسطات 
. تحصيؿ الطمبة تعزل لمتغير الجنس

 

طالبة مف مدرسة دير  (35)طالبا ك  (22)طالبا كطالبة منيـ  (57)حيث تككنت عينة الدراسة مف 
بمكط الثانكية لمبنيف, كمدرسة دير بمكط الثانكية لمبنات في محافظة سمفيت مكزعيف عمى مجمكعتيف 
مجمكعة ضابطة تككنت مف احد عشر طالبا كثماف عشرة طالبة, كأخرل تجريبية تككنت مف احد 
عشر طالبا كسبع عشرة طالبة كفي كمتا المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية تمقكا أفراد عينة الدراسة 
المعمكمات العممية سكاء بكاسطة أسمكب المحاضرة كالشرح العادم أك بكاسطة استخداـ أسمكب 

الحاسكب التعميمي في مجمكعات تفصؿ الذككر عف اإلناث كؿ عمى حدة في مدارسيـ كلكف في فترة 
 .كاحدة, حيث تنقؿ الباحث بيف مدرستي الذككر كاإلناث

 

كقاـ الباحث بتصميـ اختبار لقياس معمكمات الطمبة في مبحث الكيمياء كتـ تطبيقو عمى أفراد العينة 
عادة االختبار)جميعيـ, كأعيد استخدامو مرة أخرل  كباالعتماد عمى نتائج ىذا  (إجراء االختبار كا 

المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية, ككذلؾ تـ -االمتحاف تـ تقسيـ أفراد العينة إلى مجمكعتيف
استخداـ برنامج تعميمي محكسب في مكضكع الكيمياء معد مف قبؿ شركة صخر لبرامج الحاسكب, 

كعمى ضكء ىذه النتائج أكصى الباحث بتطكير البرامج التعميمية مف قبؿ المعمميف كالمختصيف في ىذا 
. المجاؿ كعدـ االعتماد عمى البرامج الجاىزة المستكردة

  
دراسة ىدفت إلى استقصاء اثر استخداـ طريقة التعمـ بالحاسكب في  (2001) كما أجرل ىيدمكس 

تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي في الفيزياء مقارنة مع الطريقة التقميدية باإلضافة إلى معرفة 
. التغير في اتجاىات الطمبة نحك الحاسكب بعد استخداـ الحاسكب في التعميـ

طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي كالتي تـ اختيارىا  (144)كتككنت عينة الدراسة مف 
طالبا مف مدرسة ظافر  (70)طالبا مف مدرسة الصبلحية الثانكية لمبنات ك (74)عشكائيا منيـ 

( 37)المصرم لمبنيف في محافظة نابمس, كقد كزع الطمبة إلى مجمكعتيف, احدىما تجريبية تضـ 
طالبا بحيث يدرس الذككر في شعب  (32)طالبة ك (37)طالبا, كاألخرل ضابطة تضـ  (38)طالبة ك

منفصمة عف اإلناث, في كمتا المجمكعتيف, كاستخداـ في ىذه الدراسة برنامج تعميمي محكسب في 
الفيزياء في مكضكع التيارات الكيربائية الثابتة مف إعداد الباحث كطبؽ عمى أفراد المجمكعة التجريبية 

. حصة صفية بكاقع حصتيف أسبكعيا (14)مف الجنسيف مدة شيريف بمعدؿ 
 

كقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة كجكد فركؽ دالة احصائيا في متكسطات تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر 
األساسي في الفيزياء تعزل إلى استخداـ الحاسكب في التدريس ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة 
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. التجريبية , كلـ تظير فركؽ تعزل إلى الجنس أك التفاعؿ بيف الجنس كطريقة التدريس
كتبيف نتائج الدراسة كذلؾ عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا في متكسطات اتجاىات الطمبة نحك استخداـ 

الحاسكب الستخداـ الحاسكب في التدريس عمى مقياس االتجاىات, كأظيرت النتائج فركقا دالة 
احصائيا في متكسطات اتجاىات الطمبة نحك الحاسكب تعزل إلى الجنس ككاف ىذا الفرؽ لصالح 

الذككر, بينما لـ تظير فركؽ دالة احصائيا في متكسطات اتجاىات الطمبة نحك الحاسكب تعكد لتفاعؿ 
. الجنس مع طريقة استخداـ الحاسكب في التدريس

كقد أكصى الباحث بإجراء دراسات حكؿ استخداـ الحاسكب في التدريس كاتجاىات الطمبة نحك المادة 
التعميمية المبرمجة, كدراسات أخرل حكؿ اثر استخداـ الحاسكب كأداة مساعدة في التدريس في 

. تحصيؿ الطمبة حسب قدراتيـ التعميمية
 

حيث سعت الدراسة إلى  (2000) كتمتقي نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصؿ إليو محمد كالعجمكني 
استقصاء اثر طريقة استخداـ الحاسكب في تدريس األحياء عمى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر 

األساسي, مقارنة مع الطريقة التقميدية في التدريس ككذلؾ معرفة التغير في اتجاىات الطمبة نحك 
. الحاسكب بعد تطبيؽ المعالجة التجريبية

مف مدرستي النمك  ( إناث29 ذككر, 39)طالبا كطالبة منيـ (86)كقد تككنت عينة الدراسة مف 
التربكم الثانكية لمبنيف كالبنات التابعة لمديرية التعميـ الخاص في محافظة العاصمة لمعاـ الدراسي 

طالبا كطالبة, كاألخرل تجريبية فييا  (34)ـ, مكزعيف عمى مجمكعتيف إحداىما ضابطة 1999/2000
. طالبا كطالبة, كفي كمتا المجمكعتيف يدرس الذككر في شعب منفصمة عف اإلناث (34)

في تحصيؿ  (α= 0.05)كقد دلت نتائج الدراسة عمى كجكد فرؽ داؿ احصائيا عند مستكل الداللة 
الطمبة في األحياء يعزل إلى طريقة التدريس, في حيف لـ تكجكد فرؽ ذم داللة إحصائية في التحصيؿ 

يعزل إلى متغير جنس الطالب ككجد أف ىناؾ تغيرا ايجابيا في اتجاىات طمبة المجمكعة التجريبية 
نحك الحاسكب قد حدث بعد إجراء المعالجة التجريبية مقارنة مع طمبة المجمكعة الضابطة في حيف لـ 
يكف ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة نحك الحاسكب يعزل إلى الجنس في مجمكعتي 

كفي ضكء ىذه النتائج أكصى الباحث إجراء مزيد مف الدراسات كتحديد فاعمية استخداـ , الدراسة
الحاسكب بصفتو كسيمة مساعدة في تدريس العمـك كالمباحث األخرل, كتكعية المعمميف كالطمبة في 

. تكظيؼ الحاسكب في العممية التعميمية التعممية
 

في دراستيا التي ىدفت إلى معرفة اثر  (2000)تختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو محفكظ 
استخداـ طريقة المحاكاة باستخداـ الحاسكب في تحصيؿ طمبة المستكل الثاني الجامعي تخصص 
فيزياء في تجارب دكائر التيار المستمر كمقارنة ذلؾ باألثر الذم ينشأ عف استخداـ طريقة المعمؿ 

 طالب كطالبة في المستكل الثاني الجامعي تخصص فيزياء 36كتككنت عينة الدراسة مف , االعتيادية



 23 

جامعة عدف بالجميكرية اليمنية, ثـ تكزيعيـ عشكائيا إلى مجمكعتيف تجريبية -عدف/في كمية التربية
 طالبات, حيث تعممت المجمكعة الضابطة 5 طالب ك13كضابطة كاشتممت كؿ مجمكعة قسمت إلى 

تجارب دكائر التيار المستمر باستخداـ طريقة المعمؿ االعتيادية كىي الطريقة االعتيادية, بينما تعممت 
المجمكعة التجريبية نفس التجارب باستخداـ طريقة المحاكاة بالحاسكب كطريقة جديدة في التدريس, 

كاستغرؽ تدريس التجارب أربعة أسابيع لكؿ مجمكعة, بكاقع ثبلث ساعات أسبكعيا كىك الكقت 
. المخصص ليذه التجارب مف المقرر

 

بيف متكسط  (0,05)كتكصمت الدراسة الحالية إلى عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا عند مستكل داللة
درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة, ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ 

بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية تبعا لمتغير  (0.05)دالة احصائيا عند مستكل داللة 
تعزل  (0.05)الجنس يعزل لطريقة التدريس, كعدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا عند مستكل داللة 

كفي ضكء النتائج التي , كجنس المتعمـ في المجمكعة التجريبية (المحاكاة)لمتفاعؿ بيف طريقة التعمـ 
تكصمت إلييا الدراسة الحالية تكصي الباحثة بتطكير مناىج الحاسكب الجامعي لتشمؿ عمكمو 
كتطبيقاتو في مجاؿ التعميـ ك استخداـ برامج استخداـ برامج تعميمية ذات صمة بالمكاد الدراسية 

نتاج كتطكير برامج تعميمية عربية, كما  كالتجارب المقررة بالمستكل الجامعي الذم يمر فييا المتعمـ كا 
. أكصت الدراسة في تكفير كتطكير معامؿ حاسكبية لجميع فركع العمكـ

 

 :الدراسات التي تااولت الحاسوب في التحصيل في مادة الرياضيات: المجال ال ااي 2.1.2.2
 

ىدفت إلى استقصاء أثر اختبلؼ نمط التدريس في برمجيتيف  دراسة (2006), كآخركفاليرشأجرل 
كتككنت عينة الدراسة مف . تعميميتيف في تحصيؿ تمميذات الصؼ األكؿ األساسي في مادة الرياضيات

تمميذة تـ اختيارىف بطريقة قصدية, كتـ تقسيـ أفراد عينة الدراسة إلى مجمكعتيف بطريقة  (41)
تعممت بأسمكب التعميـ الخصكصي المحكسب,  ( تمميذة21)المجمكعة التجريبية األكلى : عشكائية

كأظيرت نتائج .تعممت بأسمكب األلعاب التعميمية المحكسبة ( تمميذة20)كالمجمكعة التجريبية الثانية 
الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان في التحصيؿ المباشر بيف مجمكعتي الدراسة كلصالح المجمكعة 

كيعزك الباحثكف ىذه النتيجة إلى أىمية األلعاب  .التي تعممت بنمط األلعاب التعميمية المحكسبة
لتمميذات االتعميمية في إثارة دافعية التمميذات لمتعمـ, باإلضافة جك المرح المشكؽ الذم عاشت فيو 

 .أثناء استخداـ المعبة التعميمية المحكسبة
 

تحصيؿ  في ةسبكحبرمجية تعميمية ـ أثر استخداـ معرفةىدفت إلى دراسة  (2005)كما أجرل أحمد 
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ . الطمبة الجامعيف لمفاىيـ الجداكؿ كاالستعبلمات في قكاعد المعمكمات

الطريقة  طالبان كطالبة كزعت ب40 الدراسة المككنة مف ة محكسب كتطبيقو عمى عيفجتطكير برناـ
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طالبان 20حيث تـ استخداـ البرمجية المحكسبة كبمغ عددىا ةتجريبي, األكلى مجمكعتيف إلى العشكائية
كاستخدـ .  طالبان كطالبة20ة تدرس بالطريقة التقميدية كبمغ عددىا  ضابطة الثانيةمجمكعاؿككطالبة, 

 فركؽ ذات داللو حيث أظيرت نتائج الدراسة كجكدكذلؾ اختبار تحصيمي لقياس أثر تحصيؿ الطمبة, 
 االستعبلمات تعزل إلى تطبيؽ البرمجية التعميمية لصالح طمبة ـإحصائية في التحصيؿ لمفيك

 فركؽ ذات داللو إحصائية بيف المجمكعتيف عدـ كجكدالمجمكعة التجريبية, كما أظيرت الدراسة 
كفي ضكء ىذه النتائج أكصت الدراسة بضركرة . التجريبية ك الضابطة في تعميـ مفاىيـ الجداكؿ

 .كلمستكيات دراسية مختمفة, تصميـ برمجيات تعميمية متنكعة
 

سب كحبرنامج تعميمي تعممي ـ أثر استخداـ معرفةىدفت إلى التي  (2005)كفي دراسة نكفؿ كالعبسي
كلتحقيؽ ىدؼ . تنمية ميارة التقدير في الرياضيات لدل تبلميذ الصؼ الثالث األساسي في األردففي 

 43) طالبان كطالبة 86 الدراسة المككنة مف ة محكسب كتطبيقو عمى عيفجالدراسة تـ تطكير برناـ
 تعرضت لتطبيؽ البرنامج, ة تجريبي,مجمكعتيف إلى الطريقة العشكائية, كزعكا ب( طالبة43طالبان ك

 .ة تدرس بالطريقة التقميدية ضابطة الثانيةمجمكعاؿك

 فركؽ ذات داللو إحصائية تعزل إلى تطبيؽ البرنامج التعميمي حيث أظيرت نتائج الدراسة إلى كجكد
لصالح طمبة المجمكعة التجريبية, كما تبيف أف الطمبة متكسطي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية 

 فركؽ ذات داللو إحصائية بيف الطمبة ذكم دفيما ال تكجك.أفضؿ مف نظرائيـ في المجمكعة الضابطة
 فركؽ ذات داللو إحصائية بيف الطمبة ذكم دالتحصيؿ المرتفع في المجمكعتيف, ككذلؾ ال تكجك

. التحصيؿ المنخفض في المجمكعتيف
 

 التعرؼ عمى اثر استخداـ لغة فيجكاؿ بيسؾ عمى إلىىدفت بدراسة  (2004)كقامت أبك زعركر
 في تعمـ الرياضيات في مدينة إنجازىـالتحصيؿ اآلني كالمؤجؿ لطمبة الصؼ السابع األساسي كدافع 

 عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا, تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة تككنت مف كلئلجابة ,نابمس
طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ السابع األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية تربية  (140)

مدرستاف لمذككر, كمدرستاف )كتعميـ محافظة نابمس, مكزعيف عمى أربع شعب في أربع مدارس مختمفة 
بطريقة عشكائية تمثبلف الشعبتيف  (لئلناثشعبة لمذككر كأخرل ), كاختيرت شعبتاف (لئلناث

, كدرستا باستخداـ البرنامج المحكسب بمغة الفيجكاؿ بيسؾ كطريقة تدريس, ككاف عدد فالتجريبيتي
طالبة, أما الشعبتاف األخرياف, فقد درستا  (38)طالبا ك (42)طالبا كطالبة, منيـ  (80)أفرادىا 

طالبا  (30)طالبا كطالبة, منيـ  (60)باستخداـ طريقة التدريػس الصفي االعتيادم, ككاف عدد أفرادىا 
 .طالبة (30)ك 
 



 25 

 داللة إحصائية بيف متكسطات التحصيؿ العممي لطمبة اتؽ ذكد فرككجأظيرت نتائج الدراسة ب ك
 تعزل لطريقة التعميـ, كالفارؽ لصالح المجمكعة التجريبية أم استخداـ البرنامج  األساسيالصؼ السابع

 بيف متكسطات التحصيؿ العممي لطمبة الصؼ  السابع ة داللة إحصائياتؽ ذكد فرككج, كالمحكسب
 في داللة إحصائية اتؽ ذكد فرككجاإلناث, كأظيرت النتائج كذلؾ لصالح    تعزل لمجنس,األساسي

 داللة إحصائية بيف متكسطات اتؽ ذكد فرككج, كعدـ التحصيؿ العممي لصالح االختبار المؤجؿ
, كما أظيرت العممي لطمبة الصؼ السابع األساسي تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التعميـ كالجنس التحصيؿ
 اآلني كالمؤجؿ لطمبة الصؼ السابع اإلنجاز داللة إحصائية بيف متكسطات دافع اتؽ ذك فرالدراسة

 داللة إحصائية بيف متكسطات اتؽ ذك فر, ككجكدتعزل لطريقة التعميـ, لصالح المجمكعة التجريبية
 اآلني كالمؤجؿ لطمبة الصؼ السابع تعزل لمجنس, لصالح الذككر في دافع اإلنجاز اآلني اإلنجازدافع 

في دافع   داللة إحصائية عند مستكل داللةاتؽ ذك فر, كما أظيرت النتائج عدـ كجكدكالمؤجؿ
 داللة إحصائية  بيف اتؽ ذككجد فرتال , كما اإلنجاز لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزل لمزمف

متكسطات دافع اإلنجاز اآلني كالمؤجؿ لطمبة الصؼ السابع نحك مادة الرياضيات تعزل لمتفاعؿ بيف 
 . طريقة التعميـ كالجنس

 

ب في تحصيؿ كساالح طريقة التعمـ ب أثر استخداـاستقصاءدراسة ىدفت إلى  (2003)بكزية كأجرل 
حيث .الصؼ العاشر األساسي في مبحث الرياضيات كمعرفة التغير في اتجاىاتيـ نحك الحاسكبطمبة 
طالبة مف مدرستي األمير  (44)طالبان ك (48) منيـ طالبان كطالبة (92)ككنت عينة الدراسة مف ت

 كمدرسة عزيز شاىيف الثانكية لمبنات في محافظة راـ اهلل كالبيرة, مكزعيف عمى فحسف الثانكية لمبنيي
 ة الثانيةمجمكعاؿ كك ىي المجمكعة التي استخدـ فييا طرقة التعمـ بالحاسكب, ة تجريبي,مجمكعتيف

  .ة تدرس بالطريقة التقميديةضابط

في  ( α=  0.05 ) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة د كجكأظيرت نتائج الدراسةحيث 
تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي في مادة الرياضيات تعزل إلى كؿ مف طريقة التدريس ك 

 التي استخدمت الحاسكب كطريقة تدريس ك لصالح اإلناث في ةالجنس كلصالح المجمكعة التجريبي
إلى كجكد تغير ايجابي في اتجاىات الطمبة نحك استخداـ كما أظيرت الدراسة .المجمكعة التجريبية

كتكظيؼ الحاسكب . الحاسكب كقد أكصت الدراسة إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ استخداـ الحاسكب
. كبرمجياتو في عممية التعميـ

 

التي ىدفت إلى تقصي اثر استخداـ الحاسكب في تدريس اليندسة  (2000) كقد بينت دراسة الشريؼ 
عمى تحصيؿ طالبات الصؼ الثامف األساسي, كتككنت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الثامف في 

 كبمغ عدد أفراد ىذه العينة 2001/2002المدرسة النمكذجية في جامعة اليرمكؾ مف العاـ الدراسي
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. طالبة, تـ تقسيميـ عشكائيا إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة (45)
 

كقد أظيرت التحميبلت اإلحصائية لنتائج االختبار اآلني كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية يعزل إلى 
طريقة التدريس كلصالح الحاسكب التعميمي, مما يدؿ عمى فاعمية الحاسكب التعميمي كطريقة تدريس, 

أما االختبار المؤجؿ فقد أظيرت نتائجو كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية يعزل إلى طريقة التدريس 
كلصالح الحاسكب التعميمي, مما يدؿ عمى أف الطالبات البلتي درسف باستخداـ الحاسكب احتفظف 
بالمفاىيـ الرياضية لمدة أطكؿ مف الطالبات البلتي درسف باستخداـ الحاسكب تعميمي, كما أظيرت 

النتائج كجكد فرؽ داؿ احصائيا بيف المجمكعتيف عمى مقياس االتجاىات لصالح المجمكعة التجريبية, 
كقد .مما يدؿ عمى أف التدريس بمساعدة الحاسكب يحسف مف اتجاىات الطبلب إذا ما أحسف استخدامو

أكصت الباحثة بضركرة تعديؿ المناىج الدراسية, ككتاب المعمـ, لتتبلءـ مع النظريات التربكية الحديثة, 
. كتتكافؽ مع البرامج الحاسكبية التعميمية ككذلؾ أكصى الباحث برمجة كتب الرياضيات

 

 التي ىدفت لمكشؼ عف فاعمية استخداـ الحاسكب التعميمي عمى (2002 )عبكشيكفي دراسة 
تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي في كحدة اليندسة الفضائية كاتجاىاتيـ نحك التعمـ باستخداـ 

طالبة حيث تـ  (96)طالبان ك (64) منيـ طالبان كطالبة (160)ككنت عينة الدراسة مف ت كالحاسكب,
( 31)تيف كاحدة ذككر تككنت مف تجريبيشعبتيف  تقسيـ العينة بالطريقة العشكائية إلى أربع شعب ,

كشعبتيف   الحاسكب,ـتتمقى المادة التعميمية باستخدا طالبة, (49)طالبان,ك األخرل إناث تككنت مف 
تتمقى المادة  طالبة, (47)طالبان,ك األخرل إناث تككنت مف  (33)ضابطتيف كاحدة ذككر تككنت مف 

. , حيث صاغ الباحث ست فرضيات صفريةالتعميمية  بالطريقة التقميدية

 بيف (  α=  0.05) داللة إحصائية عند مستكل داللة اتؽ ذكد فركج إلى ك الدراسة كبينت نتائج
 إلى طريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية التي لالمجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة تعز

 داللة إحصائية عند اتؽ ذكد فرككجاستخدمت الحاسكب في التدريس, ككذلؾ بينت الدراسة إلى 
كجد في التحصيؿ يعزل إلى الجنس كلصالح اإلناث, كلـ تظير الدراسة   ( α=  0.05)مستكل داللة 

المجمكعة التجريبية ك المجمكعة  بيف (  α=  0.05) داللة إحصائية عند مستكل داللة اتؽ ذكفر
 اتؽ ذك فر إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس,  كما أظيرت النتائج أف ىناؾلالضابطة تعز

في االتجاىات نحك الحاسكب تعزل إلى طريقة التدريس,   ( α=  0.05)إحصائية عند مستكل داللة 
كلصالح المجمكعة التجريبية كعدـ كجكد داللة إحصائية في االتجاىات نحك الحاسكب تعزل إلى 

. لمجنس,أك لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس ك الجنس

 كقد أكصت الدراسة في ضكء النتائج إلى تكظيؼ الحاسكب كبرمجياتو في عممية التعميـ,  كدعكة 
. المعمميف إلى استخداـ الحاسكب في التعميـ في مكاضيع مختمفة
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التي ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اثر الحاسكب  (1999)كاختمفت ىذه النتائج مع دراسة جبيمي
, التعميمي عمى التحصيؿ المباشر كالمؤجؿ عند طمبة الصؼ الخامس األساسي في الرياضيات

تجريبية درست باستخداـ : طالبا كطالبة, تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف (65)كتككنت عينة الدراسة مف
طالبة,  (18)طالبا ك (16)طالبا كطالبة, منيـ  (34)الحاسكب كطريقة تدريس, ككاف عدد أفرادىا 

طالبا  (31)كاألخرل ضابطة درست باستخداـ طريقة التدريس الصفي االعتيادم ككاف عدد أفرادىا 
. طالبة (11)طالبا ك  (20)كطالبة منيـ 

 

حيث أظيرت التحميبلت اإلحصائية لنتائج االختبار المباشر كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية يعزل إلى 
طريقة التدريس كلصالح الحاسكب التعميمي كطريقة تدريس, بينما لـ يكف ىناؾ  فرؽ ذك داللة 
إحصائية يعزل إلى الجنس أك إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس, مما يدؿ عمى فعالية 

. الحاسكب التعميمي كطريقة تدريس لكبل الجنسييف
 

أما االختبار المؤجؿ فقد أظيرت نتائجو كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية يعزل إلى طريقة التدريس 
كلصالح الحاسكب التعميمي كطريقة تدريس , بينما لـ يكف ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية يعزل إلى 
الجنس أك إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس, مما يدؿ عمى أف الطمبة الذيف درسكا باستخداـ 
. الحاسكب التعميمي كطريقة تدريس احتفظكا بالمفاىيـ الرياضية التي درسكىا بغض النظر عف الجنس
كقد أكصى الباحث بضركرة إتباع معممي الرياضيات لطريقة استخداـ الحاسكب التعميمي في تدريس 

الرياضيات كعقد دكرات تدريبية لمعممي الرياضيات لتمكينيـ مف تطكير كتفعيؿ استخداـ الحاسكب في 
. تدريس المفاىيـ المختمفة في الرياضيات

 
:  الدراسات األجابية2.2.2

 
 معرفة تأثير استخداـ األمر في دراسة ىدفت إلى ( Siskos  et al, 2005) قاـ سيسككس كآخركف 

في تحصيؿ طمبة التربية البدنيِة في اليكناف ,  (MCAI) الحاسكَب بالكسائط المتعددة ةبمساعد
 االبتدائية طالبان ك طالبة مف الصؼ الخامس ك السادس ِمْف المدارس 248كتككنت عينة الدراسة مف 

( Serres) مف كالية بشكؿ عشكائيدارس  ـراليكناف, تـ اختيارىـ مف عش (Serres)في كالية 
 الحاسكب ة ثبلث مجمكعات, المجمكعة األكلى التي تستخدـ األمر بمساعدإلىمقسميف عشكائيان 
كالمجمكعة التجريبية الثانية تـ استخداـ .  طالبان كطالبة64كعددىـ  (MCAI) بالكسائط المتعددة

(TA)  التقميدِم بما يتعمؽ بالصحُة كالمياقة البدنية كعددىـ األمرالنظرة التقميدية لَتعميـ حيث استخدـ 
 . طالبان كطالبة96 كعددىـ كالمجمكعة الضابطة , طالبان كطالبة88
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 القبمي ك البعدم لقياس االختبارحيث استمرت الدراسة مدة ستة أسابيع حيث استخدـ الباحث 
 كتـ .متكسطات التحصيؿ قبؿ التدريس ك بعدىا التي قاست معرفَة الطمبة  بالصحة كالمياقة البدنية

 كجكد فركؽ إلىالتحميؿ نتائج  أظيرت كقد, الكسائط المتعددةإعداد برنامج عمى الحاسكب مستخدما 
 ةث لصالح المجمكعة التجريبية التي استخدـ األمر بمساعدالفي التحصيؿ بيف المجمكعات الث

, حيث يبيف الباحث أىمية تكظيؼ الكسائط المتعددة ك أثرىا (MCAI)المتعددة الحاسكب بالكسائط 
. اإليجابي في التحصيؿ

 

ىدفت لمكشؼ عف التي في دراسته  ( (Cliff 2005 كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو كميؼ
كتككنت عينة ىذه الدراسة , فاعمية التعمـ بمساعدة الحاسكب التعميمي في تحصيؿ الطمبة في تايكاف

حيث قارف الباحث في دراستو طريقة التدريس التقميدية ,  دراسة أجريت في تايكاف ( 52)التحميمية مف 
(AI)  التي تـ تدريسيا لممجمكعة الضابطة مع استخداـ التعميـ بمساعدة الحاسكب(CAI) حيث ,

,حيث (CAI)أشارت الدراسة لكجكد اثناف كخمسكف دراسة أكصت استخداـ التعميـ بمساعدة الحاسكب 
 مقارنةن, بالطريقة (CAI)أظيرت الدراسات السابقة إلى فعالية استخداـ التعميـ بمساعدة الحاسكب 

 فركؽ في التحصيؿ بيف المجمكعة دكأظيرت نتائج الدراسة إلى كجك. في تايكاف (AI)التقميدية 
 لطريقة التدريس لصالح المجمكعة التي استخدمت التعميـ بمساعدة ل كالضابطة يعزةالتجريبي
 . الحاسكب

 

في دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ الحاسكب في  (Pol  et al, 2005)كجاء بكؿ كآخركف 
كتككنت عينة الدراسة مف , مكضكع القكة عمى تحصيؿ الطمبة كقدرتيـ عمى حؿ المشكبلت الفيزيائية

متعممان درست باستخداـ الكتاب  (11) مف تالمجمكعة التجريبية كتككف, متعممان في مجمكعتيف (36)
متعممان كدرست باستخداـ الكتاب (25)كالمجكعة الضابطة تككنت مف , الدراسي كالبرنامج محكسب

كأظيرت نتائج الدراسة إلى تفكؽ المجمكعة التجريبية التي استخدمت الحاسكب مع , الدراسي فقط
.  كتطكرت لدل الطمبة القدرة عمى التخطيط كاالكتشاؼ, الكتاب الدراسي في حؿ المشكبلت الفيزيائية

 

بدراسة ىدفت إلى استقصاء السيطرة بالحاسكب كمعالجتو  (Bachelder, 2007)كما قامت باشميدر 
طالبان مف عدة  (142)حيث تككنت عينة الدراسة مف , في التحصيؿ ككقت االنجاز في تعمـ المغة

جامعة , جامعة إماكيكالتا, كميَّة ىافيرفكرد, كميَّة بريف,جامعة بريغياـ الصغيرة )جامعات ككميات ىي 
جامعة كيسككنسف في , جامعة كاشنطف, جامعة ريتشمكند, كميَّة سكرثمكرد, جامعة ريز, ككريا الكطنية

كقد أظيرت , كمجمكعة تجريبية تستخدـ الحاسكب, كتككنت العينة مف مجمكعة ضابطة, (ماديسف
كىذا يبرز دكر الحاسكب ك , نتائج ىذه الدراسة أف استخداـ الحاسكب لو أثر ايجابي في تعمـ المغة
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.  أىميتو في العممية التعميمية
  

التي ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ التعميـ بمساعدة الحاسكب  (Ash, 2005)كجاءت دراسة آش 
حيث طبؽ الباحث االختبار القبمي كالبعدم عمى .في تدريس مادة الرياضيات عمى التحصيؿ

 تدرس بنفس طريقة ة, كالثانية تجريبيةمجمكعتيف مف الطمبة, األكلى ضابطة تدرس بالطريقة التقميدم
-t)كقد استخدـ الباحث اختبار     . المجمكعة التقميدية إضافة إلى مساعدة الحاسكب في التعميـ

test) ,فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ في مادة دكأظيرت نتائج الدراسة عمى كجك 
.  التي تستخدـ التعميـ بمساعدة الحاسكبةالرياضيات يعزل لطريقة التدريس لصالح المجمكعة التجريبي

 .في التحصيؿ يعزل الختبلؼ الجنسكجكد فركؽ لـ تظير النتائج بينما 
 

ىدفت لمكشؼ عف فاعمية برنامج مقترح  باستخداـ  دراسة ( (Mostafa, 2003 كأجرل مصطفى 
الكسائط المتعددة التفاعمية عمى التحصيؿ في الحاسكب ك اإللماـ بالحاسكب التعميمي كتككنت عينة 

 .الدراسة مف طمبة جامعة جنكب الكادم في مساؽ لتعمـ الحاسكب

 فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ في الحاسكب بيف االختبار د كجكأظيرت نتائج الدراسةحيث  
 البعدم يعزل إلى استخداـ البرنامج المقترح باستخداـ الكسائط رالقبمي ك البعدم لصالح االختبا

ك . إلى كجكد تغير ايجابي في اتجاىات الطمبة نحك استخداـ الحاسكبكما أظيرت الدراسة .المتعددة
 فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ في الحاسكب يعزل إلى اختبلؼ دلـ تظير الدراسة كجك

. الجنس بيف الطمبة

 

 لمعرفة أثر الكسائط التفاعمية في إدراؾ الطمبة (Vrtacnik, 2000)وفي دراسة  قام بها فرتاكنك 
, كاألكسجيف, كالبناء الضكئي, كالتغيرات الكيميائية, الضكء )كمعرفتيـ ببعض المفاىيـ الكيميائية 

طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ الثالث الثانكم  (50)حيث تككنت عينة الدراسة مف , (كالييدرككربكنات
طالبان كطالبة في المجمكعة  (24)طالبان كطالبة في المجمكعة التجريبية ك (26)منيـ , في سمكفينيا
حيث أظيرت نتائج الدراسة إلى أف الكسائط المتعددة المستخدمة في الحاسكب كاف ليا أثر , الضابطة

كىذا دليؿ عمى فعالية الحاسكب في العممية , في إدراؾ الطمبة كمعرفتيـ العممية لممفاىيـ الكيميائية
. التعميمية كأنيا ذات فعالية في زيادة أدراؾ كفيـ المفاىيـ الكحدات الدراسية

 

التي   (Koroghlanian & James, 2000 )كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة ككركالنياف كجيمس 
حيث تككنت عينة , الكشؼ عف أثر استخداـ أربع طرؽ تدريس في تحصيؿ مادة األحياءىدفت إلى 

كاستخدـ الباحثيف أربع طرؽ لمتدريس ىي , (109)الدراسة مف طبلب ذكم احتياجات خاصة كعددىـ 
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كالبرنامج , كبرنامج آخر يعتمد عمى النصكص كالحركة, الشرح ببرنامج تعميمي مدعـ بالنصكص فقط
أظيرت نتائج حيث , الثالث مدعـ الصكت فقط كالبرنامج التعميمي الرابع يحكم الحركة كالصكت معان 

كما أظيرت ,  فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ يعزل الى طريقة التدريسد عدـ كجكالدراسة
كأف ,  أف الطمبة ضعاؼ تحصيؿ  بذلكا مجيكدان عقميان اكبر مف الطمبة متكسطي التحصيؿالدراسة 

الزمف الذم احتاجو البرنامج الذم يحكم عمى حركة قد أخذ زمف ككقت أكثر مف برنامج المعتمد عمى 
. النصكص فقط

 

كما كردت في دراسة  (Soyibo & Hudson, 2000)كأظيرت نتائج  دراسة سيكبك كىيدسكف 
التي ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ الحاسكب في تحصيؿ طالبات الصؼ األكؿ  (2006)مجاىد
كقد , كبياف اثر ىذه الطريقة في اتجاىاتيف,  في جمايكا كفي مكضكع التكاثر الحيكاني كالنباتيمالثانك

بينت النتائج إلى كجكد فركؽ في التحصيؿ لصالح المجمكعة التي استخدـ في تدريسيا الحاسكب 
ككذلؾ أظيرت النتائج إلى كجكد فركؽ في اتجاىات الطمبة لصالح , مقارنة مع المجمكعة التقميدية

.  طالبة (77)كقد تككف عينة الدراسة مف , المجمكعة التجريبية
 

كالتي , (  Christmann & Badgett, 1999 )كرستمف كبادجتكاختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة 
 تبعان لنكع طمبةاؿفي تحصيؿ  (CAI) الحاسكب ة معرفة تأثير استخداـ  األمر بمساعدىدفت إلى

 حيث قاـ الباحث بتقسيـ الطمبة إلى مجمكعتيف ضابطة تدرس بشكؿ ,المنطقة السكنية كنكع المادة
الفيزياء )كنكع المادة , (الحضر كالمدينة كالريؼ )المناطؽ السكنية , تقميدم كقسمت حسب متغيريف

ككذلؾ المجمكعة التجريبية التي تدرس باستخداـ الحاسكب حيث قسمت حسب  (كالكيمياء كاألحياء 
تيف التجريبية  كجكد فركؽ في التحصيؿ بيف المجمكعإلىالتحميؿ نتائج  أظيرت كقد, المتغيرات نفسيا

كيمياء, كاؿفيزياء, اؿ  فيالتأثيرِ ككاف حجـ , كالضابطة كلصالح المجمكعة التي استخدمت الحاسكب
ككشفت الدراسة أف استخداـ . عمى التكالي ,(0.042), (0.085), (0.280) كما يمي,حياءاأل عمـك

 أكثر فاعمية بيف طبلب العمـك في المناطؽ الحضرية, كأضعؼ بيف األمر بمساعدة الحاسكب كاف
.  في المناطؽ الريفيةالطبلب

 

التي  (Adonri & Gittman,1998)كىذه النتيجة تتكافؽ مع ما تكصمت إليو دراسة ادكنرم كجيتمف 
في تحصيؿ الطمبة الصؼ ( CAI) ىدفت إلى الكشؼ عف اثر استخداـ األمر بمساعدة  بالحاسكب 

المجمكعة , حيث تـ اختيار الطمبة عشكائيان كقسمكا إلى مجمكعتيف, العاشر في الدراسات العالمية
 CAI)  الحاسكب ةكاألخرل تدرس باستخداـ األمر بمساعد, الضابطة كالتي تدرس بالطريقة التقميدية

مف التدريس لكمى المجمكعتيف أظيرت النتائج , كبعد ستة أسابيع, ككانت المجمكعتيف متكافئتيف, (
التحميؿ كجكد فركؽ في التحصيؿ تعزل إلى طريقة التدريس كلصالح المجمكعة التي استخدمت في 
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. ( CAI)  الحاسكب ةالتدريس األمر بمساعد
  

كالتي ىدفت إلى   (2003)الكاردة في أبك عيدة  (Geban et al., 1995)كفي دراسة جيباف كآخركف 
معرفة أثر استخداـ برنامج تعميمي محكسب مف نمط حؿ المشكبلت عمى تحصيؿ الطمبة في مادة 

كقسمت العينة إلى , طالبا (100)حيث اختيرت عينة مف طمبة الصؼ الثامف بمغت , الكيمياء
, طالبا (50)التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج التعميمي المحكسب حيث بمغ عددىا , مجمكعتيف

كبينت نتائج الدراسة كجكد . كدرست بالطريقة التقميدية, طالبا (50)كتككنت المجكعة الضابطة مف 
. فركؽ في التحصيؿ تعزل إلى طريقة التدريس كلصالح المجمكعة

 

كاف لو أثر ايجابي في ,  الحاسكبة إلى أف استخداـ األمر بمساعدSmith (1996)كقد أشار سميث 
, حيث تككنت عينة الدراسة مف طمبة مساؽ في الرياضيات في كمية أىمية, التحصيؿ في الرياضيات

التجريبية األكلى كالتي تدرس باستخداـ البرنامج األمر , حيث قسـ الطمبة إلى ثبلثة مجمكعات
كالمجمكعة التجريبية الثانية كالتي تدرس , بمساعدة الحاسكب المعتمد عمى الصكر التفاعمية المتحركة

كالمجمكعة الثالثة التجريبية كالتي , باستخداـ األمر باستخداـ الحاسكب غير المعتمد عمى الحركة
فقد أظيرت نتائج دراستو إلى تفكؽ في تحصيؿ طمبة المجمكعة التي . تدرس باستخداـ الكتاب الدراسي

استخداـ البرنامج األمر بمساعدة الحاسكب المعتمد عمى الصكر التفاعمية المتحركة عمى كؿ مف 
ككذلؾ تقدميا عمى المجمكعة األخرل التي استخدمت , المجمكعة التي استخدمت الكتاب الدراسي

فيذه النتيجة تثبت أىمية تفاعؿ الحركة كالنص , األمر باستخداـ الحاسكب غير المعتمد عمى الحركة
.  عمى التحصيؿمكالصكت في برامج الحاسكب كأثرىا اإليجاب

 

كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ الحاسكب  (Rowry, 1995)كفي دراسة قاـ بيا ركرم 
كتككف عينة الدراسة مف طمبة مساؽ , كالفيديك عمى تحصيؿ طمبة المرحمة الثانكية في مبحث الكيمياء

األكلى تدرس , حيث قسـ الباحث عينة الدراسة إلى مجمكعتيف, الكيمياء في كالية تكساس األمريكية
كأظيرت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ في , كاألخرل باستخداـ الحاسكب كالفيديك, بالطريقة التقميدية

. التحصيؿ تعزل إلى طريقة التدريس كلصالح المجمكعة التي استخدمت الحاسكب كالفيديك
 

:  خالصة الدراسات السابقة3.2.2
 

نبلحظ أف ىذه الدراسات تكصمت إلى نتائج , مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة ذات العبلقة
كمعظـ , كاختمفت في أىدافيا كتنكعت الجكانب التي بحث فييا, مختمفة كمتباينة في بعض األحياف

سكاء كاف أثره عمى التحصيؿ أك , ىذه الدراسات بحثت في أثر الحاسكب في العممية التعميمية
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كقد بينت معظـ ىذه الدراسات إلى كجكد فركؽ ذات داللة في , االحتفاظ أك اتجاىات الطمبة نحكه
كىذا يدؿ عمى قدرة الحاسكب كبرمجياتو في , تحصيؿ الطمبة تعزل إلى استخداـ الحاسكب في التدريس

كقد أكدت ىذه الدراسات عمى مساىمة البرامج المحكسبة التعميمية عمى تعزيز , رفع تحصيؿ الطمبة
 مكىذا يدؿ عمى دكر الحاسكب اإليجاب, التحصيؿ كزيادة الدافعية نحك التعمـ كزيادة التشكيؽ كاالنتباه

. في عممية التعميـ
 

 (االحتفاظ  ) ىذه الدراسات في أثر الحاسكب في الجنس كالتحصيؿ المؤجؿ تكقد تباينت كاختمؼ
كلعؿ ىذا االختبلؼ كالتبايف في النتائج قد يعكد إلى اختبلؼ طبيعة , كاالتجاىات, كمستكل التحصيؿ

كقد يعكد كذلؾ إلى اختبلؼ طبيعة البرامج التعميمية , الدراسة كعينتيا كالمرحمة العمرية لمفئة المستيدفة
كبشكؿ عاـ أجمعت ىذه الدراسات عمى , كتأثر النتائج بعكامؿ الدخيمة, ككيفية إعدادىا, المحكسبة

. كجكد أثر ايجابي لمحاسكب في تحصيؿ الطمبة
 

حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى ,  كجاءت ىذه الدراسة استكماالن  لما تكصمت إليو الدراسات السابقة
تصميـ برنامج محكسب حسب نمكذج تكؽ لتصميـ التعميـ كدراسة أثره في التحصيؿ كاالحتفاظ في 

كمف ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة في تثبيت , مادة العمـك العامة لدل طمبة الصؼ السادس األساسي
كبياف دكر البرامج المحكسبة المعتمدة عمى عممية تصميـ البرامج , كاستكماؿ لنتائج الدراسات السابقة

.    حسب نماذج تصميـ
 

الفصل ال الث 
الطريقة و اإلجراءات 

 
    يتناكؿ ىذا الفصؿ المراحؿ التي اتبعيا الباحث في إجراء الدراسة, كاصفان المنيج المتبع, كمجتمع 
جراءات الدراسة, كأدكاتيا مكضحا صدقيا كثباتيا, ككيفية تصميـ  الدراسة, كطريقة اختيار العينة, كا 

.  التي استخدميا الباحث في تحميؿ البيانات في الدراسةتالدراسة, كالطرؽ اإلحصائية كالمعالجا
 

:  ماهج الدراسة1.3
 

استخدـ الباحث المنيج التجريبي, حيث تـ إخضاع قسـ مف الطمبة لمعامؿ التجريبي كىك استخداـ 
 .البرنامج المحكسب
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 : مجتمع الدراسة2.3
 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ السادس األساسي المسجميف لمعاـ الدراسي 
كطالبة (5571), حيث بمغ عددىـ  كضكاحييا  في محافظة القدس2007/2008 . طالبا ن

 
:  عياة الدراسة3.3

 

طالبان كطالبة مف الصؼ السادس األساسي بمدرسة أبكديس األساسية  (54)تككنت عينة الدراسة مف 
 مف عدد مناسبمختبر حاسكب حديث بكذلؾ لتكافر المختمطة التابعة لككالة الغكث كعينة قصدية, 

 كالتسييبلت المقدمة لمباحث, كتمكف الباحث مف الدراسة , كتعاكف المدرسة في إجراءالحكاسيب
 كالمجمكعة الضابطة بطريقة عشكائية, حيث تككنت ةالتجريبيالمجمكعة  كتـ اختيار .التطبيؽ المناسب
طالبان كطالبة في المجمكعة  (27)طالبان كطالبة في المجمكعة التجريبية, ك (27)عينة الدراسة مف 

(. 1.3)الضابطة, كما ىك مبيف في الجدكؿ 
 

. تكزيع عينة الدراسة لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية : 1.3جدكؿ 
 

المجموع عدد اإلااث عدد الذكور المجموعة الشعبة 
 27 8 19الضابطة السادس أ 
 27 8 19التجريبية السادس ب 

:   أدوات الدراسة4.3
 

:  اوختبار التحصيمي1.4.3
 

 فقرة مف نكع اختيار مف متعدد, حيث 40مككف مف  (2ممحؽ ) مقاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيؿ 
أعطي عمى شكؿ اختبار تحصيمي قبمي لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية, كذلؾ قبؿ البدء بالتدريس, 

كتطبيؽ اختبار االحتفاظ بعد ,  بعد عممية تدريس الكحدةمكقاـ الباحث بتطبيؽ االختبار التحصيؿ
: أسبكعيف عمى األقؿ مف االختبار البعدم, كقد مرت عممية إعداد االختبار بالمراحؿ التالية

بعد تحديد الكحدة الدراسية تـ تحميؿ محتكل العممي كتحديد األىداؼ السمككية المتضمنة في  .ٔ
 (.4ممحؽ )الكحدة 

, كتـ عرضو عمى لجنة مف المحكميف مف أساتذة (1ممحؽ )قاـ الباحث ببناء جدكؿ مكاصفات  .ٕ
كمعمميف لمادة العمـك لمصؼ السادس األساسي, كمشرفيف , جامعييف مف حممة الدكتكراه في التربية

 .(3ممحؽ)تربكييف 

 فقرة مف نكع االختيار مف متعدد, كتـ مراعاة 40تـ صياغة أسئمة االختبار حيث تككف مف  .ٖ
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 :األمكر التالية

 .صياغة تعميمات االختبار - أ

 .سيكلة العبارات كخمكىا مف األخطاء كالتعقيدات - ب

 .مبلئمة األسئمة لممستكيات الطمبة - ت

 
:  صدق اوختبار1.1.4.3

 

 التحصمي بالصدؽ مف خبلؿ عمؿ جدكؿ مكاصفات, حيث تـ عرض االختبار كجدكؿ ر تمتع االختبا
, كأخذ نصائحيـ في (3ممحؽ  )المكاصفات بعد تحميؿ المادة الدراسية, عمى لجنة مف المحكميف 

. إضافة أك حذؼ فقرات أك تعديميا
 

:   بات اوختبار2.1.4.3
 

عادة تطبيقو م االختبار التحصيؿؽلمتأكد مف ثبات االختبار, قاـ الباحث بتطبي بفارؽ  (test-retest) كا 
ذككر رياض "عمى عينة استطبلعية مف طمبة الصؼ السادس األساسي مف مدرسة , أسبكعيف
, حيث تـ احتساب معامؿ االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف التطبيؽ "العيزرية/ األقصى

. , كىك مبلئـ لمثؿ ىذه الدراسات(0.860)األكؿ كالثاني كبفارؽ أسبكعيف, حيث بمغ معامؿ الثبات 
 

%( 80%-30)كتـ احتساب معامؿ الصعكبة كالتمييز لفقرات االختبار, فتراكح معامؿ الصعكبة بيف
أف أم فقرة ضمف  (2003), كيرل عكدة (5ممحؽ  )(%50%-20)أما معامؿ التمييز فقد تراكح بيف 

ىي فقرات مقبكلة كينصح باالحتفاظ بيا, % 80% - 20تكزيع لمعامبلت الصعكبة التي تتراكح بيف 
تعتبر ذات تمييز % 39% - 20كبالنسبة إلى معامؿ التمييز فإف أم فقرة ذات معامؿ تمييز بيف 

. تعتبر فقرة ذات تمييز جيد كيمكف االحتفاظ بيا% 39مقبكؿ, أما إذا كاف معامؿ التمييز أعمى مف 
 

:  البراامج المحوسب1.2.4.3
 

عداده مف قبؿ الباحث عمى الحاسكب مستخدما برنامج  , Power Pointكىك برنامج تـ تصميمو كا 
كمعتمدان عمى نمكذج تكؽ لتصميـ التعميـ, لمكحدة األكلى مف كتاب العمكـ العامة لمصؼ السادس 

ضمف المنياج الفمسطيني, كتـ تقسيـ المحتكل  (الكائنات الحية الدقيقة)األساسي الجزء الثاني, بعنكاف 
 الفيديك, عكأستخدـ فييا أدكات كتقنيات كالنص كالصكرة, كمقاط, عمى شكؿ دركس محكسبة

كالحركات, كاألصكات, التي تساعد المتعمـ عمى بمكغ األىداؼ المرجكة ذاتيا,ن مف خبلؿ تفاعؿ حكاسو 
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. مع البرنامج, كيقتصر دكر المعمـ عمى تكجيو الطمبة ك مراقبة تقدميـ
 

عداد البرنامج المحكسب بالمراحؿ التالية : كقد مرت عممية تصميـ كا 
 بعد تحديد المادة التعميمية كىي الكحدة األكلى مف كتاب العمـك العامة الجزء الثاني بعنكاف :أووً 

 نمكذج جانيو :, كبعد إطبلع الباحث عمى عدة نماذج مف تصميـ التعميـ كمنياةالكائنات الحية الدقيؽ
كبرجز, كنمكذج ديؾ ككارم, كنمكذج كمب لتصميـ التعميـ, كنمكذج المنحى المنظكمي لمتعميـ 

, كنمكذج ركبرتس (ليشف كآخركف), كنمكذج استراتيجيات تصميـ التعميـ كأساليبو (جيرالؾ كايمي)
لتصميـ التعميـ, كنمكذج حمدم لتصميـ التعميـ, كنمكذج زيتكف لتصميـ التعميـ, كنمكذج المشيقيح 

حيث تشترؾ ىذه النماذج في خطكات معينة . كنمكذج محمد عطية, لتصميـ التعميـ, كنمكذج تكؽ
نمكذج تكؽ كتختمؼ في خطكات أخرل, فكقع اختيار الباحث في تصميمو لمبرنامج المحكسب عمى 

لتصميـ التعميـ كفؽ المنحى النظامي, حيث يمثؿ ىذا النمكذج تطكير لنمكذج التدريس األساسي, كىك 
. أكثر تفصيبلن كتحديدان مف النماذج األخرل

 

 كيبيف نمكذج تكؽ خطكات العمؿ التي يتبعيا مصصـ التدريس أك التعميـ,  بشكؿ كاضح, بما في 
ذلؾ الخطكات الفرعية ضمف كؿ خطكة رئيسة, كيتككف النمكذج مف ثماني خطكات رئيسة باإلضافة 

السابؽ الذكر, الذم يبيف خطكات  (2.2)كيمكف تمثيؿ ىذا النمكذج بالشكؿ, إلى خطكة التغذية الراجعة
النمكذج, كىي تتسمسؿ فيما بينيا خطيان مف أكؿ خطكة إلى آخر خطكة, بمعنى أف تصميـ التعميـ يجب 

: أف يسير بالتسمسؿ الكارد نفسو, كقد اختار الباحث نمكذج تكؽ لتصميـ التعميـ لؤلسباب التالية
 .خبلؿ عممية التدريسالمعمـ   قريبة لما يقـك بو نمكذج تكؽ مراحؿإف (ٔ

 .احتكاء ىذا النمكذج عمى خطكات معركفة لممعمـ كشاممة لمعظـ خطكات تصميـ التعميـ (ٕ

 .إجراءات ىذا النمكذج سيمة التطبيؽ (ٖ

 .مككنات النظاـ كخطكاتو مترابطة بتتابع منطقي (ٗ

 في عممية إعداد كتعميـ المعمميف لعممية تصميـ التعميـ, خاصة في معاىد جتـ تبني ىذا النمكذ (٘
اليكنسكك, كىذا دليؿ عمى سيكلة استخداـ ىذا النمكذج ككضكح / التربية في ككالة الغكث االكنركا

. خطكاتو
:  بعد اختيار النمكذج قاـ الباحث بتطبيؽ مراحؿ ىذا النمكذج كالتي تشمؿ ما يمي: ااياً 
كيقصد بيا تحديد األىداؼ العامة المراد تحقيقيا لمكحدة الدراسية, فقد تـ : تحديد اليدؼ التعميمي (ٔ

تحديد األىداؼ العامة مف الكحدة األكلى لكتاب العمـك العامة الجزء الثاني ضمف المنياج 
, كذلؾ مف خبلؿ استخداـ دليؿ المعمـ كاألىداؼ العامة المكتكبة 2007/2008الفمسطيني لمعاـ 

 (.3ممحؽ )لمكحدة ضمف ىذا الكتاب, كتـ عرضيا عمى لجنة مف المحكميف

تـ خبلؿ ىذه الخطكة تحميؿ المحتكل التعميمي مف خبلؿ تحديد : المحتكل التعميميالميمة كتحميؿ  (ٕ
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المفاىيـ ك الحقائؽ ك المبادئ ك التعميمات ك النظريات التي تكجد داخؿ المادة التعميمية, 
 مف السيؿ إلى ؼكصياغتيا بأىداؼ سمككية قابمة لمقياس بجميع مجاالتيا, بحيث تتسمسؿ األىدا

الصعب, كمف المألكؼ إلى غير المألكؼ, كمف المحسكس إلى المجرد, بشكؿ يتفؽ مع خصائص 
المتعمـ, فقد قاـ الباحث بتحميؿ المحتكل التعميمي مرتيف, األكؿ مع مجمكعة مف المعمميف, كبعدىا 
بفترة تـ تحميؿ المحتكل مف قبؿ الباحث كخبلؿ ذلؾ تمت مقارنة التحميؿ األكؿ كالثاني, كتعديؿ 

ضافة بعض المفاىي  كالحقائؽ كالمبادئ, ككذلؾ تـ مقارنة تحميؿ المحتكل التعميمي, بتحميؿ ـكا 
معمميف عمـك لمصؼ السادس لنفس الكحدة, كبعدىا تـ عرض تحميؿ المحتكل العممي عمى لجنة 

كمعمميف لمادة العمـك العامة , مف المحكميف مف أساتذة جامعييف مف حممة الدكتكراه في التربية
 .(3ممحؽ)لمصؼ السادس األساسي, كمشرفيف تربكييف 

كيقصد بيا الخبرات السابقة المكجكدة لدل المتعمـ في بنيتو المعرفية قبؿ : تحديد السمكؾ المدخمي (ٖ
لتصبح عممية التعمـ متكاممة ك متسمسمة, فقد تـ تحديد السمكؾ المدخمي مف خبلؿ . أف يبدأ التعميـ

االستعانة بدليؿ المعمـ المعد مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ, ككذلؾ دراسة خصائص المتعمميف مف 
خبلؿ االمتحانات التشخيصية التي تقـك بيا ككالة الغكث لعدة مباحث في بداية كؿ فصؿ دراسي 
كمنيا مادة العمكـ العامة, كذلؾ لمعرفة الخبرات السابقة التي يمتمكيا الطمبة, لبلنطبلؽ منيا في 

 .تدريس المادة الجديدة بيدؼ ربط الخبرات القديمة بالجديدة

كىي األىداؼ السمككية التي تصؼ ما سيتمكف المتعمـ مف تحقيقو بعد : دائيةكتابة األىداؼ األ (ٗ
انتياء عممية التعميـ في كؿ حصة أك درس, فقد تـ تحديد األىداؼ السمككية لكؿ حصة كدرس 

, كتـ عرض تحميؿ المحتكل ك األىداؼ (4ممحؽ  )خبلؿ عممية تحميؿ المحتكل التعميمي لممادة
كمعمميف , السمككية عمى لجنة مف المحكميف مف أساتذة جامعييف مف حممة الدكتكراه في التربية

 .(3ممحؽ)لمادة العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي, كمشرفيف تربكييف 

كبعد تحديد األىداؼ , بعد تحميؿ المحتكل كالتأكد مف صدقو: االختبارات المحكيةكتطكير بناء  (٘
معتمدان عمى تصنيؼ األىداؼ السمككية حسب ىـر  (1ممحؽ  )السمككية, تـ بناء جدكؿ مكاصفات

 كتـ عرض جدكؿ فقرة , (40)جدكؿ المكاصفات الختبار يحتكم عمى بمكـ, فقد تـ بناء 
كمعمميف , المكاصفات عمى لجنة مف المحكميف مف أساتذة جامعييف مف حممة الدكتكراه في التربية

كاألخذ بنصائحيـ ، (3ممحؽ)لمادة العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي, كمشرفيف تربكييف 
كتعديؿ كتطكير جدكؿ المكاصفات, كبعد ىذه الخطكة قاـ الباحث بإعداد االختبار التحصيمي 

بناءن فقرة, مف نكع االختيار مف متعدد  (40)مف كتككنت تـ صياغة أسئمة االختبار , ك(2ممحؽ)
عادة . عمى جدكؿ المكاصفات كتـ التأكد مف صدقو مف خبلؿ محكميف, كثباتو مف خبلؿ تطبيقو كا 

  Articulate Quizmakerالتطبيؽ كحساب معامؿ الثبات, كتـ بناء االختبارات مستخدمان برنامج 
عطاء المتعمـ عبلمتو بعد انتيائو مف تعبئة نمكذج  بحيث يقكـ البرنامج بتصحيح االختبار كا 
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. االختبار
كىي اإلمكانات كالكسائؿ المتاحة بطريقة مثمى لتحقيؽ األىداؼ :  التعميـإستراتيجية  كتطكيرتحديد (6

حيث تشمؿ الكسائؿ كاألنشطة كاألساليب كاإلجراءات المتبعة كفؽ خطة محكمة البناء  المتكخاة,
كمرنة التطبيؽ, حيث شمؿ تحديد أساليب التدريس كطرؽ العرض لكؿ درس في البرنامج 

المحكسب, حيث تككف البرنامج مف خمسة عشر درسان, تـ بنائيا حسب تسمسؿ  المادة التعميمية 
ضافتيا عمى برنامج  في الكتاب المقرر, كتـ استخداـ الصكت كالصكر كالنص كمقاطع فيديك  كا 

Power Point بحيث تعطينا منظكمة متكاممة مترابطة ك متسمسمة مف الدرس األكؿ حتى  
الخامس عشر كتـ تحديد استراتيجيات كطرؽ التعميـ لكؿ درس, منيا استخداـ التعميـ المبرمج 

المتشعب كالتعمـ مف اجؿ اإلتقاف بحيث ال ينتقؿ المتعمـ مف ىدؼ أك نشاط إلى الذم يميو حتى  
يككف قد أتقف ىذا اليدؼ أك النشاط, كتـ استخداـ األسمكب القصصي في بعض الدركس, كتـ 

ككذلؾ تـ تحديد كبناء , تحديد كيفية انتقاؿ المتعمـ بيف الشرائح كالتغذية الراجعة لكؿ خطكة
 .االختبارات التككينية ك التقكيمية لكؿ درس

كىي تمؾ الطريقة التي تتبع في تجميع أجزاء المحتكل : ار المكاد التعميمية التعمميةماختتطكير ك (ٚ
التعميمي كفؽ نسؽ معيف كتحديد كؿ مف الكسائؿ كالمكاد كاألجيزة كاألصكات كالنصكص ككيفية 

 لكؿ PowerPoint كالصكر كالنص كمقاطع فيديك إلى برنامج تعرضيا, حيث تـ إدخاؿ األصكا
درس, كقاـ الباحث بتحديد كيفية انتقاؿ المتعمـ بيف الشرائح مف خبلؿ تحديد أزرار اإلجراءات 

كتحديد التغذية الراجعة , ككيفية الدخكؿ لكؿ شريحة ككذلؾ اختيار األلكاف بحيث ال تشتت المتعمـ
, لكؿ خطكة كنشاط مف خبلؿ تحديد كضبط أزرار التنقؿ بيف الشرائح حسب كؿ ىدؼ كنشاط

كتـ تحديد استراتيجيات كطرؽ . ككذلؾ تـ تحديد كبناء االختبارات التككينية كالتقكيمية لكؿ درس
التعميـ لكؿ درس, منيا استخداـ التعميـ المبرمج المتشعب كالتعمـ مف اجؿ اإلتقاف بحيث ال ينتقؿ 

 .المتعمـ مف ىدؼ أك نشاط إلى الذم يميو حتى  يككف قد أتقف ىذا اليدؼ أك النشاط

تـ بناء كتصميـ عممية التقكيـ كؿ درس كنشاط في البرنامج, :  كتنفيذ عممية التقكيـتصميـ (ٛ
سكاء كانت , فاستخدـ الباحث التقكيـ التككيني مف خبلؿ إعطاء البرنامج لممتعمـ التغذية الراجعة

صحيحة أـ خاطئة, فإذا كانت االستجابة خاطئة ينقمو البرنامج إلى المادة التعميمية كاألنشطة 
 إلى النشاط نفسو بيدؼ جالمرتبطة بيذا اليدؼ أك النشاط, حتى يتقنو المتعمـ كمف ثـ يعيده البرناـ

التحقؽ مف أف اإلجابة كانت صحيحة, كبعد ذلؾ يتـ نقمو إلى الخطكة الثانية, كتـ تصميـ التقكيـ 
  حيث تـ ربطو بكؿ درس, فيقكـ ىذا Articulate Quizmaker الختامي مستعينان ببرنامج 

عطاء المتعمـ عبلمتو بعد انتيائو مف إجابتو عمى كؿ سؤاؿ ككذلؾ  البرنامج بتصحيح االختبار كا 
إعطائو التغذية الراجعة لكؿ سؤاؿ, حيث تـ تحديد فقرات االختبار كالكقت لكؿ درس مف الدركس 
الخمسة عشر في البرنامج مف خبلؿ عرضو عمى عينة استطبلعية مف طمبة الصؼ السادس 
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 .األساسي, كأخذ التغذية الراجعة عف الزمف لكؿ درس في البرنامج

 

مف خبلؿ ىذه الخطكة في نمكذج تكؽ لتصميـ التعميـ , تـ مراجعة الخطكات : التغذية الراجعة (ٜ
, السابقة, كتـ عرض البرنامج عمى محكميف مف أساتذة جامعييف مف حممة الدكتكراه في التربية

كمعمميف لمادة العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي, كمشرفيف تربكييف كمختصيف في الممتيميديا 
ضافة عمى البرنامج, ككذلؾ تـ عرض  (3ممحؽ)كبرمجيات الحاسكب كأخذ نصائحيـ في تعديؿ كا 

ىذا البرنامج عمى عينة استطبلعية مف طمبة الصؼ السادس كأخذ التغذية الراجعة عف كؿ نشاط 
كدرس في البرنامج, فيذه الخطكة أعطت الباحث القدرة عمى أخذ نقاط الضعؼ ك تحسينيا في 

 . البرنامج كتعديؿ بعض االستراتيجيات كطرؽ العرض لكؿ درس
 

بعد تصميـ البرنامج ك التأكد مف صدقو تـ تنزيؿ البرنامج عمى أجيزة الحاسكب, كتـ ضبط :  ال اً 
دخكؿ المتعمميف إلى الدركس مف خبلؿ كضع كممة سرية لكؿ درس بيدؼ عرض المادة بشكؿ 

. متسمسؿ كلضماف عدـ تمكث عينة الدراسة
تـ تجريب البرنامج عمى كؿ جياز لمتأكد مف عمؿ البرنامج بشكؿ صحيح, كتـ التأكد مف : رابعاً 

. عمؿ األصكات كالفيديك بشكؿ صحيح عمى كؿ جياز
 

:  صدق البراامج المحوسب2.2.4.3
 

 مف لجنة مف قبؿ الباحث, تـ عرضو عمى قبعد تصميـأما بخصكص صدؽ البرنامج المحكسب, ك  
صيف تمخككذلؾ  عمـك لمصؼ السادس األساسي, مجمكعة مف معممي اؿتضـ ,(3ممحؽ  )المحكميف

كالقياس  العمكـ, أساليب تدريسفي صيف تمخك ,الحاسكبالكسائط المتعددة كك تكنكلكجيا التعميـفي 
خذ بالمبلحظات األتـ ك ,األساسيسادس لطمبة الصؼ اؿق ؿ كمناسبتلمحتكاؿلمتأكد مف صدؽ , كالتقكيـ

, البرنامج المحكسب عمى تحسيف كتطكير اعدتف, كالتي سممحكـ اؿشار إليياأكاالقتراحات التي 
 .تناسب كأغراض ىذه الدراسةمؿ
 

:  تصميم الدراسة5.3
 

تـ تصميـ الدراسة التجريبية عمى أساس مجمكعتيف تشمؿ مجمكعة تجريبية كاحدة ك مجمكعة ضابطة 
كتـ إخضاع المجمكعتيف الختبار قبمي كبعدم, كاختبار االحتفاظ, كصممت الدراسة كفؽ الصكرة 

: التالية
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O1       X    O2    O3           A 
O1              O2    O3    B          

 

 .المعالجة التجريبية Xحيث 

   A :المجمكعة التجريبية. 

   B :المجمكعة الضابطة. 

O1    :االختبار التحصيمي القبمي . 

O2     :االختبار التحصيمي البعدم 

O3     :اختبار االحتفاظ .

 

 :اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:  متغيرات الدراسة6.3
 

  :المتغيز المستقل.1
كىي بمستكييف, األكؿ التدريس باستخداـ البرنامج المحكسب لممجكعة التجريبية, طريقة التدريس - 

. كالمستكل الثاني التدريس بالطريقة التقميدية لممجمكعة الضابطة
 

 :معدل المتغير ال.2
. ذككر, إناث: كلو مستكيافالجاس - 
المجمكعة ذات التحصيؿ المرتفع, كالمجمكعة ذات : كلو ثبلثة مستكيات: مستوى التحصيل- 

. التحصيؿ المتكسط, كالمجكعة ذات التحصيؿ المتدني
 

:  تابعالمتغير ال.3
  . لطمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ العامةالتحصيل- 
.  كالمبادئ في مادة العمكـ العامةؽ لدل طمبة الصؼ السادس األساسي بالمفاىيـ كالحقائاوحتفاظ- 
 

:  إجراءات الدراسة 7.3
 

 : قاـ الباحث بإتباع اإلجراءات ك الخطكات التالية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة
 

 تحديد المادة المراد تعميميا, كىي الكحدة األكلى مف كتاب الصؼ السادس األساسي  .1
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 .2007/2008الفصؿ الثاني ضمف المنياج لمعاـ  (الكائنات الحية الدقيقة)بعنكاف
 

قاـ الباحث باختيار مجتمع الدراسة, كالعينة حيث تككف مف طمبة الصؼ السادس األساسي  .2
مختبر كذلؾ لتكافر بمدرسة أبكديس األساسية المختمطة التابعة لككالة الغكث, كعينة قصدية, 

  كتمكف الباحث مف التطبيؽ المناسب, كذلؾ بعد , مف الحكاسيبعدد مناسبحاسكب حديث ب
 . قسـ التربية/إقرار خطة البحث مف قبؿ عمادة الدراسات العميا 

 

قاـ الباحث بالحصكؿ عمى إذف بتطبيؽ الدراسة مف إدارة مدرسة أبكديس األساسية المختمطة  .3
 (. 6ممحؽ)التابعة لككالة الغكث الدكلية 

 

 كالمجمكعة ةالتجريبي المجمكعة , تكزيع أفراد العينة بطريقة عشكائية إلى مجمكعتيف ىماتـ .4
 .الضابطة

 

( 4ممحؽ)بعد تحميؿ المادة التعميمية (2ممحؽ)قاـ الباحث بإعداد كتصميـ االختبار التحصيمي  .5
 (. 1ممحؽ)كبناء جدكؿ مكاصفات 

قاـ الباحث بعرض االختبار التحصيمي كتحميؿ المحتكل التعميمي ك جدكؿ المكاصفات عمى لجنة  .6
مف المحكميف لمتأكد مف صدؽ االختبار التحصيمي, كتحميؿ المحتكل كجدكؿ الكاصفات كأخذ 

 .نصائحيـ في تعديؿ ك إضافة كحذؼ بعض الفقرات
 

 قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى مجمكعة استطبلعية مف طمبة الصؼ السادس األساسي  .7
عادة تطبيقو كحساب معامؿ االرتباط  لمتأكد مف ثبات االختبار مف خبلؿ تطبيؽ االختبار كا 

 .بيرسكف , كتـ احتساب معامؿ الصعكبة ك التمييز لفقرات االختبار
 

قاـ الباحث بإعداد كتصميـ البرنامج المحكسب حسب نمكذج تكؽ لتصميـ التعميـ لتحقيؽ  .8
  : التاليةة البرنامج  عمى الخطكات المتسمسؿؿاألىداؼ المرادة مف الكحدة الدراسية, كاشتـ

 .تحديد اليدؼ التعميمي -أ 

 .تحميؿ المحتكل التعميمي -ب 

 .تحديد السمكؾ المدخمي -ج 

 .كتابة األىداؼ السمككية -د 

 .بناء االختبارات المحكية -ق 

 . التعميـإستراتيجيةتحديد  -ك 

 .تنظيـ المحتكل التعميمي -ز 

 .ار المكاد التعميمية التعممية أك تصميمياماخت -ح 
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 .التغذية الراجعة -ط 
 

 مجمكعة مف معممي تضـ ,(3ممحؽ  )المحكميف مف لجنةعمى البرنامج المحكسب تـ عرض  .9
الكسائط المتعددة ك تكنكلكجيا التعميـفي صيف تمخككذلؾ  عمـك لمصؼ السادس األساسي,اؿ
 لمحتكاؿلمتأكد مف صدؽ , كالقياس كالتقكيـ العمكـ, أساليب تدريسفي صيف تمخك ,الحاسكبك

 شار إليياأخذ بالمبلحظات كاالقتراحات التي األتـ ك ,األساسيسادس لطمبة الصؼ اؿق ؿكمناسبت
 .تناسب كأغراض الدراسةم, ؿالبرنامج المحكسب عمى تحسيف كتطكير اعدتف, كالتي سممحكـاؿ

 

كتـ عرض البرنامج عمى مجمكعة استطبلعية مف طمبة الصؼ السادس األساسي لمتأكد مف مناسبتو 
كحساب زمف التعمـ الفعمي لكؿ درس في البرنامج المحكسب كيظير جدكؿ , لخصائص المتعمميف

. الزمف لكؿ درس في البرنامج المحكسب (2.3)
 
 

. تكزيع الزمف بالدقائؽ لكؿ درس في البرنامج المحكسب لمعينة االستطبلعية : 2.3جدكؿ 
 

المتعمـ رقـ الدرس 
األكؿ 

المتعمـ 
الثاني 

المتعمـ 
الثالث 

المتعمـ 
الرابع 

المتعمـ 
الخامس 

متكسطات 
الزمف 

 33 37 30 32 36 29الدرس األكؿ 

 34 35 31 35 34 32الدرس الثاني 

 32 33 31 35 32 27الدرس الثالث 

 31 34 30 33 30 28الدرس الرابع 

 32 32 29 34 31 30الدرس الخامس 

 31 31 29 36 30 29الدرس السادس 

 32 32 29 36 33 30الدرس السابع 

 33 35 32 34 32 31الدرس الثامف 

 33 34 32 33 32 31الدرس التاسع 

 30 31 30 32 29 28الدرس العاشر 

 34 34 32 35 36 33الدرس الحادم عشر 

 32 35 32 29 34 29الدرس الثاني عشر 

 35 34 33 35 36 33الدرس الثالث عشر 

 33 34 33 33 32 30الدرس الرابع عشر 
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 30 33 29 29 31 28الدرس الخامس عشر 

 
ضافة بعض األنشطة .  لتتناسب مع زمف الحصة الدراسية, حيث قاـ الباحث بتعديؿ كا 

 

قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار القبمي عمى طمبة الصؼ السادس األساسي في مدرسة أبكديس  .10
 .األساسية المختمطة لمتأكد مف تكافؤ المجكعتيف

 

 البرنامج المحكسب عمى مدار  استخداـقاـ الباحث بتدريس المجمكعة التجريبية مف خبلؿ .11
 تدريس  في البرنامج المحكسباستخداـأربعة أسابيع, بكاقع أربع حصص أسبكعيان, كعدـ 

 اـالضابطة حيث تـ تدريسيـ بالطريقة التقميدية كذلؾ خبلؿ الفصؿ الثاني مف الع المجمكعة
 .2007/2008الدراسي 

 

 مف كتاب ألكلىقاـ الباحث بتطبيؽ أداة الدراسة كىك االختبار البعدم بعد إنياء الكحدة ا .12
, بعد أربعة أسابيع 2008 /2007 لمعاـ الدراسي  الجزء الثاني األساسيسادسالعمـك لمصؼ اؿ
 .مف بداية التدريس

 .قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار االحتفاظ بعد االختبار البعدم بفارؽ أسبكعيف .13
 

قاـ الباحث بإدخاؿ البيانات كالعبلمات عمى الحاسكب كالمقارنة بيف المتكسطات الحسابية  .14
 (.SPSS)لممجمكعتيف ك استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

 

:  المعالجات اإلحصائية8.3
 

قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كذلؾ بتحميؿ البيانات التي حصؿ 
حيث تـ استخداـ التحميبلت  (SPSS)عمييا مستخدمان برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

 :اآلتية
 .معامؿ االرتباط بيرسكف .ٔ

.  (ANCOVA)تحميؿ التغاير الثبلثي  .2
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الفصل الرابع  
  اتائج الدراسة

 

 
ىذا  يتناكؿ 

كالتي ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ برنامج , الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
كدراسة أثره في التحصيؿ كاالحتفاظ لدل طمبة الصؼ السادس " نمكذج تكؽ " محكسب حسب 

األساسي في مادة العمكـ العامة, فقد قاـ الباحث بتحميؿ نتائج االختبار كاستخبلصيا, كفيما يمي 
:  عرض لنتائج الدراسة التي تكصؿ إلييا الباحث كىي عمى النحك التالي

 
:  الاتائج المتعمقة بالتحصيل1.4

 

كلبياف نتائج ىذا السؤاؿ, قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية , تتعمؽ ىذه النتائج بالسؤاؿ األكؿ
 المعيارية لبلختبار تالمتكسطات الحسابية االنحرافا (1.4)حيث يظير جدكؿ,  المعياريةتكاالنحرافا

. القبمي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة
 

.   المعيارية لبلختبار القبميتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافا :1.4            جدكؿ

العدد   المعياريةتاالنحرافا المتكسطات الحسابية المجمكعة
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: الاتائج المتعمقة بالسؤال األول1.1.4

 

( α=0.05)ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة " نص السؤاؿ األكؿ عمى ما يمي 
في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس كالجنس كمستكل 

". التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما؟
 

أف المتكسطات الحسابية تختمؼ بيف المجمكعتيف في االختبار البعدم, فقد  (2.4)يبلحظ مف جدكؿ 
, في حيف بمغ ( 4.63) كاالنحراؼ المعيارم  ( 33.74 )بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية 

كىذا يدؿ عمى , ( 6.86) كاالنحراؼ المعيارم  ( 29.33 )المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة 
.  عمى الضابطةةتقدـ المجمكعة التجريبي

.  المعيارية لبلختبار البعدم لممجمكعة التجريبية كالضابطةتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافا :2.4جدكؿ 
 

العدد   المعياريةتاالنحرافا المتكسطات الحسابية مستكل التحصيؿ الجنس األسمكب التعميمي
 

 
ذكر المجمكعة التجريبية 

 7 1.46 37.85التحصيؿ المرتفع 

 8 3.50 34.50التحصيؿ المتكسط 

 4 0.95 27.75التحصيؿ المتدني 

 19 4.48 34.31الكمي 

 أنثى

 2 2.12 37.50التحصيؿ المرتفع 

 4 1.89 32.25التحصيؿ المتكسط 

 2 7.77 27.50التحصيؿ المتدني 

 8 5.01 32.37الكمي 

 الكمي

 9 1.48 37.77التحصيؿ المرتفع 

 12 3.16 33.75التحصيؿ المتكسط 

 6 3.55 27.66التحصيؿ المتدني 

 27 4.63 33.74الكمي 

العدد   المعياريةتاالنحرافا المتكسطات الحسابية مستكل التحصيؿ الجنس األسمكب التعميمي
 6 2.06 37.66التحصيؿ المرتفع ذكر  

 27 4.10 16.92التجريبية 

 27 3.71 15.40الضابطة 
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 المجمكعة الضابطة

 
 
 

 8 3.33 29.62التحصيؿ المتكسط 

 5 6.18 21.60التحصيؿ المتدني 

 19 7.29 30.05الكمي 

 أنثى

 1 0.00 34.00التحصيؿ المرتفع 

 5 2.60 29.40التحصيؿ المتكسط 

 2 5.65 20.00التحصيؿ المتدني 

 8 5.75 27.62الكمي 

 الكمي

 7 2.34 37.14التحصيؿ المرتفع 

 13 2.96 29.53التحصيؿ المتكسط 

 7 5.61 21.14التحصيؿ المتدني 

 27 6.86 29.33الكمي 

 

كبناء عمى نتائج المتكسطات الحسابية لممجمكعتيف, فقد قرر الباحث تطبيؽ تحميؿ التغاير 
(ANCOVA)ممخص لنتائج تحميؿ التغاير الثبلثي ( 3.4) , كيكضح الجدكؿ  .

     
. لعبلمات االختبار التحصيمي البعدم ( ANCOVA)نتائج تحميؿ التغاير الثبلثي  : 3.4جدكؿ 

  
مجمكع مصادر التبايف 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متكسط 
المربعات 

 (ؼ)قيمة 

المحسكبة 
مستكل 
الداللة 

المتغير المصاحب 
 0.004 9.45 91.59 1 91.59 (االختبار القبمي)

 0.001 13.40* 129.87 1 129.87 طريقة التدريس

 0.632 0.23 2.26 1 2.26الجنس 

 0.001 30.20* 292.70 2 585.40مستكل التحصيؿ 

 0.213 1.60 15.52 1 15.52 تفاعؿ الطريقة مع الجنس

مستكل تفاعؿ الطريقة مع 
 0.297 1.25 12.12 2 24.24التحصيؿ 

مستكل  جنس معتفاعؿ اؿ
التحصيؿ 

12.03 2 6.01 0.62 0.543 

كالجنس تفاعؿ الطريقة 
 كمستكل التحصيؿ

4.72 2 2.36 0.24 0.785 
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   9.69 41 397.37الخطأ داخؿ المجمكعات 

    54 55753.0الكمي 
 
 (α=0.05)ذات داللة إحصائية *
 

إلى كجكد  (3.4)يبلحظ مف نتائج تحميؿ التغاير ألداء أفراد العينة عمى االختبار البعدم في جدكؿ 
كىي أقؿ مف  ( 0.001 )فركؽ بيف المجمكعتيف يعزل لطريقة التدريس حيث بمغ مستكل الداللة 

, كىذا الجزء يجيب عف السؤاؿ األكؿ لمدراسة (13.40)كبمغت قيمة ؼ  (α=0.05)مستكل الداللة 
في تحصيؿ طمبة الصؼ  (α=0.05)كىك أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

السادس األساسي في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس, كتشير نتائج المتكسطات الحسابية 
إلى أف الفركؽ  (4.4)المعدلة في تحميؿ التغاير الثبلثي عمى االختبار البعدم المكضحة في جدكؿ 

, في حيف بمغ المتكسط (33.01)تعكد لصالح المجمكعة التجريبية, إذ بمغ متكسطيا الحسابي 
(. 29.20)الحسابي لممجمكعة الضابطة 

 
المتكسطات الحسابية المعدلة في تحميؿ التغاير الثبلثي عمى االختبار البعدم  : 4.4 جدكؿ

  

المتكسطات  المجمكعة
 الحسابية

 Confidence Interval %95 الخطأ

Lower Bound Upper Bound 

 34.40 31.61 0.69 33.01 التجريبية

 30.79 27.62 0.78 29.20 الضابطة
 

 كمف ىنا نستنتج  أف الستخداـ البرنامج المحكسب أثر ميـ في زيادة تحصيؿ الطمبة في مادة العمـك 
. العامة في كحدة الكائنات الحية الدقيقة لمصؼ السادس األساسي

 

ألداء الطمبة عمى االختبار التحصيمي البعدم, كالمتعمقة بكؿ مف الجنس,  (3.4)كيتضح مف جدكؿ
كالتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس, كالتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس كمستكل التحصيؿ إلى 

كىي أكبر  (0.632), كمستكل الداللة (0.23)عدـ كجكد داللة إحصائية, فقد بمغت قيمة ؼ لمجنس 
( 0.213)أما لتفاعؿ طريقة التدريس كالجنس فقد بمغ مستكل الداللة . (α=0.05)مف مستكل الداللة 
عدـ كجكد داللة إحصائية لتفاعؿ طريقة التدريس  (3.4)كما يبيف لنا جدكؿ , (1.60)كبمغت قيمة ؼ 

كىي أكبر مف  (0.785)كبمغ مستكل الداللة , (0.24)كالجنس كمستكل التحصيؿ فقد بمغت قيمة ؼ 
كأظيرت النتائج عدـ كجكد داللة إحصائية لتفاعؿ طريقة التدريس , (α=0.05)مستكل الداللة 
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( α=0.05)كىي أكبر مف مستكل الداللة  (0.297 )كمستكل التحصيؿ حيث بمغ مستكل الداللة 
( α=0.05), أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (1.25)كبمغت قيمة ؼ 

في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ تعزل إلى الجنس أك لتفاعؿ الجنس 
. كطريقة التدريس كمستكل التحصيؿ, أم أف البرنامج المحكسب صالح لكمى الجنسيف

 
 :(لسؤال ال ااي)الاتائج المتعمقة باوحتفاظ  

 

تتعمؽ ىذه النتائج بالسؤاؿ الثاني كالذم نص عمى أنو ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
 كالمبادئ في ؽ احتفاظ طمبة الصؼ السادس األساسي بالمفاىيـ كالحقائمؼ (α=0.05)مستكل الداللة 

.  مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس كالجنس كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما
 

ككجد أف . (5.4) المعيارية كما ىك مبيف في جدكؿ تحيث تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافا
فقد بمغ المتكسط الحسابي , ىناؾ اختبلؼ بيف المجمكعتيف في االنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي

كىك  (5.65) المعيارم لممجمكعة التجريبية ؼكاالنحرا  (31.55)الختبار االحتفاظ لممجكعة التجريبية 
كبمغ المتكسط الحسابي الختبار  (7.16) المعيارم لممجمكعة الضابطة حي بمغ ؼأقؿ مف االنحرا

طريقة التدريس كالجنس )كلبياف مدل تأثير المتغيرات التالية . (29.18)االحتفاظ لممجكعة الضابطة 
تـ استخداـ اختبار تحميؿ ( االحتفاظ ) عمى التحصيؿ المؤجؿ  (كمستكل التحصيؿ

(. 6.4)كما يظير في جدكؿ ( ANCOVA)التغاير
 

.  المعيارية الختبار االحتفاظ لممجمكعتيفتالمتكسطات الحسابية االنحرافا : 5.4 جدكؿ 
 

العدد   المعياريةتاالنحرافا المتكسطات الحسابية مستكل التحصيؿ الجنس األسمكب التعميمي
 
 
 
 

المجمكعة التجريبية 

ذكر 

 7 4.00 36.00التحصيؿ المرتفع 

 8 4.89 32.50التحصيؿ المتكسط 

 4 4.03 24.75التحصيؿ المتدني 

 19 5.94 32.15الكمي 

 أنثى

 2 2.82 34.00التحصيؿ المرتفع 

 4 3.10 30.50التحصيؿ المتكسط 

 2 7.77 25.50التحصيؿ المتدني 

 8 4.94 30.12الكمي 

 الكمي
 9 3.71 35.55التحصيؿ المرتفع 

 12 4.34 31.83التحصيؿ المتكسط 
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 6 4.69 25.00التحصيؿ المتدني 

 27 5.65 31.55الكمي 

 
 

 المجمكعة الضابطة
 
 
 

ذكر 

 6 2.71 36.83التحصيؿ المرتفع 

 8 4.16 29.75التحصيؿ المتكسط 

 5 7.29 21.80التحصيؿ المتدني 

 19 7.40 29.89الكمي 

 أنثى

 1 0.00 34.0التحصيؿ المرتفع 

 5 3.24 30.0التحصيؿ المتكسط 

 2 4.24 18.0التحصيؿ المتدني 

 8 6.69 27.50الكمي 

 الكمي

 7 2.691 36.42التحصيؿ المرتفع 

 13 3.69 29.84التحصيؿ المتكسط 

 7 6.47 20.71التحصيؿ المتدني 

 27 7.16 29.18الكمي 

.  لعبلمات اختبار االحتفاظ ( ANCOVA)نتائج تحميؿ التغاير الثبلثي : 6.4جدكؿ 
 

مجمكع  مصادر التبايف
 المربعات

متكسط  درجات الحرية
 المربعات

 (ؼ)قيمة 
 المحسكبة

مستكل 
 الداللة

المتغير المصاحب 
(االختبار البعدم)  507.74 1 507.74 62.39 0.001 

 0.059 3.76 30.63 1 30.63 طريقة التدريس

 0.846 0.038 0.30 1 0.30 الجنس

 0.632 0.46 3.77 2 7.54 مستكل التحصيؿ

 تفاعؿ الطريقة مع 
 0.937 0.006 0.051 1 0.05 الجنس

مستكل تفاعؿ الطريقة مع 
 0.961 0.04 0.32 2 0.65 التحصيؿ

مستكل  مع جنستفاعؿ اؿ
 التحصيؿ

2.08 2 1.04 0.128 0.880 

 0.531 0.643 5.22 2 10.45 كالجنس تفاعؿ الطريقة
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 كمستكل التحصيؿ
 الخطأ داخؿ المجمكعات

 333.63 41 8.13   

    54 52048.0 الكمي
 
( α =0.05)ذات داللة إحصائية *
 

إلى عدـ كجكد داللة إحصائية لطريقة التدريس حيث  (6.4)أظيرت نتائج التحميؿ التغاير في جدكؿ 
, (3.76)كبمغت قيمة ؼ  (α=0.05)كىي أكبر مف مستكل الداللة  ( 0590.)بمغ مستكل الداللة 

 احتفاظ طمبة مؼ  (α=0.05)كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
.  كالمبادئ في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريسؽالصؼ السادس األساسي بالمفاىيـ كالحقائ

 

كما أظيرت نتائج التحميؿ إلى عدـ كجكد داللة إحصائية لطريقة التدريس كتفاعميا مع جنس المتعمـ 
كبمغت  (α=0.05)كىي أكبر مف مستكل الداللة  ( 9370.)في االحتفاظ حيث بمغ مستكل الداللة 

( α=0.05), كبذلؾ فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (0060.)قيمة ؼ 
 كالمبادئ في مادة العمكـ تعزل إلى ؽ احتفاظ طمبة الصؼ السادس األساسي بالمفاىيـ كالحقائمؼ

. طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما
 

إلى عدـ كجكد داللة إحصائية لتفاعؿ طريقة التدريس ك  (6.4)كبينت نتائج التحميؿ التغاير في جدكؿ
( α=0.05)كىي أكبر مف مستكل الداللة  (9610.)مستكل التحصيؿ حيث بمغ مستكل الداللة 

, ككذلؾ أظيرت النتائج عدـ كجكد داللة إحصائية لتفاعؿ طريقة التدريس (040.)كبمغت قيمة ؼ 
كىي أكبر مف مستكل الداللة  (0.531)كمستكل التحصيؿ كالجنس حيث بمغ مستكل الداللة 

(0.05=α)  كمف ىنا نستنتج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  (0.64)كبمغت قيمة ؼ
 كالمبادئ في ؽفي احتفاظ طمبة الصؼ السادس األساسي بالمفاىيـ كالحقائ (α=0.05)مستكل الداللة 

. مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس أك لتفاعؿ طريقة التدريس كمستكل التحصيؿ كالجنس
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الفصل الخامس  
                             مااقشة الاتائج والتوصيات 

 
" نمكذج تكؽ لتصميـ التعميـ " سعت الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ برنامج محكسب حسب 

كدراسة أثره في التحصيؿ كاالحتفاظ لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ العامة, 
كسكؼ نحرص في ىذا الفصؿ عمى مناقشة نتائج أسئمة الدراسة المنبثقة مف مشكمة الدراسة كالتي 

:   , كفيما يمي مناقشة ليذه النتائج كىي عمى النحك التاليععرضت في الفصؿ الراب
 

:  الاتائج المتعمقة بالتحصيل1.5
 

:  الاتائج المتعمقة بالسؤال األول1.1.5
 

في  (α=0.05)ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة "كالذم نص عمى ما يمي 
تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس كالجنس كمستكل 

". التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما ؟
 

حيث أظيرت نتائج التحميؿ التغاير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
(0.05=α)  في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس
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لصالح المجمكعة التجريبية, كمف ىنا نستنتج أف استخداـ البرنامج المحكسب المصمـ كفؽ نمكذج تكؽ 
 قد أثر في زيادة تحصيؿ الطمبة في مادة العمـك Power Pointلتصميـ التعميـ باستخداـ برنامج 

. العامة في كحدة الكائنات الحية الدقيقة لمصؼ السادس األساسي
 

فعممية تصميـ البرامج ,  كىذا يدؿ عمى دكر البرامج المحكسبة كالحاسكب في رفع تحصيؿ الطمبة
كمعتمديف فييا عمى نماذج تصميـ التعميـ فإنيا تؤثر في رفع , المحكسبة إذا ما تـ إعدادىا بشكؿ جيد

كجعؿ عممية , حيث اتسـ البرنامج المصمـ بخصائص جعمو ذا فاعمية في تعمـ الطمبة, التحصيؿ
مما جعؿ الطمبة يشارككف بفعالية مف خبلؿ إتاحتو الفرصة لكؿ متعمـ , التعمـ أكثر إثارة كتشكيؽ

كىذا يثبت أف استخداـ البرنامج المحكسب لو , بالتقدـ كفؽ سرعتو كقدرتو الخاصة كبشكؿ مرف كسيؿ
فالحاسكب يساىـ في زيادة ثقة , أثر في رفع تحصيؿ الطمبة بالمقارنة مع طريقة التدريس التقميدية

كلعؿ , كيعطي المتعمـ التغذية الراجعة الفكرية كبحسب استجابتو في المكقؼ التعميمي, المتعمـ نفسو
استخداـ الحاسكب كطريقة تدريس مف أكثر الطرؽ لتنفيذ استراتيجيات تفريد التعميـ كالتعمـ إلتقاف أكبر 

كدراسة , (2006)كتتكافؽ ىذه النتيجة مع دراسة مجاىد . كتعزيز التعمـ الذاتي, لؤلىداؼ المرجكة
كدراسة الشياب , (2006)كدراسة الباكم , (2006)كدراسة العجمكني كأبك زينة , (2006)باجبير 

كدراسة , (2002)كدراسة المصطفى , (2002)كدراسة العمر , (2004)كدراسة برقاكم , (2005)
كدراسة , (Siskos & Antoniou, 2005)كدراسة , (2001)كدراسة ىيدمكس , (2001)أبك الرب 

(2005  ,Cliff) , كدراسة(Ash, 2005) , كدراسة(Mostafa .)
  

(, 2000)كدراسة محفكظ , (2001)كدراسة بادم , (2002)كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة سميماف 
حيث لـ تظير ىذه الدراسات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ تعزل لطريقة التدريس 

. باستخداـ الحاسكب مقارنة مع الطريقة التقميدية
 

في  (α=0.05)كقد أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ تعزل إلى الجنس كتفاعؿ طريقة التدريس 

كالجنس معان, أم أف البرنامج المحكسب صالح لكبل الجنسيف, كيعزك الباحث ذلؾ إلى دكر البرنامج 
, المحكسب المصمـ باستخداـ نمكذج تكؽ فيك ال يميز المتعمميف عف بعضيـ سكاء كاف ذكر أـ أنثى 

باإلضافة إلى تعامؿ , ككذلؾ فأف الذككر كاإلناث يتمقكف فرص التعميـ ذاتيا داخؿ غرفة الصؼ
باإلضافة إلى أف كبل الجنسيف يتمقكف الدعـ , البرنامج كالمنياج مع الجنسيف كعدـ التميز بينيما

, كالتشجيع  كالحكافز المادية كالمعنكية ذاتيا سكاء مف األىؿ أك المؤسسات التعميمية أك المجتمع
كتزيد مف االنتباه كاالستمتاع , فالحاسكب التعميمي كالبرامج المحكسبة تحقؽ لكبل الجنسيف تعممان فعاالن 

.  بعممية التعمـ
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كدراسة أبكعيدة , (2004)كدراسة برقاكم , (2004)كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة قباجة 
كدراسة أبك الرب , (2002)كدراسة المصطفى , (2003)كدراسة طكالبة كالجيزاكم , (2003)
(, 2000)كدراسة محفكظ , (2000)كدراسة محمد كالعجمكني , (2001)كدراسة ىيدمكس , (2001)

(.  Mostafa)كدراسة , (Ash, 2005)كدراسة , (1999)كدراسة جبيمي 
 

كدراسة أبك , (2002)كدراسة العمر , (2006)كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة العجمكني كأبك زينة 
حيث أظير ىذه الدراسات ,  (2002)كدراسة عبكشي , (2003)كدراسة بكزية , (2004)زعركر 

كلعؿ ىذا االختبلؽ يعكد , كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ تعزل لمجنس كلصالح اإلناث
. إلى اختبلؼ الظركؼ المحيطة بعممية التعمـ مقارنة مع طبيعة كأىداؼ الدراسة الحالية

 

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (3.4)كأظيرت نتائج التحميؿ التغاير في جدكؿ
في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ تعزل إلى  طريقة  (α=0.05)الداللة 

التدريس كتفاعميا مع مستكل التحصيؿ كالجنس , أم أف البرنامج المحكسب كاف لو أثر في مستكيات 
كىذا يدؿ عمى مناسبة , التحصيؿ الثبلثة ذات التحصيؿ المرتفع كالمتكسط كالمنخفض كفي الجنسيف

كأظير البرنامج تفاعؿ الطمبة مع , البرنامج لممستكيات التحصيؿ الثبلثة سكاء كانكا ذككر أك إناث
. كأف األنشطة المتضمنة في البرنامج كانت  مفيدة لجميع مستكيات التحصيؿ, البرنامج

 
: (السؤال ال ااي) الاتائج المتعمقة باختبار اوحتفاظ 2.5

 

 احتفاظ مؼ (α=0.05)كالذم نص عمى أنو ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
 كالمبادئ في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس ؽطمبة الصؼ السادس األساسي بالمفاىيـ كالحقائ

. كالجنس كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما ؟
 

حيث أظيرت نتائج التحميؿ التغاير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
(α=0.05) كالمبادئ في مادة العمـك ؽ احتفاظ طمبة الصؼ السادس األساسي بالمفاىيـ كالحقائمؼ 

كىذا يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف في االحتفاظ بالمعمكمات كالحقائؽ , تعزل إلى طريقة التدريس
كيعزم الباحث ذلؾ إلى استعداد المجمكعتيف عمى اختبار , كالمفاىيـ كالمبادئ الكرادة في الكحدة

ككذلؾ قد تككف التغذية الراجعة ساىمت في تكافؤ احتفاظ المجمكعتيف بالمفاىيـ كالحقائؽ , التحصيؿ
كيمكف أف يككف دكر لزمف , كالمبادئ الكاردة في كحدة الكائنات الحية الدقيقة في مادة العمكـ العامة

التطبيؽ بيف اختبار التحصيؿ كاالحتفاظ, بحيث لك تـ زيادة الكقت بيف التطبيقيف إلى شير لكاف ىناؾ 
كلعؿ الزمف لعب دكر ميـ في , كقد يككف السبب كذلؾ تشابو الظركؼ أثناء تطبيؽ الدراسة, فركؽ
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(. 2001)ك اتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو بادم , عدـ كجكد فركؽ
 

(, 2002)كدراسة العمر , (2002)كدراسة الشريؼ , (1999) ىذه النتيجة مع دراسة جبيمي تكاختمؼ
لصالح المجمكعة  (االحتفاظ  )حيت تظير نتائج ىذه الدراسات إلى كجكد فركؽ في التحصيؿ المؤجؿ 

. التجريبية التي درست باستخداـ الحاسكب
 

 احتفاظ مؼ (α=0.05)كما أظيرت نتائج التحميؿ إلى عدـ كجكد داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
 كالمبادئ في مادة العمكـ تعزل لمجنس أك تفاعؿ ؽطمبة الصؼ السادس األساسي بالمفاىيـ كالحقائ

كىذا يبيف أف أداء الطمبة الذككر كاإلناث في اختبار االحتفاظ كاف , طريقة التدريس كالجنس
كقد يعكد ذلؾ لتشابو الظركؼ في غرفة الصؼ لمجنسيف كأف المناىج كالبرنامج المعد ال يميز .متساكيان 

كدراسة العمر , (2001)كدراسة بادم , (1999)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة جبيمي , بيف الجنسيف
(2002 .)
 

إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  (6.4)كأظيرت نتائج التحميؿ التغاير في جدكؿ
 كالمبادئ في ؽفي احتفاظ طمبة الصؼ السادس األساسي بالمفاىيـ كالحقائ (α=0.05)مستكل الداللة 

أم أف البرنامج المحكسب , مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما
كأف البرنامج ,  كاف لو أثر في مستكيات التحصيؿ الثبلثة ذات التحصيؿ المرتفع كالمتكسط كالمنخفض

كىذا يدؿ عمى أف احتفاظ طمبة المجمكعتيف لممفاىيـ كالحقائؽ كالمبادئ , لو أثر عمى كبل الجنسيف
كقد تككف ىناؾ متغيرات دخيمة قد , فقد يككف زمف التعمـ لو أثر في ذلؾ, لمكحدة الدراسية كاف متساكيان 

أثرت في نتيجة الدراسة, فزيادة في كقت الدراسة قد يككف لو أثر في تساكم المجمكعتيف الضابطة 
كلعؿ الظركؼ المحيطة بالدراسة كبعض المتغيرات الدخيمة األخرل قد , كالتجريبية في اختبار االحتفاظ

. أثرت في ىذه النتيجة
 

:  التوصيات3.5
 

: فإف الباحث يكصي بما يأتي, في ضكء النتائج التي تكصمت ليا ىذه الدراسة كتفسيراتيا
كخاصة معممي العمـك لما , حث المعمميف عمى استخداـ نكذج تكؽ في تصميـ البرامج المحكسبة .ٔ

 .لو أثر في تحسيف كزيادة تحصيؿ الطمبة

تسيـ في زيادة فاعمية فيي , تدريب المعمميف عمى إعداد برامج محكسبة كفؽ نماذج تصميـ التعميـ .ٕ
كتسيؿ إعداد , عممية التعميـ, كتيسر لنا االستخداـ األمثؿ لمكسائط كالمكاد التعميمية المتكافرة

 .البرامج التعميمية المحكسبة
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 بشكؿ فعاؿ كتدريبيـ عمى أسس عقد دكرات تدريبية لممعمميف لتمكينيـ مف استخداـ الحاسكب .ٖ
 .كالدفع باتجاه حكسبة المناىج الدراسية, إعداد كتصميـ البرامج التعميمية المحكسبة

. في جميع المدارس كبإعداد كافيةتكفير أجيزة الحاسكب  .ٗ
كفي عدة , بحيث تشمؿ عينات أكبر, إجراء دراسات مشابية عمى صفكؼ أخرل ككحدات أخرل .٘

. مناطؽ لمتمكف مف تعميـ نتائج الدراسة
 
 
 
 
 
 

 عــــراجـلما
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  (1)ممحق 

:  فقرة40جدول المواصفات مباي حسب مستويات األهداف و يحتوي عمى                

        فئات األهداف 
 

المحتوى 

تذكر 
 
36 %

فهم  
واستيعاب 

32 %

المهارات 
التفكير العميا 

32 %

مجموع الفقــرات 

الفصل األول 
 فقرةفقرة % 5 الدرس األول        

 
 فقرتان

   فقرات3 فقرة فقرة فقرة% 8الدرس ال ااي        

   فقرات3 فقرة فقرة فقرة% 8الدرس ال الث        

   فقرات5 تانفقر فقرةفقرتان % 13الدرس الرابع        

   فقرات4 فقرةفقرتان  فقرة% 8الدرس الخامس      

   فقرات5فقرتان  فقرة تانفقر % 12الدرس السادس     

  فقرات4    فقرة ةفقر ةفقر% 10الدرس السابع       

الفصل ال ااي 
تان فقر فقرة     فقرتان % 13 الدرس األول       

 
   فقرات5

   فقرات4 فقرتان فقرة فقرة% 10الدرس ال ااي       

 فقرة فقرة% 5الدرس ال الث        
 

 فقرتان

  فقرات3فقرة  فقرة فقرة% 8الدرس الرابع        

 
المجموع 

 .
 فقرة 40  فقرة 13 فقرة 13 فقرة 14
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(   2)ممحق 
  مادة العمومةفي الوحدة األولى بعاوان الكائاات الحية الدقيقاوختبار التحصيمي 

 .أ  ،   ب:  الصف السادس:........................                                   اوسم
:................... مدرسة:......................                                   التاريخ

 40العالمة من 

: ة الرجاء قراءة األسئمة بتمعن  م ارسم دائرة عمى رمز اإلجابة الصحيحة في ما يمي/عزيزي الطالب
 :تقسم الكائاات الحية الدقيقة إلى-1س

. سبع مجمكعات- د.  تست مجمكعا–ج    . خمس مجمكعات-ب  .أربع مجمكعات- أ

: تسمى عممية تقسيم الكائاات الحية الدقيقة في مجموعات بااًء عمى صفات مشتركة بياها -2س

. التصنيؼ- د.            تكزيع األشياء–ج      .الترتيب -ب.        تجميع األشياء- أ

: يتم ت بيت الشريحة في المجهر المركب عمى -3س

. المنضدة- د.   الضابط الكبير–ج    . العدسة الشيئية-ب   .العدسة العينية- أ

: لمشاهدة الفيروسات استخدم  -4س

 .عدسة المكبرةاؿ-  د .   مجير االلكتركنياؿ–ج .    مجير التشريحياؿ- ب.     بالمجير المرؾ- أ

 :يحتوي المجهر المركب عمى عدسة ااظر من خاللها تسمى- 5س

. المنضدة- د.   الضابط الكبير–ج       . العدسة الشيئية-ب   .العدسة العينية- أ

: كائاات حية دقيقة تحتوي عمى البالستيدات الخضراء هي- 6س

. فيركساتاؿ-    د  .          الفطريات–ج  .           لطحالبا- ب   .           ألكلياتا- أ

: ياتمي الكالميدوموااس إلى مجموعة -7س

        .األكليات-  د.الطحالب متعدد الخبليا-ج   .الفطريات كحيدة الخمية–ب.  الطحالب كحيدة الخمية- أ

: تتغذى الطحالب الحمراء عن طريق- 8س

 ةالتغذية غير ذاتي- الترمـ              د_ التطفؿ            ج–عممية البناء الضكئي     ب - أ
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: يتكا ر فطر العفن عن طريق- 9س

. االنقساـ-   د      .      بكاغاأل–ج      .       لتبرعـا– ب  .           االنشطار- أ

 عمى مادة الكموروفيل وتسبب أمراضًا م ل مرض القدم الرياضي ي كائاات حية دقيقة و تحتو10س

: هي

. فطرياتاؿ-  د  .          ألكلياتا– ج      .     بكتيريااؿ– ب  .           الطحالب- أ

: يستخرج الباسمين من- 11س
. فطرياتاؿ-  د          .   ألكلياتا–ج         .   بكتيريااؿ– ب     .        الطحالب- أ

 :تسمى الكائاات الدقيقة التي تعيش عمى الفواكة -12س
. فطر عيش الغراب- د   . فطر عفف الفكاكة– ج  .  فطر عفف الخبز– ب  .      فطر الخميرة- أ

: يصاف فطر الخميرة مع الكائاات- 13س

. التي تحتكم عمى كمكركفيؿ-  د  .  ذاتية التغذية-   ج .  كحيدة الخمية-  ب .   متعددة الخبليا- أ

: يصاف البالزموديوم من األوليات و يسبب مرض-14س

. السؿ-  د          .    دالتيفكئي- ج      .      المبلريا-             ب.الككليرا- أ

: األوليات و ترى بالعين المجردة وجميعها- 15س

. كائنات غير حقيقية-  د .    مفيدة لئلنساف-  ج     .  كحيدة الخمية-  ب   .  متعددة الخبليا- أ

: يتحرك البراميسيوم عن طريق-16س

. األسكاط-د            .    األىداب - ج        .   االنزالؽ-   ب .   األقداـ الكاذبة- أ

: تصاف األوليات حسب- 17س

. األسكاط-د    .طريقة الحركة-  ج .   كجكد مادة الكمكركفيؿ-  ب .      عدد الخبليا- أ

:    هيت عن ت بيت الايتروجين الجوي عمى جذور الاباتاالمسؤول- 18س

. فطرياتاؿ-  د    .           ألكلياتا– ج     .          بكتيريااؿ– ب .         الطحالب- أ
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: طريقة حصول بكتيريا الكوليرا عمى غذائها من جسم اإلاسان تسمى- 19س

تغذية ذاتية  - الترمـ                   د_ التطفؿ             ج–عممية البناء الضكئي    ب - أ

: تعد البكتيريا أك ر الكائاات ااتشارا في كوكباا بسبب- 20س
 .  صغر حجميا ك قمة حاجتيا لمغذاء-    ب               . كحاجتيا لمغذاء كبر حجميا- أ

 . ألنيا متعددة الخبليا-د         .     بسبب احتكائيا عمى كمكركفيؿ –ج 

: يعود سبب فساد الحميب وتمفه إلى وجود-21س
. فيركساتاؿ-  د        .      ألكلياتا– ج     .         بكتيريااؿ– ب    .        الطحالب- أ

: تتكا ر البكتيريا عن طريق- 22س
. األسكاط-     د      .       بكاغاأل–ج        .        لتبرعـا– ب    .       االنشطار- أ

  :كائاات غير حقيقية و هي حمقة وصل بين الجمادات و الكائاات الحية هي- 23س

. فيركساتاؿ-  د     .          ألكلياتا– ج        .       بكتيريااؿ– ب     .     الطحالب- أ

: مسبب مرض اإليدز هو-24س

 .فيركساتاؿ-  د    .            ألكلياتا– ج     .         بكتيريااؿ– ب    .      الطحالب- أ

 

-                        25س  :ياتمي هذا الكائن الدقيق إلى مجموعة

. الفطريات-  د      .          الفيركسات– ج    .          البكتيريا– ب          األكليات- أ

: تعتبر الفيروسات من-26س

  .    الكائنات التي تحتكم عمى كمكركفيؿ–ب       .    الكائنات متعددة الخبليا- أ

حقيقية اؿالحية   الكائنات- د   .       الكائنات المتخصصة– ج  

: الكائاات الحية التي تدخل في صااعة المخمل و السماد العضوي هي-27س

. فيركساتاؿ-  د      .       ألكلياتا– ج       .       بكتيريااؿ–ب          .        الطحالب- أ
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: لعدم اإلصابة بمرض القدم الرياضي يجب عمياا-28س

 . تيكية أصابع القدـ –ب                 .عدـ تيكية أصابع القدـ- أ

. عدـ خمع الجراب- د                   .  شرب الماء المالح–ج 

صداع و فقدان الشهية و ارتفاع درجة الحرارة وظهور بقع وردية عمى الجسم هي من -29س

: أعراض

. مرض التيفكئيد-  د  .   مرض األنفمكنزا– ج    .    مرض السكرم– ب  .      مرض القمب- أ

: من األمراض المعدية التي تصيب اإلاسان-30س

 .مرض الككليرا- د     .   مرض الكساح– ج   .     مرض السكرم– ب   .     مرض القمب- أ

المااعة الااتجة من عمل األجسام المضادة التي احصل عميها من خارج الجسم ضد -31س

: ياألمراض ه

 .   مناعة مف خبلبا الدـ البيضاء– ب                                     .    مناعة طبيعية-أ

 .مناعة صناعية- د                        . مناعة مف خبلبا الدـ الحمراء– ج

: خط الدفاع األول في جسم اإلاسان ضد مسببات األمراض هو-32س

. الجمد- د .     ألجساـ المضادةا– ج  .    مناعة الصناعيةاؿ– ب    .           التطعيـ- أ

: عاد دخولها لمجسم من وظيفة عممية ابتالع مسببات المرض-33س

غدد اؿ-  د       ألجساـ المضادةا–ج .     خبليا الدـ البيضاء– ب.   خبليا الدـ الحمراء- أ

 .  الدمعية

: المطاعيم تحمي اإلاسان من اإلصابة باألمراض و عدم اإلصابة بها مرة أخرى بسبب -34س

  .  مسببات المرضضعؼ–ب                                     .    ءكريات الدـ البيضا- أ

. كريات الدـ الحمراء-  د   .             بقاء األجساـ المضادة في الجسـ لحمايتو– ج 
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:  شكل البكتيريا المسببة لمرض التيفوئيد-35س
 . متعددة الخبليا-د         .     حمزكنية–ج            .     كركية-  ب .    عصكية- أ

 : ااتفاخ العجين وكبر حجمه يرجع إلى ااطالق غاز-36س
األكسجيف -   د  .لييدركجيف ك الماءا–ج  .   ثاني أكسيد الكربكف–ب.    األكسجيف- أ

. كالييدركجيف

: الكائاات المسؤولة عن تحويل الحميب إلى لبن هي- 37س

. بكتيريا الخضراء المزرقةاؿ-  د     .   ألكلياتا– ج          .    بكتيريااؿ– ب .    الطحالب- أ

: أفضل طريقة لحفظ الخيار هي طريقة-38س

. التمميح-  د   .           لتجفيؼا– ج      .          تسكيراؿ– ب  .      التعقيـ- أ

 

 :  لها القدرة عمى العيش فية معظم الكائاات الحية الدقيق-39س
. درجات حرارة عالية جدان -ب.                                  نسبة سكر ك ممح عالية- أ

 .درجة حرارة مناسبة كغذاء متكفر-  د                           .درجة حرارة منخفضة جدان –ج 
 

 :جميع هذه المعمبات فاسدة ما عدا- 40س

 

         –ب-                                                        أ

 

               

 -د                                                      –ج 

 

 تاريخ االنتهاء

22/10/2002  

 تاريخ االنتهاء

1/1/2010  
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ااتهت األسئمة 

 

 (3 )ممحق 

قائمة بأسماء المحكمين 
 

 
الرقم 

 

اوسم 
 

الوظيفة 

 جامعة القدس /قسـ التربية إبراىيـ عرماف . د 1

  جامعة القدس/قسـ التربية غساف سرحاف . د 2

  جامعة القدس/قسـ التربية محسف عدس . د 3

  جامعة القدس/قسـ التربية زياد قباجة   . د 4

 منطقة الخميؿ  /مشرؼ مادة العمـك العامة خالد النجار . أ 5

 ككالة الغكث /معمـ عمـك زكريا نصراهلل . أ 6

 ككالة الغكث /معمـ عمـك ىيثـ الكيبلني . أ 7

  ككالة الغكث/معمـ عمـك غدير الخطيب . أ 8

 جامعة القدس /متخصص في الحاسكب ك الممتيميديا محمد مرعب . أ 9

 جامعة القدس /متخصص في برمجية الحاسكب خميؿ جامكس . أ 10
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( 4 )ممحق 
 تحميل المحتوى التعميمي 

المبادئ و التعميمات الحقائق المفاهيم الهدف السموكي                

الدرس األكؿ 
الكائاات 

الحية 
 .الدقيقة

أف يعرؼ الطالب مفيـك  .ٔ
 .ةالكائنات الحية الدقيؽ

أف يعرؼ الطالب مفيـك  .ٕ
 . التصنيؼ

أف يذكر الطالب  .ٖ
المجمكعات الخمس التي 
صنفيا العمماء لمكائنات 

. الحية الدقيقة

الكائنات الحية 
,تصنيؼ ةالدقيؽ

الكائنات الحية 
, الطحالب ةالدقيؽ

كالفطريات 
كاألكليات ك 

البكتيريا 
كالفيركسات 

المجير أداة لمشاىدة 
 .الكائنات الحية الدقيقة

الطحالب كالفطريات 
كاألكليات ك البكتيريا 

كالفيركسات مف الكائنات 
. الحية الدقيقة

تقسـ الكائنات الحية إلى 
. خمس مجمكعات

الكائنات الحية الدقيقة ال 
. ترل بالعيف المجردة
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الدرس الثاني 
المجير 

أف يعرؼ الطالب مفيـك  .ٗ
 .المجير

أف يميز الطالب بيف  .٘
. بأجزاء المجير المرؾ

 

أف يبيف الطالب أىمية  .ٙ
 .المجير لئلنساف

 
 

أف يذكر الطالب أنكاع  .ٚ
 .المجاىر

 

أف يبيف الطالب  .ٛ
الخطكات الصحيحة 
. الستخداـ المجير

المجير  , 
المجير المركب 
العدسة العينية, 
العدسة الشيئية 

الضابط الكبير ك 
الصغير,المنضدة,

 البلقط 
 

 الحاجب الحدقي

 
 القرص

 
الشريحة  .
 

.   الخمية
 

. قكة التكبير

المجير أداة لمشاىدة 
 الكائنات الحية الدقيقة

يتككف المجير المركب -
مف عدستيف العدسة 

 كالعدسة الشيئية ةالعيني
 .كتقـك بتكبير األشياء

كظيفة الضابط الكبير 
كالصغير تكضيح 

. الصكرة
كظيفة المنضدة ك 

. البلقط تثبيت الشريحة
 

:  أنكاع ةالمجاىر ثبلث
تشريحي ك الكتركني ك 

 مركب

يعتمد المجير المركب 
. عمى الطاقة الضكئية
ساعدت المجاىر 

اإللكتركنية العمماء عمى 
اكتشاؼ العديد مف 

 الكائنات الحية الدقيقة
مكنت المجاىر العمماء مف 
رؤية الخمية كالتعرؼ عمى 

. أجزائيا ككظائفيا

عاوان 
الدرس 

المبادئ و التعميمات الحقائق المفاهيم الهدف السموكي 

 
 
 

الدرس الثالث    
 

  الطحالب 

 

أف يعرؼ الطالب  .ٜ
المقصكد بمصطمح  

 .الطحالب

 

أف يستنتج الطالب  .ٓٔ
الخصائص العامة 

 لمطحالب

 

أف يعمؿ الطالب  .ٔٔ
سبب اختبلؼ ألكاف 

الطحالب  
 

الببلستيدات 
الخضراء 

 
. كمكركفيؿ 

 
الكبلميدكمكناس 

 
السبيركجيرا 

 
تحتكم  بعض الطحالب 
عمى أصباغ ذىبية ك 

. بنية ك حمراء
 
الكبلميدكمكناس مف -

. الطحالب كحيدة الخمية
 

السبيركجيرا مف 
الطحالب متعددة 

تحتكم جميع  الطحالب 
عمى الببلستيدات 

.  الخضراء
تتغذل الطحالب تغذية 

. ذاتية
تقـك الطحالب بعممية 

. البناء الضكئي
تتفاكت الطحالب في - 

. الحجـ كالشكؿ
تحتكم الطحالب عمى 
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 .الطحالب

 

أف يصنؼ الطالب  .ٕٔ
الطحالب حسب عدد 

 الخبليا

أف يبف الطالب  .ٖٔ
أىمية الطحالب 

. لئلنساف

 
كائف كحيد الخمية 

 
كائنات متعددة 

الخمية 
الخمية, البركتيف, 

 المضادات 
. الحيكية

. الخبليا
 
 
 

. نسبة عالية مف البركتيف
تستعمؿ الطحالب كمصدر 
رئيس لمغذاء عند بعض 

. الشعكب
تدخؿ بعض أنكاع - 

الطحالب في صناعة 
الفيتامينات كالمضادات 

. الحيكية
 
 

الدرس الرابع 
الفطريات 

 
 
 
 
 
 
 

الدرس الرابع 
الفطريات 

 
 
 
 

 

أف يعرؼ الطالب  .ٗٔ
المقصكد بمفيـك 

 .الفطريات

 

أف يذكر الطالب  .٘ٔ
 .أمثمة عمى الفطريات

 

أف يستنتج الطالب  .ٙٔ
 .خصائص الفطريات

 

أف يميز الطالب بيف  .ٚٔ
. أنكاع الفطريات

أف يستنتج الطالب  .ٛٔ
طريقة تكاثر فطر 

. فالعؼ
أف يستنتج الطالب  .ٜٔ

طريقة تكاثر فطر 
 .الخميرة

أف يذكر الطالب  .ٕٓ
أىمية الفطريات 

. لئلنساف
أف يذكر الطالب  .ٕٔ

 
الفطريات  العفف -
عيش الغراب , - 
 

كائنات غير - 
ذاتية التغذية 

كائنات ذاتية -  
التغذية 
العفف  

 
األبكاغ 

 
التبرعـ 

 
عفف الفاكية 

 
مرض القدـ 
الرياضي 

 
فطر صدأ القمح 

 
. البنسميف

يمكف مشاىدة بعض 
أنكاع الفطريات بالعيف 

.  المجردة
 لعفف الخبز ينمك عؿ- 

. الخبز
يتكاثر فطر الخميرة - 

.  بالتبرعـ
يدخؿ فطر الخميرة - 

في صناعة الكعؾ 
. كالخبز

يتكاثر فطر العفف 
. باألبكاغ

يعد فطر الخميرة مف - 
أىـ كأكثر الفطريات 
استخدامان مف قبؿ 

. اإلنساف
فطرعش الغراب مفيد -

لئلنساف 
يستخرج دكاء البنسميف -

. مف فطر البنسيميكـ
 الفطر مسبب مرض 

  .القدـ الرياضي

تتميز جميع الفطريات 
بأنيا ال تحتكم عمى مادة 

.  ؿالكمكركفي
 

الفطريات كائنات غير 
. ذاتية التغذية

 
ال تستطيع الفطريات صنع 

. غذائيا بنفسيا
 

تختمؼ الفطريات في  
الحجـ كالشكؿ كمكاف 

. التكاجد
 

الفطريات تحمؿ - 
. الفضبلت كاألجساـ الميتة

 
تنتشر الفطريات في كؿ - 

. مكاف
مف الفطريات ما ىك - 
 لئلنساف كمنيا ما رضا

. ىك نافع
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مف الفطريات ما ىك ساـ . مضار الفطريات
كمنيا الغير ساـ 

 

 
 
 

الدرس 
الخامس 
األكليات 

أف يعرؼ الطالب  .ٕٕ
 .المقصكد باألكليات

أف يذكر الطالب  .ٖٕ
 .أمثمة عمى األكليات

أف يصنؼ الطالب  .ٕٗ
األكليات حسب طريقة 

الحركة إلى أربع 
 .مجمكعات

أف يستنتج الطالب  .ٕ٘
 .مضار األكليات

أف يعمؿ الطالب  .ٕٙ
أىمية دراسة األكليات 

. لئلنساف

 
األكليات 

الببلزمكديـك 
أميبيا 

 .األقداـ الكاذبة
تريبانكسكما 
براميسيـك 

 .الزحار األميبي
 .األسكاط االمبل رم
 .األىداب

كسيمة الحركة في - 
. األميبا األقداـ الكاذبة

يتحرؾ البراميسيـك - 
. باألىداب

كسيمة الحركة في - 
. التريبانكسكما األسكاط

يتحرؾ الببلزمكديـك - 
. عف طريؽ االنزالؽ

مسبب مرض المبل - 
.  ىك الببلزمكديكـارم
األميبا الطفيمية تسبب - 

.  مرض الزحار األميبي
 

تعيش األكليات في المياه 
المالحة كالعذبة كفي 

. السكائؿ كالدـ
تختمؼ األكليات في - 

الشكؿ كالحجـ ككسيمة 
. الحركة

صنؼ األكليات تبعان - 
لكسيمة الحركة فييا إلى 

. أربع مجمكعات
تسبب األكليات أمراضان - 

. كخسائر بشرية مادية
تتككف أجساـ األكليات - 

. مف خمية كاحدة
األكليات كائنات غير *

. ذاتية التغذية
 
 
 

الدرس 
السادس 
البكتيريا 

 
 
 
 
 
 
 

أف يعرؼ الطالب  .ٕٚ
مفيـك البكتيريا بمغتو 

 .الخاصة

 

 بأف يستنتج الطاؿ .ٕٛ
 .خصائص البكتيريا

 
 

 

أف يعمؿ الطالب  .ٜٕ
سبب انتشار البكتيريا في 

 .كؿ مكاف

 

 
 البكتيريا

 
 
 

كائنات غير ذاتية 
التغذية 

 
 
 

 كائنات ذاتية 
التغذية 

 

 
تتطفؿ بكتيريا الككليرا - 

عمى اإلنساف مسببة لو 
. مرض الككليرا 

 
تتغذل بكتيريا التحمؿ - 

. تغذية رمية
 
 

بكتيريا التربة تقـك - 
بعممية الترمـ كبتحميؿ 
أجساـ الكائنات الحية 

بعد مكتيا كتحكيميا إلى 

 
البكتيريا كائنات حية الترل 

. بالعيف المجردة
يتككف جسـ البكتيريا مف 

. ةخمية كاحد
 

 تكجد البكتريا في كؿ مكاف
في اليكاء ك الماء ك التربة 

 صغر حجميا كقمة ببسب
. حاجتيا لمغذاء

 
البكتيريا أكثر انتشارا عمى 

كككبنا 



 71 

 
 
 
 
 
 
 
 

الدرس 
السادس 
البكتيريا 

 
 
 
 
 
 
 

الدرس 
السادس 
البكتيريا 

 

 

أف يذكر الطالب  .ٖٓ
أشكاؿ البكتيريا 

 .المكجكدة

 

 

أف يبيف الطالب  .ٖٔ
أىمية استخداـ العدسة 
 .الزيتية لمشاىدة البكتيريا

 
 

أف يميز الطالب بيف  .ٕٖ
 .طرؽ تغذية البكتيريا

 
 
 

 

 

أف يستنتج الطالب  .ٖٖ
 .طريقة تكاثر البكتيريا

 
 

أف يبيف الطالب  .ٖٗ
 .أىمية البكتيريا لئلنساف

 
أف يذكر الطالب  .ٖ٘

 .مضار البكتيريا

 
الترمـ 

 
 

التطفؿ 
 

 
العدسة الزيتية 

 
 

مرض الككليرا 
 
 
 

االنشطار 
 
 
 

مرض التيفكئيد 
 
 

حمى المالطية 
 
 

أسمدة 

. مركبات بسيطة

 
 

تقسـ البكتيريا مف حيث 
طريقة التغذية إلى ذاتية 

  ةكغير ذاتي
 
 
 

مرض التيفكئيد تسببو 
البكتيريا 

 
مرض الحمى المالطية ك 

. السؿ تسببو البكتيريا
 
 

 
تتكاثر البكتيريا  

. باالنشطار
 

بكتيريا غير ذاتية ال - 
تستطيع صنع غذائيا 

. بنفسيا 
بكتيريا ذاتية التغذية - 

تبني ما تحتاجو مف غذاء 
. مف مكاد بسيطة

تسبب البكتيريا العديد  - 
. مف األمراض لئلنساف 

تعمؿ البكتيريا عمى - 
. فساد األطعمة كتمفيا

تدخؿ البكتيريا في - 
.  الصناعاتفالكثير ـ

تعمؿ البكتيريا عمى - 
تثبيت النيتركجيف في 

. الجك
تعمؿ البكتيريا عمى - 

تحميؿ األجساـ الميتة 
كالفضبلت ك تخمص 
اإلنساف مف تراكميا 

كتحكليا إلى أسمدة يستفيد 
. منيا النبات

 
 
 

الدرس السابع 

 

أف يعرؼ الطالب  .ٖٙ
مفيـك الفيركس بمغتو 

 .الخاصة

 
 
 

 فيركسات

كممة فيركس تعني السـ 
. بالمغة البلتينية

الفيركس صغير جدان ال 
 إال بالمجير لير

 
 ال تعد الفيركسات كائنات 

. حية حقيقية
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الفيركسات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أف يذكر الطالب  .ٖٚ
اسـ العالـ الذم اكتشؼ 

. الفيركس
أف يستنتج الطالب  .ٖٛ

دكر المجير االلكتركني 
. في اكتشاؼ الفيركس

أف يعمؿ الطالب  .ٜٖ
  الفيركساتسبب اعتبار

كائنات حية غير 
 .حقيقية

أف يعمؿ الطالب  .ٓٗ
الفيركسات سبب اعتبار 
كائنات دقيقة 
 .متخصصة

أف يذكر الطالب  .ٔٗ
 الفيركساتأشكاؿ 

 

 
 .مرض اإليدز

 
 مرض الرشح

 
 

المجير 
 االلكتركني

 
الشكؿ الكركم,   

 
عصكم,  

 
 .مذنب

. االلكتركني
المجير االلكتركني يكبر 
األشياء مبلييف المرات 
تـ اكتشاؼ الفيركسات 

 عمى يد 1892عاـ 
العالـ الركسي 

. ايفانكفسكي
تسبب الفيركسات 

أمراض منيا الحصبة ك 
الرشح ك األنفمكنزا 

فيركس الرشح ال - 
يسبب مرض 

لمفيركسات *اإليدز
كركم,  :أشكاؿ مختمفة
. عصكم, مذنب

الفيركسات حمقة الكصؿ 
بيف الكائنات الحية كالمكاد 

. غير الحية
 

الفيركس ال يبدم أم نشاط 
حيكم إال عندما يككف 
داخؿ أجساـ الكائنات 

. الحية
 

 تعد الفيركسات مف 
الكائنات الدقيقة 

. المتخصصة

 
 
 
 
 
 

أثر الكائنات 
الحية الدقيقة 
في الحياة  

 
 
 
 

 

أف يبيف الطالب  .ٕٗ
فكائد الكائنات الحية 

. الدقيقة
 
 
 

 

أف يبيف الطالب  .ٖٗ
مضار الكائنات الحية 

 .الدقيقة

 
 

 
السماد العضكم 

 
 

البقكليات 
 

األنسكليف 
 

البنسميف 
 

التحمؿ 
 

التكازف البيئي 

تدخؿ بعض البكتيريا في 
صناعة األلباف ك السماد 
العضكم كدباغة الجمكد 
. ك األدكية كاألنسكليف

 
تدخؿ الفطريات في 
صناعة المعجنات ك 

الخبز كاألدكية 
. كالبنسميف

تعيش بعض أنكاع **
البكتيريا عمى جذر 

البقكليات كتعمؿ بعض 
أنكاع البكتيريا عمى إنتاج 

تمعب الكائنات الحية 
الدقيقة  دكران في الصناعة 
كالزراعة كحفظ التكازف 

. البيئي
 

تعمؿ البكتيريا - 
كالفطريات عمى تحميؿ 

بقايا النباتات كالحيكانات 
مما يزيد مف خصكبة 

. التربة
تعمؿ البكتيريا عمى تثبيت 

. النيتركجيف في الجك
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أثر الكائنات 
الحية الدقيقة 
في الحياة  

 

 

أف يعرؼ الطالب  .ٗٗ
 .المرض بمغتو الخاصة

 
 

 

أف يصنؼ الطالب  .٘ٗ
بعض األمراض إلى 
 .معدية ك غير معدية

 

 
 

أف يصنؼ الطالب  .ٙٗ
األمراض حسب نكع 
الكائف الحي الدقيؽ 

 .المسبب لو

 
 
 

 

أف يستنتج الطالب  .ٚٗ
 .أعراض مرض األنفمكنزا

 
 
 
 

أف يستنتج الطالب  .ٛٗ
 .أعراض مرض التيفكئيد

 
 
 

 
المركبات 

النيتركجينية 
 
 

المرض 
 
 

األمراض المعدية  
 
 

األمراض غير 
المعدية 

 
 

السكرم 
 

شمؿ االطفاؿ 
 

مرض األنفمكنزا 
 

الككليرا 
 
 
 

مرض التيفكئيد 
 
 
 

مرض القدـ 

بعض أنكاع المركبات 
.  النيتركجينة

مف األمراض غير 
المعدية مرض القمب ك 

شمؿ .السكرم ك الكساح
. األطفاؿ

مف األمراض المعدية 
مرض األنفمكنزا التيفكئيد 

 الككليرا  القدـ الرياضي
مسبب مرض األنفمكنزا 

. فيركس كىك معدم
ينتقؿ فيركس األنفمكنزا 
عف طريؽ البصاؽ ك 

الرذاذ  
 

مف أعراض مرض 
األنفمكنزا صداع كجفاؼ 
في الحمؽ ارتفاع درجة 

الحرارة كآالـ في 
المفاصؿ ك سعاؿ ك 

. بحة في الصكت
مسبب مرض **

التيفكئيد بكتيريا عصكية 
تعيش في أمعاء 

. اإلنساف
ينتقؿ مرض التيفكئيد 

. عف طريؽ الذباب
 مف أعراض مرض 
التيفكئيد ارتفاع درجة 
الحرارة ك صداع ك 

تعمؿ الكائنات الحية 
الدقيقة عمى معالجة المياه 
العادمة ك تنقية البيئة ك 

. تحميؿ األجساـ الميتة
 

األمراض المعدية تنتقؿ مف 
. كائف إلى آخر

 
 

تزداد اإلصابة بمرض 
. األنفمكنزا في فصؿ الشتاء

 
 
 
 

مرض القدـ الرياضي 
. سببو الفطريات
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أف يستنتج الطالب  .ٜٗ

أعراض مرض القدـ 
 .الرياضي

  الرياضي
 

عياء كشبو  خمكؿ كا 
غيبكبة ك إمساؾ ك 

ظيكر بقع كردية عمى 
. الجسـ

تراكـ افرازات العرؽ في 
أصابع القدـ ك عدـ 

تيكيتيا يؤدم إلى مرض 
. القدـ الرياضي

مف أعراض مرض القدـ 
الرياضي كجكد رائحة 

كريية 
ظيكر طبقة جمدية 

. محمرة متشققة
 

 
 

مقاكمة الجسـ 
لممرض 

 
 
 
 
 
 

مقاكمة الجسـ 
لممرض 

 

أف يستنتج الطالب  .ٓ٘
 (المقاكمة) عكسائؿ الدفا

 . لمسببات األمراض

 
 

أف يميز الطالب بيف  .ٔ٘
المناعة الطبيعية ك 

 .الصناعية

 
 

أف يعرؼ الطالب  .ٕ٘
 .التطعيـ

 
 

أف يقترح الطالب  .ٖ٘

 
 ةالغدد الدمعي

 
األجساـ - 

المضادة 
 

خبليا دـ - 
كريات الدـ )بيضاء
( ءالبيضا

 
 

المناعة - 
الطبيعية 

 
المناعة - 

الصناعية 

الجمد ىك خط الدفاع 
. األكؿ في اإلنساف

خبليا الدـ البيضاء تبتمع 
مسببات المرض عند 

. دخكليا لمجسـ
تعمؿ الدمكع عمى 
تخميص العيف مف 
. مسببات المرض

 ةتعمؿ الغدد الشمعي
. عمى حماية األذف

األجساـ المضادة ** 
تقضي عمى مسببات 

المرض بعد دخكليا تبقى 
في الجسـ لحمايتو مرة 

. أخرل
المناعة الطبيعية ىي 

غسؿ الخضار كالفكاكو **
قبؿ تناكليا تحمي اإلنساف 

. مف اإلصابة باألمراض
 

التطعيـ ىك كسيمة **
 األخيرة ضد عالدفا

. مسببات المرض
 
 

أخذ المطاعيـ في كقتيا **
تحمي اإلنساف مف 
. اإلصابة باألمراض

تنتج خبليا الدـ البيضاء 
األجساـ المضادة كىي 
خط الدفاع األخير في 

. جسـ اإلنساف
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عادات صحية ميمة 
 .لمكقاية مف األمراض

 
التطعيـ - 
 
 
 

عممية قضاء خبليا الدـ 
البيضاء عمى مسببات 

. المرض
التطعيـ يسمى المناعة 

. الصناعية
 

دكر الكائنات 
الحية الدقيقة 
في صناعة 

المكاد الغذائية 
 
 
 
 
 

دكر الكائنات 
الحية الدقيقة 
في صناعة 

المكاد الغذائية 

أف يبيف الطالب دكر  .ٗ٘
البكتيريا  في صناعة 

. المبف
 
 
 
 
 

 

أف يبيف الطالب دكر  .٘٘
فطر الخميرة  في 

صناعة المعجنات ك 
 .الخبز

تدخؿ البكتيريا في الكثير  
 ا الصناعات منوفـ

. صناعة المبف
تقـك البكتيريا بتحكيؿ *

. الحميب إلى لبف
تزداد حمكضة المبف *

خارج البراد بسبب 
. البكتيريا التي تؤدم تمفو
انتفاخ العجيف ك خركج 

الفقاعات منو ككبر 
حجمو يرجع إلى غاز 

Co2 المنطمؽ مف فطر 
. الخميرة

تتغذل الخميرة عمى 
السكر المكجكد في 

. العجيف

 
تؤدم الكائنات الحية دكران 

ميمان في الصناعات 
. الغذائية
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طرؽ حفظ 
األطعمة 

 
 
 
 
 
 

أف يستنتج الطالب  .ٙ٘

 .أىمية حفظ األطعمة

 

أف يذكر الطالب  .ٚ٘

الطرؽ المستخدمة لحفظ 

 .األطعمة

 

 

أف يميز الطالب  .ٛ٘

أفضؿ الطرؽ لحفظ 

 .بعض األطعمة

أف يميز الطالب بيف  .ٜ٘

المعمبات السميمة مف 

 .الفاسدة

التسكير 
 
 

التبريد - 
 

التمميح - 
 

التجفيؼ - 
 
التعميب  -
 

التعقيـ الحرارم 

الخيار ك الزيتكف    يحفظ
ك الباذنجاف كالسمؾ 

.  بطريقة التمميح
 

البرتقاؿ يحفظ  ** 
.  بطريقة التسكير

السمؾ كالمحـك ** 
كالخضركات مف 

األطعمة التي تحفظ 
. بالتعميب

مف أقدـ طرؽ حفظ **
. األطعمة التجفيؼ

الممكخية ك الزعتر ك **
. النعنع تحفظ بالتجفيؼ

نستخدـ التعقيـ الحرارم 
. في حفظ الحميب

انتفاخ المعمبات ك انتياء 
تاريخ صبلحيتيا يدؿ 

. عمى فسادىا 

حفظ األطعمة بطريقة 
صحيحة يساعد عمى 

بقائيا في حالة جيدة أطكؿ 
. مدة ممكنة

 
معظـ الكائنات الحية ال 
تعيش في  تركيز عالي 

. مف السكر ك الممح
 
 

معظـ الكائنات الحية **
ال تعيش في درجات حرارة 

.  عالية
ال يفسد الغذاء عندما تككف 
 فدرجة الحرارة منخفضة بي

. 7-صفر
التجارة بالمكاد الفاسدة 
. يسبب ضرر لآلخريف

 
 
( 5 )ممحق 

جدول معامالت الصعوبة و التمييز لالختبار التحصيمي 
 

معامل التمييز معامل الصعوبة   الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة   الفقرة 
1 70% 30% 21 40% 40% 

2 40% 40% 22 50% 50% 

3 50% 50% 23 70% 30% 
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4 60% 40% 24 50% 50% 

5 30% 30% 25 70% 30% 

6 50% 50% 26 70% 30% 

7 60% 40% 27 60% 40% 

8 40% 40% 28 30% 30% 

9 50% 30% 29 50% 50% 

10 60% 20% 30 80% 20% 

11 50% 50% 31 40% 40% 

12 50% 30% 32 80% 20% 

13 40% 40% 33 60% 40% 

14 80% 20% 34 40% 40% 

15 70% 30% 35 40% 40% 

16 50% 50% 36 50% 30% 

17 50% 50% 37 80% 20% 

18 50% 50% 38 40% 40% 

19 40% 40% 39 50% 50% 

20 60% 40% 40 60% 40% 

 
 
 
 
 
( 6 )ممحق 
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( 8)ممحق 
اموذج لالختبار التحصيمي من عياة الدراسة 
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 ( 9 )ممحق 
 خطت  كل درس في البزوامج والمحتىي التعليمي 

 

الدرس األول الكائاات الحية الدقيقة 
 

 و األاشطة التعميمية تواوستراتيجيااألساليب  التقويم
 ة والوسائل المستخدمالتعممية

 األهداف السموكية

 
 

مف خبلؿ األسئمة بعد 
كؿ نشاط كىدؼ 

 
مف خبلؿ أسئمة البرنامج 

عمى كؿ  
ىدؼ كبحسب 

استجابات المتعمـ  
يعطى التغذية الراجعة 

 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 

التقكيـ النيائي 
بالعبلمات بعد االنتياء 

 مف الدرس 

:   االستراتيجيات كاألساليب المستخدمة-
استخداـ األسمكب القصصي في المادة التعميمية 

,  كالتعميـ المبرمج المتشعبك التعمـ لئلتقاف
حيث يتـ عرض قصة عف مفيـك الكائنات الحية 

. الدقيقة
استخداـ الصكر كالصكت كالنص في البرنامج - 

. كالخرائط المفاىيمية
يقـك المتعمـ بإتباع خطكات البرنامج  كتفاعمو - 

, مفيـك التصنيؼ )مع األنشطة المتضمنة
. (المجير

يقـك البرنامج بتكجيو بعض األسئمة عف كؿ - 
كالتعامؿ  (تقكيـ تككيني)ىدؼ بعد االنتياء منو 

فإذا كانت خاطئة , مع المتعمـ حسب استجابتو
.  تقـك بتكجيو نحك المادة التعميمية مرة أخرل

يككف الدكر األساسي لممتعمـ كتنفيذ األنشطة في 
كيككف , البرنامج كتفاعؿ المتعمـ مع البرمجية

رشاد في حاالت  دكر المعمـ فقط تكجيو كا 
. الضركرة

: المادة التعميمية تتضمف المفاىيـ التالية-
, تصنيؼ الكائنات الحية ةالكائنات الحية الدقيؽ 

, الطحالب كالفطريات كاألكليات كالبكتيريا ةالدقيؽ
. كالفيركسات

المجير أداة لمشاىدة الكائنات الحية : الحقائؽ
الطحالب كالفطريات كاألكليات ك البكتيريا .الدقيقة

. كالفيركسات مف الكائنات الحية الدقيقة

 

 

 

أف يعرؼ الطالب مفيـك  .ٔ
 .ةالكائنات الحية الدقيؽ

 
 

أف يعرؼ الطالب مفيـك  .ٕ
 . التصنيؼ

 
 

أف يذكر الطالب المجمكعات  .ٖ
الخمس التي صنفيا العمماء 

 .لمكائنات الحية الدقيقة

 
 
 
 
 
 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس 
األساسي الفصؿ الثاني ضمف 

المنياج الفمسطيني لمعاـ 
2007/2008 .
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الدرس ال ااي المجهر 
 

 و األاشطة تواوستراتيجيااألساليب  التقويم
 ة والوسائل المستخدمالتعميمية التعممية

 األهداف السموكية

 
 

مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

 
يقـك المتعمـ استعراض األنشطة المتضمنة 
في البرمجية باستخداـ الصكر كالصكت 

: كالنص 
تكجو البرمجية التعميمية المتعمـ نحك 

المجير, : تمييز ك تعريؼ المفاىيـ التالية
العدسة العينية,العدسة , المجير المركب

الشيئية الضابط الكبير ك 
الصغير,المنضدة,البلقط الحاجب الحدقي 

. قكة التكبير, الخمية, الشريحة, القرص
تعرض البرمجية الحقائؽ التي تتضمنيا -

:  المادة التعميمية بتسمسؿ كبتدرج كمنيا
المجير أداة لمشاىدة الكائنات الحية -

 الدقيقة

يتككف المجير المركب مف عدستيف -
 كالعدسة الشيئية كتقـك ةالعدسة العيني
 .بتكبير األشياء

كظيفة الضابط الكبير كالصغير تكضيح -
. الصكرة

كظيفة المنضدة ك البلقط تثبيت -
. الشريحة

عطاء يقـك المتعمـ بإجابة نمكذج األسئمة  كا 
المتعمـ التقكيـ النيائي بالعبلمات بعد 

  االنتياء مف الدرس

 

 
 

أف يعرؼ الطالب مفيـك  .ٔ
 .المجير

 
 
 

 

أف يميز الطالب بيف أجزاء  .ٕ
 .بالمجير المرؾ

 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس 
األساسي الفصؿ الثاني ضمف 

المنياج الفمسطيني لمعاـ 
2007/2008. 
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الدرس ال الث المجهر وأاواعه 
 

 و األاشطة تواوستراتيجيااألساليب  التقويم
 ة والوسائل المستخدمالتعميمية التعممية

 األهداف السموكية

 
 

مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

 
يقـك المتعمـ بمشاىدة المادة التعميمية مف 
خبلؿ عرض البرمجية ألنكاع المجاىر 

عطاء المتعمـ , كربط كؿ نكع بصكرتو كا 
تشريحي ك : ةنبذة عف المجاىر الثبلث

. الكتركني ك مركب
تكجو البرمجية التعميمية المتعمـ نحك 

. أىمية المجير
تعرض البرمجية لممتعمـ االستخداـ -

السميـ لممجير كتبيف أىمية المجاىر 
ساعدت المجاىر اإللكتركنية حيث 

العمماء عمى اكتشاؼ العديد مف 
كمكنت المجاىر  الكائنات الحية الدقيقة

العمماء مف رؤية الخمية كالتعرؼ عمى 
 . أجزائيا ككظائفيا

يشاىد المتعمـ خطكات استخداـ  - 
المجير مف البداية عف طريؽ الفيديك 

المعد مف قبؿ الباحث ك يستنتج 
. الخطكات السميمة ككظيفة كؿ جزء

 
تعرض البرمجية عمى المتعمـ أسئمة - 

عف استخداـ المجير السميـ ككظيفة كؿ 
جزء ك تعطي المتعمـ التغذية الفكرية  

.  حسب استجابتو
 

 
 

أف يميز الطالب بيف أنكاع  .ٔ
. المجاىر

 
 

 

أف يبيف الطالب أىمية المجير  .ٕ
 لئلنساف

 
 
 
 
 
أف يبيف الطالب الخطكات  .ٖ

 .الصحيحة الستخداـ المجير

 
 
 
 
 

 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي 
الفصؿ الثاني ضمف المنياج الفمسطيني 

 .2007/2008لمعاـ 

الدرس الرابع الطحالب 
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 و األاشطة تواوستراتيجيااألساليب  التقويم
 ة والوسائل المستخدمالتعميمية التعممية

 األهداف السموكية

 
 

مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

: االستراتيجيات كاألساليب المستخدمة
التعمـ لئلتقاف كالتعميـ المبرمج 

. المتشعب
يقـك المتعمـ باستعراض األنشطة التي 

تستثير تفكير المتعمـ مف خبلؿ البرمجية 
حكؿ مكضكع الطحالب ك تكجو لو أسئمة 

. استنتاجيو كاستقرائية
تعرض البرمجية نشاط استنتاجي حكؿ 
خصائص الطحالب ككجو الشبو مع 

بحيث , النباتات بالمكف كطريقة التغذية
ال تسمح البرمجية لممتعمـ االنتقاؿ بيف 
األنشطة إال إذا تـ إتقاف النشاط األكؿ 

.  ك مف ثـ تنقمو لمنشاط التالي
تقدـ البرمجية أنشطة ليميز المتعمـ بيف 
أنكاع الطحالب المختمفة كتقدـ لو صكر 

مشكقة ليستنتج أف  بعض الطحالب 
تحتكم عمى أصباغ ذىبية ك بنية ك 

. باإلضافة لمصبغة الخضراء, حمراء
تعرض البرمجية لممتعمـ بأسمكب 

استنتاجي تصنيؼ الطحالب كصكر 
الكبلميدكمكناس مف : عنيا مثؿ

السبيركجيرا مف , الطحالب كحيدة الخمية
. الطحالب متعددة الخبليا

تبيف البرمجية أىمية الطحالب لممتعمـ 
 .بأسمكب مشكؽ مع الصكر

 
 
أف يعرؼ الطالب المقصكد  .ٔ

 .بمصطمح  الطحالب

 
 

أف يستنتج الطالب الخصائص  .ٕ
 .العامة لمطحالب

 
 

أف يعمؿ الطالب سبب اختبلؼ  .ٖ
 .ألكاف الطحالب

 
 
 

 

أف يصنؼ الطالب الطحالب  .ٗ
 .حسب عدد الخبليا

 
 

أف يبف الطالب أىمية الطحالب  .٘
 .لئلنساف

 
 المادة العممية مف كتاب مالحظة

العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي 
الفصؿ الثاني ضمف المنياج الفمسطيني 

 .2007/2008لمعاـ 

الدرس الخامس الفطريات الجزء األول 
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 و األاشطة تواوستراتيجيااألساليب  التقويم
 ة والوسائل المستخدمالتعميمية التعممية

 األهداف السموكية

 
 

مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

: االستراتيجيات كاألساليب المستخدمة
التعمـ لئلتقاف كالتعميـ المبرمج 

. المتشعب
يقـك المتعمـ بمشاىدة الصكر في مقدمة 
. الدرس كيجيب عف األنشطة المبرمجة

يتـ تقديـ أمثمة لممتعمـ مف خبلؿ 
. الصكر كالفيديك

تفاعؿ المتعمـ مع البرمجية كمف خبلؿ 
األسئمة االستنتاجية   حكؿ خصائص 
الفطريات ككجو الشبو مع الطحالب 

بحيث ال تسمح , بالمكف كطريقة التغذية
البرمجية لممتعمـ االنتقاؿ بيف األنشطة 
إال إذا تـ إتقاف النشاط األكؿ ك مف ثـ 

. تنقمو لمنشاط التالي
تستخدـ البرمجية التعمـ لئلتقاف كالتعميـ 

. المبرمج المتشعب
تعرض البرمجية لممتعمـ تجارب لمتعرؼ 

عمى خصائص كطريقة تكاثر فطر 
.  العفف

تعرض البرمجية فيديك تظير طريقة 
يتكاثر فطر العفف ك تعرؼ كؿ مف  

كالكيس البكغي ك الحامؿ , األبكاغ
كتعرضيا بصكر كفيديك كبالصكت 

. كالنص
 

 
 

أف يعرؼ الطالب المقصكد  .ٔ
 .بمفيـك الفطريات

 
 

أف يذكر الطالب أمثمة عمى  .ٕ
 .الفطريات

 
 

أف يستنتج الطالب خصائص  .ٖ
 .الفطريات

 
 

أف يميز الطالب بيف أنكاع  .ٗ
 .الفطريات

 
 
أف يستنتج الطالب طريقة تكاثر  .٘

 .ففطر العؼ

 
 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي 
الفصؿ الثاني ضمف المنياج الفمسطيني 

 .2007/2008لمعاـ 

الدرس السادس الفطريات الجزء ال ااي 
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 ة والوسائل المستخدمالتعميمية التعممية

 
 

مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

: االستراتيجيات كاألساليب المستخدمة
التعمـ لئلتقاف كالتعميـ المبرمج 

. المتشعب
يقـك المتعمـ بمشاىدة صكر صنع 
الخبز كالكعؾ كيعمؿ مف خبلؿ 

. األنشطة
يستنتج المتعمـ سبب استخداـ فطر 

.  الخميرة في حياة اإلنساف
يتـ تقديـ أمثمة لممتعمـ مف خبلؿ 

. الصكر كالفيديك
 

تفاعؿ المتعمـ مع البرمجية كمف خبلؿ 
األسئمة االستنتاجية  بحيث ال تسمح 
البرمجية لممتعمـ االنتقاؿ بيف األنشطة 
إال إذا تـ إتقاف النشاط األكؿ ك مف ثـ 

. تنقمو لمنشاط التالي
 

تعرض البرمجية لممتعمـ تجارب لمتعرؼ 
عمى أىمية الخميرة كطريقة تكاثر فطر 

. الخميرة
تعرض البرمجية فيديك تظير طريقة 

 .تكاثر فطر الخميرة
يستنتج المتعمـ مضار الفطريات مف 

. القدـ الرياضي كسببو
يميز المتعمـ مف خبلؿ البرمجية فطر 

 . البنسمينيـك كأىميتو لئلنساف

 
 

أف يذكر الطالب أىمية الفطريات  .ٔ
 .لئلنساف

 
 
 

 

أف يستنتج الطالب طريقة تكاثر  .ٕ
 .فطر الخميرة

 
 
 

 

 
 
أف يذكر الطالب مضار  .ٖ

 .الفطريات

 
 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي 
الفصؿ الثاني ضمف المنياج الفمسطيني 

 .2007/2008لمعاـ 

الدرس السابع األوليات  
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 ة والوسائل المستخدمالتعميمية التعممية

 
 

مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

: االستراتيجيات كاألساليب المستخدمة
التعمـ لئلتقاف كالتعميـ المبرمج 

. المتشعب
تعرض البرمجية صكر  لؤلكليات في 
مقدمة الدرس كتتبعيا األنشطة كأمثمة 

. لممتعمـ مف خبلؿ الصكر كالفيديك
 

تفاعؿ المتعمـ مع البرمجية كمف خبلؿ 
األسئمة االستنتاجية  حكؿ األكليات 

كتصنيفيا مع الكائنات , كطريقة التغذية
كحيدة الخمية بحيث ال تسمح البرمجية 
لممتعمـ االنتقاؿ بيف األنشطة إال إذا تـ 

إتقاف النشاط األكؿ ك مف ثـ تنقمو 
. لمنشاط التالي

 
تعرض البرمجية فيديك تظير طريقة 

حركة البراميسيـك كاالميبيا 
. كالببلزمكديكـ

 
كتعرض مضار األكليات ك أىميتو 
لئلنساف مف خبلؿ أسئمة استنتاجيو 

 .تثير التفكير
 

 

أف يعرؼ الطالب المقصكد  .ٔ
. باألكليات

 

أف يذكر الطالب أمثمة عمى  .ٕ
 .األكليات

 
 

أف يصنؼ الطالب األكليات  .ٖ
حسب طريقة الحركة إلى أربع 

 .مجمكعات

 
 

أف يستنتج الطالب مضار  .ٗ
. األكليات

 

أف يعمؿ الطالب أىمية دراسة  .٘
 .األكليات لئلنساف

 
 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي 
الفصؿ الثاني ضمف المنياج الفمسطيني 

 .2007/2008لمعاـ 

 
 
 
 

  1الدرس ال امن البكتيريا 
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 و األاشطة تواوستراتيجيااألساليب  التقويم
 ة والوسائل المستخدمالتعميمية التعممية

 األهداف السموكية

 
 

مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

 االستراتيجيات كاألساليب -
:  المستخدمة

 
استخداـ األسمكب القصصي في المادة 

, كالتعميـ المبرمج المتشعبالتعميمية 
. حيث يتـ عرض قصة عف البكتيريا

 
 

يقـك المتعمـ بإتباع خطكات البرنامج  
كمشاىدة الصكر عف البكتيريا تفاعمو مع 

. األنشطة في الدرس
 
 

يقـك البرنامج بتكجيو بعض األسئمة عف - 
أنشطة كصكر حكؿ أشكاؿ البكتيريا 
كتتعامؿ البرمجية مع المتعمـ حسب 

فإذا كانت خاطئة تقـك بتكجيو , استجابتو
.  نحك المادة التعميمية مرة أخرل

 
 

يككف الدكر األساسي لممتعمـ كتنفيذ 
األنشطة في البرنامج كتفاعؿ المتعمـ مع 

كيككف دكر المعمـ فقط تكجيو , البرمجية
رشاد في حاالت الضركرة . كا 

 
 

 

أف يعرؼ الطالب مفيـك البكتيريا  .ٔ
 .بمغتو الخاصة

 

 خصائص بأف يستنتج الطاؿ .ٕ
 .البكتيريا

 

أف يعمؿ الطالب سبب انتشار  .ٖ
 .البكتيريا في كؿ مكاف

 

أف يذكر الطالب أشكاؿ البكتيريا  .ٗ
 .المكجكدة

 

أف يبيف الطالب أىمية استخداـ  .٘
 .العدسة الزيتية لمشاىدة البكتيريا

 

أف يذكر الطالب طرؽ تغذية  .ٙ
 .البكتيريا

 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي 
الفصؿ الثاني ضمف المنياج الفمسطيني 
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  2الدرس التاسع البكتيريا 
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 ة والوسائل المستخدمالتعميمية التعممية

 
 

مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

: االستراتيجيات كاألساليب المستخدمة
التعمـ لئلتقاف كالتعميـ المبرمج 

. المتشعب
صكر كصكت كالنص تعرض البرمجية 

في البرنامج كالخرائط المفاىيمية تبيف 
. أنكاع التغذية لمبكتيريا

 
تفاعؿ المتعمـ مع البرمجية كمف خبلؿ 
األسئمة االستنتاجية  حكؿ طرؽ التغذية 
كأمثمة عمى كؿ طريقة تغذية كيتبعيا 

. أسئمة
 

 تعرض البرمجية فيديك تظير طريقة
تكاثر البكتيريا بشكؿ مفصؿ كتبيف 
طريقة االنشطار االنقساـ مف خبلؿ 

. الشرائح المعركضة بالبرنامج
 

 يقـك المتعمـ باإلجابة عف األنشطة عف 
فكائد البكتيريا كمشاىدة الصكر ككذلؾ  
مضار البكتيريا ك أىميتو لئلنساف مف 

. خبلؿ أسئمة استنتاجيو تثير التفكير
 
 

 

 

 
أف يميز الطالب بيف طرؽ تغذية  .ٔ

 .البكتيريا

 
 

أف يستنتج الطالب طريقة تكاثر  .ٕ
 .البكتيريا

 
 

أف يبيف الطالب أىمية البكتيريا  .ٖ
 .لئلنساف

 
 
أف يذكر الطالب مضار  .ٗ

 .البكتيريا

 
 
 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي 
الفصؿ الثاني ضمف المنياج الفمسطيني 

 .2007/2008لمعاـ 

 
 

الدرس العاشر الفيروسات 
 

 و األاشطة تواوستراتيجيااألساليب  التقويم
 ة والوسائل المستخدمالتعميمية التعممية

 األهداف السموكية
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مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

: االستراتيجيات كاألساليب المستخدمة
التعمـ لئلتقاف كالتعميـ المبرمج 

ك تعرض البرمجية صكر  .المتشعب
لبعض النباتات التي تعرضت ألمراض 

فيركسية في مقدمة الدرس كتتبعيا 
. األنشطة كأسئمة تستثير اىتماـ المتعمـ
يقـك المتعمـ بمشاىدة العرض عف 

كأصؿ , تاريخ الفيركس كما ىك
. التسمية

يقـك المتعمـ باإلجابة عف األسئمة 
بالنشطات المعركضة حكؿ تصنيؼ 

كتصنيفيا , الفيركس كبعض خصائصو
مع الكائنات كحيدة الخمية بحيث ال 
تسمح البرمجية لممتعمـ االنتقاؿ بيف 

األنشطة إال إذا تـ إتقاف النشاط األكؿ 
. ك مف ثـ تنقمو لمنشاط التالي

 
تعرض البرمجية فيديك مرض فيركسي 

. كىك االيدز
 

يذكر الطالب أشكاؿ الفيركسات مف 
.  خبلؿ الصكر كاألنشطة

 
 

 

أف يعرؼ الطالب مفيـك الفيركس  .ٔ
 .بمغتو الخاصة

 

أف يذكر الطالب اسـ العالـ الذم  .ٕ
 .اكتشؼ الفيركس

 
أف يستنتج الطالب دكر المجير  .ٖ

االلكتركني في اكتشاؼ 
. الفيركس

 أف يعمؿ الطالب سبب اعتبار .ٗ
كائنات حية غير  الفيركسات

 .حقيقية
أف يعمؿ الطالب سبب اعتبار  .٘

الفيركسات كائنات دقيقة 
 .متخصصة

 
أف يذكر الطالب أشكاؿ  .ٙ

. الفيركسات
 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي 
الفصؿ الثاني ضمف المنياج الفمسطيني 

 .2007/2008لمعاـ 

 
 

( 1أ ر الكائاات الحية الدقيقة في الحياة  )الدرس الحادي عشر 
 

 و األاشطة تواوستراتيجيااألساليب  التقويم
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مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 .بعد االنتياء مف الدرس

 
التعمـ لئلتقاف : األساليب المستخدمة

. كالتعميـ المبرمج المتشعب
 

يقـك المتعمـ باستعراض األنشطة التي 
تستثير تفكير المتعمـ مف خبلؿ البرمجية 

 ك فكائد الكائنات الحية الدقيقةحكؿ 
. تكجو لو أسئمة استنتاجيو كاستقرائية

 
 

تقدـ البرمجية أنشطة ليميز المتعمـ 
فكائد الكائنات الحية كتقدـ لو صكر 
مشكقة ليستنتج أف  فكائد الكائنات 

الحية في المجاؿ الزراعي كتنقية البيئة 
. كالمجاؿ الصناعي

 
 

 بعد ةيقـك المتعمـ باإلجابة عف األسئؿ
كؿ نشاط لمتأكد مف إتقاف اليدؼ مف 

عطائو التغذية  النشاط كتكجيو المتعمـ كا 
. الراجعة

 
 

 
 

أف يبيف الطالب فكائد الكائنات  .ٔ
الحية الدقيقة في المجاؿ 

 .الصناعي

 

 
 

أف يبيف الطالب فكائد الكائنات  .ٕ
 .الحية في المجاؿ الزراعي

 
 
 
أف يبيف الطالب فكائد الكائنات  .ٖ

 .الحية في مجاؿ تنقية البيئة

 
 
 
 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي 
الفصؿ الثاني ضمف المنياج الفمسطيني 

 .2007/2008لمعاـ 

 
 

 
 (2أ ر الكائاات الحية الدقيقة في الحياة  )الدرس ال ااي عشر 

 و األاشطة تواوستراتيجيااألساليب  التقويم
 ة والوسائل المستخدمالتعميمية التعممية

 األهداف السموكية
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مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

استخداـ األسمكب القصصي في المادة 
, كالتعميـ المبرمج المتشعبالتعميمية 

 

.  حيث يتـ عرض قصة عف المرض
كمف يقـك المتعمـ باستعراض األنشطة 

خبلؿ استعراض األنشطة يستنتج 
المتعمـ المفاىيـ التالية 

األمراض , األمراض المعدية,المرض
, شمؿ األطفاؿ, السكرم, غير المعدية

مرض , الككليرا, مرض األنفمكنزا
  مرض القدـ الرياضي, التيفكئيد

تعرض البرمجية لممتعمـ بعض 
األمراض مف خبلؿ الصكر كالقصص 
كتعرض تصنيؼ األمراض المعدية 

كتصنيفيا حسب نكع , كغير المعدية
. المسبب لممرض

 

 بعد ةيقـك المتعمـ باإلجابة عف األسئؿ
كؿ نشاط لمتأكد مف إتقاف اليدؼ مف 

عطائو التغذية  النشاط كتكجيو المتعمـ كا 
كالتعامؿ مع المتعمـ حسب , الراجعة
فإذا كانت خاطئة تقـك بتكجيو , استجابتو

 . نحك المادة التعميمية مرة أخرل
يككف الدكر األساسي لممتعمـ كتنفيذ 

األنشطة في البرنامج كتفاعؿ المتعمـ مع 
كيككف دكر المعمـ فقط تكجيو , البرمجية

رشاد في حاالت الضركرة  .كا 

 

أف يبيف الطالب مضار الكائنات  .ٔ
 .الحية الدقيقة

 

أف يعرؼ الطالب المرض بمغتو  .ٕ
 .الخاصة

 

أف يصنؼ الطالب بعض  .ٖ
األمراض إلى معدية ك غير 

 .معدية

 

أف يصنؼ الطالب األمراض  .ٗ
حسب نكع الكائف الحي الدقيؽ 

. المسبب لو
 

أف يستنتج الطالب أعراض  .٘
 .مرض األنفمكنزا

 
أف يستنتج الطالب أعراض  .ٙ

 .مرض التيفكئيد

 
أف يستنتج الطالب أعراض  .ٚ

 .مرض القدـ الرياضي

 
 المادة العممية مف كتاب مالحظة

العمـك العامة لمصؼ السادس األساسي 
الفصؿ الثاني ضمف المنياج الفمسطيني 

 .2007/2008لمعاـ 

 
الدرس ال الث عشر مقاومة الجسم لممرض  
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 ة والوسائل المستخدمالتعممية

 
 

مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

التعمـ : االستراتيجيات كاألساليب المستخدمة
. لئلتقاف كالتعميـ المبرمج المتشعب

يقـك المتعمـ باستعراض األنشطة التي تركز 
تركز عمى كسائؿ المقاكمة في جسـ اإلنساف ك

كمف خبلؿ الصكر كالفيديك عمى الحقائؽ 
: كالمفاىيـ التالية

 .الجمد ىك خط الدفاع األكؿ في اإلنساف 
خبليا الدـ البيضاء تبتمع مسببات المرض 

. عند دخكليا لمجسـ
تعمؿ الدمكع عمى تخميص العيف مف 

. مسببات المرض
.  عمى حماية األذفةتعمؿ الغدد الشمعي

األجساـ المضادة تقضي عمى مسببات 
المرض بعد دخكليا تبقى في الجسـ 

. لحمايتو مرة أخرل
المناعة الطبيعية ىي عممية قضاء خبليا 

. الدـ البيضاء عمى مسببات المرض
. التطعيـ يسمى المناعة الصناعية

 
استخداـ الفيديك كصكر كبطاقات التطعيـ 

. داخؿ البرمجية
  

عطاء يقـك المتعمـ بإجابة نمكذج األسئمة  كا 
 .المتعمـ التغذية الراجعة

 
 

أف يستنتج الطالب كسائؿ  .ٔ
لمسببات  (المقاكمة) عالدفا

 . األمراض

 
 

أف يميز الطالب بيف المناعة  .ٕ
 .الطبيعية ك الصناعية

 
 
. أف يعرؼ الطالب التطعيـ .ٖ

أف يقترح الطالب عادات صحية 
 .ميمة لمكقاية مف األمراض

 
 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس 
األساسي الفصؿ الثاني ضمف 

المنياج الفمسطيني لمعاـ 
2007/2008. 

 
 دور الكائاات الحية الدقيقة في صااعة المواد الغذائيةالدرس الرابع عشر 

 

 و األاشطة التعميمية تواوستراتيجيااألساليب  التقويم
 ة والوسائل المستخدمالتعممية

 األهداف السموكية
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مف خبلؿ األسئمة بعد كؿ 
. نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 
التقكيـ النيائي بالعبلمات 
 بعد االنتياء مف الدرس 

 
: االستراتيجيات كاألساليب المستخدمة

. التعميـ المبرمج المتشعب
 

يقـك المتعمـ بمشاىدة صكر كالفيديك لدكر 
حيث تظير , البكتيريا  في صناعة المبف

األنشطة فيديك عمى شكؿ قصة تظير دكر 
البكتيريا في صناعة المبف ك بشكؿ سمسؿ 

كتكجو البرمجية األسئمة التي تستثير التفكير 
. التي تبيف أسباب حدكث المبف

 

تفاعؿ المتعمـ مع البرمجية مف خبلؿ 
األسئمة االستنتاجية  بحيث ال تسمح 

البرمجية لممتعمـ االنتقاؿ بيف األنشطة إال 
إذا تـ إتقاف النشاط األكؿ ك مف ثـ تنقمو 

. لمنشاط التالي
 

يقـك المتعمـ بمشاىدة صكر صنع الخبز 
. كالكعؾ كيعمؿ مف خبلؿ األنشطة

 
تعرض البرمجية لممتعمـ تجارب لمتعرؼ 

. عمى أىمية الخميرة
 

عطاء يقـك المتعمـ بإجابة نمكذج األسئمة  كا 
 .المتعمـ التغذية الراجعة

 
 

 

أف يبيف الطالب دكر  .ٔ
 .البكتيريا  في صناعة المبف

 
 
 

 

أف يبيف الطالب دكر فطر  .ٕ
الخميرة  في صناعة 

 .المعجنات كالخبز
 
 
 
 
 
 
 

 المادة العممية مف كتاب مالحظة
العمـك العامة لمصؼ السادس 
األساسي الفصؿ الثاني ضمف 

المنياج الفمسطيني لمعاـ 
2007/2008 .

 
 

 
 

 (طرق حفظ األطعمة )الدرس الخامس عشر 
 

 األهداف السموكية  و األاشطة التعميمية التعمميةتواوستراتيجيااألساليب  التقويم
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 ةوالوسائل المستخدم

 
 

مف خبلؿ األسئمة بعد 
. كؿ نشاط كىدؼ

 
 
 

مف خبلؿ أسئمة البرنامج 
عمى كؿ ىدؼ كبحسب 
استجابات المتعمـ يعطى 

. التغذية الراجعة
 
 
 
 
 

التقكيـ الختامي مف قبؿ 
عطاء المتعمـ  البرنامج كا 

التقكيـ النيائي 
بالعبلمات بعد االنتياء 

 مف الدرس 

:  االستراتيجيات كاألساليب المستخدمة
استخداـ األسمكب القصصي في المادة التعميمية كالتعمـ 

.  كالتعميـ المبرمج المتشعبلئلتقاف
 

استخداـ الصكر في األنشطة لمعرفة طرؽ التي - 
. يستخدميا اإلنساف في حفظ األطعمة

يقـك المتعمـ باإلجابة عف األسئمة قبؿ النشاط التي - 
تستثير التفكير كاألسئمة التي تأتي بعد النشاط كالتي 
. تعطي لممتعمـ دافع لمكاصمة التقدـ كالتغذية الراجعة

يقـك البرنامج بتكجيو بعض األسئمة عف كؿ ىدؼ - 
كالتعامؿ مع المتعمـ  (تقكيـ تككيني)بعد االنتياء منو 
فإذا كانت خاطئة تقـك بتكجيو نحك , حسب استجابتو

.  المادة التعميمية مرة أخرل
: المادة التعميمية تتضمف المفاىيـ التالية-

الخيار ك الزيتكف ك الباذنجاف كالسمؾ    يحفظ
.  بطريقة التمميح

.   البرتقاؿ يحفظ بطريقة التسكير
السمؾ كالمحـك كالخضركات مف األطعمة التي تحفظ 

. بالتعميب
. مف أقدـ طرؽ حفظ األطعمة التجفيؼ

. لممكخية ك الزعتر ك النعنع تحفظ بالتجفيؼ
. نستخدـ التعقيـ الحرارم في حفظ الحميب

انتفاخ المعمبات ك انتياء تاريخ صبلحيتيا يدؿ عمى 
 .فسادىا 

 

أف يستنتج الطالب أىمية  .ٔ
 .حفظ األطعمة

 
 

أف يذكر الطالب الطرؽ  .ٕ
المستخدمة لحفظ 

 .األطعمة

 
 

 

أف يميز الطالب أفضؿ  .ٖ
الطرؽ لحفظ بعض 

 .األطعمة

 
 

أف يميز الطالب بيف  .ٗ
المعمبات السميمة مف 

 .الفاسدة

 
 المادة العممية مف مالحظة

كتاب العمـك العامة لمصؼ 
السادس األساسي الفصؿ 

الثاني ضمف المنياج 
الفمسطيني لمعاـ 

2007/2008 .
 

( 10)ممحق 
اماذج من الدروس والشاشات في البراامج المحوسب 
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                                   قائمة الجداول 
 

 رقم الصفحة      محتوى الجدولرقم الجدول 

 7تصنيؼ الطمبة حسب مستكل التحصيؿ  1.1جدكؿ 
تكزيع عينة الدراسة لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية حسب   1.3جدكؿ 

. الجنس
33 

تكزيع زمف بالدقائؽ لكؿ درس في البرنامج المحكسب لمعينة   2.3جدكؿ 
. االستطبلعية

42 

 44.  المعيارية لبلختبار القبميتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافا 1.4جدكؿ 
 المعيارية لبلختبار البعدم تالمتكسطات الحسابية كاالنحرافا 2.4جدكؿ 

. لممجمكعة الضابطة كالتجريبية
45 

لعبلمات  ( ANCOVA) نتائج تحميؿ التغاير الثبلثي  3.4جدكؿ 
.  االختبار التحصيمي البعدم

46 

المتكسطات الحسابية المعدلة في تحميؿ التغاير الثبلثي عمى   4.4جدكؿ 
. االختبار البعدم

47 

 المعيارية لبلختبار االحتفاظ تالمتكسطات الحسابية كاالنحرافا 5.4جدكؿ 
. لممجمكعتيف

48 

لعبلمات اختبار  ( ANCOVA) نتائج تحميؿ التغاير الثبلثي  6.4جدكؿ 
. االحتفاظ

49 
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وأ ره في التحصيل " اموذج توق "  باستخدام بتصميم براامج محوس
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