
  اململكة العربيـة السعوديــة 
  وزارة التـعليـم العـــايل
  جــامــعـة طـيـبـة  

  كلية التربية والعلوم اإلنسانية
  دريسـقسم املناهج وطرق الت

  

فاعلية الربجميات التعليمية ذات الوسائط 
تدريس اجلغرافيا وأثرها يف تنمية املتعددة يف 

مهارات التفكري العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى 
  ورةــنـــة املـنــديــطالبات الصف األول املتوسط بامل

  
  

  رسالة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري
  يف التربية ختصص املناهج وطرق تدريس العلوم االجتماعية 

  
  : إعداد الطالبة 

  خدجية بنت ناجي حممد غالم 
  

  : إشراف 
  فوزية بنت إبراهيم دمياطي . د . أ 

  أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم االجتماعية 
  جامعة طيبة  –كلية التربية والعلوم اإلنسانية 

  
  م  ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩
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  )  ١٧سورة إبراهيم ، آية (    وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم َألزِيدنكُم  : قال تعاىل   

أشكر اهللا سبحانه وتعاىل أوالً وأخرياً الذي أسبغ علي نعمه ، ومن على وأمدين بتوفيقه     
  . إلمتام هذا البحث ، راجية منه سبحانه أن ينفعين ا وكل من يطلع عليها 

  
بنـت   فوزية/ مث أتوجه بقائمة طويلة من الشكر تتقدمها سعادة األستاذة الدكتورة       

 سبحانه وتعاىل يف دمياطي اليت أشرفت على هذا البحث وكان هلا الفضل بعد اهللا إبراهيم 
الرشيدة ، وآراءها السديدة  اليت ساعدت على إمتام هذا البحث فجزاها اهللا عين توجيهاا 

  .خري اجلزاء 
ويسعد الباحثة ويسرها أن تتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل جامعتها جامعة طيبة اليت     
احت هلا الفرصة إلكمال مسرية العلم والتعلم يف أرضها الطاهرة ، وختص بالشكر أت

فو  مدحممد عبد اهللا / الدكتور األستاذ سعادة : عمادة الدراسات العليا واملكونة من 
          اجلابري وكيل الدراسات رشيد نياف / عميد الدراسات العليا ، وسعادة الدكتور 

                 غوين رئيس قسم املناهج وطرقرضا عبد الفتاح / روسعادة الدكتوالعليا، 
رئيس قسم املناهج وطرق حاسن رافع الشهري / الدكتوروسعادة  –شفاه اهللا  –التدريس 

      أبو غرارة عميد كلية محزة علي / الدكتور األستاذ ، وسعادة  بالنيابة  تدريسال
غوين عميد معهد البحوث أمحد  ورمنص/ الدكتور األستاذ التربية ، وسعادة 

إبراهيم / الدكتور األستاذ كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل سعادة ،  واالستشارات
احمليسن  عميد الدراسات العليا سابقاً ملا قدم يل من توجيهات قيمة فجزاه اهللا عين عبد اهللا 

  .أفضل اجلزاء 

  
كما أتوجه بالشكر العميق للجنة املناقشة اليت تقبلت مشكورة مبناقشة أطروحيت هـذه    

مسري / الثبييت ، وسعادة الدكتور عواض  ضيف اهللا / واملكونة من سعادة األستاذ الدكتور 
،  فجزاهم اهللا خرياً على ما استقطعوه من وقـت لقـراءة البحـث    ابراهيم عبد الباسط 

  .حظات سوف تزيد البحث قوة بإذن اهللا وتدوين ما رأوه من مال



 ج 
  

  
كما أتوجه بالشكر إىل األساتذة الكرام الذين تفضـلوا باملسـامهة يف حتكـيم أدوات       

  البحث 
كما أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل والدي الغاليني الَّذَينِ كـان لتشـجيعهم      

  .لة ودعوام أبلغ األثر يف مواصلة دراسيت وإمتام الرسا
  

عبد العزيز ناجي الذي مل يبخل علي بتقدمي أي / وشكر خاص إىل أخي األكرب األستاذ    
عون ومساندة والذي ال يسعين أمام عطائه الالحمدود إال أن أقدم له  خـالص شـكري   

  .وامتناين وعرفاين باجلميل  
  

ساعدم هاشم ناجي مل/ عدنان ناجي ،  وأخي الدكتور / كما أشكر أخي املهندس     
  .يل يف مجع مراجع هذا البحث 

  
حبيبة ناجي / آمنة حافظ ،  وأخيت املُعلِّمة/ جبزيل الشكر إىل خاليت املُعلِّمة  كما أتوجه   

  .اه يل من توجيهات يف إعداد االختبار التحصيلي تملا قدم
  

ا يل يف ملسـاعد  ٤١كوثر ناجي املُعلِّمة يف املتوسـطة  / كما أتقدم بالشكر إىل أخيت    
أخيت زكية اليت ساعدتين يف ترمجة بعض املقـاالت  إىل تطبيق الدراسة االستطالعية ،  و 

  .األجنبية ، وشكر ممزوج مبزيد من احلب والتقدير إىل مجيع أخوايت 
  

األستاذ عبد : و إىل  من أضاءوا يل بشمس حبهم درب العلم واحلياة أخوايل األعزاء     
  .الرؤوف حافظ ،واألستاذ حممد حافظ ، واألستاذ حممود حافظ 

 

وأتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل أسرة املتوسطة السابعة والعشرون األسـتاذة      
الوكيلة أمل عبد العزيز مجال واملساعدة سعاد الشبيلي ومعلميت العلوم االجتماعية جوهرة 

  .ة لتطبيق جتربة الدراسة ريسي ملا قدموه يل من خدمات جليلالفريدي وعبري اجل



 د 
  

  
دموه يل مـن تسـهيالت و    مكتب التوجيه واإلشراف التربوي ملا قوشكر وتقدير إىل   

  . ة لتسهيل مهمة الباحثة  خدمات جليل
  

كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل  مكتبة امللك فهد ومكتبة امللك فيصل ملا قدموه يل من     
  . معلومات و خدمات حبثية قيمة 

  
أو ساعدين يف احلصول على مرجـع  وأخرياً أشكر كل من أسدى يل نصحاً أو توجيهاً    

أو معلومة ومل أمتكن من ذكر امسه وأرجو أن يثيب اجلميع الثواب األوىف وجيزيهم عـين  
  .خري اجلزاء 

 

ويف اخلتام أسأل اهللا عزوجل أن يتقبل مين هذا العمل املتواضع وأن جيعلـه خالصـاً       
لشيطان فسـبحان الـذي أىب   لوجهه ، فإن أصبنا فمن اهللا وأن أخطأنا فمن أنفسنا ومن ا

  . العصمة إال لكتابه وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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  املستخلص                                                    
تنمية مهارات التفكير فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في :  العنوان

  . العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة
  خدجية ناجي حممد غالم: إعداد الباحثة 

  فوزية إبراهيم دمياطي . د . أ : إشراف                                      
لوسائط املتعددة يف تدريس اجلغرافيـا وأثرهـا يف تنميـة    هدفت هذه الدراسة إىل معرفة فاعلية برجميات ا     

  .مهارات التفكري العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول املتوسط باملدينة املنورة 
طالبة من طالبات الصف األول املتوسط للعام الدراسي  ٩٥وطبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية بلغت     

طالبـة    )  ٨٨( علماً بأن التحصيل النهائي لنتائج االختبار قد استند  إلجابات  هـ ، ١٤٢٨ -هـ  ١٤٢٧
طالبـات مـن اموعـة     ٤نظراً لغياب )طالبة للمجموعة الضابطة  ٤٤طالبة للمجموعة التجريبية و ٤٤(  

  .  طالبات من اموعة الضابطة  ٣التجريبية و 
  .جمموعة جتريبية وجمموعـة ضابـطة : اموعتني  واتبع املنهج التجرييب القائم على تصميم     
وحـدة  " ولقياس األداء القبلي و البعدي لطالبات اموعتني يف كل من التحصيل الدراسي ملادة اجلغرافيا      

، وقياس التفكري العلمي واالحتفاظ أعدت الباحثة اختباراً حتصيلياً يقيس املستويات التالية من تصنيف " املناخ 
، كما أعدت اختبار للتفكري العلمي يضـم مخـس   ) التذكر ، الفهم ، التطبيق ، التحليل ، التركيب : ( وم بل

  . حتديد املشكلة ، اختيار الفروض ، اختبار صحة الفروض ، التفسري ، التعميم : مهارات 
دريس باسـتخدام برجميـة   وطبقت األدوات البحثية قبلياً على اموعتني مث تعرضت اموعة التجريبية للت    

الوسائط املتعددة ودرست اموعة الضابطة بالطريقة املعتادة واستغرقت التجربة مخسـة أسـابيع ، وطبقـت    
  ) .  االحتفاظ ( األدوات بعدياً بعد انتهاء التدريس ، وبعد مرور ثالثة أسابيع مت تطبيق االختبار البعدي املؤجل 

               ت الباحثـة املتوسـطات احلسـابية ، واالحنرافـات املعياريـة      وملعاجلة البيانـات إحصـائيا اسـتخدم   
  .  ، ومربع ايتا  "ت " واختبار 

  : وقد بينت النتائج ما يلي    
  .تساوي اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري العلمي ككل  -١
 حتديد : تساوي اموعتني التجريبية والضابطة يف املهارات التالية  -٢

  .التعميم  –التفسري  –اختبار صحة الفروض  –املشكلة               
 .تفوقت اموعة التجريبية على اموعة الضابطة يف مهارة اختيار الفروض     -٣             

 .يف االختبار التحصيلي تفوقت اموعة التجريبية على الضابطة  -٤
 .تفوقت اموعة التجريبية على الضابطة يف االحتفاظ باملعلومات  -٥

ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية قدمت الباحثة عدداً من التوصيات واملقترحات اليت ميكن األخذ ا يف 
  .تدريس اجلغرافيا 

  
  



 و 
  

  فهرس احملتويات
  رقم الصفحة  املوضوع

  ............................................املناقشة جلنة قرار 
  ...................................................شكر وتقدير 

  ........................................املستخلص باللغة العربية 
  ................................................فهرس احملتويات 

  ................................................اجلداول فهرس 
  ................................................فهرس ا ألشكال
  ................................................فهرس املالحق  
  ....................................اإلطار العام : الفصل األول 

 .................................................املقدمة  •
 .......................................مشكلة الدراسة  •
 ........ ...............................أسئلة الدراسة    •
 .......................................  دراسةفروض ال •
 ........................................أهداف الدراسة  •
 ..........................................أمهية الدراسة  •
 ......................................... حدود الدراسة  •
 ...................................مصطلحات الدراسة  •
 ....................................إجراءات الدراسة   •

  ..................................حث أدبيات الب: الفصل الثاين 
  اإلطار النظري : اجلزء األول  >

  .............................................احلاسب اآليل: أوالُ 
 ........................................مفهوم احلاسب   •
 .....................................احلاسوب التعليمي  •
 ..................................... مكونات احلاسوب  •
  أمناط وأساليب استخدام احلاسب اآليل يف عملية التعليم والتعلم  •

  أ
  ب
  هـ
  و
  ك
  ن
  س
٢٢ -١  

٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
٢١  

١٦٤ - ٢٣  
١٢٠ - ٢٥  
٣١ -٢٥  

٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  



 ز 
  

  رقم الصفحة  املوضوع
  ..................................الربجميات التعليمية: ثانياً 

  .................تاريخ تطور برجميات احلاسوب التعليمية  •
 ..............................مفهوم الربجميات التعليمية  •
 ....الفروق اجلوهرية بني الربجميات التعليمية قدمياً وحديثاً  •
  ................عالقة الربجميات التعليمية بنظريات التعلم  •
 ......................تصميم وإعداد الربجميات التعليمية  •
 ..............................أمناط الربجميات التعليمية   •

  
 ..............................الوسائط  املتعددة  : ثالثاً

 ..................تاريخ ظهور برجميات الوسائط املتعددة  •
 ...............................   املتعددةتعريف الوسائط  •
  ................................. عناصر الوسائط املتعددة •
 ..............................خصائص الوسائط املتعددة •
  ............. دور املتعلم يف استخدام الوسائط املتعددة •
 . املتعددةيف ضوء استخدام الوسائط دور معلم اجلغرافيا  •
 ...........الفرق بني الوسائط املتعددة والوسائل املتعددة  •
 ......استخدامات برجميات الوسائط املتعددة يف التدريس  •
 ..... أمهية استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس اجلغرافيا •

 ..................... الوسائط املتعددة وتنمية التفكري •
 .....................تعددة معوقات استخدام الوسائط امل •
 ..............................برجميات الوسائط الفائقة •
  ............الفرق بني الوسائط الفائقة والوسائط املتعددة  •
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  رقم الصفحة  املوضوع
 

 .......................................... العلمي التفكري: رابعاً 
 ...................................مفهوم التفكري العلمي •
  ................................مهارات التفكري العلمي  •
التعريف مبهارات التفكري العلمـي املسـتخدمة يف هـذه     •

 ..............................................الدراسة 
  .............................. أمهية التفكري العلمي •
 ........................التفكري العلمي يف القرآن والسنة •
 ................................خصائص التفكري العلمي •
 ........................العوامل املؤثرة يف التفكري العلمي •

 .................ري العلمي دور املعلم يف تنمية التفك-١
 ..........مية التفكري العلميدور طرق التدريس يف تن -٢

 ........نمية التفكري العلمي دور اإلدارة املدرسية يف ت -٣        
 ......تنمية التفكري العلمي دور األنشطة التعليمية يف  -٤
 ....... دور املناهج الدراسية يف تنمية التفكري العلمي -٥
 ... دور البيئة الصفية يف تنمية مهارات التفكري العلمي-٦
 ................ دور األسرة يف تنمية التفكري العلمي-٧

 .العالقة  بني التفكري العلمي وحل املشكالت واالستقصاء  •
 ...............املدرسة املتوسطة  ةاخلصائص العقلية لطالب •
 ...................فيا تنمية التفكري العلمي يف مادة اجلغرا •
  ................................عوائق التفكري العلمي  •
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  رقم الصفحة  املوضوع
  .......................الدراسات السابقة : اجلزء الثاين   >

 ........عن الربجمية التعليمية دراسات : احملور األول  •
 .........دراسات عن الوسائط املتعددة : احملور الثاين  •
دراسات تتعلق باستخدام احلاسب اآليل :احملور الثالث  •

 .............................يف تنمية التفكري العلمي 
دراسات تتعلق باستخدام احلاسب اآليل :احملور الرابع  •

...................................  يف مادة اجلغرافيا 
الدراسات اليت  تناولـت الـتفكري   : احملور اخلامس  •

  .........................العلمي يف املواد االجتماعية 
  .................................منهجية البحث :الفصل الثالث  

 ....................................منهج الدراسة: أوالً  •
 ....................................جمتمع الدراسة: ثانياً  •
 ....................................عينة الدراسة : ثالثاً  •
 ...........................حتديد أدوات الدراسة : رابعاًً  •

  ..............االختبار التحصيلي : األداة األوىل  -
 ........... العلمي اختبار التفكري: األداة الثانية  -
 – CDبرجمية تعليمية ذات وسائط متعددة   

ROM  املستخدمة يف الدراسة...................  
 ...............................التصميم التجرييب للبحث •
 .......................................... تطبيق التجربة  •
 ...................................املتغرياتضبط : أوالً  •
تطبيق االختبار التحصيلي واختبار التفكري العلمـي  : ثانياً  •

 ...............................................القبلي 
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  رقم الصفحة  املوضوع 
 تدريس اموعة التجريبية واموعة الضابطة : ثالثاً •
التطبيق البعدي الختبار التفكري العلمي واالختبار :  رابعاً  •

 ..............................................التحصيلي
تطبيق االختبار التحصيلي البعدي الثاين لقيـاس   : خامساً  •

  ..............................................االحتفاظ 
 ..............................أسلوب املعاجلة اإلحصائية  •

 .........................نتائج البحث ومناقشتها : الفصل الرابع 
 ..........................تساؤالت البحث  عناإلجابة  •
 .... ....................................مناقشة النتائج  •

  ........................................اخلامتة : الفصل اخلامس 
 .........................ملخص نتائج البحث : أوالً  •
  ...........................التوصيات واملقترحات : ثانياً  •

................................... ملخص الدراسة باللغة العربية 
  ..............................................واملصادر املراجع

  . ......................................................املالحق 
  .......................................املستخلص باللغة األجنبية 
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  فهرس اجلداول
رقم 
  اجلدول

رقم   املوضوع
  الصفحة

  ٣٢  ...............................تاريخ تطور برجميات احلاسوب التعليمية  )  ١(  

  ٣٥  ..............ثاً اجلوهرية بني الربجميات التعليمية قدمياً وحديالفروق   )    ٢(  

  ١٧٤  .....عدد احلصص ونسبة تركيزها لكل درس من حمتوى وحدة املناخ  )  ٣(  

  ١٧٦  ..........................جدول املواصفات اخلاص بأسئلة االختبار  )  ٤(  

  ١٧٨  )وحدة املناخ ( الوحدة الثالثة توزيع األسئلة حسب مواضيع دروس   )  ٥(  

  ١٨٠  ................................معامل السهولة لالختبار التحصيلي  )  ٦(  

  ١٨١  ..................................معامل التمييز لالختبار التحصيلي  )  ٧(  

  ١٨٣  ................................معامل االرتباط لالختبار التحصيلي  )  ٨(  

  ١٨٥  ........................املعرفية لالختبار وعدد مفرداا املستويات   ) ٩(  

  ١٨٩  ..........................جدول املواصفات الختبار التفكري العلمي  ) ١٠( 

  ١٩١  .............................العلميمعامل السهولة الختبار التفكري   ) ١١( 

  ١٩٢  ..............................معامل التمييز الختبار التفكري العلمي  ) ١٢( 

  ١٩٣  .........معامل ارتباط البنود بالدرجة الكلية الختبار التفكري العلمي  ) ١٣( 

الــتفكري معامــل ارتبــاط احملــاور بالدرجــة الكليــة الختبــار   ) ١٤( 
  .................................................العلمي

١٩٤  

حتديد ( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور األول   ) ١٥( 
  .........................................................)املشكلة 

١٩٥  

اختيـار  (الثـاين    معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحـور   ) ١٦( 
  ......................................................)الفروض 

١٩٥  

اختبار ( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور الثالث   ) ١٧( 
  .................................................) صحة الفروض 

١٩٦  
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  فهرس اجلداول                                                            
  
  

رقم 
  اجلدول

رقم   املوضوع
  الصفحة

  ١٩٦  ...)التفسري ( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور الرابع   ) ١٨( 

  ١٩٧  ..) التعميم( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور اخلامس   ) ١٩( 

  ١٩٧  ...... ثبات اختبار التفكري العلمي لكل حمور والثبات الكلي لالختبار  ) ٢٠( 

  ٢٠٠  ........................................التصميم التجرييب للبحث  ) ٢١( 

لداللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية ومتوسط ) ت( اختبار   ) ٢٢( 
  .......................التحصيلي قبلياموعة الضابطة يف االختبار 

٢٠٢  

  لداللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية) ت (اختبار   ) ٢٣( 
  .........قبلي –ومتوسط اموعة الضابطة يف مهارة التفكري العلمي 

٢٠٤  

  لداللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية) ت  ( اختبار   ) ٢٤( 
  ............الضابطة يف مهارة حتديد املشكلة بعدياًومتوسط اموعة 

٢١٠  

  لداللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية) ت ( اختبار   ) ٢٥( 
  ..........ومتوسط اموعة الضابطة يف مهارة اختيار الفروض بعدي

٢١١  

  لداللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية) ت ( اختبار   ) ٢٦( 
  ...اموعة الضابطة يف مهارة اختبار صحة الفروض بعدي ومتوسط 

٢١٣  

  لداللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية) ت ( اختبار   ) ٢٧( 
  ..............ومتوسط اموعة الضابطة يف مهارة التفسري بعدي 

٢١٥  

  لداللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية) ت ( اختبار   ) ٢٨( 
  .................اموعة الضابطة يف مهارة التعميم بعدي  ومتوسط

٢١٧  

ملخص نتائج اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارات التفكري   ) ٢٩( 
  ................................................العلمي بعدياً 

٢١٩  

التجريبية لداللة الفروق بني متوسط اموعة )  ت ( يوضح اختبار   ) ٣٠( 
  .ومتوسط اموعة الضابطة يف اختبار  التفكري العلمي ككل البعدي 

٢٢٠  
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  فهرس اجلداول                                                               
  
  

رقم 
  اجلدول

  رقم   املوضوع
  الصفحة

  لداللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية) ت ( اختبار   ) ٣١( 
  ..........ومتوسط اموعة الضابطة يف الكسب يف التفكري العلمي

٢٢٢  

  لداللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية) ت ( اختبار   ) ٣٢( 
  ...........ومتوسط اموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي بعدي

٢٢٤  

  التجريبيةلداللة الفروق بني متوسط اموعة ) ت ( اختبار   ) ٣٣( 
  ...............ومتوسط اموعة الضابطة يف الكسب يف التحصيل

٢٢٦  

  لداللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية) ت ( اختبار   ) ٣٤( 
ومتوسط اموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي املؤجـل  

  )....................................................االحتفاظ(

٢٢٨  

املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة والتجريبية يف االختبار   ) ٣٥( 
التحصيلي القبلي واالختبار البعـدي والبعـدي املؤجـل            

  ..........................................................  )االحتفاظ ( 

٢٢٩  

  لداللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية) ت ( اختبار   )  ٣٦( 
  ....................  فاقد االحتفاظومتوسط اموعة الضابطة يف 
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 ن 
  

  فهرس األشكال 
رقم 

  الشكل 
رقم   املوضوع

  الصفحة
  ٢٨  ....أمناط وأساليب استخدام احلاسب اآليل يف عملييت التعليم والتعلم  )  ١  (

  ٢٠٣  متوسط درجات طالبات اموعتني يف االختبار التحصيلي قبلياً )    ٢(  

  ٢٠٥  ............متوسط درجة اموعتني يف اختبار التفكري العلمي  قبلياً  )  ٣(  

اموعتني التجريبية والضابطة يف مهـارة حتديـد   متوسط درجات   )  ٤(  
  ....................................................املشكلة بعدياً 

٢١١  

  ٢١٢  املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف مهارة اختيار الفروض بعدياً   )  ٥(  

اختبار صحة يوضح املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف مهارة   )  ٦(  
  ..................................................الفروض بعدياً 

٢١٤  

  ٢١٦  ....املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف مهارة التفسري بعدياً  )  ٧(  

  ٢١٨  يوضح املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف مهارة التعميم بعدياً  )  ٨(  
  ٢٢١  املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف اختبار التفكري العلمي بعدياً   )  ٩(  

مقدار الكسب يف اختبار التفكري العلمي للمجموعتني التجريبية   ) ١٠( 
  ...................................................والضابطة

٢٢٣  

  ٢٢٥  .التحصيلي بعدياً املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف اختبار   ) ١١( 
  ٢٢٧  ................  مقدار الكسب يف االختبار التحصيلي للمجموعتني  ) ١٢( 
  ٢٢٩  .............. مقدار احتفاظ طالبات اموعتني التجريبية والضابطة  ) ١٣( 
  ..............فاقد االحتفاظ لكال اموعتني التجريبية والضابطة   ) ١٤( 

  
٢٣١  

  
 
  
  
  
  



 س 
  

  فهرس املالحق
رقم 

  امللحق 
رقم   املوضوع

  الصفحة
  ٢٧٤  .....................................أمساء السادة احملكمني  )  ١(  

  ٢٧٨  .................استبانه االختبار التحصيلي للسادة احملكمني  )   ٢(  

  ٢٩٧  ..............احملكمنياستبانه اختبار التفكري العلمي للسادة   )  ٣(  

  ٣١١  ..............................االختبار التحصيلي للطالبات   )  ٤(  
  ٣٢١  ...........................اختبار التفكري العلمي للطالبات   )  ٥(  
  ٣٣٣  .................. ورقة اإلجابة اخلاصة باالختبار التحصيلي   ) ٦(  

  ٣٣٥  ................  ورقة اإلجابة اخلاصة باختبار التفكري العلمي  )  ٧(  

  ٣٣٧  .............................................. األنشطة التعليمية  )  ٨(  

  ٣٤٩...............   صورة من خطاب املوافقة على خطة البحث   )  ٩(  

  ٣٥١...................   صورة من خطاب تسهيل مهمة الباحثة    )  ١٠(

  ٣٥٣........................     صورة من خطاب مكتب التوجيه   ) ١١( 

  ٣٥٥  ......منوذج لبعض دروس وحدة املناخ املوجودة يف الربجمية   )  ١٢( 
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  :الفصل األول          
  ) اإلطار العام (        

   :ويشمل            
 دراسةمـقـدمـة ال

 الدراسةمـشكـلـة 

 الدراسـةأســئــلة 

 الدراسـةفـــروض 

 الدراســةأهــداف 

 ةـالدراسأهــميـــة 

 ـة ـالدراسحـــــدود 

 ـةـالدراسمـنهـــج 

 الدراسةمصطلحات 

ةــــإجـراءات الدراس                     
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  ) اإلطار العام : ( الفصل األول 

٢  
 

  اإلطار العام: الفصل األول
 

مةاملقد :  
احلمد هللا اإلله األوحد الفرد الصمد الذي ضرب لنا األمثال باحملسوسـات    

ليبني لنا الغيبيات ، والصالة والسالم على املعلم األول الذي ما تـرك وسـيلة   
إليضاح احلق ونشر النور إال اتبعها وجرا ، املعلم الذي ما مسع الدهر مبثله حممد 

  .  لصالة وأمت التسليم أما بعد بن عبد اهللا عليه وعلى آله وصحبه أزكى ا
  

يشهد العامل يف الفترة األخرية تطورات مذهلة جعلت الكـثريين يطلقـون      
، حيـث يواجـه اإلنسـان    ) عصر املعلومات ( على القرن الواحد والعشرين 

إيقاعات فائقة السرعة سببها الصدمة املعرفية أو االنفجار املعريف ، تلك الصدمة 
دميومة واالستمرارية حتت تأثري أمواج متدفقة من االنـدفاعات  اليت تأخذ طابع ال

بـالثورة  "املعلوماتية اليت اجم العقل اإلنساين وحتاول قهره ، هذا مـا يسـمى   
، الذي يعترب احلاسب بطلها أو مفجرها األساسي ، هـذا  " املعرفية التكنولوجية

ومـن الزراعـة إىل    املارد الذي اقتحم كل جماالت احلياة من الطب إىل الصناعة
  . إخل  ... التجارة ومن عـامل الطـريان والفضـاء إىل التعلـيم والرياضـة      

kha5.jeeran.com) \\Http: (  
  
ذلك أن التقدم يف العلوم املختلفة أوجد حجماً هائالً من املعلومات يف كل " 

ويعد احلاسب اآليل بربجمياتـه ذات   ، مادة تعجز الدات الكبرية عن احتوائها 
الوسائط املتعددة أنسب وسيلة تستخدم ملواجهة هذا التدفق املعريف ، ملا حتمله من 
خصائص ومميزات كثرية جعلت استخدامها يف اـاالت التعليميـة واملواقـف    
املختلفة ليس فقط مثالياً ولكن صار استخدامها حتمياً ألن لغة الوسائط املتعددة 

           " الل احلاسب اآليل هي  لغة االتصال يف هـذا العصـر الـذي حنيـاه     من خ
  ) .  ٣، ص  م  ٢٠٠٤املطيعي والسيد ، (  
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٣  
 

 التقدم الفكري وليس نيوبال شك فإن التقدم التكنولوجي والعلمي هو ره
املعريف وحده ، والتقدم الفكري ما هو إال حصيلة توجيه واجتـهاد وتـدريب   

حني نتأمل الواقع جند أن التقدم العلمي الذي هو قائـد األمـم   ليس إال ، إننا 
القوية يف هذا الزمن ليس رهناً بالتقدم املعريف أو االقتصادي قدر ما هو مثرة من 

  .مثرات التقدم الفكري والنشاط العقلي 

ويكفي أن ننظر إىل ما جاء به دييننا احلنيف من حث على التدبر والتفكر   
أساس لإلنسان أن يكون إعمال العقل هو قائـده لشـق   لنرى كم هو مطلب 

ذَلك يبين كََََ قال تعاىل  .)١٦م ، ص  ١٩٩٦املانع ، ( احلياة  طريقه يف هذه
          وقـال )  ٢١٩آيـة   ،سـورة البقـرة  ( لَعلَّكُم تتفَكَّـرونَ  آلياتاللَّه لَكُم ا

يؤتي الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا وما :  أيضاً 
 ذَّكَّرابِألأُولُو ا إالّيلْب   )٢٦٩آية  ،  البقرة سورة (   

ويف اآلونة األخرية تعالت الصيحات الشاكية من نظام التعلـيم وبراجمـه    
تعلـيم   يفوتعالت االنتقادات املوجهة إىل املدارس و املتهمه ليس فقط بالتقصري 

التالميذ كيف يستخدمون عقوهلم ، بل فوق ذلك بأا تكاد تكون هي السبب 
، وذلك بسـبب تركيـز   يف إمخاد فتيل الرغبة يف التفكري أو استخدام العقل 

املدارس املبالغ فيه على عملية احلفظ واالستظهار األعمى يف معظم املواد ، ممـا  
جيعل التالميذ أشبه بغباوات يرددون ما يلقى هلم  من معلومات دون تأمـل أو  
تبصر أو سعي وراء استكشاف احلقائق ، وهذا القول  ال يعين أننا ننكـر مـا   

هو مطلوب كأداة تعليمية إلجادة البيان وحسـن   للحفظ من فائدة عملية ، إذ
اللفظ وهو مطلوب أيضاً ألداء العبادات  كحفظ القـرآن الكـرمي وبعـض    
          األحاديث الشريفة ، كمـا هـو مطلـوب كـذلك لتـدريب الـذاكرة       
وتقويتها ، إضافة إىل دوره املهم يف إكساب املهارة يف معرفة القوانني الرياضية 

فإذاً ال عيب يف احلفظ أو احلث عليه إذا كان .مية وما شابه ذلك والقواعد العل
يف موضعه الصاحل له ، وإمنا العيب يف االقتصار عليه بل وتعميمه على كثري من 
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٤  
 

        العلوم مما يعطل قوى التفكري األخرى يف التالميـذ باسـتثناء قـوة التـذكر    
  ) .  ١٧ ص  م ، ١٩٩٦املانع ، (

دريس املواد االجتماعية جند أن غالبية معلميها الذين وبالنظر إىل واقع ت
تتلمذوا على استخدام النظرية التقليدية لترابط األفكار يف التعليم ، يربرون 

إىل وجود خلفية  تركيزهم على حفظ كميات هائلة من املعلومات لتأكيد احلاجة
فاملعلم يفترض أن الطالب ينبغي عليه أن خيزن أكرب قدر ممكن  حقيقية للمتعلم،

   باإلضافة إىل . من املعلومات قبل أن يشارك يف إعادة بناء ما مت استظهاره 
ذلك ، فإن املعلم يفترض أن املعلومات أو احلقائق الوثيقة الصلة باملوضوع سيتم 

ستقبل الستخدامها يف استنتاجها عن طريق الذاكرة إذا دعت احلاجة لذلك يف امل
حل املسائل أو املشاكل ، أي أن املعلم يبين تعليمه على الفرضية اليت تقول أن 
            احلقائق اليت يتم تعليمها بصورة منفصلة ستتحول الحقاً إىل تعميمات مفيدة 

  )p43 ، 1974   ،Phillips ( .  

لذلك جلأ املعلمون إىل حشو ذهن املتعلم باملعلومات واحلقائق عـن طريـق   "
األسلوب التلقيين الذي جيعله مستقبالً ملا يلقى عليه بدون أي تفكري ، ممـا أدى  

يف حني أن املواد االجتماعية كغريهـا مـن   ، إىل هبوط كفاءة العملية التعليمية 
أرقى جوانب أخرى وحده بل هناك  املواد األخرى ال تقتصر على اجلانب املعريف

                      وهـذا مـا أكدتـه دراسـة    " دمتـها تنميـة الـتفكري   من ذلـك ويف مق 
  .  ) ٨-٧ ص ص،  م  ٢٠٠٢الردادي ، ( 

أن املـواد  ) "  ١٢٨هــ، ص   ١٤٢١دميـاطي ،  (وقد  أشارت دراسة 
مراحل التعلـيم   االجتماعية تساهم يف تنمية التفكري لدى التالميذ والتلميذات يف

املختلفة نظراً الرتباطها بالواقع واتمع الذي نعيش فيه كما أا ترتبط من حيث 
          األهــداف واحملتــوى وأوجــه النشــاط باإلنســان يف املاضــي واحلاضــر 
واملستقبل ، وبالتايل فإنه يتفاعل مع البيئة اليت يعـيش فيهـا ويتعـرف علـى     
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٥  
 

هه وحياول التغلب عليها أو الوصول إىل احللول عن املشكالت املختلفة اليت تواج
  " .  التفكري طريق تنمية 

وألن من أهداف املرحلة املتوسطة يئة النمو املعريف لدى املتعلم وإجياد طرق 
لعلمي واملنطقي إثرائه وغاياته لضمان إتاحة الفرصة أمامه لتعويده على التفكري ا

لذا ينبغي تدريب التالميـذ علـى    . ) ١٠٠، ص م ١٩٨٩احلقيل ، ( السليم  
التفكري العلمي يف تدريس املواد االجتماعية وخباصة اجلغرافيا وذلك عن طريـق  
بيان العالقة بني اإلنسان وبيئته الطبيعية وكيفية حتديد البيئة خلصـائص املدنيـة   

ستطاع املدرس من اوتطورها وكيفية توجيهها حلياة الشعوب ومصائرهم وإذا ما 
دريسه ملادة اجلغرافيا من أن يدرب التالميذ على املقارنة ومقابلة األدلـة  خالل ت

ووزن قيم األمور فإنه يكون قد جنح إىل حد كبري يف تدريبهم علـى الـتفكري   
العلمي الذي يستطيعون من خالله التفكري الواعي الذكي يف شـئون اإلنسـان   

  ) . ٢٤٥ -٢٤٤ ص  م ، ص ١٩٨٨، وآخرون اللقاين (  وعالقته ببيئته 

أن حمتـوى أي منـهاج   "   ) James  & Hebert  ( من  لٌوذكر ك
جانب املعلومـات ، والنشـاطات اخلاصـة باملهـارات      -دراسي يشمل إىل 

مشكالت ومتارين وأنشطة عقلية اهلدف منها هو تنمية أسـاليب   –واالجتاهات 
أسلوب التفكري العلمي ، وأسلوب التفكري املنطقي  : التفكري لدى املتعلمني مثل 

الناقد ، وإن كانت مجيع هـذه  كري اإلبتكاري ، وأسلوب التفكري وأسلوب التف
ــي    ــتفكري العلم ــو ال ــد ه ــلوب واح ــر يف أس ــاليب تظه                    "          األس

  ) .  ١٢٨، ص  ٢٠٠٢احليلة ، ( 

إن التفكري العلمي السليم هو الطريق إىل اإلبداع النظري والتأصيل التطبيقي 
يف شىت جماالت العلم واملعرفة والفن ، لذا البد أن تركز احلصـائل املعرفيـة يف   

الطالب على  مراحل التعليم بعامة ويف املرحلة املتوسطة خباصة على تنمية قدرات
ولكي يتحقـق  . هذا التفكري وتأطريه وفقاً للمسارات املنهجية العلمية املختلفة 

هذا التأطري البد أن تغري جهات االختصاص من املنظور احلايل لتصميم الـربامج  
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٦  
 

واملقررات املعتمدة على عرض املفاهيم واستخدام أساليب التلقني التقليديـة إىل  
د الذي يكفل للطالب كيـف يفكـرون ، وكيـف    املنظور الديناميكي اجلدي

يتعاملون مع آليات التفكري العلمي أي مع منهجيته وخطواته ومقتضيات تنفيـذ  
هذه اخلطوات ،  فالربامج واملقررات اليت تشحذ أذهان الطالب باملفاهيم اردة 

 اإلبداع ، وال متكن الطالب من تفعيل دمن الوقائع التطبيقية هي برامج عقيمة تئ
معرفتهم التفعيل الذي يسمو ا إىل مصاف الفكر العلمي املطلوب اليوم يف عامل 
العلوم والتقنية ، بل وتعيق املزواجة بني النظرية والتطبيـق أو بـني الشـمول    

  ) .  ١٥م ،  ص ١٩٩٨اخلطيب وآخرون ، ( والتخصص املعريف  الدقيق  

أن نبدأ فيها بتـدريب  وفيما يتعلق بالسؤال عن أنسب املراحل اليت ميكن   
رأي يرى بأن يؤجل ذلك إىل : أبناءنا على التفكري العلمي جند أن هناك رأيني 

أن تتجمع لدى الشباب حصيلة كافية من املعارف األساسية اليت جتعلهم قادرين 
على فهم وممارسة التفكري العلمي بنضج ومسؤولية ،  وبذلك تكون املرحلـة  

لتعليمية للتدريب على هذا التفكري وفق مـا يـراه   الثانوية هي أنسب املراحل ا
فريى : أما الرأي اآلخر الذي يؤيده الفكر التربوي املعاصر .أنصار هذا االجتاه 

بأن عملية التدريب على تنمية التفكري العلمي جيب أن تبدأ مع الطفـل منـذ   
يف كل مراحل تعليمه األوىل وأن يصبح ذلك عمالً متكامالً مع العملية التربوية 

وتؤيد الباحثة  هذا الرأي ألن الطفل بطبيعته كائن حي نشط  يسعى . مراحلها 
للمعرفة  ويتمتع بقدرة فائقة على حب االستطالع ، ومن خالل تفاعله النشط 

املعلومات عن املهارات فصل فيها تنيكتسب خربات متكاملة وذات معىن ، ال 
ل يف تعلمه يتمثـل كـل هـذه    فالطف. أو طرق التفكري واالجتاهات أو القيم 

اجلوانب يف مواقف متكاملة ،  وهي بذلك فقط تصبح ذات معىن بالنسبة له ، 
إن التعلم ال يكون وظيفياً أو ذا معىن إال إذا كان أساسه فهم وإدراك احلقيقـة  

ص هــ ، ص   ١٤١٦الديب ، (  التفكري طريق  وهذا الفهم ال يتأتى إال عن
١٥٢-١٥١ . (  
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فمنذ أن خلق اهللا تبارك وتعاىل اإلنسان على األرض وهو مميز عن سـائر   
املخلوقات بنعمة املعرفة ، فقد علم اهللا آدم األمساء كلها وأمـر  املالئكـة أن   
تسجد له ، ال لقداسة اإلنسان وال ألنه أفضل من املالئكة ، ولكن لقيمة نعمة 

ل حب املعرفة واالستزادة منـها  العقل واملعرفة اليت وهبها اهللا لإلنسان ، وجع
فطرة كامنة فيه ، وملا كان البصر هو نافذة العقل فقد قال تعـاىل يف حمكـم   

اقترنت إذ ) . ٢٠آية ، سورة الذاريات (  تبصرونَال وفي أَنفُِسكُم أَفَ : الترتيل 
  )  .  ١٠م ، ص  ٢٠٠٤املطيعي والسيد ، ( احلكمة منذ األزل بالبصرية  

إال أن هناك اعتقاد لدى بعض املربني أن التفكري ال يتم إال بواسطة وسائل " 
لفظية األمر الذي جعل املناهج تم بتوفري خربات تعمل على تنميـة التمثيـل   
اللفظي لألشياء واألفكار ، وال توفر خربات كافية لتنمية التمثيل الصوري اليت 

واضحاً يف معظم املناهج العربية  تسهم يف تنمية التفكري البصري ، ويظهر ذلك
اليت تكاد تكون ختلو من النشاطات اليت تعمل على تـدريب الطلبـة علـى    
استخدام الوسائط الصورية يف التفكري  ، وقد انعكس هذا سلباً على إمكانيـة  
  ربط اخلربات احلسية اليت تعمل على تنمية التفكري البصـري مـع اخلـربات    

  ) . ١٥٨م ، ص  ٢٠٠٤الكحلوت ، " ( اللفظية  

، ومن هنا ظهرت أمهية برجميـات  بصورة أفضل  إن اإلنسان يتعلم بصرياً 
نـه مـن   الوسائط املتعددة اليت تغين العملية التعليمية بإعطاء املريب أدوات متك

  فالوسائط املتعددة حتفز على التفكري بصرياً  جيد ،وصول والتدريس بشكل  ال
  . )   ١٥١ص   م ،٢٠٠٢ ، فلحي (  

ونظراً للدور اهلام الذي يلعبه التفكري البصري فقد زاد اهتمـام البـاحثني   " 
بدراسته ، خصوصاً بعد ظهور نظرية الدماغ ذي اجلـانبني ، حيـث تشـري    
البحوث احلديثة على نصفي الدماغ ، أنه يوجد طريقتان خمتلفتان ومتكاملتـان  

، حيث يقـوم النصـف   األوىل خطية تسري خطوة خبطوة : ملعاجلة املعلومات 
األيسر للدماغ بتحليل األجزاء اليت تشكل النموذج أو النمط ، والطريقة الثانية 
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تعمل على إجياد العالقات املكانية البصرية اليت تشكل هذا النموذج ويتم ذلك 
يف النصف األمين من الدماغ ، وقد أظهرت هذه الدراسات أيضاً وجود زيادة 

ألمين من الدماغ عندما يقوم الفـرد مبهمـات   ملحوظة يف نشاطات النصف ا
تتطلب التفكري البصري ، وزيادة ملحوظة يف نشاطات النصف األيسر إذا قام 

   )  ١٣٩، ص  م ٢٠٠٤الكحلوت ، "  ( الفرد مبهمات تتطلب التفكري اللفظي

فالوسائط املتعددة  تعين  استخدام أكثر من وسيلة تعليميـة يف املوقـف   "
  ف من برجميات الكمبيوتر اليت تـوفر املعلومـات بأشـكال    الواحد ، وإىل ص

خمتلفة ، كالصوت والصورة والرسوم املتحركة ، إضافة إىل النصوص ،  وتوفر 
ربطاً حمكماً للمعلومات بأشكاهلا Multimedia  برجميات الوسائط املتعددة 

احة فرصة املختلفة ، وأفضل ما تقدمه الوسائط التعليمية املتعددة للمتعلم هو إت
ومزج متزايد للنص اللفظي ) صوت وصورة وحركة  ولون ( برنامج متكامل 

واملرئي وإمكانية الدخول والقفز والتصفح والتعديل والتنقل حبرية عرب خـزان  
  ) . ١٣٤-١٣١ص ، ص   ٢٠٠٢السيد ، "  ( املعلومات 

أن التـدريس باسـتخدام   )   Stresbel , 1998,  p297(وذكـر  
التعليمي من  والربنامجالوسائط املتعددة خيلق التفاعل النشط االجيايب بني املتعلم 

                               .خالل احملاكاة وحل املشكالت وحرية التفاعل مع احملتوى التعليمي

أن التطور الذي حدث يف برجميات )   Gates, 1995, p299(وأشار     
الوسائط املتعددة وضع املتعلمني ضمن خيارات عديدة مـن اخـتالف الزمـان    
واملكان ، نوع التدريب والتعليم وحتسني األداء ، حتسني خربات التعليم للطلبـة  
من خالل جتربة العلم التفاعلية القائمة على تعدد احلواس ، والفصول الدراسـية  

ا متنح الصغار والكبار خربة تعليمية حماكية للواقعالتخيلية إ         .                                                           
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ويستطيع املعلم استخدام الوسائط املتعددة كأداة لعرض املادة العلميـة  " 
الفقـرات  وذلـك بتقـدمي    Data Show )( داخل الفصل باستخدام 

و متحركـة   ثابتةاألساسية ملادة الدرس مبا تتضمنه من نص ورسوم وصور 
وصور فيديو تربز أمهية املادة العلمية للطالب ، وتليب احتياجـام ، كمـا   
ظهرت بعض اآلراء احلديثة واملتطرفة اليت تنادي بإلغاء دور املعلـم لوجـود   
الوسائط املتعددة بل ذهب بعضهم إىل أكثر من ذلك وهو يشيع فكرة معرفة 

وذلك باالستغناء عنهما بشـكل   املادة العلمية من خالل دور الكتاب واملعلم
كامل بسبب وجود الوسائط املتعددة ، وهذا يتناىف مع الوضع احلقيقي الذي 
ال غىن فيه عن دور املعلم والكتاب ، فالوسائط املتعـددة وسـائل تعليميـة    
تساعد املعلم على توضيح املادة الدراسية وشرحها وال ميكن أن تلغـي دوره  

احل التعليمية األساسية ألن الوسائط التعليميـة أو  يف التعليم خصوصاً يف املر
حىت الوسائل التعليمية ككل ال ميكن وحدها حتقيق األهداف التعليمية بشكل 

  ). ١٨٧ -١٧٧هـ ، ص  ١٤٢٣الشرهان   ( "  قاطع دون وجود املعلم
 

من حاسة من حواس  أكثرويف علم النفس يقول العلماء انه لو اشتركت " 
   .اإلنسان يف إدخال املعلومة ملخ اإلنسان تكـون فرصـه تـذكرها أكثـر     

      ويتضح احتياجنا لوسيلة تعليمية توفر لنـا تقـدمي املعلومـات يف شـكل     
        سـهله   ويفضل أن تكـون مرئيـة ومرتبطـة بصـوت وصـوره،      مبسط ،

"  إمكانيـــة تكرارهـــا بـــنفس الكيفيـــة    والتعامـــل ،
)http://www.alyaseer.gov.sa/forum/topic.asp?TOPIC_ID=133 (.  

وهذا ما توفره برجميات الوسائط املتعددة حيث ختاطب أكثر من حاسة من    
ــا بشــكل جيــد                           حــواس اإلنســان ممــا جيعــل املعلومــات تصــل إلين

  ) . ١٥١م ، ص  ٢٠٠٢فلحي ، ( 
  

http://www.alyaseer.gov.sa/forum/topic.asp?TOPIC_ID=133
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لو عدنا إىل القرآن الكرمي لوجدنا أن القرآن عندما يتحـدث عـن خلـق    و
اإلنسان يعدد أدوات التعليم واملعرفة اليت خلقها اهللا يف اإلنسـان ، فلـم خيلـق    
 اإلنسان عبثاً وإمنا خلق لتحقيق غاية كربى فجعل اهللا يف خلقه ما ميكنه من حتقيق
هذه الغايات ، وذكر أدوات التعلم واملعرفة بالذات يف جمرى احلديث عن خلـق  
   اإلنسان يف القرآن هو تأكيد ألهم ما يف اإلنسان للسعي وراء مـا خلـق مـن    

ثُم سواه ونفَخ فيـه     :أجله ، ومن هنا كان دينه دين العلم واملعرفة قال تعاىل 
         سـورة ( ما تشـكُرونَ  الًفْئدةَ قَليبصار واألاَأللَكُم السمع ومن روحه وجعلَ 

يتكرر هذا املعىن وعادة ذا الترتيب يف آيات كثرية يف القرآن   )٩آية  ، السجدة 
الكرمي ، فعندما خلق اهللا تعاىل اإلنسان جعل يف خلقه الوسائل اليت تـدل علـى   

خلق اإلنسان ليعبد اهللا وعبادة اهللا تفترض القـدرة  .جلها الغايات اليت خلق من أ
على معرفته وهذه القدرة البد هلا من أدوات فزود اهللا اإلنسان بـأدوات العلـم   
واملعرفة وما تنطوي عليه من قدرات زود اهللا اإلنسان ا ألغراض تتعلق بوجوده 

قف على إشراك أكرب ومبصريه ،ومن هنا نتوصل إىل أن جناح العملية التعليمية يتو
عدد ممكن من أدوات التعلم واملعرفة يف تلك العملية فالعملية اليت تشترك فيهـا  
حواس اإلنسان وعقله وقلبه وروحه تكون بال شك أكثر فاعلية يف الـتعلم ويف  

  ) .  ٩-٧ ص م ، ص ١٩٨٦الكلوب ، ( تنمية ملكاته يف املعرفة   
  

يف مقال لـه يف  ) صاحل فخري ( وقد عرب الكاتب الصحفي واألديب العريب  
عن أزمة النظم التربوية العربيـة  " ثقافة األذن " جريدة الدستور األردنية بعنوان 

  :اليت تقتل احلواس بقوله 
حنن العرب ثقافتنا مسعية كالمية ، األذن هي نافذتنا على العامل فيما بقيـة  " 

لقد كان العامل إىل قـرن  . ة ال نستخدم من طاقاا إال القليل احلواس شبه معطل
مضى حييل كل شيء إىل كالم ، لكن التطور التكنولوجي اهلائل ودخولنا عصر 

وال نعرف ماذا خيبئ لنا تطـور  ( السينما مث التلفزيون مث الكمبيوتر مث اإلنترنت 
واس تـتغري ، فـالعني   جيعل مراتبية احل!!! ) التكنولوجيا املتسارع من مفاجآت 
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وعلينا أن ندرك أن تغري مراتبية احلواس . أعلى يف هرم استقبال املعرفة من األذن 
يعين أن أنظمة التعليم جيب أن تتغري ، وأن املناهج املوجودة اآلن ال تفي حباجات 

إن الذاكرة البصرية ألطفالنا . الطفل الذي يتلقى معرفته من التلفزيون والكمبيوتر 
ة أكثر من ذاكرتنا حنن ألم يتواصلون مع معرفة العصر بطريقة أفضـل  مشحوذ

منا ، فقد تربينا حنن على استخدام األذن أكثر ، فيما تربوا هم على اسـتخدام  
العني أكثر ، ولعل ذلك يتطلب منا أن نكف عن حتويل الفنون واملعارف مجيعها 

ملناهج الـتلقني أن ترحـل   وقد آن . إىل كالم ألننا نعيش عصر الثقافة البصرية 
   لتحل حملها املناهج اليت تعلم الطفل أن يتشرب املعرفة حبواسه مجيعـاً ال بأذنـه  

  ) .  ١٧٠م ، ص  ١٩٩٩جروان ، " ( فقط 

ونظراً الزدياد خطورة وأمهية العملية التعليمية ، وخاصة يف هـذا العصـر    
يـا وثـورة   بعصر احلاسـوب وعصـر التكنولوج  "  يدعىالذي حنياه والذي 

اليت تعصف باإلنسان من كل جانب ، وتطوقه وتشـمله حبيـث   " املعلومات
يصبح ال يساوي شيئاً إن مل يلم ا أو يتعامل معها ،  وألن اإلنسـان مـدين   
واجتماعي بطبعه ، فهو ال يستطيع أن ينأى بنفسه عنها ، أو يبقى نفسه معزوالً 

عات وأحداث ، وال يستطيع عن العامل ، وما جيري حوله من تطورات واخترا
حىت ولو رغـب يف   –به واعتاد عليه أَنِس  أيضاً أن يبقى نفسه على منط حياة

ألنه يعيش ضمن جمموعة عاملية حتتاج إليه وحيتاج إليها ، وبالتايل فهو  –ذلك 
مضطر ألن خيتلط ا ، ويساير تطورها ، ويطلع على ما جيري فيها ، وحيقـق  

ندماج ا كغريه من الناس ، وليس أقل من الناس ، مـن  إنسانيته من خالل اال
هنا تكمن أمهية مسايرة العملية التعليمية ملا جيـري يف العـامل مـن ثـورة يف     
املعلومات واالختراعات والتطورات ، وتكمن أمهيـة أن تسـتوعب العمليـة    
التعليمية التكنولوجيا ، اليت تعين يف أبسط معانيها الـتفكري العلمـي املـنظم    
والتحكم والضبط ، وأن ضمها وتصبح جزءاً مـن مناهجهـا ، وأسـاليبها     
وطرائقها التدريسية مبـا يـتالءم وبيئتـها وثقافتـها وخصـائص جمتمعهـا       

)http://najah.edu/arabic/conferences/it/1.htm ( .  

http://najah.edu/arabic/conferences/it/1.htm
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 تطبيـق ونظراً حلداثة البيئة التربوية يف اململكة العربية السـعودية يف جمـال       
التقنيات التعليمية وقلة الدراسات اليت تعرضت لألثر الذي حيدث من تطبيق تقنية 

فقـد    -على حد علم الباحثـة  -الوسائط املتعددة  يف تدريس اجلغرافيا وذلك 
    . رأت الباحثة ضرورة البحث يف هذا املوضوع
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  :مشكلة الدراسة 
تعمل اململكة العربية السعودية على حتقيق نقلة نوعية حنو الوصول إىل عصر  

املعلومات ومن مث جمتمع املعرفة، ولكي تصبح هذه الرؤية حقيقية تعمـل وزارة  
التربية والتعليم على االنتقال حنو جمتمع تقين، وقوى عاملة مفكرة قادرة علـى  

لذا جيـب أن ينتقـل التعلـيم     . إلجناز والعمل يف عامل تسوده مفاهيم العوملةا
املدرسي من مستوى حفظ املعلومات إىل مستوى التعلم الذي يكسب املـتعلم  

وسـوف  . العديد من املهارات اليت أصبحت ضرورية بل حيوية يف عاملنا اليوم
يقود هذا التغيري اتمع السعودي حنو وجود جيل أفضل يحسـن اسـتخدام   

ومن هنـا تعـددت   .وقادر على اإلبداععلمياً ا التقنيات املتوفرة، ويفكر تفكري
أساليب التعلم املوجهة إىل الطالب للتفاعل مع مقتضيات العصر احلايل واملستقبل 
املنظور، ومن مث يكون متعلما نشطًا يستفيد من مجيع املعطيات املتوفرة لـه يف  

.  لفـة ، ومن مث مواصلة تعليمه عرب املراحـل التعليميـة املخت  بكفايتهاالرتقاء 
) www.almarefa.com/artical.com.ph?id=306 ( .  

  
وتنفيذاً لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني بوضع برنـامج عملـي بسـيط        

والدفع ا ما أمكن " برنامج إذكاء العقول الوطنية " يتناول قضايا التربية ومنها  
حنو إتباع األسلوب العلمي باعتباره جزءاً من عاملنا املعاصر وذلـك يف كافـة   

.                                                                        والتحديث والتطوير  مناحي احلياة الطاحمة يف صعود سلم اإلصالح
)http : //www .minshawi .com/ vb/ printthread> php?t=113 .(  

  
ويتطلب ذلك أن تم املؤسسات التربوية بتطوير مهارات التفكري العلمـي   

املـتغريات ، وإتقـان لغـات العصـر     والتكيف املعريف والنفسي للتعامل مع 
وتكنولوجيا احلصول على املعلومات ذلك أن التقنيات التعليمية هـي تقنيـات   

  .                            التفكري     مستمدة من أساليب
 )http:// www.alyaseer. Gov.sa/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27715 . (  
  

http://www.almarefa.com/artical.com.ph?id=306
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اليت تناولت برجميات الوسائط املتعددة  وبالرغم من وجود العديد من األحباث
وذلـك يف اململكـة العربيـة    وأثرها على التحصيل يف خمتلف املواد الدراسية 

  -على حد علم الباحثة –بني هذه األحباث  حبثأي إال أنه ال يوجد السعودية 
تناول موضوع الوسائط املتعددة وأثرها يف تنمية مهارات الـتفكري العلمـي يف   

  .  رافيا مادة اجلغ
  
وانطالقاً من كل ما سبق برزت ضرورة القيام ذه الدراسة لتحسني طـرق      

  .تدريس املواد االجتماعية وخباصة مادة اجلغرافيا 
  

  : أسئلة الدراسة 
  :مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التايل  احنصرت  
مهـارات  ما فاعلية الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة يف تنميـة   -

طالبات الصف األول املتوسـط  دى التفكري العلمي و التحصيل واالحتفاظ ل
  يف مادة اجلغرافيا  ؟

  
 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية 

  
تنمية مهـارات  التعليمية ذات الوسائط املتعددة يف ما فاعلية الربجميات  - ١

 مادة اجلغرافيا ؟يف األول املتوسط  طالبات الصفدى التفكري العلمي ل
  
لمي التحصيل العالتعليمية ذات الوسائط املتعددة يف ما فاعلية الربجميات  - ٢

 يف مادة اجلغرافيا  ؟لدى طالبات الصف األول املتوسط 
 
طالبـات  ذات الوسائط املتعددة على قدرة ما فاعلية الربجميات التعليمية  - ٣

  اجلغرافيا ؟ يف مادةباملعلومات  االحتفاظ يف الصف األول املتوسط 
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  : الدراسة فروض
  :اقتضت مشكلة الدراسة صياغة الفروض التالية   
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسـطي درجـات طالبـات     - ١

الاليت درسن باستخدام الربجميات التعليميـة ذات  ( اموعتني التجريبية
كل يف ) الاليت درسن بالطريقة التقليدية ( والضابطة ) الوسائط املتعددة 

اختبار مهارات التفكري العلمي مهارة من مهارات التفكري العلمي ، ويف 
 .ككل 

درجـات طالبـات    يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسـطي ال  - ٢
لربجميات التعليميـة ذات  الاليت درسن باستخدام ا( اموعتني التجريبية 

يف ) التقليديـة  الاليت درسن بالطريقـة  ( والضابطة )الوسائط املتعددة
 .االختبار التحصيلي

 
درجـات طالبـات    يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسـطي ال  - ٣

الاليت درسن باستخدام الربجميات التعليميـة ذات  ( اموعتني التجريبية
 يف) الاليت درسن بالطريقة التقليديـة  ( والضابطة )   املتعددةالوسائط 

  ) .االحتفاظ ( االختبار البعدي املؤجل 
 

  :أهداف الدراسة 
 : هذه الدراسة إىل  تدفه    
تنمية يف التعرف على فاعلية  الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة   -١

يف مـادة   طالبات الصف األول املتوسطدى مهارات التفكري العلمي ل
 .   اجلغرافيا

  
 يف تنمية التعرف على فاعلية  الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة   -٢

 يف مادة اجلغرافيا   طالبات الصف األول املتوسطدى التحصيل العلمي ل
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ذات الوسائط املتعـددة علـى    التعرف على فاعلية  الربجميات التعليمية -٣
 . يف مادة اجلغرافيا طالبات الصف األول املتوسط على االحتفاظقدرة 

 
  :  الدراسة  أمهية

  :وجوه أمهها ما يلي  تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من عدة 
تناولت فاعلية   -على حد علم الباحثة   -قد تعد هذه الدراسة أول دراسة  -

الوسائط املتعددة يف تنمية مهارات الـتفكري العلمـي  يف مـادة     برجميات
  .اجلغرافيا وذلك يف اململكة العربية السعودية

  
يـة ذات  تلقي هذه الدراسة الضوء على مدى تـأثري الربجميـات التعليم   قد -

الوسائط املتعددة على تنمية التفكري العلمي والتحصيل واالحتفـاظ لـدى   
طالبات املرحلة املتوسطة اليت قد تؤدي إىل حتسني العملية التربوية وتيسـر  

 .بعض صعوبات التعلم 
 
قد تعد هذه الدراسة استجابة لدعوة كثري مـن املتخصصـني يف التربيـة      -

غريات والتطورات العلمية والتقنيـة الـيت   ومسايرة االجتاهات احلديثة والت
تشكل حتدياً دائماً للمناهج وطرائق التدريس وأساليب الـتعلم ، وحـافزاً   

 .لتطورها 
 
قد تيسر الطريق أمام املعلمني للقيام بالتدريس الفعال للجغرافيـا لتحقيـق    -

وهـي بـذلك تضـع    ، األهداف املرجوة يف تعليم مادة اجلغرافيا وتعلمها 
 . اليت ينادي ا رجال التربية موضع التطبيق  التوجهات

 
تأمل الباحثة أن تسهم هذه الدراسة يف توجيه األنظار إىل استخدام الوسائط  -

عن اجلمود اً التعليمية املتعددة واستثمارها يف تيسري  تعلم مادة اجلغرافيا بعيد
 . وامللل
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خاصـة املهـتمني   إن نتائج هذه الدراسة قد تفيد وزارة التربية والتعليم  و -
يضمن إكساب التالميذ الذي ميكن أن بالتطوير التربوي يف حتديد األسلوب 

 . تعلم مادة اجلغرافيا  للمهارات الالزمة يف
 
إن هذه الدراسة يؤمل منها أن تتوصل إىل توصيات قد تؤدي إىل حتسـني    -

 .طرق تدريس مادة اجلغرافيا 
  

  :حدود الدراسة 
  :باحلدود التالية  هذه الدراسة حتددت
اقتصرت الدراسة على عينة من طالبات الصف األول املتوسط وذلـك   - ١

 .يف املدينة املنورة 
 
مـن  ) وحدة املناخ ( : على تدريس الوحدة الثالثة الدراسة  تاقتصر  - ٢

عـام  ) بنـات  ( كتاب اجلغرافيا الطبيعية للصـف األول املتوسـط   
املتوسـطة  يف ، هـ  للفصل الدراسي الثـاين   ١٤٢٨ -هـ ١٤٢٧

، باستخدام برجمية تعليميـة متعـددة   السابعة والعشرون باملدينة املنورة 
 .الوسائط 

 
قياس أثر برجميات احلاسب اآليل التعليمية ذات الوسـائط املتعـددة يف    - ٣

تدريس موضوعات الوحدة الثالثة وحدة املناخ من كتـاب اجلغرافيـا   
  هـارات الـتفكري   م: ثالث متغريات هـي   يفللصف األول املتوسط 

 .العلمي ،التحصيل ، االحتفاظ 
 

التذكر، الفهـم ، التطبيـق    ( اقتصرت الدراسة على قياس مستويات   - ٤
 .اجلانب التحصيلي  قياس يف) التحليل ، التركيب 
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حتديـد  ( اقتصرت الدراسة على قياس مخس مهارات للتفكري العلمي   - ٥
 ) ، التفسري ، التعميم ة الفروض الفروض ، اختبار صح اختياراملشكلة ، 

 
هــ  ١٤٢٨حتددت الدراسة بالفصل الدراسي الثاين للسنة الدراسية   - ٦

املتوسطة السابعة والعشرون يف املدينة املنورة ، ومت اختيـار   ،م  ٢٠٠٧
 .  عمديهاملدرسة بطريقة 

 
مخسة أسابيع بواقع حصتني يف األسبوع تطبيق الدراسة  استغرقت مدة  - ٧

  .  أي أن التجربة  استغرقت عشر حصص  
  

  :مصطلحات الدراسة 
  ) Effectiveness: (الفاعلية  -    

كون الشيء فاعالً وهي مقدرة الشيء علـى  :" لغة  الفاعلية )زيتون (  يعرف
هداف أو املدخالت القدرة على إجناز األبأا : صطالحاًاكما يعرفها  .  التأثري 

ــائج                         ".حــد ممكــن  املرجــوة والوصــول إليهــا بأقصــى لبلــوغ النت
  . )٤١ص م ، ٢٠٠٥زيتون ، ( 
  

األثر الذي تتركه طريقة تدريس مقـرر اجلغرافيـا   :   وتعرفها الباحثة إجرائيا 
التفكري  مهارات الطبيعية وحدة  املناخ بواسطة برجمية الوسائط املتعددة يف تنمية

العلمي والتحصيل واالحتفاظ لطالبات الصف األول املتوسط من خالل اختبار 
  . التفكري العلمي واالختبار التحصيلي املعد للتجربة 

  
  Software): (الربجميات -   
هي املكون الثاين من مكونات احلاسب ، وتقوم بوظائف حمددة يف احلاسـب  " 

أي أمر ، ويتم تصميم الربجميـات مـن قبـل    وهي اليت توجه احلاسب لعمل 
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، ص  ١٤٢٥املوسى ، )"  ( املربجمني ( أشخاص متخصصني يطلق عليهم اسم 
  ) . ٣٢ – ٣١ص 

  
  ) (Instructional Software: الربجميات التعليمية   - 

عبارة عن أوعية خاصة على شكل قرص دائري :  وتعرفها الباحثة إجرائيا بأا 
  ) .  CD-Rom( لتخزين املادة التعليمية ويطلق عليها 

  
  )  Multimedia:(الوسائط املتعددة  -
وتاسطوانة مضغوطة دائرية الشكل هي : ف الباحثة الوسائط املتعددة إجرائياً عر

 عدة وسائط مسعية وبصـرية   عرض املادة التعليمية عن طريق  ويتم بواسطتها 
وتستخدم احلاسوب لعرضها على شاشة العرض عـن طريـق جهـاز     ،  معاً

 .  )  Data Show( اإلسقاط الضوئي 
  
  )   (Scientific Thinking: التفكري العلمي  -

لتنظيم األفكار عملية عقلية : إجرائيا بأنه التفكري العلمي وتعرف الباحثة     
بطريقة منطقية يف حماولة حلل مشكلة ما بإتباع خطوات ومهارات معينة 

حتديد املشكلة ، اختيار الفروض ، اختبار صحة الفروض ، التفسري  : تتضمن
التعميم والذي ميكن قياسه مبقدار ما حصلته الطالبة من درجات يف اختبار 

  .التفكري العلمي 
  
  :  )Achievement: ( التحصيل  -

بأنه مقدار ما حتصلت عليها الطالبـة مـن   : وتعرف الباحثة التحصيل إجرائيا 
معلومات وخربات ومهارات من خالل ما درسته الطالبة  يف الوحـدة الثالثـة   

اخ من مقرر اجلغرافيا الطبيعية  للصف األول املتوسط يف املسـتويات  وحدة املن
       مـن تصـنيف   ) التحليل  ، التركيـب  ، التذكر ، الفهم ، التطبيق ( املعرفية 
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بلوم ، ويقاس بالدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف االختبار املعد لـذلك بعـد   
  .التأكد من صدقه وثباته وموضوعيته 

  
  )  Retention(  :االحتفاظ -

قياس قدرة الطالبة علـى االحتفـاظ   : وتعرف الباحثة االحتفاظ إجرائيا بأنه 
باملعلومات بعد االنتهاء من عقد االمتحان البعدي بفترة زمنية تقـدر بـثالث   

  .  أسابيع 
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  :إجراءات الدراسة 
لإلجابة عن األسئلة اليت حتددت فيها مشكلة الدراسة اُتبعـت اإلجـراءات   

  : التالية 
  :وتشمل : الدراسة النظرية : أوالً     
  :أدبيات البحث  -أ

  .الدراسات السابقة -ب
  
 : البحثحتديد جمتمع : ثانياً   

وهم كل من نستطيع أن نعمم عليهم نتائج البحث ، ويتكون  جمتمع البحـث  
  . احلايل من مجيع طالبات الصف األول املتوسط  يف التعليم العام يف املدينة املنورة

  
  : البحث اختيار عينة :  ثالثاً 

تكونت من فصل واحد من الصف األول املتوسط   :جمموعة ضابطة  •
باملدرسة السابعة والعشرين باملدينة املنورة اختريت بطريقـة العينـة   

 . العشوائية لتدريسها وحدة عناصر املناخ بالطريقة التقليدية
تكونت من فصل واحد من الصف األول املتوسط : جمموعة جتريبية   •

املنورة واختريت  بطريقة العينـة   باملدرسة السابعة والعشرين باملدينة
" املنـاخ  "  سها وحدة العشوائية وذلك لتطبيق جتربة البحث  وتدري

 .الوسائط املتعددةبرجميات باستخدام 
  
  : البحثأدوات : رابعاً   
 

وهو من إعـداد  التفكري العلمي وتقنينه حسب البيئة السعودية  اختبار - ١
 .الباحثة 

  .الباحثة اختبار حتصيلي مقنن من إعداد  - ٢
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 :الدراسة التجريبية : خامساً
  :اتبعت الدراسة التجريبية اخلطوات التالية   

حتليل حمتوى موضوعات الدراسة لصياغة األهداف السلوكية وفقاً -١ 
، التذكر ، الفهم ، التطبيق ، التحليل : ( للمستويات املعرفية التالية 

  ) .التركيب 
 .ى اموعتني التجريبية والضابطة عل قبلياًتطبيق االختبار التحصيلي  - ٢
تطبيق اختبار مهارات التفكري العلمي  قبلياً  على اموعتني  - ٣

 .التجريبية والضابطة
 حصص بواقع حصتني يف األسبوع ١٠قيام الباحثة بالتدريس حوايل  - ٤
 تطبيق االختبار التحصيلي بعدياً على اموعتني التجريبية والضابطة  - ٥
بعدياً على اموعتني التجريبية مهارات التفكري العلمي تطبيق اختبار  - ٦

 .والضابطة
تطبيق االختبار التحصيلي بعدياً على اموعتني الضابطة والتجريبية  - ٧

 .على االحتفاظ  ة الطالبات بعد مرور ثالث أسابيع  لقياس قدر
 .معاجلة البيانات إحصائياً  - ٨
 .مناقشة وحتليل النتائج  - ٩
 .تالتوصيات واملقترحا -١٠

وبعد هذا العرض العام حملتويات البحث يقدم الفصل التايل أدبيات البحث  
  . بشقيها اإلطار النـظري ، والدراسات السابقة 
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  :الفصل الثاني 
  ) أدبيات البحث ( 

   :ويشمل 
  

 
ً
 اإلطـار الـنــظري:  أوال

                
ً
 الدراسات السابقة: ثانيا
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  أدبيات البحث : الفصل الثاني                      
، وهو   يويتناول اإلطار النظر:  اجلزء األول،  جزئيني وينقسم هذا الفصل إىل

  :  مباحثمقسم إىل أربعة 
  .ب اآليل ــاســـاحل: األول  املبحث
  .البـرمـجيـات التعليمية : الثاين  املبحث
  .ددة ـتعـائط املــالوس: الثالث  املبحث
  .ر العـلمي ـيـكـالتـف: الرابع  املبحث

  
  : تناول الدراسات السابقة حسب احملاور التالية  فيه وجيري:  أما اجلزء الثاين

  .دراسات عن الربجميات التعليمية :  احملور األول
  .دراسات عن الوسائط املتعددة : احملور الثاين 
  . يفكري العلمـة التـميـدراسات تتعلق  باستخدام احلاسب اآليل يف تن:  احملور الثالث

  .ماعية ـتـواد االجـلمي يف املـت التفكري العـات اليت تناولـالدراس:  الرابع احملور
  . ا ـغرافيـادة اجلـاسب اآليل يف مـخدام احلـدراسات تتعلق باست : اخلامس احملور
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  اإلطار النظري : الجزء األول 
  احلاسب اآليل  : املبحث األول

  :مفهوم احلاسب 
  : املعىن اللغوي 

  املـال وحنـوه   ) حسـب  ( حتت كلمة ) حاسوب ( ورد التعريف اللغوي لكلمة "  - 
م ١٩٩٢،آخـرون  أنيس و("  ، فهو حاسب رهوقدحساباً ، وحسباناً ، عده  وأحصاه  

  ).١٧١ص 
  
  .املاهر يف احلساب ) : احلاسب ( ورد تعريفاً لكلمة "  ويف احمليط معجم اللغة  -  

آخـرون  اللحمي ،أديب و. ( "  اإللكتروين ، أو احلاسوباحلاسب اآليل ، أو احلاسب 
  .) ٤٣٢ص ،م ١٩٩٦

  
كمبيـوتر    " كلمـة  فقد أشار إىل أن  ) ٢٨٣م ،ص ٢٠٠٣سامل وسرايا ، (  أما   -  

Computer    للفعل اإلجنليزيTo Compute  أي حيسب أو يعد أو حيص  "  
  

  : االصطالحياملعىن 
  :عدة تعريفات علمية خمتلفة للحاسوب  هناك                           

عبارة عن آلة الكترونية صممت الستالم وختزين وإجراء العمليات على البيانات من "  -
أجل إجراء  مجيع العمليات السهلة والصعبة بطريقة دقيقة ومنظمة وسريعة للحصول 

ــى ا ــات   علـ ــراء  العمليـ ــن إجـ ــائج مـ ــأوتوملنتـ                                                   ."ً ااتيكيـ
 ) . ١٩-١٨ ص  ، ص  م٢٠٠٤عيادات ، ( 

 
عبارة عن جهاز إلكتروين قادر على استقبال البيانات وختزينها مث معاجلتـها طبقـاً   "  -

القـرارات   الختاذللحصول على املعلومات الالزمة ) برنامج ( موعة من التعليمات 
 ) .١٠م ، ص ٢٠٠٣مد و مرزوق،حم(   "املختلفة
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٢٦ 

عبارة عن جهاز آيل يساعد على  " :بأنه ) ١٦ص ،  هـ ١٤٢١،  الغامدي( ويعرفه  -
إمتام العمليات احلسابية واملنطقية وعمليات املقارنة املختلفة بواسطة برنامج مكون من 

          "احلاجة    عدة تعليمات لذلك الغرض ، مع ختزينها وحفظها واسترجاعها وقت
  
ومعاملتها حبيث  واختزااالبيانات  باستقبالعبارة عن آلة  إلكترونية مصممة تسمح "  -

ميكن إجراء  مجيع العمليات البسيطة واملعقدة بسرعة واحلصول علـى نتـائج هـذه    
 ) . ٢٤٨، ص  م٢٠٠٠عبيد ، (  "  العمليات بطريقة آلية

  
       جهــاز آيل ، خيــزن  : " بأنــه  )٥٠ص هـــ، ١٤٢٢النمــري ،  ( تعرفــه  و -

      املعلومات ، ويعاجلها بسرعة عالية ، ودقـة متناهيـة ، ليقـدمها بطريقـة مـثرية      
 .    " املستخدم ومتدرجة ، تكفل التقدم يف استيعاا حسب قدرة 

  
عبارة عن جهاز إلكتروين يقوم بتحليـل  : وتعرف الباحثة احلاسب اآليل إجرائياً بأنه  -

وختزينها وإخراجها يف هيئة معلومات ) البيانات ( يل ومعاجلة املدخالت وتنظيم وتشغ
  . تتميز بالدقة املتناهية 

  
  : Instructional Computerاحلاسوب التعليمي 

جهاز حاسويب عادي كغريه من أجهزة احلاسوب األخرى ، لكن يتميز عن غـريه   "  -
جيعل منه أداة طيعـة يف يـد   من أجهزة احلاسوب بنوع الربجميات اليت يستخدمها مما 

املعلم أو املتعلم أو مطوري املناهج ، وواضعي السياسات التربوية حيـث يسـتخدم   
 "   Software or Courseware  Instructionalبرجميات تعليمية تسمى

 ) .          ١١هـ ، ص ١٤٢٥سالمة ، ( 
                            

ت والبيانات اليت يصممها املربمج وفقـاً موعـة   جهاز إلكتروين يستقبل املعلوما"  -
للحصول على برنـامج تعليمـي   " املربمج " تعليمات وأوامر وبرامج تشغيل حيددها 
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هادف ، مث يقوم الكمبيوتر  بعرض هذا الربنامج على املتعلمني يف صـورة فرديـة أو   
               " صورة جمموعات صغرية بغـرض حتقيـق جمموعـة مـن األهـداف املنشـودة       

  ). ٢٨٤، ص م ٢٠٠٣سرايا ، سامل و( 
 

  :مكونات احلاسوب 
مـن  يتكون  Computerاحلاسوب " إىل أن  ) ٦م ، ص ١٩٩٣منيزل ،  (وأشار 

  :األجزاء الرئيسية التالية 
وهو جمموعة اآلالت واألجهزة واملعـدات الـيت   :    Hardwareاجلزء املادي  -١

يتكون منها اجلهاز واليت تعمل على إدخال البيانات والربامج من وسط مـا إىل اجلهـاز   
وختزين البيانات واملعلومات داخل اجلهاز والقيام بتنفيذ التعليمات واألوامر عليه ، وأخرياً 

  .استخراج املعلومات بطريقة مفيدة على اجلهاز 
  
واملقصود به جمموعة الربامج اليت تستخدم لتشغيل   Software  : يجمالربااجلزء  -٢

اجلهاز واالستفادة من إمكاناته املختلفة يف إدخال البيانات والربامج وختزينها واالسـتفادة  
من منها وتسمى الربامج املستخدمة يف احلاسوب بالربجميات واليت ميكن تصنيفها إىل مـا  

  :يلي 
  :يات التشغيل برجم -أ

وهذا النوع خاص بتشغيل اجلهاز وجعله قابالً للتعامل مع الربجميات األخرى ويكون عادة 
  .داخل اجلهاز 

  
  :برجميات الترمجة  –ب 

وهذه الربجميات تعىن بتفسري األوامر والتعليمات اليت تـرد للجهـاز إىل لغـة اجلهـاز     
Machine Code  .  
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  :الربجميات التطبيقية  -ج
وهذه الربجميات تستخدم كتطبيق لالستفادة من قدرات احلاسوب يف إجراء العمليات     

وقاعـدة    Word Processorواملهارات املختلفة ومن األمثلة عليها معاجل النصوص 
من )   Generic Software( الربجميات التوليدية ، وتعد البيانات والبيانات ادولة 
  . )  ٦-٤م ، ص ص  ١٩٩٨حمليسن ، ا( أمناط الربجميات التطبيقية 

  
  :لتعليمية االربجميات  -د

   وهذا النوع من الربجميات يعىن بتدريس الطالب حمتوى تعليمي معـني عـن طريـق        
  . "احلاسوب 

  
  :أمناط وأساليب استخدام احلاسب اآليل يف عملييت التعليم والتعلم 

وأساليب استخدام احلاسـب  أمناط )  )٢٠٠ص ،  م٢٠٠٠ ،الفار( وقد قسم      
  :اآليل يف عملييت التعليم والتعلم على الشكل التايل 

  
  
   

  
  
  
  

     
  أمناط وأساليب استخدام احلاسب اآليل يف عملييت التعليم والتعلميوضح ) :  ١( شكل  

  
بأنه املستوى األول الذي يكون فيه عوناً للمعلم " :التعليم والتعلم املعزز باحلاسوب  -

   CAI  (           Computer(  ومساعداً له ومكمالً لدوره وميكن تسميته  
                              .   Assisted Instruction  

 أمناط وأساليب استخدام احلاسب اآليل يف عملييت التعليم والتعلم

املعزز التعليم والتعلم 
  باحلاسوب
CAI 

التعليم والتعلم املدار 
  باحلاسوب
CMI 

التعليم والتعلم لتنمية 
  التفكري باحلاسوب

CBTH 
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بأنه املستوى الثاين الذي يكون فيه احلاسـوب    :التعليم والتعلم املدار باحلاسوب   -

                                             تســــميتهعوضــــاً  أو بــــديالً عــــن املعلــــم وميكــــن 
 )CMI Instruction (  Management  Computer . 

 
بأنه املستوى الثالث والذي يستخدم :  :التعليم والتعلم لتنمية التفكري باحلاسوب    -

احلاسوب فيه ملساعدة التالميذ على تطوير أمناط جديدة من التفكري قد تساعد علـى  
) CBTH(  التعلم يف مواقف خمتلفة تتطلب املنطق والتحليـل وميكـن تسـميته     

Computer_ Base  Thinking     .  
  

تـايلور  " أن  ) ١٣٧ص م، ٢٠٠٣مـرزوق ،   حممد و( وقد أورد كلٌ  من  
Taylor  "أمناط  الكمبيوتر يف التعليم إىل  قد قسم :  

  : ) Tutor( استخدام الكمبيوتر كمعلم خصوصي   -
حيث يقوم الكمبيوتر بدور املعلم يف عرض املوضوعات ، وإلقاء األسئلة ، وميكن أن 

  .الكمبيوتر اجلزء الذي يقدم بعد ذلك حيدد 
  

  ) :  Tool( استخدام الكمبيوتر كوسيلة   -
  .مثل استخدام  الكمبيوتر إلجراء احلسابات املعقدة والعالقات اإلحصائية 

  
  ) : Tutee( استخدام الكمبيوتر كمتعلم   -

 صـورة  ويف هذا النمط يتحول جهاز الكمبيوتر إىل طالب يتلقى التعليمات  املطلوبـة يف 
مما تساعد هذه الطريقة "   اخل... بيسك أو اللوجو " برنامج مكتوب  بأحد لغات الربجمة 

  . على تنمية القدرة على التفكري اإلبتكاري لدى  املتعلم 
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ويتفق عبد اهللا املناعي وسامح مخيس إمساعيل على تقسـيم جمـاالت اسـتخدام         
  :هي الكمبيوتر يف التعليم إىل ثالثة فروع ، 

 CL  (Computer  Literacy(ثقافة الكمبيوتر -
ــالكمبيوتر   - ــدار ب ــيم امل  CMI   (Computer Managed(التعل

Instruction 
ــوتر   - ــيم مبســاعدة الكمبي  CAI    (Computer Assisted( التعل

Instruction  
اً يف ويعد هذا التصنيف ألمناط استخدام الكمبيوتر يف التعليم أكثر التصنيفات استخدام

  .الكتابات  والدراسات اليت تناولت الكمبيوتر يف العملية التعليمية 
           متزايـد يف مراحـل التعلـيم العـام و     باهتمـام :  )  CL(وحيظى الفرع األول 

اجلامعي ، حيث أن الغرض منه تكوين خلفية عند املتعلم عن الكمبيـوتر وتطـوره   
  .ملختلفة وكيفية التعامل معه ومع بعض برجمياته ا

  املتمثل يف اسـتخدام الكمبيـوتر يف إدارة العمليـة     :  ) CMI( أما الفرع الثاين 
التعليمية ، حيث يتم استخدام الربجميات التطبيقية اجلاهزة ، مثل معـاجل الكلمـات   
وجداول البيانات وقواعد البيانات يف عمليات اإلدارة سواء كان ذلك على املسـتوى  

أو على مستوى املدرس يف اإلدارة الصفية ، ولقد تطور هذا اال اإلداري يف املدرسة 
بفضل لغات الربجمة وبرجميات جيدة التصميم تقوم بتقدمي املساعدة للمتعلم حسـب  

  .احتياجاته ، وتشخيص نقاط الضعف عنده وتقدمي العالج املناسب له 
التعليم ( لتعليم من استخدامات الكمبيوتر يف جمال ا :  وسوف نتناول الفرع الثالث

  .بشيء من التفصيل فيما يلي  CAI  )  (مبساعدة الكمبيوتر 
  

  :التعليم مبساعدة  الكمبيوتر : الفرع الثالث     
لقد شاع استخدام العديد من املصطلحات اليت تصف استخدام الكمبيوتر وسيلة تعني 

  :يف عملية التعليم والتعلم منها ما يلي 
  Computer Aided Instruction. التعليم املعان بالكمبيوتر  -
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 Learning Computer Aided. م مبعاونة الكمبيوتر التعل -
   Computer Assisted Instruction.  الكمبيوترالتعليم مبساعدة  -

ويعد املصطلح األخري أكثر هذه املصطلحات استخداماً ، ويشري إىل استخدام برجميات     
التعليمية يف خمتلف املواد الدراسية للتعلم الذايت ، حيث تقدم املـادة العلميـة    الكمبيوتر

وأنشطتها يف أمناط خمتلفة من الربجميات وذلك حسب نوع املادة العلمية ، وطبيعة املـتعلم  
ص م، ٢٠٠٣مرزوق ،سـوزان ،   حممد ، مصطفى و : نقالً عن .( (واهلدف من الربجمة 

١٣٨ .(  
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  الربجميات التعليمية:  املبحث الثاني 
  :تاريخ تطور برجميات احلاسوب التعليمية  

بدأ تطوير برجميات احلاسوب التعليمية يف بداية اخلمسينات من القرن العشـرين ، إال أن  
التكلفة الباهظة وعدم وجود لغات الربجمة السهلة حد من سـرعة تطورهـا وانتشـارها    

  :التطور التارخيي إلنتاج الربجميات التعليمية  )    ١(     ويوضح اجلدول
  

  ) ٢١٢هـ ، ص ١٤٢٣فودة ، ( تاريخ تطور برجميات احلاسوب التعليمية  :  )  ١( جدول 

  عمله  الربنامج املنتج  التاريخ  االسم
 روبـرت ديفـس    
Robertdavis 

ــيم   ــور يف تعل دكت
الرياضيات ، جامعـة  

   Illinoisإيلونوي 
ــريكوز   ــة س مدين

  نيويورك 
Syracuse,New 

York   
  
  

١٩٧٠-١٩٥٦  
  
  
  
  
  م ١٩٧٦-م ١٩٧٣ 

  مشروع ماديسون 
  
  
  
  

تطوير برجميـات  
  تعليمية 

كان جزءاً من مشروع ماديسون ، حيـث  
ديفيس من نظام بالتو مـن حيـث    استفاد

إمكانية التدريس وطريقة عـرض احملتـوى   
وطــور برجميــات  تعليميــة يف تــدريس 

  .ات الرياضي
استخدم برجميات تعليمية لتعلم الرياضـيات  

وطـور   واالكتشـاف عن طريق اللعـب  
  . ساعة من تدريس الرياضيات ١٠٠

  
  
  

 Johnجون كيمين 
Kemeny  

  
  

١٩٥٩  
  
  

ــة  ــور أول لغ ط
 –برجمة سهلة لغة 

  بيسك 
BASIC 

 
 

أول اللغات العليا اليت أنشئت خصيصاً 
لتدريس الربجمة يف املدارس ، وهي لغة 

مت استخدامها يف كتابة بعض . بيسك 
  الربجميات التعليمية على أساس النمذجة 

Simulations   لتدريس مقررات العلوم
.  
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  عمله  الربنامج املنتج  التاريخ  االسم

باتريــك ســويب  
Patrick Suppes  

وريتشارد اتكيـنكس  
Richard 

Atkinson   
  يف جامعة ستانفرد 

١٩٨٠ -١٩٦٣   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٩٨٢ - ١٩٧١  

تطوير الربجميـات  
التعليمية تـدريب  

 Drillوممارسـة  
and Practice   

  
  
  
  
  
  

الربجميــــات  
  التدريسية 

Tutorial 

صمما عدداً من الربجميات التعليمية ، مبنحة 
ــارين   ــة ك ــن منظم  Carnegieم

Corporation   ،أساساً التعلم  اعتمدت
التلقيين لبناء مهارات احلفظ والسـرعة يف  

علـى   واعتمدت. مناهج الرياضيات واللغة 
تقسيم املعلومة إىل أجزاء صغرية وبسـيطة  

وقد كانت تقدم يف املرحلة . تلقن للطالب 
، كما تطورت لتناسـب بعـض    االبتدائية

  .التالميذ بطيئي التعلم 
  

قام سويب بتطوير منوذج آخر من الربجميات 
التعليمية ، اختلفت عن الربجميات السـابقة  
باحتوائها على شرح املعلومة أوالً ، يليهـا  

وقد استمر سويب بأعمالـه حـىت   . تدريب 
 باسـتخدام طور تدريس مقررات كاملـة  

  .احلاسب 
ــيمور بــابرت   س

Seymor Papert  
طور لغة لوجو    ١٩٦٧

LOGO 
طور لغة لوجو دف تعليم الطلبة أسـلوب  

  حل املشكالت وذلك بالتحكم باحلاسب 
عن طريق برجمته بعبارات قريبة مـن لغـة   
الطالب ، واعتمدت اللغة على التعبري عـن  

  املشكلة بالرسوم اهلندسية 
  

  :مفهوم الربجميات التعليمية 
. يعمل  احلاسوبالتعليمات اليت جتعل " :بأا ) ٣٤ص  ، م٢٠٠٤عيادات، (يعرفها  -

وهي بشكل عام عبارة عن مصطلح يستخدم للغات الربجمة والتطبيقات اليت تكتب بلغـة  
وختزن الربجميات على القرص الصـلب  .، مثل مايكروسوفت وورد ، وإكسل  احلاسوب

) DVD( االستخدامعلى قرص مدمج أو على قرص رقمي متعدد  اخلاص باحلاسوب أو
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          من القرص إىل ذاكرة الوصـول العشـوائي  ) أي نسخها ( قرص مرن ويتم حتميلها أو 
 )   RAM ( اخلاصة باحلاسوب ، عندما حتتاج إليها . "  
  
تلك املواد التعليمية الـيت يـتم   :" بأا  )  ٤١٥ص،   م ١٤٢٢ ،  احليلة( يعرفها -

  ".تصميمها وبرجمتها بواسطة احلاسوب لتعلمها لتكون مقررات دراسية 
  
هـي  " ) : ٣٠٥-٣٠٤ص م ، ص ٢٠٠٣سامل وسرايا ، عام (من  كلٌّويعرفها  -

 Multi-media Instructional( تلك الرسائل التعليمية متعددة الوسـائط  
Message  (توى الدراسي وأنشطته واليت يتم إعدادها وإنتاجهـا يف  املعربة عن احمل

  .  "صورة برنامج كمبيوتري وفقاً ألهداف تعليمية حمددة 
  
تلك الربامج املصممة للمساعدة يف عملية التعلم : "  كما يقصد بالربجميات التعليمية -

ذلـك  .  وتقع يف نطاق الوسائل اليت تسهل وتعزز عملية التعلم املباشر أو غري املباشر
 Computer Assistedالربامج املساعدة يف التعلـيم   النوع من الربامج يسمى

Instruction    )CAI    (    أو الـربامج املسـاعدة يف الـتعلم)CAL (  
Computer Assisted Learning   ) " ، ٢١٠هـ ، ص  ١٤٢٣فودة  ( 

  
أا عبارة عن مـواد تعليميـة يـتم    : "  ) ١٢١، ص  ١٤٢٥،   سالمة( عرفها  -

تصميمها وإعدادها بواسطة فريق متخصص ، وختزن على القرص الصـلب الثابـت   
 ." الصلب يف اجلهاز أو على قرص مرن 
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  :الفروق اجلوهرية بني الربجميات التعليمية قدمياً وحديثاً 
  

  )  ٣٢٨-٣٢٧م ، ص ٢٠٠٢الفار ، ( الفروق اجلوهرية بني الربجميات التعليمية قدمياً وحديث:  )  ٢ ( جدول
  اآلن – ١٩٩٥حديثاً   م ١٩٩٤ - م١٩٦٩قدمياً   الفروق

وســـائط 
  التخزين

 Floppy Disksأقراص مرنة 
  ميجابايت٤٤٠١-٣٦٠.٠سعة 

 CD –ROMsأقراص مدجمة 
  ميجابايت١٠٠٠-٦٢٠سعة 

لغـــات 
  الربجمة

  الربجمة العادية مثل لغات
BASIC , FORTRAN,…. 

 Authoringلغات تأليف 
  حمدودة اإلمكانات

  

لغات تأليف غاية يف التعقيد والتقدم ، ذكية 
: وتتيح دمج فيض من الوسائط املتعددة مثل 

Authorware 
Icon Author                        
Macromedia Director       
Visual Basic                    

مصـــادر 
  املعلومات

 , hypermediaدة التغري والتشعب يشد  عشوائي  باختيارثابتة داخل الربجمية تتغري 
hypertext,   hyperlink   احيث إ

جتلب مباشرة من الشبكات احمللية والعاملية عن 
  طريق لغات التأليف على شبكة ويب

Web authoring  تكل ، جافا ، ( مثل
  .) تيليسكريبت 

  :نصوص متميزة تسمح مبا يأيت   . نصوص عادية يصعب التحكم فيها  النصوص
  .إضافة الظالل  •
 .إبراز النص وإمالته  •
  .تدوير النصوص  •

  .رسوم بسيطة   الرسوم
  
  
  

رسوم غنية تسمح بدمج مجيع أنواع الرسـوم  
  :املعدة مسبقاً مثل 

BMP , EPS , GIF.PCX, RLE 
Pict , Targa , TIFF , WMF  

أصوات معربة تسمح بـدمج مجيـع أنـواع      أصوات غاية يف البساطة  الصوت
  :األصوات املعدة مسبقاً مثل 

CD- Audio,MIDI,SND,WAV,  
ــات  بيئـ

  العمل
 Windowsتعمل من خالل بيئة ونـدوز    . تعمل من خالل بيئة دوس

  MCIوبأوامر ووجهات التحكم الرسومية 
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  :التعلم عالقة الربجميات التعليمية بنظريات 

لبناء برجميات احلاسـب  أنه  ) ٢١٤-٢١٣ ص ،ص هـ١٤٢٣فودة ،( وقد ذكر      
. على نظريات علم النفس ، اليت تفسر كيف حيدث التعلـيم   االعتمادالتعليمية البد من 

فاعتمد بناء اهليكل العام للربجميات التعليمية على الفلسفات التعليمية املستمدة من نظريات 
  .ا يعين أن اختالف أسلوب التعلم أثر على طريقة كتابة الربجميات التعليمية وهذ ، التعلم 
على التطور التارخيي السابق جند أن الربجميات التعليمية اعتمد كل منها على فلسـفة   فبناًء

تعليمية كانت أساساً يف تصميمه ، وانقسمت بطريقة العرض ونوع التعلم إىل ثالثة أقسام 
  :رئيسية ، وهي 

 :التعلم بالتلقني   تعتمد على يتال Behaviorismية السلوكيني  نظر -
ترجع كثري من الربجميات التعليمية إىل هذه النظرية أو فلسفة التعلم ، وهي تقـوم علـى   

، اليت اعتمدت أسـلوب الـتعلم اخلطـي     Rote learningأسلوب التعلم بالتلقني  
من أشهر أعمالـه  . املستمد من سكنر الذي له األثر الكبري على علماء النفس املعاصرين 

        اليت كان هلا األثر املباشر يف أسلوب بناء بعـض الربجميـات التعليميـة هـو التعلـيم      
  .املربمج ، وحقائب التعليم الفردي 

النظرية إىل أجزاء بسيطة تلقن للطالب وهو األسلوب املهـيمن   وتقسم املعلومة تبعاً هلذه
  .على التعليم يف كل مكان ، ومن أشهر مشجعي هذا األسلوب باتريك سويب 

وتركز هذه النظرية  على أن املعلم هو مصدر املعلومات وأن التعليم يتم عن طريق التكرار 
  )  ٢١٤هـ ، ص ١٤٢٣فودة ، (  .  واملمارسة

  
  : التعلم باللعب واالكتشاف)  Constructivism (النظرية البنائية  -

املستمدة من نظريات البناء العقلي أو اإلدراكي ، واليت اعتمدت على أن األطفـال قـد   
اكتسبوا خربات كثرية قبل دخوهلم للمدارس وبالتايل حيتاجون إىل املساعدة يف بناء وتنظيم 

  ) ٢١٣ص  هـ ،١٤٢٣فودة ، ( .  هذه املعارف
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 باسـتخدام الـتعلم   )  (Constructionists –اإلنشائية  –النظرية البنائية  -
 : أسلوب حل املشكالت

    من أشهر روادها بياجيه ، وتركز على ضرورة املشاركة الفعالـة لألطفـال يف عمليـة   
التعلم ، وترى أن التعلم يتم عن طريق التكيف وإعادة تنظيم ودمج املعلومات واخلـربات  

وهذا يعين أن األطفال مشاركون نشيطون يف عملية التعلم مما جيعل دور التعليم . السابقة 
املساعدة يف توصيل وربط خربات الطفل اليت يكتسبها قبـل وبعـد دخـول املدرسـة     

Informal and Formal learning    . ) ، ٢١٣هـ ، ص ١٤٢٣فودة(   
  

  :تصميم وإعداد الربجميات التعليمية

أن تصميم وإعداد الربجميـات  ) ٢٢-٢١ص م، ص   ٢٠٠٤مجال الدين ، ( ذكرت   
  :عدد من اخلطوات كما يلي مير بالتعليمية 

  : التصميم : اخلطوة األوىل 
  : ويتم يف هذه اخلطوة 

  .العامة والسلوكية حتديد األهداف التعليمية  -
 .حتديد مستوى التلميذ  -
 .حتديد احملتوى  -
 :حتديد أسلوب بناء الربجمية حيث يوجد هناك أسلوبني  -

الذي يسري بالتلميذ يف اجتاه واحد ، وهـو لـذلك ال يتسـم     :التصميم اخلطي  •
  .باملرونة الكافية 

درجة مرونة وميتاز هذا النوع ب) : عشوائي  –خلف  –أمام (  :التصميم املتفرع  •
عالية عند التعامل مع الربجمية من قبل التلميذ ، فيسمح باختيارات عديدة ، فيكون 
لدى الربنامج قدرة على أن يتعلم التلميذ حسب خطوه الـذايت ، باإلضـافة إىل   

 .قدرته على مواجهة الفروق الفردية 
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ـ   -  ن خـالل  حتديد أساليب التقومي من أسئلة وأعمال اليت سوف يتم التعامل معهـا م
 التغذيـة –األلـوان   –احلركـة   –الشكل  –النوع  –العدد "( الدرس ، من حيث 

  .) الراجعة 
تصميم الشاشات وحتديد وتصميم األطر والصور واألشكال والرسـوم والنصـوص    -

 –خـروج   –دخول ( واأللوان واخلطوط املستخدمة وأبعادها وكذا أسلوب التعامل 
 ) .خروج  –إاء  –انتقال للسابق أو التايل 

 .وضع خريطة لسري العمل داخل الربجمية  -
 . كتابة السيناريو  -
بيسك ( :اختيار لغة الربجمة ، وميكن أن يتم ذلك بالتعامل مع أحد لغات الربجمة مثل  -

Basic –  فيجوال بيسكVisual Basic  -  سيC  ( أو أحد برامج التأليف
، أو   : Author Wareمثـل    Authoring Languagesالتربـوي  
Plato   

 Multimedia Tool: أو أحد الربامج التطبيقية لنظم التأليف التربـوي مثـل   
book   أو برنامج ،Macromedia Directory  .  

  
  : التجهيز : اخلطوة الثانية 

وهو يعين ترمجة التصميم املقترح إىل إجراءات تفصيلية وذلك بتجهيز كل مـا ميكـن أن   
  :يظهر على الشاشة من 

صور ورسوم وأشكال ونصوص وغري ذلك مع حتديد احلجم واللون واحلركة وحتديد  -
  .مواقع  كل منها أيضاً على الشاشة 

 )شرح  –مؤثرات صوتية  –غناء  –موسيقى ( األصوات  -
 )رسوم  –صور  –أسئلة نصية ( األسئلة والتدريبات  -
 ) .اختيارات  –تلوين  –رسوم ( األعمال  -
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  : الربجمة : اخلطوة  الثالثة 
وهي تعين برجمة التصميم املقترح يف اخلطوة األوىل بأحد لغات الربجمة املعروفـة ، بعـد   
التجهيزات الالزمة واليت مت حتديدها يف اخلطوة الثانية ، وإنتاج وثائق الدرس واليت تشمل 

  . دليل للمستخدم 
  

  :التقومي : اخلطوة الرابعة 
  :مراجعة الدرس ويشمل وهي تعين تقومي و

التربوية اليت يتم )   اخل.... الذي يعين بالطرق واألساليب واألنشطة و   :تقوميا تربويا -
  .التعامل معها داخل الدرس 

حجـم   –األطر املسـتخدمة  ( لعمليات اإلخراج الفين للدرس من حيث  :تقوميا فنيا -
 )الصور  –الرسوم  –األلوان  –اخلط 

 .لصحة املادة التعليمية املعروضة : علمياتقوميا  -
 .وأخرياً تقومي اجلدوى االقتصادية من الدرس  -
 .وتعرف آراء املستخدمني ، للمراجعة والتعديل ) الدروس ( جتريب الربنامج  -
  

  :أمناط الربجميات التعليمية 
هناك عدة  أمناط للربجميات املستخدمة يف التعليم مبساعدة احلاسوب ، وقـد تشـتمل      

الربجمية التعليمية على أكثر من منط أو فرع حىت تكون برجمية متكاملة ، ويعتمد ذلك على 
فكل منط من أمنـاط الربجميـات   . اهلدف من الربجمية ونوع املادة العلمية وطبيعة املتعلم 

م ، ص  ٢٠٠٤عيادات ، . ( افه اليت يراد حتقيقها من خالل ذلك النمط التعليمية له أهد
وعليه فإنه ميكن تصنيف أمناط الربجميات التعليمية املستخدمة كأمنـاط للتعلـيم   )  ١٢٦

  :  ، وهي كالتايلوالتعلم باحلاسوب حسب أنشطة ومراحل العملية التعليمية 
  )  Drill & Practice( التدريب واملمارسة   اتبرجمي -١
  )  Tutorial( برجميات التدريس اخلصوصي  -٢
  )   Simulation(برجميات احملاكاة النمذجة أو متثيل املواقف  -٣
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٤٠ 

  ) Virtual Reality( احلقيقة االفتراضية  اتبرجمي -٤
  Instructional Games ) ( برجميات األلعاب التعليمية  -٥
  ) Solving Problems( برجميات حل املشكالت  -٦
  )  Diagnostic / Prescriptive( التشخيص والعالج  اتبرجمي -٧
  )  Inquiry( برجميات االستقصاء   -٨
  ) Dialogue Language Software( برجميات لغة احلوار  -٩

  ) Certification for Testing( العامة  حاناتلالمتبرجميات التأهيل  -١٠
  ) Drill for Jop( برجميات التدريب للمهنة  – ١١
  )  Multimedia(  برجميات الوسائط املتعددة  -١٢
  )    Hypermedia( برجميات الوسائط الفائقة  -١٣
  

  : وفيما يلي نتناول أمناط الربجميات التعليمية بشيء من التفصيل  
  : )   Drill & Practice( التدريب واملمارسة   اتبرجمي -١

        بنمط التمرين واملمارسة وأحياناً بـنمط صـقل املهـارات   اناً ييعرف هذا النمط أح     
  ) . ١٠٥م ، ص  ٢٠٠٢الفار ، ( 
  

أكثر أنواع الربجميات استخداما يف التعلـيم مبسـاعدة    ويعد هذا النوع من الربجميات    
الكمبيوتر ، وفيه يعاون القائم بالتدريس يف عملية التعليم ، حيث يقوم الكمبيوتر بتدريب 

  .التالميذ ومرام على ما يقوم املدرس بتدريسه 
  
حيث يفترض يف هذه الربجميات أن الطالب قد درس مسبقاً املادة التعليمية اليت تتناوهلـا    

الربجمية سواء يف الفصل أو عن طريق املادة املعروضة يف برجمية أخرى ، ومن مث ال تقـدم  
     ولكنه يوفر لـه جمموعـة متتابعـة مـن      هذه الربجمية مادة أو حمتوى جديداً  للطالب ،

األسئلة ، تساعد يف وصول املتعلم إىل مستوى اإلتقان املطلوب ، واهلـدف مـن هـذا    
األسلوب هو إتاحة فرصة للتلميذ لكي يتدرب على ما سـبق وأن تعلمـه ، وتقتصـر    



  فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي 
    والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٤١ 

 Feed backاإلطارات املستخدمة يف هذا النوع على إطارات األسئلة وإطارات الرجع 
  ) . ١٣٩م ، ص  ٢٠٠٣حممد و مرزوق ، (    
  
  : )  Tutorial( برجميات التدريس اخلصوصي  -٢

  على شكل أطر )   text( يتم يف هذا النوع من الربجميات عرض املادة الدراسية       
 )Frames  (    أو ما يسمى شاشات ليدرسها املتعلم ، مث جييب على األسـئلة التاليـة   

هلا ، أو املمزوجة خالهلا ، وقد تتضمن بعض األنشطة  ، وإذا كانت استجاباته صحيحة 
حيصل على تعزيز وإال فيطلب منه العودة إىل األطـر للتعلـيم أو العـودة إىل األسـئلة     

ويف هذا فرق عن برجميات التدريب واملمارسة حيث ال يوجد هناك عـرض  .والنشاطات 
  ) . ١٢٧ -١٢٦ص هـ ، ص  ١٤٢٥سالمة ، ( اب للمادة التعليمية بل سؤال وجو

  :إىل قسمني ) الفردي ( وتنقسم برجميات التدريس اخلصوصي 
  .برجميات خطية وبرجميات متشعبة 

يتعرض مجيع املتعلمني لنفس املسار ولنفس املعلومات :   on Lineففي حالته اخلطية 
ئية من املقرر بغض النظر حيث يطلع املتعلم ويقرأ وميارس ، ويستجيب لكل وحدة أو جز

  .عن الفروق الفردية بني املتعلمني 
ليس بالضرورة  –وهو النوع األكثر شيوعاً   :  Branchingبينما يف حالته املتشعبة 

أن يتعرض املتعلمون لنفس املسار أو املعلومات بل خيتار كل منهم ما يناسبه حيث قدراته 
  ) . ١٠٥ م ، ص٢٠٠٢الفار ، ( وبناًء على استجابته 

  
  ) :    Simulation(برجميات احملاكاة النمذجة أو متثيل املواقف  -٣

تتيح هذه الربجميات للمعلم عرض املعلومات والتجارب اليت يتعذر عليـه تطبيقهـا يف       
الواقع من خالل احملاكاة الرسومية أو املتحركة ، ومن أمثلة ذلك التجـارب الفيزيائيـة   

أبـا  ( والنووية وغريها مما ال ميكن للمعلم تقدميه لطالبه يف املعمل أو الفصل الدراسـي  
  ) . ٨٧ص م ،  ٢٠٠١احلسن ،  
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٤٢ 

ويف برجميات احملاكاة جيد الطالب نفسه يف موقف يشبه الواقع متاماً ويواجهه مبشكالت    
تطلب اختبار ومسارات أو بدائل ، واختاذ قرارات ، مث مشاهدة نتائج ما يتخـذه مـن   

  ) . ١٦٧م ، ص ١٩٩٩قنديل ،  ( قرارات 
  

  :وتنقسم أنواع احملاكاة وفقاً لطبيعة موضوعها إىل    
وتم بالقضايا والعمليات الطبيعية مثل حركة ) :  Physical(  احملاكاة الفيزيائية -١

  .السوائل وقيادة الطائرات 
حيث يتم تعليم التالميذ جمموعـة مـن   ) :  Procedural(  احملاكاة اإلجرائية -٢

 اخلطوات أو اإلجراءات حبيث يقوم التالميذ بتكرار هذه اإلجراءات بنفس ترتيبها علـى 
  .اجلهاز مثل تصميم خطوات منتج أو إجراء خطوات تفاعل كيميائي 

وفيها يكون املتعلم مراقباً ومشاهداً ملا حيـدث  ) :  Process(  حماكاة العمليات -٣
سـرايا و سـامل ،   . ( على جهاز الكمبيوتر مثل حماكاة تفاعالت داخل مفاعل نـووي  

  ) .  ٣٠٤ -٣٠٣ص هـ ، ص  ١٤٢٣
  
  : ) Virtual Reality( احلقيقة االفتراضية  اتبرجمي -٤

احلقيقة الواقعيـة،  : ( وهذا النوع من الربجميات يطلق عليه التربويني أكثر من اسم ، مثل 
  .، وهي ختتلف باختالف الترمجة واملعىن الواحد ) احلقيقة االفتراضية ، احلقيقة املصطنعة 

احملاكاة ، ودف هـذه الربجميـة إىل   وتعد هذه الربجمية واحدة من أهم وأحدث برجميات 
  .إشراك حواس املتعلم ليمر خبربة تشابه الواقع إىل حد كبري 

أحياناً توصيل بعض امللحقات باحلاسب مث وصلها جبسـم   ةويتم يف هذا النوع من الربجمي
  : اإلنسان مثل 
جمسمة ذات يرتديه املتعلم ميكنه من رؤية ما يعرضه الربنامج رؤية ) قناع ( منظار خاص 

  .األبعاد الثالثة بدالً من رؤية الشاشة 
  .منط كامل للرأس ميكن املتعلم من الرؤية واالستمتاع -
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٤٣ 

قفازات باإلضافة إىل غطاء الرأس وأحياناً لباس كامل ميكنه من اللمس والشعور بدرجة  -
  .احلرارة واالرتطام باألجسام املختلفة 

  
قناع الرؤية الذي ميكنه من مشاهدة املادة املعروضـة  ويف بعض احلاالت يلبس املتعلم    

كان يتجول يف مكان ما ، أو كما لو كان املتعلم يشاهد هذا  على شاشة احلاسب كما لو
  به  يف هذا املكان ويرى ما)   Fly- Through( املكان من خالل عيين عصفور يطري 

الدوري ، أو يرى مكونات كما ميكن للطبيب اجلراح أن يتجول يف اجلهاز اهلضمي ، أو 
اجلهاز التنفسي للمريض، وفحص مكوناته من دراسة املشكلة والتخطيط الدقيق للجراحة 

  ) . ١٠٠- ٩٩ ص  هـ ، ص ١٤٢٥املوسى ، . (الالزمة 
  
  :Instructional Games ) ( برجميات األلعاب التعليمية  -٥

التفاعلية شيوعاً وتشويقاً حيـث يقـوم   تعد برجميات األلعاب التعليمية أكثر الربجميات    
، واللعب كما  باللعب  احلاسوب عن طريق الربجمية ، بتشويق التالميذ ومحلهم إىل التعلم

أداة طيعة هامة يسـتخدمها التلميـذ لفهـم العـامل     : علم النفس  يقوم املتخصصون يف
مهارات حـل  ومواجهته ، كما أن هذه األلعاب تؤثر على اجتاهاته وحتثه على اكتشاف 

  ) . ٢٠٧م ، ص ٢٠٠٠الفار ، ( املسائل واختاذ القرارات 
  

وهذه األلعاب تعرض املادة التعليمية بأسلوب قريب للواقع وتعتمد يف حتقيق األهداف    
التعليمية على عنصر املنافسة يف بيئة اصطناعية بإتباع إجراءات وخطوات حمددة ومسلية مبا 

ل والصرب حىت النجاح ، وهكذا فهي متكن املربني من احلكم يبين التفكري الناقد وحب العم
  ) . ٦٥م ، ص  ١٩٩٢سليم ، ( على قدرة الدارسني 
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٤٤ 

  ) : Solving Problems( برجميات حل املشكالت  -٦
  :يوجد نوعان من هذه الربجميات 

  .يتعلق مبا يكتبه املتعلم  :النوع األول 
ين من أجل مساعدة املـتعلم علـى حـل    مكتوب من قبل أشخاص آخر :النوع الثاين 
  . املشكالت 

يقوم املتعلم بتحديد املشكلة بصورة منطقية ، مث يقوم بعـد ذلـك   :   ويف النوع األول
     بكتابة برنامج على احلاسوب حلل تلك املشـكلة ، وظيفـة احلاسـوب هنـا إجـراء      

  .ه املشكلة احلسابات ، واملعاجلات الكافية من أجل تزويدنا باحلل الصحيح هلذ
من هذه الربجميات فإن احلاسوب يقوم بعمل احلسابات ، بينما تكـون  :  أما النوع اآلخر

ــتغريات     ــن الـ ــر مـ ــد أو أكثـ ــة واحـ ــتعلم معاجلـ ــة املـ                                            وظيفـ
  . )  ٤١٥- ٤١٤ص  م ، ص ٢٠٠٠احليلة ، ( 
  
  :   )  Diagnostic / Prescriptive( التشخيص والعالج  اتبرجمي -٧
يدل االسم هنا على نوع من االختبار ملستوى املتعلم ومـدى حتصـيله يف موضـوع       

دراسي معني ، ملعرفة نقاط الضعف لديه وفق مستويات األهداف التعليمية اليت حـددها  
ختبـار  املستوى املعريف ، الوجداين ، النفس احلركي ، وجيب أن تتضمن أسئلة اال: بلوم 

مستوى األهداف اليت سيقيسها وعند حتديد مستوى املتعلم ونواحي الضعف لديه فإن هذا 
الربنامج يرده إىل نشاط أو مادة تعليمية لدراستها وحتسني مسـتواه والعـودة ثانيـة إىل    

  ) . ١٢٩هـ ، ص ١٤٢٥سالمة ، ( االختبار للتأكد من أنه جتاوز هذا الضعف 
  
  : )  Inquiry( برجميات االستقصاء   -٨
ويسميها البعض استرجاع املعلومات حيث يتم فيه إدخال كلمة أو عبـارة ليحصـل      

املتعلم على مرادف هلا أو جيمع املعلومات املرتبطة ا ، فمثالً ميكن أن يدخل املتعلم كلمة 
  ) .  ٣٠٤م ، ص  ٢٠٠٣سامل وسرايا ، . ( ليحصل على معلومات خاصة ا ) قمر ( 
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٤٥ 

  ) : Dialogue Language Software( يات لغة احلوار برجم -٩
يطلق عليها أحياناً لغة احلوار التعليمي ويعترب هذا النمط من أحدث األمنـاط وأكثرهـا     

ويف هذا النوع من الربجميات حيدث تفاعل بني املتعلم واحلاسوب بواسطة التحاور . تطوراً 
مرحلة التجريب ، حيث أنه يعتمد أساساً على باستخدام اللغة الطبيعية مع أنه ما يزال يف 

  .الذكاء االصطناعي 
  
وباإلضافة إىل برجميات الذكاء االصطناعي قد حتتاج برجميات لغة احلوار إىل مترجم ميكن   

  .احلاسوب من فهم اللغة الطبيعية 
  
ويف هذا النمط يقوم احلاسوب ومن خالل الربجمية بالتقييم بناًء على أخطـاء التلميـذ     

  السابقة وحيدد موقع املشكلة أو املشكالت اليت تواجه الطالـب يف تعلـم هـذه املـادة     
التعليمية ، وتوفري العالج الالزم هلذه املشكلة لذلك مسي هذا النوع من الربجميات باسـم  

  ) .  ١٣٣م ، ص  ٢٠٠٤عيادات ، ( حلاسبات الذكية التعليم مبساعدة ا
  

   ) Certification for Testing( العامة  حاناتبرجميات التأهيل لالمت -١٠
وهذا النوع من الربجميات حيتوي مادة تعليمية تتبعها أسئلة تقومي ذايت ، وذلك لتأهيـل     

  :املتعلم لنوع حمدد من االمتحانات مثل 
  . ) Graduate Record Examination  ) . (GRE(   -أ

  . ) TOEFL( امتحانات   -ب
  )  ( Medical Examinationاالمتحانات الطبية  -ج

وتتبىن مثل هذه االمتحانات مؤسسات حمددة تعد مثل هذه الربجميات ليدرسها املتقـدمون  
  ) . ١٢٩هـ ، ص  ١٤٢٥سالمة ، ( هلا على شكل انفرادي 
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٤٦ 

  :)  Drill for Jop( برجميات التدريب للمهنة  – ١١
مهنـة التسـويق ،   : وتركز مثل هذه الربجميات على املهارات األدائية ملهنة حمددة مثل    

اخل ، حبيث تؤهل املتدرب بعد االنتهاء من ... مهنة العالقات العامة ، ومهارات االتصال 
  ) . ١٢٩ص هـ ،  ١٤٢٥سالمة ، ( الربجمية ممارسة مهنة معينة 
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٤٧ 

  الوسائط املتعددة:  املبحث الثالث 
Multimedia  

  : تاريخ ظهور الوسائط املتعددة 
لقد كان لظهور املدرسة التقدمية يف التربية يف أواخر القرن التاسع عشر والعقـود  "   

  األوىل من القرن العشرين أثر كبري يف تغيري العديد من األفكـار واملعتقـدات والـتعلم    
والتقومي ، وكذا فيما يتعلق بتخطيط املنهج واختاذ القرارات ، وكان من شأن ظهور منهج 

أمهية اخلربة املباشرة يف التعلم واالستعانة مبدى واسـع مـن الوسـائل     النشاط أن برزت
  ) . ٢٢٥هـ ، ص  ١٤٢٣السيد ، "  ( التعليمية يف عملية التعلم

  
+ صـور ثابتـة   ( وكان يطلق على استخدام املعلم وسيلتني أو أكثر يف املاضي مثل " 

الوسائل املتعددة  اسم) مناذج + تسجيالت صوتية + صور متحركة ( ، ) كتاب مدرسي 
  ) .  ٣٢١م ، ص  ٢٠٠٣سامل وسرايا ، " ( أو الوسائط املتعددة 

  
وهذا هو واقع الوسائط املتعددة الضاربة يف التاريخ البشري منذ عشرات ومئـات  "   

فالنص والرسم مها أحد ، القرون املسجلة مثالً على دور العبادة يف شكل نصوص ورسوم 
ضاف هلا العصر احلديث ثالث عناصر أكثر أمهية مها الصوت عناصر الوسائط املتعددة وأ
  ) . ١٥م ، ص  ٢٠٠٤، آخرون بصبوص و"  ( والصورة ولقطات الفيديو 

  
ولقد أدت التطورات التكنولوجية املتسارعة واختراع التصوير والراديو والتلفزيـون  " 

إمكانيـة اسـتخدام   وأجهزة الفيديو والدوائر التلفزيونية املغلقة إىل تطورات كـربى يف  
الوسائل التعليمية ، كما أن اختراع احلاسب اآليل قد أحدث ثـورة يف مجيـع جمـاالت       

"                              احلياة ، وبـدأ يتخـذ طريقـه حنـو االسـتخدام يف عمليـات التعلـيم والـتعلم        
  ) . ٢٢٥هـ ، ص  ١٤٢٣السيد ، ( 
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٤٨ 

  يف إطار االستفادة القصـوى مـن إمكاناتـه    ومع دخول احلاسب يف جمال التعليم و" 
اهلائلة ، والفريدة أصبح يف اإلمكان االستعاضة عن عدد غري قليل من الوسائط املتعـددة  

النص : ( بإمكانية التكامل من عدة وسائط لتقدمي الرسائل التعليمية على عدة هيئات مثل 
كن إحداث عمليات التفاعل كما أم) املكتوب واملنطوق والصور والرسوم بكافة أشكاهلا 

   . ) ٣٢١، ص  ٢٠٠٣سامل وسرايا ، " ( املتبادل بني املتعلم والربنامج 
  

إىل أن الوسائط املتعددة اشتهرت )"    Jonassen , 1995, p 60( وقد أشار 
وأصبحت أكثر شيوعاً يف التسعينات عند جميء أجهزة احلاسب اآليل القويـة الـذاكرة   

التكلفة واليت هلا مواصفات تستطيع عرض األصوات والصور ومعاجلتها والسريعة والقليلة 
  .   "لتحقيق مؤثرات خاصة على املستخدم  

  
وقد أدى ظهور إمكانات إحداث التزاوج بني الفيديو واحلاسوب إىل حدوث طفرة " 

هائلة يف جمال تصميم وإنتاج برجميات الوسائط املتعددة وعرضها من خالل احلاسوب وهو 
األمر الذي ميكن يف ضوئه القول بأن هناك ثورة حقيقية يف هذا اال مثل الثـورة الـيت   

ــة وا  ــراع الطباع ــدثها اخت ــناعية  أح ــورة الص ــدورها إىل الث ــيت أدت ب "                                      ل
  ) .  ٢٣٠، ص  م٢٠٠٢الفار ، ( 

  
لقد بدأ مفهوم الوسائط املتعددة مع ظهور بطاقات الصوت مث األقراص املدجمـة مث  " 

ة مـازال  إال أن مفهوم الوسائط املتعدد. أضيف إليها استخدام الكامريا الرقمية مث الفيديو 
يعد من أكثر ااالت اليت حييطها سوء الفهم ويكثر اجلدل حول تعريفها أو إجياد تسـمية  

  ) .  ٣٢٠هـ ، ص  ١٤٢٣فودة ، "  ( حمددة هلا 
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٤٩ 

  :"Multimedia" تعريف الوسائط املتعددة  
لقد ظهرت عدة تعاريف ملفهوم الوسائط املتعددة ركزت معظمهـا علـى خصـائص    

  : ومكونات هذه الوسائط 
  :تتألف من شقني   Multimedia) ملتيميديا ( إن كلمة "  -

  .أي التعدد  Multiمأخوذ ة من الكلمة اإلجنليزية : الشق األول 
إىل الوسـائط الفيزيائيـة   وتشري   Mediaمأخوذة من الكلمة اإلجنليزية : الشق الثاين 

  . احلاملة للمعلومات مثل األشرطة أو الورق 
تشري إىل صنف من برجميات الكمبيوتر والذي يـوفر     Multimediaوالعبارة كاملة 

بصـبوص  " ( املعلومات بأشكال فيزيائية خمتلفة مثل النص والصورة والفيديو واحلركـة   
  ) .   ١٥م ، ص  ٢٠٠٤،  وآخرون

  
  :فقد عرفها لغة واصطالحاً )   ١٦م ، ص  ٢٠٠٣ة ، سالم( أما 

يتكون من مقطعني مها    Multimediaفإن هذا املصطلح ذو أصل أجنيب  :  لغةًأما  "
Media    املأخوذ من الوسط اإلعالمي واليت تعين وسائل اإلعالم من صحافة وإذاعـة

  .وتلفزيون 
  .واليت تعين التعددية أو املتعددة أو املدجمة   Multiوكلمة 

  .وخالصة هذا املصطلح هو استخدام كافة أوساط املعلومات يف التعامل مع احلاسوب 
توظيف إمكانات احلاسوب الرقمي من صوت ونـص وصـور ثابتـة    :  اصطالحاً أما

  . " ومتحركة بشكل تفاعلي ومتكامل 
  
هي االسطوانة املضغوطة اليت حتمل جمموع الوسائط البصرية كالصوت والكتابـات  "  -

والصور الثابتة والصور املتحركة والرسوم بأنواعها ، والوسائط السـمعية كـالتعليق   
 ) . ٨، ص م  ٢٠٠٤املطيعي و السيد ، " ( الصويت أو احلوارات أو املؤثرات 
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٥٠ 

ويرى البعض أن الوسائط املتعددة تشمل على الصورة الثابتة والصـورة املتحركـة   "  -
            " والصوت والنص وتعمل مجيعاً حتـت حتكـم احلاسـب اآليل يف وقـت واحـد      

 )  .٦٤م ، ص ٢٠٠٤املنعم وعبد الرزاق ، ( 
 
جمموعة الربنامج الذي يستخدم : " الوسائط املتعددة بأا )   Cohen( كما عرف  -

ــيم     ــلية أو للتعلـ ــات للتسـ ــرض املعلومـ ــائل لعـ ــن الوسـ                                 " مـ
 )15 p  Al-Amri,Hayat  2001,                                                  ( 

           
برنامج حاسويب يقـدم املـادة   : "  بأا) ) ٢٠٦ ص،  م٢٠٠٤عيادات ،  ( عرفَها  -

التعليمية من خالل املزج بني النصوص املكتوبة والرسومات الثابتة واملتحركة والصور 
الثابتة واملتحركة واألصوات واملوسيقى وتصميم الربنامج الذي يسـمح للمـتعلمني   

  ."بالتعامل مع املادة التعليمية بشكل تفاعلي وطبقاً الحتياجام وقدرام 
  
- ـا  "  :) ٣٢٢صهــ ،   ١٤٢٤سامل وسـرايا ،  ( فَها كلٌّ من عرتكوينـات  بأ

نص ( كمبيوترية يتفاعل معها املتعلم ، تتكامل معاً لتقدمي الرسائل التعليمية على هيئة 
 )صور ثابتـة ومتحركـة   –رسوم خطية ومتحركة  –صوت  –منطوق  –مكتوب 

 . " داخل بيئات التعليم املفردة 
 
بني  االندماجأن الوسائط املتعددة هي "  ) :٣٢٠ص ،   هـ  ١٤٢٣فودة ، ( وترى  -

كافة عناصر التقنية ،فهي الربامج اليت جتمع ما بني الصوت والصورة والفيديو والرسم 
 .   "  والنص جبودة عالية ، يضاف إليها توافر البيئة التفاعلية 

 
برامج الكمبيوتر اليت تتكامـل   هي عبارة عن"  ) :  ١٢ص ،  م ٢٠٠١عزمي ، (  -

مثل النص والصوت واملوسيقى والصور الثابتة واملتحركـة   لالتصالفيها عدة وسائط 
  . "والرسوم الثابتة واملتحركة يتعامل معها املتعلم بشكل تفاعلي 
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٥١ 

بـأا جمموعة مـن  "  :) ١٧٢-١٧١ص ص   هـ ، ١٤٢٣شرهان  ، ( يعرفها  -
،   Photo Graphicاملعلومات يف شكل نصوص تشـمل الصـور الرقميـة    

أو لقطـات الفيـديو     Animation،  الرسوم املتحركـة   Audioالصوتيات 
Video Clip . "           

 
- جمموعة من الوسائط املختلفـة   : )   ٥٤هـ ، ص  ١٤٢٣عبد اهلادي ،  (  فهاوعر

 . مثل البيانات والصوت والصورة والنص والرسومات يضمها تطبيق واحد 
 
الربامج والتطبيقات اليت تعتمد يف عرضـها للمحتـوى التعليمـي    : " وتعرف بأا  -

واخلربات املتنوعة وعلى دمج وتكامل اثنني أو أكثر من الوسائط أو العناصر احلسـية  
 ) .  ١٥٠،صم  ٢٠٠٤الل ، " ( خالل الكمبيوتر  واليت تقدم من 

 
- ا )  ٩٩م ، ص   ٢٠٠١عايش (  فهاوعرعملية دمـج النصـوص والصـور      :"بأ

تفاعلية واحدة مستندة إىل استخدام  بوتقةوالصوت والفيديو والرسومات املتحركة يف 
 .  "الشبكات واالسطوانات املدجمة التفاعلي 

 
متداخل ومتكامل من جمموعة من العناصر واملكونـات الـيت   نسيج : " وتعرف بأا  -

ــق        ــمى التطبي ــا يس ــة م ــبعض مكون ــها ال ــع بعض ــل م "                                    تتفاع
 ) . ١٨، ص  م٢٠٠٢، آخرون شلباية و( 

  
اندماج بني كافة عناصر التقنية ، أو هي الربامج اليت جتمع ما بـني  "   : وتعرف بأا -

 عبد املنعم وعبد الرزاق ، " ( لصورة والفيديو والرسم والنص جبودة عالية الصوت وا
 ) . ٦٤ص م ،   ٢٠٠٤
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٥٢ 

- ا  ) ٣٧ص  هـ  ، ١٤٢٥(  فها  املوسىوعرعبارة عن جمموعة من الـربامج   : بأ
جتمع بني جمموعة من الوسائط مثل الصوت والصورة والفيديو والرسم والنص جبودة 

 .  أقوى الوسائل لكتابة الربامج التعليميةعالية ، وتعد من 
 
-   ا مزيج من عناصر النص ، واللون  ) : ٣٦م ، ص  ٢٠٠٢اخلطيب ،  (  فهاوعربأ

ــورة     ــوت ، والص ــة ، والص ــوم املتحرك ــة ، والرس ــوم البياني   والرس
 

- كينكوف  فهاوعر)p 148 , Kinkoph, 1994   ( :  " ا جمموعة مركبة منبأ
            "  واحد  النصوص والرسوم والصوت والصورة والرسوم املتحركة يف عرض

 
بأا نظام كمبيوتر أو " :الوسائط املتعددة ) p8،1998 ،Raymond( ويعرف  -

النص ، الصـوت   (: برنامج حاسويب يقوم بدمج واحد أو أكثر من املكونات التالية 
   " )  م املتحركة ، الفيديوالصورة ، الرسو

  
   :الوسائط املتعددة )  ٤٥٧-٤٥٦هـ ، ص ص ١٤٢١زيتون  ،   (  وقد عرف -
              الرسـوم  : بأا عبارة عن العديـد مـن الوسـائط التعليميـة الـيت مـن أمههـا        " 

      املتحركة ، التسجيالت ، األصوات ، املوسـيقى ، الصـور الفوتوغرافيـة ، الصـور     
   التخيلية ، الرسوم الثنائية والثالثية األبعاد ، ومقـاطع مـن صـور الفيـديو السـاكنة      

اليت تتكامل معها ويتحكم فيها عـن طريـق    ) Text( واملتحركة ، باإلضافة إىل النص 
   . "  الكمبيوتر الشخصي  بدرجة متكن املتعلم من تناول املعلومات والتفاعل معها 

  
نظام رقمي حتتوي روابط متفرعـة  :  "  بأنه)  ٣٨، ص  ٢٠٠٠السحيم ، ( عرفتها  -

شديدة التشعب تدعم عملية التنقل واالكتشاف بني العقد املعلوماتيـة الـيت تضـم    
 ." النصوص والصور والرسوم وميكن ربط هذا النظام بشبكات مترابطة بني املتعلمني 
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٥٣ 

بارة عن تقـدمي املعلومـات   ع ):  ٣٠م ، ص  ٢٠٠٣عبد احلق ، زهرية ، ( عرفتها  -
والصـورة   Soundوالصـوت    Textباستخدام خليط مكون مـن النصـوص   

Image   واحلركةAnimation    ولقطات الفيديوVideo Clip     تشـمل
، وبرجميات التعلم ، واملراجع مثل الرسومات وختزين تطبيقـات الوسـائط    األلعاب

 .   وشبكات االنترنت وغريها  ) CD- ROMS( املتعددة على  
  
 الوسائط املتعددة وجـدت أن هنـاك اتفاقـاً     مفهومومن خالل اطالع الباحثة على  -

أن هناك اختالفاً يف حتديد الصفة الرئيسية أو إعطاء تعريف شامل حيدد  بينهما ، كما
 :  معىن الوسائط املتعددة فنجد ما يلي 

 
        مثـل تعريـف   : برجميات أو بـرامج   عبارة  بأاالوسائط املتعددة مفهوم  عرفمن  -
ــادات ، ( و) م  ٢٠٠٤بصــبوص وآخــرون ، (  ) م ٢٠٠٤الل ، ( ، و) م٢٠٠٤عي
  ) . م ٢٠٠١عزمي ، ( و  )Raymond،1998(و ) هـ  ١٤٢٥املوسى ، (و
مثـل تعريـف                    : الوسائط املتعـددة بأـا عبـارة عـن تقنيـة       عرفومنهم من   -
  ) . ٢٠٠٤املنعم ، عبد الرزاق ، عبد( و ) هـ ١٤٢٥فودة ، ( 
الشرهان ( مثل تعريف : الوسائط املتعددة بأا عبارة عن معلومات  عرفومنهم من   -
  ) .م  ٢٠٠٣عبد احلق ، زهرية ، ( وتعريف ) هـ ١٤٢٣، 
مثـل تعريـف            : الوسائط املتعددة بأا  عبارة عن نظـام رقمـي    عرفومنهم من   -
  ) . ١٤٢١السحيم ، ( 
  )  Cohen(ها بأا عبارة عن جمموعة من الوسائل مثل تعريف عرفومنهم من  -
  ) .م  ٢٠٠١حسن زيتون ، ( ها بأا عبارة عن وسائط تعليمية عرفومنهم  -
الوسائط املتعددة بأا عبارة عن اسطوانة مضغوطة مثـل تعريـف          عرفومنهم من  -

  ) .م ٢٠٠٤املطيعي والسيد ، ( 
)  ٢٠٠١عـايش ،  : ( ومنهم من وصف الوسائط املتعددة بالتفاعلية مثل تعريـف   -

 ) .  م ٢٠٠٢،  آخرونشلباية و( وتعريف 
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٥٤ 

  اتفقت على أن الوسائط املتعددة حتتوي على عدة عناصر أن مجيع املفاهيم السابقة  إالَّ     
  . من نصوص ،  صوت وصورة ثابتة ، ورسوم متحركة ولقطات الفيديو 

  
  :عناصر الوسائط املتعددة 

  :  Word- Textsالنصوص املكتوبة :أوال 
عبارة عن عدة مجل وفقرات أو عناوين أساسية وفرعية تظهر على الشاشة لتعريف "       

املتعلم بأهداف الربنامج أو تقدمي إرشادات له تتعلق خبط سريه يف دراسة الربنامج وميكـن  
عرض النصوص املكتوبة من خالل لوحة املفاتيح أو الفارة أو أي أداة أخرى مـن أدوات  

  ). ٣٢٥م ، ص  ٢٠٠٣مل وسرايا ، سا"  ( إدخال املعلومات
  
  :ومن األمور اليت جيب مراعاا عند كتابة النصوص واختيارها " 
إعداد النصوص من خالل حمرر النصوص أو قد تستخدم حمرر خاص بإحدى تطبيقات  -

  .الوسائط أو حمرر نصوص منفصلة 
 . ةعديوالقواتدقيق الصياغة اللغوية  -
داد النص ومالحظة مدى تطابق املواصفات مـع  مراعاة اخلصائص التصميمية عند إع -

 .الفكرة املراد متثيلها 
 .اختيار نوع اخلط واحلجم واللون املناسب لتمثيل احلدث  -
 .اختيار طريقة عرض مناسبة  -
استخدام أسلوب كتابة يراعي الفئة العمرية أو املرحلية للمستفيدين من هذا النص من  -

، ص  م  ٢٠٠٢،  آخـرون شلباية و"   (  حيث األسلوب اإلنشائي للطرح املناسب 
٢١ . ( 

  
  
  
  



  فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي 
    والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٥٥ 

  :   Spoken Wordsاللغة املنطوقة واملسموعة : ثانياً 
وتتمثل يف صورة أحاديث مسموعة منطوقة بلغة ما تنبعـث مـن السـماعات    "       

Speakers مللحقة جبهاز احلاسوب وقد تستخدم ملصاحبة رسم يظهر على الشاشة أو ا
  ) . ٢٣٤، ص  م٢٠٠٢الفار ، "  ( إلعطاء توجيهات وإرشادات للمتعلم 

  
  :  Sound & Musicاملؤثرات الصوتية واملوسيقى : ثالثاً 
وهي أصوات تصاحب الرسائل التعليمية اللفظية والبصرية ، وقد تكون مـؤثرات  "      

م ، ص  ٢٠٠٣سامل وسـرايا ،  ( خاصة كانفجار بركان ، أو أصوات طيور وحيوانات 
٣٢٣ .(  

  
ويؤدي الصوت إىل زيادة فهمنا للمعلومات املقدمة بطريقة النص املكتـوب الـيت   "      

                  " اضحة أو مع مشـاهدة الصـورة يف نفـس الوقـت     يصعب قراءته بطريقة تفسريية و
  ) . ١٢٤هـ ، ص  ١٤١٩أمحد ، ( 
  
ويعترب الصوت من العناصر املهمة جداً يف برامج الوسائط املتعددة ، فبدون وجـود  "      

مؤثرات صوتية صحيحة ال يكون للربنامج وقعه املطلوب ، ويعود ذلك إىل أن املـؤثرات  
فالنقر مثالً  .املوسيقى تعزز كثرياً من عنصر التفاعل يف برنامج الوسائط املتعددة الصوتية و

على زر يف الربنامج سيأيت بشاشة جديدة ، أو موضوع جديد ، ولكن إذا صاحب هـذا  
"   النقر صوت يشري بوضوح إىل ما حدث فسيكون األمر خمتلفاً بدون مصاحبة الصـوت  

  ) . ٢٧، ص م   ٢٠٠٣سالمة ، ( 
  

  :  Graphicsالرسوم اخلطية : رابعاً 
تعرف الرسوم اخلطية بأا تعبريات تكوينية باخلطوط واألشكال ، وتظهر يف صـورة  "    

 Flow( رسوم بيانية خطية أو دائرية أو باألعمدة أو يف صـورة خـرائط مسـارية    
Sheart   ( تتبعيه أو رسوم توضيحية ) " ، ٣٨٣هـ ، ص  ١٤٢٥حممود  . (  
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  : Still Picturesالصور الثابتة :  خامساً
وهي لقطات ساكنة ألشياء حقيقية ميكن عرضها ألية فترة زمنية ، وقد تؤخذ أثنـاء  "    

  Optical Scannerاإلنتاج من الكتب واملراجع واالت عن طريق املاسح الضوئي 
وعند نقلها إىل احلاسوب ميكن أن تكون صغرية أو كبرية أو قد متال الشاشـة بأكملـها   

  ) . ٢٣٤، ص  م٢٠٠٢الفار ، "  ( وميكن أن تكون ملونة
  

  :   Animationالرسوم املتحركة : سادساً 
هي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة تعرض يف تعاقب معني وسرعة معينة ، لتعطي "    

  .كما احلال يف األفالم السينمائية  حركة ومهية
وقد استفاد صانعوا السينما من ظاهرة ثبات الصورة على شبكة العني بعد الرؤية بنسبة    
صورة ثابتة إذا حتركت خالل ثانية واحدة "  ٢٤" من الثانية ، ولذلك جند أن كل "  ١" 

  .تبدو وكأا متحركة 
إطاراً يف الثانية الواحدة أمـام شـباك   "  ٢٤"  وهذا احلال يف السينما املتحركة حيث مير

  . التعريض فتبدو وكأا متحركة 
  : وهناك نوعني من الرسم املتحرك يف برامج الوسائط املتعددة وهي 

  .يسمى الرسم املتحرك باللقطات  أو ما"  D 2" الرسم املتحرك ثنائي األبعاد  -أ
تم رسم هذا النوع مث يتم حتريكه يف حيث ي"  3D" الرسم املتحرك ثالثي األبعاد  –ب 

  ) . ٣٢ -٣١ ص ، ص م   ٢٠٠٣سالمة ، " ( الفراغ حبيث يعطي حركة ومهية أيضاً 
  
  

  : Video Clipلقطات الفيديو : سابعاً 
وهي لقطات متحركة يتم تسجيلها بكامريا رقمية مثل كامريا الفيديو الرقمية حبيـث  "   

"                                 إرجــاع هــذه اللقطــات   ميكــن إســراع أو إبطــاء أو إيقــاف أو    
  ) . ٣٢٣م ، ص ٢٠٠٣سامل وسرايا ، ( 
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  :   Virtual Realityالواقع االفتراضي : ثامناً 
ويتمثل ذلك يف إظهار األشياء الثابتة واملتحركة وكأا يف عاملها احلقيقي من حيـث  "   

امـاً لتـدريب الطيـارين واملهندسـني     جتسيدها وحركتها واإلحساس ا وذلك أمراً ه
  ) . ٢٣٥، ص  م٢٠٠٢الفار ، " ( واجلراحني 

  
والواقع االفتراضي يسهل بعض العمليات ذات اخلطورة يف جمال تدريب الطيارين يف "    

اال العسكري ، ولكنه كبقية املستحدثات التكنولوجية أمكن توظيفه لتطوعيه خلدمـة  
  ) . ٣٢٤م ، ص ٢٠٠٣سامل وسرايا ، " ( ثر فاعلية العملية التعليمية بصورة أك

  
  : خصائص الوسائط املتعددة 

بأن الوسائط املتعـددة  ) . ٣٨٥-٣٨٤ ص  هـ ، ص١٤٢٥حممود ، ( وقد ذكر " 
  : تتميز بعدة خصائص 

  :  Interactivityالتفاعلية  -١
     ض تعرف التفاعلية بأنه قدرة املتعلم علـى حتديـد واختيـار طريقـة انسـياب وعـر      

صال يف موقف التعلم وتوفر بيئة اتصال ثنائية االجتاه تاملعلومات ، وتصف التفاعلية منط اال
  .على األقل ، وبذلك تسمح للتلميذ بدرجة من حرية التحكم يف عرض املادة املنقولة 

  
  :  Individualityالفردية  -٢

لتتالءم مع خصائص املتعلمني تسمح تكنولوجيا الوسائط املتعددة بتفريد املواقف التعليمية 
ومسام ومعدالم اخلاصة وبالتايل تسمح بتباين الوقت املستخدم يف عملية الـتعلم مـن   

  .تلميذ آلخر 
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   :  Diversityالتنوع  -٣
   تتنوع الوسائط املتعددة نتيجة إمكانياا يف استخدام وتنويـع العناصـر املكونـة هلـذه     

يف تتابعها حبيث تناسب قـدرات وإمكانـات وحاجـات    الربامج ، حيث ميكن التحكم 
  . وخصائص املتعلمني 

  
  :  Integrationالتكامل  -٤

لتحقـق   –وال تعرض واحدة تلو األخـرى   –تتكامل الوسائط املتعددة يف إطار واحد 
اهلدف املرجو منها ، وتقاس قوة الربامج مبدى تكاملها وظيفياً واليت تعتمد على خصائص 

حمتوى املادة اليت نريد عرضها وإال سيؤثر ذلك على جودة العـرض وبالتـايل   املتعلمني و
  .درجة التفاعل بني املتعلم والعرض 

  
  : Globosityالكونية  -٥

                                                                               تتيح بعض املستحدثات فرص االنفتـاح علـى مصـادر املعلومـات يف مجيـع أحنـاء       
للحصول على   wwwالطالب من اإليصال بشبكة املعلومات / العامل ، فيتمكن التلميذ 

ما حيتاجه من معلومام خالل الكتب واملصادر واملوسوعات والقـواميس اإللكترونيـة   
  لمتعلم االشتراك يف هـذه الشـبكات واحلصـول علـى     واألطالس وغري ذلك وميكن ل

  .خدماا ، وفق قوانني حفظ حقوق املعرفة 
  
  :  Flexibilityاملرونة  -٦

تعين إجرائية أية تعديالت على عروض الوسائط املتعددة سواء خالل عمليـة التصـميم   
  .التغيري  واإلنتاج أو بعد االنتهاء من اإلنتاج باإلضافة أو احلذف أو التعديل أو 

  
  : التزامن  -٧

يعين التزامن العرض املتداخل واملتكامل وفق دور كل عنصر من عناصـر العـرض ، يف   
  " .الوقت املناسب مما يعين تزامن احلركة يف الصورة املتحركة والرسوم 
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إىل العديـد مـن   ) " ٤٥٩ - ٤٥٨ ص  ، صهـ  ١٤٢١زيتون ، ( وقد أشار     
  :اخلصائص والسمات اخلاصة بالوسائط املتعددة يف التدريس من أمهها 

  .تتناول أجزاء كبرية من املعلومات  - ١
 .تراعي احتياجات الطالب املتعلمني  - ٢
ليس هلا شكل دائم وإمنا للتعديل والتبديل وإعادة التشكيل لتحقيـق أقصـى    - ٣

 .استفادة 
 ملعلومات بالكمية اليت تناسبه ، ويف الوقت الذي حيدده تسمح للطالب بتناول ا - ٤
 .تنمي التفكري اإلبداعي وتوسع اخليال  - ٥
 .جتعل املنهج مرناً بإدخال تعديالت على تنظيماته احلالية  - ٦
 .جتذب اهتمام الطالب وانتباههم وجتعل التعليم مستمراً  - ٧
 . تعمل على زيادة حتصيل التالميذ وتعدل اجتاهام وتزيد فهمهم - ٨
 .جتعل التعليم أبقى أثراً بزيادة استخدام احلواس والتفاعل مع الربامج  - ٩
 .حتل بعض مشاكل التربية مثل التسرب وامللل من الطريقة التقليدية  -١٠
 .ترسخ مبدأ التعلم الذايت واالعتماد على النفس وانتقال أثر التدريب  -١١
 .متدنا مبواقف احلياة الطبيعية   -١٢
 .تتضمن نشاطات  -١٣
 التنافس ، التعاون(    :تعلمني على أن يكتسبوا مهارات معينة مثل تساعد امل -١٤

 ) . االتصال ، املناقشة ، اجلدل ، طريقة العرض ، كتابة التقارير 
 ) " .التفاعل ، واملتعة ، الثقة : ( تساعد التالميذ على أن يكتسبوا  -١٥
  

  :دور املتعلم يف استخدام الوسائط املتعددة 
إىل أن هناك ثالثة أدوار للمتعلم "  ) ٩٣ص  ، هـ  ١٤٢٥سالمة ، ( وقد أشار 

  :داخل حجرة الدرس لالستفادة من الوسائط املتعددة وهي 
حيث يعرض املدرس هذه الوسائط لتقدمي موضوعه التعليمـي   :دور املشاهد  - ١

عن طريق الرسوم املتحركة ، أو الصوت ، أو الصورة ، أو النص ، أو اجلميع 
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معاً مبا يتناسب وقدرات التالميذ واحتياجام ويكون املعلم هنا املنظم لعمليـة  
 .التعلم والتعليم 

  
رجمية جاهزة أو يقوم هو بإعدادها  حيث يوفر املعلم ب :دور املتفاعل واملتحكم  - ٢

مث يترك للمتعلم حرية التنقل بني لقطاا املتحركة أو الثابتة حسـب اجتاهاتـه   
 .ورغبته ويكون دور املعلم هنا املرشد 

 
حيث ميكن للمتعلم من خالل معرفتـه بـنظم   :  دور املنتج واملكون للعرض - ٣

ه وبعدها يتم عرضـه  التأليف اخلاصة بالوسائط املتعددة عمل مشروع خاص ب
  ."على زمالئه ويكون دور املعلم هنا املوجه 

  
  : دور معلم اجلغرافيا  يف ضوء استخدام الوسائط املتعددة 

أن ملعلم اجلغرافيا  عدة "  )٢٤٥ -٢٤٤ ص  ص ،  م٢٠٠٢السيد ، ( وذكر ت 
  :  أدوار يف ضوء استخدامه لنظم الوسائط املتعددة 

البد أن يكون ملماً بتكنيك الوسائط املتعددة ، قادراً على إنتاج بعض الوسـائط   - ١
  .البصرية   –السمعية 

 .دور املعلم موجهاً ومرشداً ، يركز على مشكالت تالميذه وحاجام  - ٢
 .يقوم املعلم يف هذا اإلطار بتنظيم املناقشة يف جمموعة صغرية أو كبرية  - ٣
 .رة عند اختيار بعض أنواع الوسائط املتعددة يقوم املعلم باختاذ طريقة مباش - ٤
للمعلم دور كبري يف تقومي نظام الوسائط املتعددة ، إذ يستعان به يف االسـتبيانات   - ٥

اخلاصة بتفاعالت التالميذ واجتاهام وترتيب الوسائط داخل النظام كما يستعان 
  " . برأيه يف حتليل املدلوالت 
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  :والوسائل املتعددة  الفرق بني الوسائط املتعددة 
ختتلف الوسائط املتعددة عن الوسائل التعليمية من حيث أن عملية التعلـيم مـن   "        

خالل الوسائل التعليمية تعتمد بصفة أساسية على املعلم ويقتصر اسـتخدامها كمجـرد   
وسيلة للتوضيح والتدريس وليس كوسيلة للتعلم ، وبالتايل يكون موقف املتعلم منها موقفاً 

علومات اليت تقدم له ، كما أن االستخدام املعتاد هلا تعاجل موضوعاً سلبياً مهمته استقبال امل
أما مفهوم الوسائط املتعددة فيضمن أن تكون الوسائل متكاملة مع خطة الدرس . واحداً 

وجزءاً ال يتجزأ منه ، وأن تستخدم للتعلم وليس للتدريس فقط ، وعلى هذا فإن الوسائط 
هــ   ١٤٢٢،  وآخرونزغلول " ( التعليمي نفسه  ليست إضافية للتعليم بل هي املدخل

  ) . ١٠٥-١٠٤ص ص 
  

فروقاً عدة بني الوسـائل  )  ٢٢٨ -٢٢٧ ص  ص،  ٢٠٠٢السيد ، (  وضحتكما    
  : التعليمية والوسائط املتعددة 

أن الوسائل التعليمية هي عبارة عن املواد واألدوات واألجهزة اليت يستخدمها املعلـم   -١
دة ولتحسني العملية التعليمية و وزيادة فعاليتها ، أما الوسائط املتعددة لتحقيق أهداف حمد

فهي تعين وجود وسائل للتعليم ال تكون جمرد إضافات لعمل املعلم والكتاب املدرسـي أو  
  مساعد هلما ، بل تدخل ضمن خطة الدراسة وتقوم بدور رئيسي وأساسي يف عملية التعلم  

  
حداً بينما تعاجل الوسائط مفهوماً واحداً أو جانبـاً حمـدداً   تعاجل الوسيلة موضوعاً وا -٢

  . داخل إطار املوضوع 
  
ختدم الوسيلة أغراضاً تتسم بالعمومية ، وأهدافاً واسعة عريضة من خالل االستخدام  -٣

  .التقليدي ، بينما ختدم الوسائط املتعددة أهدافاً حمددة تؤدي إىل تعلم كفء 
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التعليمية يف شكلها التقليدي اجلمعي ويكون اسـتخدامها يف  تستخدم معظم الوسائل  -٤
لتعلم االتعلم الفردي حمدداً للغاية وبدرجة قليلة ، ولكن الوسائط تستخدم للتعلم الفردي و

  .اجلماعي على حد سواء وبنفس الكفاءة 
  
 فترة تقدمي الوسيلة واملادة املتضمنة فيها تعد فترة نسبية إذا ما قورنت  بفترة تقدمي - ٦

  ". املتعددة  التعليمية اليت يقدمها الوسائط الوسيلة باملادة
  

  :استخدامات برجميات الوسائط املتعددة يف التدريس 
إىل أنه يوجد العديـد مـن اسـتخدامات     )٤٦٠ص  ، هـ ١٤٢١زيتون ، ( أشار 

  :برجميات الوسائط املتعددة يف التدريس ، من أبرزها ما يلي 
عرض خطوات دقيقة كاملة لتجارب معملية أو عمليات تشريح جبودة عاليـة   - ١

ويف هذا تواجه عجز إمكانات املختربات ، وعدم توافر  ، ووضوح وتسلسل 
اخلربة يف إجراء التجارب ، وتوفري اخلامات وعنصر األمان يف التجارب اخلطرة 

 . وتقدمي اخلربة البديلة 
  
الواقع ، بل ميكن تقدمي صور للواقع باإلضـافة إىل  احملاكاة بتقدمي مناذج تشابه  - ٢

تقدمي مناذج يصعب الوصول إليها ، مثل التفاعالت داخل الشمس أو القريبة 
  .من فوهة بركان ، أو النادر حدوثها مثل اقتراب مذنب هايل من األرض 

 
 .تقدمي بدائل حللول بعض املشكالت العلمية  - ٣
 
 حتقق هدف االستمتاع باللعب مع اكتساب تقدمي ألعاب الكمبيوتر العلمية اليت - ٤

 .املعلومة 
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االستمتاع باخليال العلمي التعليمي من خالل تقدمي رسوم متحركة يف شـكل   - ٥
افتراضات أو تداخالت حلوادث جمرات أو تصادم جنوم أو اقتـراب شـهب   

 .  ونيازك ، أو قيام حروب وصراعات بني كائنات خمتلفة 
  

  :املتعددة يف تدريس اجلغرافيا  أمهية استخدام الوسائط 
إىل أمهيـة اسـتخدام    )٢٣٦-٢٣٢ص ص ، هــ  ١٤٢٣السيد ، ( وقد أشارت 

  : الوسائط املتعددة يف تدريس اجلغرافيا  
  :تعاجل اللفظية والتجريد  -)١

فمعلم اجلغرافيا يستطيع أن يتجنب ظاهرة ترديد التالميذ لأللفاظ وكتابتـها دون إدراك  
  .طريق تدعيم شرحه بالوسائط املتعددة احلسية مدلوهلا وذلك عن 

  
   :توفري إمكانية تعلم الظواهر اخلطرة والنادرة  –) ٢

أن كثرياً من الظواهر الطبيعية كثورة بعض الـرباكني ، أو اإلنفجـارات الكونيـة ، أو    
  .كلها ظواهر يندر تكرارها يف فترات متقاربة " هايل " املذنبات النادرة كمذنب 

الوسائط املتعددة أن توفر للتالميذ الفرصة لدراسة مثل هذه الظواهر اخلطـرة أو  وتستطيع 
  .نادرة التكرار 

  
  : التغلب على البعدين املكاين و الزماين  –) ٣

من الصعوبات اليت تواجه تدريس الدراسات االجتماعية هو التغلب على البعدين الزمـاين  
مستمرة حالياً ولكن يف مناطق بعيدة مثل  واملكاين ، فهناك أحداث ال تزال حتدث بصورة

سقوط األمطار على منابع ر النيل يف وسط وشرق أفريقيا ، والفيضانات والزالزل الـيت  
حتدث يف بعض الدول ، وكذلك ااعات املنتشرة يف بعض الدول األفريقية واألسيوية ، 

واملكاين ، فاستخدام بعض والوسائط التعليمية ميكنها التغلب على مشكالت البعد الزماين 
الوسائط التعليمية كالصور أو األفالم تأيت ذه األحداث إىل التلميذ بدالً من أن يـذهب  
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٦٤ 

هو إليها ، وتوفر للمتعلم يف حجرة الصف مادة التعلم صوتاً وصورة وألواناً بتقنيـة ذات  
  . جودة عالية كما لو كانت تلك األحداث تقع لتوها أمام املتعلم 

  
  :تعمل على إثارة اهتمام املتعلم وعلى إجيابيته ونشاطه  –)  ٤

فالوسائط املتعددة بطبيعتها مشوقة ألن املادة التعليمية تقوم من خالهلا بأسـلوب جديـد   
  .وطريقة ختتلف عن الطريقة التقليدية اليت غالباً تعتمد على اإللقاء 
ة تعد أحد العوامل اهلامة يف فقد دلت الدراسات العملية على أن استخدام الوسائط املتعدد

  .جذب االنتباه واالحتفاظ بنشاط املتعلم 
  
  :توفري إمكانية دراسة األشياء الكبرية  –) ٥

هناك بعض موضوعات اجلغرافيا اليت حتتوي على معلومات خاصة ببعض املكونات الكبرية 
كوكـب ،   كالبحار واحمليطات أو القارات أو اموعات الشمسية بكواكبها وتوابع كل

واليت يصعب على التلميذ رؤيتها بصورة واقعية ، وميكن عن طريق الوسائط املتعددة تعليم 
كل هذه املوضوعات للتالميذ ، فعن طريق مثل هذه الوسائط ميكن تصغري الكبري بشـكل  
ال خيل باملعامل العامة للحجم األصلي ، وأن يكون لدى املتعلم صورة شبه حقيقية عن هذه 

  .حبيث تتكون لديه مفاهيم صحيحة عنها األشياء 
  
  : تشجع على النشاط الذايت -)٦

فالوسائط املتعددة تثري احلماس يف األفراد فتدفعهم وتشجعهم على القيام ببعض األنشـطة  
مبا تدعو إليه الوسائط املتعددة ، مثل التعرف على بعض املشكالت االجتماعية والبيئية يف 

  .رير عنها واقتراح حلول هلا البيئة احمللية وكتابة تقا
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  :تشارك يف رفع كفاءة التدريس وجودته  –)  ٧
ويقصد جبودة التدريس هنا توفري الوقت واجلهد واملال وزيادة الوضـوح واحليويـة         

االتصال اجليد هـو  " وميكن أن يتحقق ذلك باستخدام الوسائط املتعددة على اعتبار أن 
  " .اجليد  التدريس 

  
تتيح فرصاً للتنويع والتجديد املرغوب فيه ، وبالتايل تسهم يف عالج مشـكلة   –)  ٨

  :الفروق الفردية 
ا فالوسائط املتعددة تقدم مثريات متعددة تتفاوت يف درجة حسيتها وجتريدها كما أ     

       تعرض هذه املثريات بطرق وأساليب خمتلفة ، وكلما كانت الوسائط متعـددة ومتنوعـة  
أمكنها مساعدة التالميذ على اختالف ميـوهلم   –وبصفة خاصة نظم الوسائط املتعددة  –

م واستعدادافهناك من التالميذ من يفهم بالطريقة اللفظية ، وهناك من يفهم  موقدرا ،
عند رسم توضيحي على السبورة وهناك من يفهم عن طريق مشاهدة أحد النماذج وآخر 

  .إخل .. أو البصرية  من يفهم بالطريقة السمعية
  
  : تساعد على إمناء املهارات واكتساا  –)  ٩

هناك العديد من املهارات اليت ميكن للوسائط املتعددة تنميتها لدى التالميـذ مثـل         
استخدام اخلرائط واألطالس واملعاجم اجلغرافية وغريها من املهارات اليت  تتطلب استخدام 

  .ة املرتبطة ذه املهارات الوسائط التعليمية املتعدد
  

  :تسهم يف تكوين اجتاهات مرغوب فيها  –) ١٠
إن تكوين االجتاه املرغوب فيه وتغيري االجتاه غري املرغوب فيه ال يتحقق مبجرد إلقـاء       

  .دروس أو حماضرات تقليدية على التالميذ 
ـ  ات كـل شـيء   حقيقة أن تكوين االجتاهات حيتاج إىل املعلومات ولكن ليست املعلوم

فالقدرة واملمارسة يف مواقف طبيعية ، أو يف صورة خـربات حسـية مباشـرة أجـدى        
وأفضل ، ومن أمثلة ذلك تعديل اجتاهات املتعلمني حنو البيئة وإكسام اجتاهات إجيابية حنو 
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٦٦ 

احملافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ، وكذلك يف تأكيد القيم االجتماعية الـيت تتعلـق   
رام العمل اليدوي وإتباع النظام ومراعاة حقوق اإلنسان واحترام الفرد وعدم التفرقة باحت

  . العنصرية 
  

تعمل على تنويع أساليب التعزيز املؤدي إىل تثبيت االستجابات الصـحيحة   –)  ١١
  :وتأكيد التعلم 

الـتعلم  ولعل أوضح مثال على ذلك استخدام بعض الوسائط التكنولوجية احلديثة مثل     
املربمج واآلالت التعليمية واحلاسبات اإللكترونية املستخدمة كمعلم خصوصـي ، وعـن   
طريق هذه الوسائط يتعرف مباشرة اخلطأ والصواب يف إجابته فور إبدائها فيـتم تعزيـز   

-٢٣٢هــ ،  ص  ١٤٢٣السيد ، جيهان ( اإلجابة الصحيحة فوراًَ ويستمر يف تعلمه 
٢٣٦ . (  

  
  : وتنمية التفكري  الوسائط املتعددة

إن التطور الذي حدث يف تكنولوجيا الوسائط املتعددة جعل من السهل التعامـل   
معها واعتبارها جزءاً منطياً يف بيئات التعلم والتعليم ، وإن أهم ما نتج عن هذا التطور 
التكنولوجي هو انتقال التعليم من املفهوم التقليدي املعتمد على حفظ املعلومـات إىل  

مية التفكري ، ذلك أن املتعلم مشارك يف بنـاء املعرفـة ولـيس    املفهوم املعتمد على تن
مستقبالً سلبياً هلا ، وعليه فإن استخدام الوسائط املتعددة يف التعليم يعتمد على منهجية 

ــة                           ــس علمي ــى أس ــتندة عل ــة املس ــق املعرف ــى تطبي ــاً عل ــوم أساس تق
Ferrel & Ferrel, 2002 ,p 72)  . (  

  
أن الوسائط املتعددة هلا القدرة على تنمية قدرة الطالب على االستقصاء أي كما  

القدرة على التفكري وربط املعلومات مبا يتفق مع مفهوم املنهج احلديث ، فهي تلعـب  
دوراً كبرياً يف إعادة بناء املعرفة وإجياد ممارسات ابتكاريه وحماولة إجياد حلول مبتكـرة  

  ) .   ١٥٢، ص  ١٩٩٩الضبيان ، ( للمشكالت  
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لقد كان لدخول برجميات الوسائط املتعددة جمال التعليم أمهيته الواضحة يف إعادة   
التفكري بالنسبة للعملية التعليمية وتطويرها ، وأن تكنولوجيا الوسائط املتعددة ستكون 
حتدياً لإلبداع الفردي يف الوصول إىل نوعية عالية وفاعلة مـن الـتعلم ، فالوسـائط    

تعددة تقدم طريقة حديثة يف التعليم فمنها يزداد الفضول العلمي لـدى املـتعلمني        امل
  ) . ٨، ص  ١٩٩٥هولسينجر ، ( 

  
أن برجميات الوسائط املتعددة تعمل على إثـارة  )  Vaughan( وأكد فجهان   

، ص  ٢٠٠٢الفار ، ( العيون واآلذان وأطراف األصابع كما تعمل على إثارة العقول 
٢٣١ (  .  
  

، ص  ١٩٩٩السلمان ، ( و)  ٢١٣ ص، ٢٠٠٤عيادات ، ( من  كلٌوقد أشار  
إىل أن الوسائط املتعددة تنمي عند املتعلم الصورة على التأمل ودقة املالحظـة  )  ٣٠

وإتباع التفكري العلمي للوصول إىل حل املشكالت مما يؤدي إىل حتسني نوعية الـتعلم  
  . ورفع مستوى األداء عند التالميذ  

   
أن الوسائط املتعددة تـدعم الفكـرة   " )  ١٦٣، ص  ٢٠٠٤ماير ، (  أورد وقد 

األساسية القائلة حبصول تعلم أعمق عندما يتمكن املتعلمون مـن دمـج التمثـيالت    
التصويرية واللفظية لنفس الرسالة التعليمية ، ويقومون بفاعلية بإنشاء منـاذج ذهنيـة   

   "لبعض ال جمرد إضافة املعلومات إىل ذاكرم  تصويرية ولفظية وربطها مع بعضها ا
  

ـ  ذكـر وقد     ص ،م  ٢٠٠٤الل ،  ( يف)   Lavoie & Good( مـن   لٌك
           إىل أن الوسائط املتعددة تعمل علـى تنميـة مهـارات الـتفكري العلمـي      )  ١٤٤
  .املالحظة والتفسري واالستنتاج والتنبؤ : مثل 
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إىل أن ) "  ٥٣هــ ، ص   ٢٠٠٤الـدريويش ،  ( وقد أشارت نتائج دراسـة  
الوسائط املتعددة تنمي القدرات العقلية لدى الطالب من خالل توفري أكثر من عنصر 

ــة   ــوص املكتوب ــة كالنص ــذه الربجمي  )Texts  (                             ــموعة ــوص مس ونص
Spoken Words or Texts )   (ابتـة  والصور الث )Still Pictures  (

ومـــؤثرات صـــوتية                 )  Motion pictures( والصـــور املتحركـــة 
)Music or Sound  ( مما ينعكس على زيادة التحصيل الدراسي لديهم وخاصة

  " .مستويات الفهم والتطبيق 
  

أن مـن أهـم مميـزات     " ) ١٠٦، ص  ٢٠٠١،  آخرونزغلول و(  ذكركما 
  .  "الوسائط املتعددة أا تساعد املتعلمني على التفكري العلمي املنطقي املنظم 

  
  :معوقات استخدام الوسائط املتعددة 

م ،   ٢٠٠١زيتون ، ( و ) ١٥٩- ١٥٨ص  م ، ص ١٩٩٩الضبيان ،  ( وقد حصر   
الدراسـية   معوقات استخدام الوسائط املتعددة داخل فصـولنا )  ٤٦١ -٤٦٠ص ص 

  :وضمن نظامنا التعليمي فيما يلي 
  :معوقات مادية 

مثل الصعوبة يف توفري اإلعتمادات املالية لتحويل التقنية من فكرة إىل إنتاج ، وعلى األفراد 
الذين يشرفون على العمل بأن يتفهموا أمهية هذا العمل وأن يكون لديهم استعداد لإلنفاق 

  .عليه 
  

  :معوقات زمنية 
قيمة التقنية إذا مل تكن مستخدمة يف الوقت املناسب وبتطبيق ذلك على استخدام  إذ تقل

الوسائط املتعددة يالحظ أنه إن مل يعرض الربنامج متزامناً مع فترة إنتاجه ، فإن جدواه ال 
  .تتحقق 
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٦٩ 

  :عوامل إجرائية 
احلل تتطلـب جهـداً   إذ أن اختيار املادة أو املشكلة املراد حلها واإلمكانات املطلوبة هلذا 

  .علمياً وعملياً 
  

  :معوقات بشرية 
يقصد ا املعلمون والطالب حيث إن لكل منهم حاجـات خمتلفـة ، ومهـا الطرفـان     
املتكامالن مع التقنية اجلديدة والطالب يتعامل بسهولة مع الكمبيوتر ، أما املعلمون فعليهم 

  .إعداد األجهزة وحل أي مشكلة فنية 
  

  :معوقات عملية 
وتتمثل يف ضرورة االطمئنان على سالمة األجهزة وصيانتها ووجود أكثر من جهة يعتمد 

  .عليها يف توفري هذه املتطلبات 
  ٢٠٠١زيتون ، ( و ) ١٥٩- ١٥٨ص  م ، ص ١٩٩٩الضبيان ،  ( وأضاف كلٌ  من 

  :إىل ما سبق ما يلي  ) ٤٦١ -٤٦٠ص م ، ص 
تقر إليه اإلعداد احلايل يف بعـض كليـات   عدم توفر خربة ودراية من املعلم مما قد يف -

  .التربية 
 .الوسائط املتعددة  ياتلتخوف من استخدام الكمبيوتر وبرجموجود الرهبة وا -
قد تعجز بعض أنظمة الوسائط املتعددة يف تعميق التعلم من أجل التوسع األفقـي يف   -

املنخفضـة  املعلومات ، مما قد يسبب عدم توافق الطالب ذوي القدرات املتوسطة أو 
 .على التكيف مع تلك األنظمة 

 
إىل أهم معوقات استخدام برجميات  )٦٢ص م ، ٢٠٠٠السحيم ، ( وقد أشارت    

  :الوسائط املتعددة يف التعليم 
قلة األجهزة والربجميات ذات املواصفات اخلاصة بالوسائط املتعددة من حيث السرعة  -١

  .والتخزين وتوفري الصوت والفيديو 
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٧٠ 

  .اهات السلبية حنو التقنية احلديثة واحلاسوب نتيجة حاجز اخلوف واألمية االجت -٢
رفض التغيري والتطوير يف الربجميات التدريبية والتعليمية نتيجة النعدام الدافعية للتجديد  -٣

 . والتطوير 
  

  :   Hypermediaبرجميات الوسائط الفائقة  -١٣
فهنـاك مصـطلح الوسـائط    : ميكن القول أن اهليربميديا تتضمن عدة مصطلحات "     

ــددة  ــطناعي   Multimediaاملتع ــذكاء االص ــطلح ال  Artificial، ومص
Intelligence  ائقومصطلح النص الف Hypertext.  

اليت تتكامل معاً يف منظومة معلوماتية ، فهي إذن خمطوطة نظرية لربامج تعليمية تعرض     
هلا الوسائط املتعددة املتفاعلة بصورة غري خطية ، ومتد املتعلم بتعليمات واضـحة  من خال

ــامج    ــالل الربن ــر خ ــار آلخ ــن إط ــال م ــد االنتق ــاعده عن ــددة تس                              " وحم
  ) . ٢٣٨، ص م ١٩٩٨البغدادي ، ( 
  
برجمية مـن   ": الوسائط الفائقة بأا )   ١٦٦ص ،  م١٩٩٩قنديل ،  ( وقد عرف  -

نوع الوسائط املتعددة ، إال أا حتتوي برناجماً لتنظيم وختزين كميات هائلة املعلومات 
، وإعادة استعادا بطريقـة غـري   ) املتحركة ( املكتوبة واملصورة واملسموعة واملرئية 

متتابعة أو غري خطية ، كما يسمح بإعادة تنظيم املادة التعليمية اخلاصة مبفهوم معـني  
     .   "رضها بعشرات أو فئات الطرق املتنوعة وع

  
عبارة عـن  " : الوسائط الفائقة بأا  ) ٢٤٥ص  ، م ٢٠٠٢،زيتون (كما عرفه  -

برنامج لتنظيم وختزين املعلومات بطريقة غري متتابعة ، كما تعترب أسلوباً لتقدمي تعلمـاً  
 تعلم من خالل التغذية الراجعة فردياً يف أطر متنوعة يساعد على زيادة الدافعية لدى امل

    . "  الفورية ، وزيادة قدرته على التحكم يف عملية التعلم 
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٧١ 

وتشري الوسائط الفائقة إىل تكنولوجيا الربجميات اليت ميكـن اسـتخدامها يف خلـق     -
معلومات أو تشعيبات معلوماتية حتتوي على نصوص وجرافيك وصوت وفيديو وصور 

 ) . ٦٨م ، ص  ٢٠٠٤ش ، خب( متحركة ولقطات فلمية  
  
مصـطلح  )    Begoray,  1990 , p . 121- 122( يعرف بيجـواري  و -

 . " يستخدم للداللة على النصوص الفائقة مع الرسوم " بأنة الوسائط الفائقة 
  

بأنه نظـام رقمـي   "  الوسائط الفائقة :  )  ٣٨، ص  ٢٠٠٠السحيم  ،  ( وتعرف  -
حيتوي روابط متفرعة شديدة التشعب تدعم عملية التنقل واالكتشاف بـني العقـد   
املعلوماتية اليت تضم النصوص والصور والرسوم والفيديو والصوت بسرعة وسـهولة  

 . "وميكن ربط هذا النظام بشبكات مترابطة بني املتعلمني واملعلم 
  
طلح الوسائط الفائقة للداللـة  مص أن)    P232 ،1991،Mcknight( ويذكر -

على تلك النظم اليت ميكنها دمج جمموعة متنوعة من وسائط املعلومـات معـاً  إال أن   
 .هو األصل " النصوص الفائقة " املصطلح 

  
  :Multimediaوالوسائط املتعددة  Hypermediaالفرق بني الوسائط الفائقة 

ختتلف الوسائط الفائقة عن الوسائط املتعددة يف أا ليست جتميع لبعض الوسائط بل      
أا تتضمن برنامج ما يشمل على معلومات بواسطة وسائط متعددة غري خطية يتم تقدميها 
يف إطار كامل جيذب املتعلم ويعمل على حث حواسه باإلضافة إىل قيامه بـالتحكم فيـه   

                         فعاليـة تبعـاً لسـرعة تعلمـه الذاتيـة وقدراتـه اخلاصـة        وتفاعله معـه بنشـاط و  
  ). ١٢٩، ص  ١٤٢٢،وآخرون زغلول ( 
  

فاملادة التعليمية يف برجميات الوسائط الفائقة ال حتتوي تتابعاً من نقطة إىل أخرى وليس      
  ) . ١٦٦، ص  م١٩٩٩قنديل ،  ( هلا ايات أو بدايات معينة 
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٧٢ 

بني الوسـائط املتعـددة   )  Sweany et al, 1996( آخرونو قد فرق سويينو    
والوسائط الفائقة يف أن الوسائط املتعددة تشري إىل التكامل بني مصادر املدخالت املختلفة 
من نصوص وصوت وصورة وفيديو يف حني أن الوسائط الفائقة تشري إىل البنية التشـعيبية  

  . والتفريعية للمعلومات 
  

على التعريفات احلديثة الـواردة يف  )  p  615  , Welsh ,1992(ويعلق ويلش    
 إىل أدتأدبيات موضوع النصوص الفائقة والوسائط الفائقة موجهاً هلا االام بأـا قـد   

حيـث   Multimediaتشتت املفاهيم وعدم وضوحها باحتواء الكلمة وسائط متعددة 
بري عنه مبصطلح آخر هو وسائط متعددة متفاعلة يرى أن مصطلح وسائط فائقة ميكن التع

Interactive Multimedia     .  
  

فيؤكدون بأن هناك نوعني من برجميات )  ٢٤م ، ص  ٢٠٠٢،  آخرونشلباية و( أما     
  :الوسائط املتعددة ومها 

  .  Interactive Multimediaالوسائط املتعددة التفاعلية  - ١
 .  Hyper Mediaالوسائط املتعددة الفائقة  - ٢

  .ومتتلك األوىل التبادلية أو التفاعلية أما الثانية فتمتلك طريقة التجوال 
ومن وجهة نظرهم فهما نوع واحد حيث أن التجول هو طريقة للتفاعل ، لكـن تعتـرب   
الوسائط املتعددة الفائقة تطوراً للوسائط املتعددة التفاعلية أال أا تقدم وسائط أغىن وبدائل 

  .أكثر 
  . احثة تتبىن وجهة النظر هذه والب
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  التفكري العلمي:  املبحث الرابع 
  

اإلنسان ، وهو البحث العقلي عما حيتاجه اإلنسان  هالتفكري هو أرقى ما يتميز ب       
  )  ٦٩، ص  ١٩٩٧اخلطيب وآخرون ، ( يف احلياة والتغلب على مصاعبها  حلل مشكالته

إنساين على اإلطالق يعد أساساً ضرورياً للوجود فالتفكري بوصفه أرقى نشاط      
فاملعرفة . اإلنساين نفسه ، السيما يف عصر تفجر املعرفة الذي كان نتيجة طبيعية له 

والتفكري صنوان ينبغي أال يفترقا ، وهذا منطلق هام يف تعليم النشء اليوم ، فالتفكري يولد 
ري فالعالقة بني املعرفة والتفكري عالقة جدلية املعرفة ، كما أن إدراك املعرفة حيتاج إىل التفك

                   .وأزلية حيتاج كل منهما لآلخر ، وال سبيل إلدراك أحدمها دون اآلخر 
  ) . ٣١م ، ص  ٢٠٠٥نشوان ، ( 

حبياة  لالرتقاءالتفكري العلمي نوعاً من أنواع التفكري الذي يعترب هدفاً ووسيلة ويعد     
وال شك أن االهتمام بتدريب الطالب على  . تمع يف كل زمان ومكان الفرد ومنو ا

التفكري املنظم له مردود إجيايب على حاضرهم العلمي والدراسي وعلى مستقبلهم العلمي 
   ) . ٤٧هـ ، ص ١٤٢٢مصطفى ، . ( واالجتماعي 

لتفكري اجليد وينطلق مشوار التفكري العلمي من خالل القناعة بالفكرة اليت مؤداها أن ا     
ذلك أن التفكري الذي . هو تفكري يقوم باملهمة املرسومة له وحيقق الغايات املرجوة منه 
          إىل قرار رشيد  باملفكر  ليس له هدف وال يسعى لغاية معينة سيظل تفكرياً تائهاً ال يصل

  ) .  ٤٧م ، ص  ١٩٩٧اخلطيب وآخرون ، ( 
    

   Scientific Thinking  : مفهوم التفكري العلمي 
        تفكري منظم يهدف إىل دراسة الظواهر وتفسريها واكتشـاف القواعـد العلميـة     "  -

اليت حتكمها ، وذلك باالعتماد على املالحظة ، والقيـاس ، والتجريـب   ) القوانني ( 
 ) . ٨م ، ص  ٢٠٠٤وزارة التربية والتعليم ، " ( للتحقق منها 
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بأنه كـل نشـاط   :" التفكري العلمي )   ٢٠ص  هـ ، ١٤٢٣الصقهان ،(  عرفو -
عقلي هادف مرن يتصرف بشكل منظم يف حماولة حلل املشكالت ، وتفسري الظواهر 
املختلفة والتنبؤ ا واحلكم عليها باستخدام منهج معني يتناوهلا باملالحظـة الدقيقـة   

 .    "ل إىل قوانني ونظرياتوالتحليل ، وقد خيضعها للتجريب يف حماولة للوصو
  
عبارة عـن  "  بأنه التفكري العلمي )   ١٨ص   ، م ٢٠٠٢الردادي ، (  فرتعكما  -

 نشاط عقلي منظم يقوم به املتعلم للوصول إىل حل املشكلة عن طريق خطوات معينـة  
 ." وحمددة 

 
ع بالتجربة أو الطريقة يف النظر إىل األمور اليت تعتمد أساساً على العقل والربهان املقن" -

 ) .١٣،ص   ١٩٨٨زكريا ، . " ( بالدليل 
 

هو أسلوب علمي لتنظيم األفكار بطريقة منطقية تساعد علـى احلـوار واملناقشـة       "  -
والتعبري واالستدالل يف مجيع املناشط العقلية اليت تتطلب رؤية واضحة وخطوات حمددة 

 ) . ١٢، ص م  ١٩٩٦، آخرون هالل و(  "  ملواجهة املشكالت
 
        سـلوك  : "الـتفكري العلمـي بأنـه     ) ٩٤ص ،  ٢٠٠٥، زيتـون ،  (  فيعر و -

بكـل حقائقهـا   ) املبحوثـة  ( هادف ، موجه بطريقة موضوعية حنو دراسة املشكلة 
 وأبعادها دف الوصول إىل تفسريات تتضح فيها العالقات اليت ميكـن أن تتضـمنها   

 .  )"املبحوثة ( تعلق باملشكلة أو الظاهرة ت) تقومي ( املشكلة ، مث إعطاء أحكام 
  
جمموعـة مـن   : "التفكري العلمي بأنـه    )  ٣٧ص  ،م ١٩٩٢عياصرة ، ( فيعر و -

العمليات املتتالية إذا اتبعها الفرد تؤدي إىل معرفة جديدة وتندرج هذه العمليات مـن  
املالحظة والقياس إىل الوعي باملشكلة والبحث عن طرق حللها وإىل تفسري البيانـات  

منـوذج   املتجمعة وصياغة تعميمات منها وصوالً إىل بناء منوذج نظـري أو اختيـار  
    .  "موجود وتعديله 
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بأنه كل نشاط عقلي هـادف مـرن   ) : "  ٢٥٦ ص،  م ١٩٨٨راشد ، (  عرفهو -
ينصرف بشكل منظم يف حماولة حلل املشكالت ، ودراسة وتفسري الظواهر املختلفـة  

   . " والتنبؤ ا واحلكم 
                                                                                                                            

التفكري العلمـي   )  ٨ م ، ص٢٠٠٣اجلندي ،  (يف  )سعد يس وآخرون (  يعرف و -
هو عملية تنظيم لألفكار واملعارف ويهدف إىل تفسـري الظـواهر الكونيـة    " : بأنه 

واملواقف احلياتية ويتطلب قدرة على املالحظة والتنبؤ ووضع فروض وحتديد متغريات 
وضبطها ومجع املعلومات والقدرة على استقراء هذه البيانات ومعاجلتها مـن خـالل   

ات صحة النتائج وتدعيمها ويـتم قياسـه   عملية ذهنية تتطلب إجياد أدلة وبراهني إلثب
 "  . باختبار التفكري العلمي املعد لذلك 

 
نشـاط عقلـي   " : التفكري العلمي بأنه )  ١٨٤ص،  م ٢٠٠١ ،عطا اهللا (  فيعرّ و -

موجه حنو دراسة مشكلة برزت يف ظاهرة طبيعية ، وينطوي على استخدام عدد مـن  
واالستقرار والتفسري والتصنيف وما إىل ذلك  طرق العلم مثل املالحظة العلمية والتنبؤ

وتعمل كل عملية منها إما منفردة أو متحدة مع عملية أخرى للوصـول إىل املعرفـة   
 " .  العلمية اليت تعترب حالً للمشكلة 

     
جمموعة من املهارات : "  بأنه )  )  ١١٩ص  ،م  ١٩٩٧ ، عمرية والديب (  يعرفهو -

 ".يقة موضوعية  الالزمة حلل املشكلة بطر
 
ذلك النمط من التفكري الذي يعتمد " : بأنه  ) ٤٠ ص، م  ٢٠٠٣، سعادة (  يعرفهو  -

على األسلوب العلمي أو وجهات النظر العلمية مثل الواقعيـة والطبيعيـة والتربويـة    
 . "والتجريبية واإلجيابية 

 
نشاط عقلي معقد " بأنه : التفكري العلمي )  ١٦ ص هـ ،١٤٢٣الدغيم ، (  يعرفو -

    .    " يف تكوينه وله خصائصه ونوعيته املميزة كما تؤثر فيه عوامل متعددة ومتنوعة 
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ـ  "  - "              ث عـن املعرفـة اجلديـدة    جمموعة من املبادئ  اليت توجه العلماء عنـد البح
 ) .  ٤١، ص  ٢٠٠٥بكار ، ( 

  
نشاط عقلي مـرن  : " بأنه التفكري العلمي  )٣١٩ص ، م ٢٠٠٦شاهني ، (  فتعرّو -

وهادف ومنظم يف حماولة لدراسة وتفسري الظواهر والتنبؤ باملشكالت واحلكم عليهـا  
 ". بتناوهلا باملالحظة والتحليل والتجريب للتوصل هلا 

  
 :ومن خالل عرض تعاريف التفكري العلمي ترى الباحثة أن التفكري العلمي عرف بأنه  

  ) .هـ  ١٤٢٣الصقهان ،  (مثل تعربف   : نشاط عقلي -  
الـدغيم   ( ، ) م  ٢٠٠١،  عطـا اهللا ( ، )  ١٩٨٨راشد ، ( ، ) م ٢٠٠٢الردادي ، ( 

  ) .م  ٢٠٠٦شاهني ، ( و ) هـ  ١٤٢٣
سـعد يـس    ( وتعريـف  )   ١٩٩٢عياصـرة ،  (  مثل تعريف:  عملية أو عمليات -

  ) وآخرون 
  ) . ١٩٨٨زكريا ، ( مثل تعريف :  طريقة -
 ) . ٢٠٠٥زيتون ، ( ل تعريف مث:  سلوك -
  ) .م  ١٩٩٧عمرية والديب ، ( مثل تعريف :  مهارات -
  ) . ٢٠٠٥بكار ، ( مثل تعريف : مبادئ  -
  ) .م  ٢٠٠٣سعادة ، ( مثل تعريف :   منط من التفكري -

       
   :ومن املالحظ أن هذه التعريفات تتخذ أكثر من اجتاه 

العلمي على أا تتضمن عمليات عقليـة تتمثـل يف   فمنها ما ينظر إىل عملية التفكري  -
  .الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقومي وفقاً لتصنيف بلوم 

بينما يتعامل البعض اآلخر مع التفكري العلمي على أنه يتضمن عمليات عقلية يقوم ا  -
عية اإلنسان من أجل توضيح أو تفسري حدث عقلي له عالقة باألحداث والظواهر الطبي
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٧٧ 

 املالحظة ، التصنيف ، االستنتاج ، التنبوء ، فـرض الفـروض  : ويتمثل يف عمليات 
 . التجريب ، التفسري ، ضبط املتغريات ، بناء النماذج 

أما االجتاه الثالث فينظر إىل التفكري العلمي على أنه يتضمن املهارات الالزمـة حلـل    -
وقـد أخـذت الباحثـة بـه               عاًاملشكلة بطريقة موضوعية وهو أكثر االجتاهات شيو

 ) .  ١٥هـ ، ص  ١٤٢٣الدغيم ، ( 
  

  :مهارات التفكري العلمي 
تلـك  : " مهارات التفكري العلمـي بأـا   )  ١١، ص  م ١٩٩٦يونس ، (  عرفو -

املهارات اليت يقوم ا املعلم أثناء التدريب والتدريس من خالل النشـاط العقلـي يف   
بالتعرف عليها وحتديدها ومجع البيانـات املتعلقـة ـا    حماولة حل مشكلة ما وذلك 

ووضع أنسب الفروض حلل املشكلة واختبارها بالطرق املناسبة والوصـول إىل حـل   
املشكلة وذلك من خالل خطوات حمددة قد يتبعها كلها أو بعضها بناًء على طبيعـة  

 ." املشكلة 
  

أن مهارات التفكري )  p  ،1981  ،Topin & Capie 113(ويرى كل من  -
هي مهارات عقلية تستخدم يف مجع املعلومات وحتليلـها بغـرض حـل    " : العلمي 

املشكالت اليت تواجه الفرد ، وميكن للمتعلم استخدام هذه املهارات لتكوين إجابات 
       ."لألسئلة وحبث وجهات النظر املختلفة وتفسري ووصف املعلومات 

  
أن مهارات التفكري العلمي هلا "  )  ٦١ص  ،  م ٢٠٠٢ عبد اهلادي ، ،( وقد ذكر  -

مهارات البحث العلمـي ، مهـارات   : تقسيمات خمتلفة وحتت مسميات عديدة مثل 
 . " البحث واالستقصاء ، أو مهارات حل املشكلة أو مهارات التجريب العلمي 
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د الباحثة أن جتاملختصة اليت تناولت موضوع التفكري العلمي  عوبالرجوع إىل املراج   
  :هناك قوائم عديدة ملهارات التفكري العلمي 

من أوائل من كتبوا عن التفكري العلمي ، وحدد له عدداً من )  ي جون ديو( ويعترب
  :املهارات تتمثل يف اخلطوات التالية 

  .الشعور باملشكلة وحتديدها  - ١
 .مجع البيانات املتصلة باملشكلة  - ٢
 .تكوين الفروض واختيار أنسبها  - ٣
 .اختبار صحة الفروض  - ٤
هـ ، ص ١٤٢٣نقالً عن الدغيم ، ( الوصول إىل نتيجة معينة أو حل املشكلة  - ٥

٢١ . ( 
  

  : املهارات التالية )  ٣١م ، ص  ١٩٨٥األنصاري ، ( وحدد 
  . حتديد املشكلة  - ١
  . اختيار الفروض  - ٢
  .اختبار صحة الفروض  - ٣
  . التفسري  - ٤
  .التعميم  - ٥

  
  :املهارات التالية )  ٤١٤م ، ص  ١٩٨٨زيتون ، ( وقد حدد 

  . الشعور باملشكلة وحتديدها  -ا
  .مجع احلقائق واملعلومات  - ٢
  . عرض وتبويب املعلومات املتصلة باملشكلة  -٣ 
  . اختيار الفرضيات  - ٤
  .الوصول إىل حل املشكلة  - ٥
  



  فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي 
    والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٧٩ 

  :ة املهارات التالي )٢٥٦ص ، م  ١٩٨٨راشد ، ( كما حدد 
  . مهارة اإلحساس بوجود املشكلة  -١
  .مهارة حتديد املشكلة  -٢
  .مهارة التحليل  -٣
  .مهارة مجع البيانات  -٤
  .مهارة اختيار الفروض -٥
  .مهارة االستقراء  -٦
  .مهارة اختبار صحة الفروض  -٧
  .مهارة االستنباط  -٨
   .مهارة تفسري البيانات  -٩
  .مهارة التمييز  – ١٠ 

  . مهارة التعميم  -١١
  .   مهارة االبتكار -١٢
  

فقد حددوا مهارات التفكري العلمي )   ٧ص ،  م١٩٩٦،  آخرونهالل ، و( أما     
  :باآليت 

  .حتديد العالقة بني السب والنتيجة  - ١
  .إدراك الفرضيات  - ٢
  .التفسري  - ٣
   .االستنتاج  - ٤
  

التربوية يف الواليات املتحدة املهارات التالية  كما حددت اجلمعية القومية للدراسات    
  :للتفكري العلمي 

  .الشعور مبشكالت ذات داللة - ١
  .تعريف املشكلة أو حتديدها - ٢
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  .دراسة املوقف من حيث مجع احلقائق اليت هلا عالقة باملشكلة  - ٣
  .وضع أحسن تفسري أو فرض حلل املشكلة  - ٤
  .اختيار أنسب الفروض  - ٥
  . الفروض بواسطة التجريب أو بأي وسيلة أخرى اختبار  - ٦
  . قبول الفرض مؤقتاً أو رفضه واختيار فروض  أخرى  - ٧
  ). ١٢٢ -١٢٠ ص م ، ص ١٩٩٧عمرية والديب ،. ( الوصول إىل حل املشكلة  - ٨
  
  :مهارات التفكري العلمي كما يلي  )  ٢٢٣ص  ،م ١٩٩٩احلارثي ، ( وحيدد   

  :تكون من املهارات التالية مرحلة توليد األفكار ؛ وت - ١
  .التأمل يف الظواهر الطبيعية واألشياء احمليطة - أ          
  .إثارة األسئلة -ب         
  .تكوين الفرضيات  -ج         

  :مرحلة مجع املعلومات والبيانات ؛ وتتكون من املهارات التالية  -٢ 
  .املالحظة واملشاهدات  -أ        
  .تفسري املشاهدات  -ب       
  .استخالص النتائج  -ج       

  :مرحلة اختبار الفرضيات والنظريات ؛ وتتكون من املهارات التالية  - ٣
  .البحث واالستقصاء واالستفسار املوجه  - أ   
  .اختبار األفكار وجتريبها   - ب  
   .تصميم التجربة العادلة وتنفيذها  - ج  
  
  : فقد حدد املهارات التالية ) ٦٤ص م ، ٢٠٠٢عبد اهلادي ، ( أما   
  . الشعور باملشكلة وحتديدها  - ١
  .مجع البيانات  - ٢
  .فرض الفروض  -٣ 
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  . اختيار الفروض املراد اختباره  - ٤
  .وضع خطة الختبار صحة الفرض  -٥ 
  . تنظيم البيانات  - ٦
  . التعرف اإلجرائي  -٧ 
  .تفسري البيانات  - ٨
  .  تطبيق النتائج يف مواقف جديدة   - ٩
  

  :املهارات التالية )    ٢٧ص  ، م٢٠٠٣اجلندي ،  ( وقد حددت     
  . الشعور باملشكلة وحتديدها   - ١
 مجع البيانات املرتبطة باملشكلة    - ٢
 .فرض الفروض   - ٣
 .اختبار صحة الفرض   - ٤
 . الوصول إىل النتائج والتعميمات  - ٥

  
  :فقد حدد املهارات التالية  )٥٦ ص ، م  ٢٠٠٣حممد ، ( أما 
  .حتديد املشكلة  - ١
 .اختيار الفروض  - ٢
 .اختبار صحة الفروض  - ٣
 .التفسري  - ٤
 . )التعميم - ٥

     
  : املهارات التالية  ) ٩٤ ص ،هـ ١٤٢٣الدغيم ، ( وحدد 
  .حتديد املشكلة  - ١
 .اختيار الفروض  - ٢
 .اختبار صحة الفروض  - ٣
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٨٢ 

 .التفسري  - ٤
  .التعميم  - ٥

  
  :  )٩١ص ، هـ ١٤٢٣الردادي ، ( كما حددت 

  .حتديد املشكلة  - ١
 .اختيار الفروض  - ٢
 .اختبار صحة الفروض  - ٣
 .التفسري  - ٤
 . التعميم  - ٥

  
  :املهارات التالية ) ٨٨- ٨٧ص ص م ، ٢٠٠٥نشوان ، ( كما حدد 

  . مهارات التركيز  - ١
  .مهارات مجع املعلومات  - ٢
  .مهارات التذكر  - ٣
  .املعلومات مهارات تنظيم   - ٤
  . مهارات التحليل  - ٥
  .مهارات التوليد  - ٦
  .مهارات التكامل  - ٧
  . مهارات التقومي   - ٨
  
  : التالية التفكري العلمي  اتإىل مهار)   ١٤٤ - ١٤٢ص ص  ،م ٢٠٠٦حممود ، (  أشارو

  .مهارة املالحظة  - ١
 .مهارة املقارنة  - ٢
 .مهارة التصنيف  - ٣
 .مهارة الصياغة الكمية  - ٤
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٨٣ 

 .القياس مهارة  - ٥
 .مهارة التجريب  - ٦
 .مهارة االستنتاج  - ٧
 .  مهارة التوقعات  - ٨
  

  :ما يلي  يتضحوبالنظر إىل قوائم مهارات التفكري العلمي  
 
أن مهارات التفكري العلمي ليست جامدة مطلقة ، بل الغرض منها هو تسلسل تفكري  -

ات تتـداخل  الطلبة وتطبيقها وفق منهجية علمية حبثية معينة ، كما أن تلـك املهـار  
 وتتفاعل مع بعضها البعض ، فاخلربات ، واملالحظـات السـابقة تسـمح بتكـوين     
الفروض ، والفروض تثري احلاجة والرغبة إىل مزيد من اخلربات واملشـاهدات الـيت   

م ، ص  ٢٠٠٥،  زيتون(  . بدورها قد تؤدي إىل تعديل الفروض املقترحة أو تغيريها
٩٧ .( 

 
فكري يقوم على أساس التحقق حبيث ال يقبل اإلنسان رأياً أو األسلوب العلمي يف الت"  -

فكرة ، وال يصل إىل حكم إال إذا امتلك الدليل على صحته وسالمته مسـتخدماً يف  
 .   )   ٢٣٤ص  ، هـ ١٤٢٢مصطفى ، (  " ذلك األسس العلمية السليمة 

  
يف عدد مهارات التفكري العلمي من باحث وآخر ، فـالبعض   اًأن هناك تفاوت كما"  -

قسمها إىل مهارات رئيسية والبعض اآلخر قسمها إىل مهارات فرعية ، إال أن اجلميع 
حتديد املشـكلة ، فـرض   : مل خيتلف على املهارات األساسية للتفكري العلمي وهي 

  )    ٩٧ص  م ، ٢٠٠٢، الردادي (  "الفروض ، اختبار الفروض ، التفسري ،  التعميم 
  

مربكًـا أو  موقفاً الفرد يفكر إذا واجه  أنّالفكرة األساسية للتفكري العلمي هي أنّ "  -
، حيث يقوم بتحديد املشكلة يف صيغة سؤال مث جيمع البيانـات واملعلومـات    محريا

املتعلقة مبوضوع املشكلة ويضع الفروض احملتملة هلا ، مث يقوم باختبار صـحة هـذه   
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٨٤ 

الفروض باملالحظة أو التجريب ، مما يؤدي إىل قبول أحد هذه الفـروض ، كحـل   
للمشكلة ويتوصل من خالل ذلك إىل نتائج جتريبية يقوم بتفسريها وتعميمهـا علـى   

     )   ٢٣ص  ،هـ ١٤٢٣الدغيم ، " ( احلاالت املماثلة
  
حتديد "      :وهي كالتايل  مخس مهارات للتفكري العلمي على اقتصرت الباحثة   الذ -

 " .التعميم  –التفسري  –اختبار صحة الفروض  –اختيار الفروض  –املشكلة 
  

  :التعريف مبهارات التفكري العلمي املستخدمة يف هذه الدراسة 
  

   Problem Definition:حتديد املشكلة  -١
 
بأا حالة يشعر فيها الفـرد  : " املشكلة  )   ٢٠٥ص ،  م ٢٠٠٥زيتون ، ( يعرف      

يف ) ويرغـب  ( جيهل اإلجابة عنه )  معرب( أو سؤال ) مشكل ( الطالب بأنه أمام موقف 
  . "   معرفة اإلجابة الصحيحة 

  
حالة من الشك أو احلرية أو " بأا : املشكلة )   ٤٤ص  ، م ١٩٩١عطية ، (  تعرفو

  ."  التردد تتطلب القيام بعمل للتخلص من هذه احلالة 
  
قدرة الفرد على إدراك املوقف الذي يعرب : الباحثة مهارة حتديد املشكلة إجرائياً تعرفو

  . عن مشكلة ما ، ويرغب يف معرفة اإلجابة 
  
ثل يف حتديد هدف أو أهداف العمل مع الطلبة ، وما ولتحديد املشكلة أمهية بالغة تتم" 

وينبغي . مل يوجد نص حمدد للمشكلة فإن البحث والدراسة املتعلقة ا لن يؤديا إىل احلل 
للمعلم التأكد من أن املشكلة قد متت صياغتها بوضوح ، وأن الطلبة قد فهمـوا جيـداً   
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٨٥ 

                "  سـبيل حتقيـق ذلـك    املطلوب منهم عمله والطريقة الـيت ينبغـي اسـتخدامها يف   
  ) .  ٤٨٠، ص  ٢٠٠٦سعادة ، ( 
  

ومن العوامل املهمة املساعدة على إدراك املتعلم للمشكالت متكنـه مـن حتديـدها    " 
وصياغتها يف عبارات واضحة ، ويستحسن حتديد املشكالت على حنو يـبني عناصـرها   

ـ                  "  ه اجلهـود حللـها  وحيول دون اختالطها مبشكالت أخـرى وبـذلك يسـهل توجي
  ) .  ٢٠٧م ، ص  ٢٠٠٢احليلة ، ( 

  
 )  ١٥٢ -١٥١ص ص  ،م  ٢٠٠٥زيتون ، (   يف)  عمرية والديب ( من ويشري كلٌ 

  :إىل أن املعلم ينبغي عليه أن يراعي عند اختيار املشكلة عدة أمور أبرزها ما يلي 
املبحوثـة ، كـأن تـرتبط    بأمهية املشكالت ) الطالب ( أن حيس املتعلم -١

  .املشكلة حباجة الطالب أو اهتماماته أو حاجات جمتمعة 
أن تكون املشكالت املبحوثة يف مستوى تفكري الطالب حبيـث تسـتثري   -٢

 .إىل حلها  وتستجرهأفكاره وتتحدى قدراته 
بأهداف الدرس حبيث يكتسب الطالـب  ) املواقف ( أن ترتبط املشكالت -٣

  . رفة العلمية املناسبةخالل حلها املع
  

ويتم حتديد املشكلة عن طريق صياغتها يف صورة إجرائية قابلة للحل ، إما يف صـورة      
  ) .  ٥٥م ، ص  ٢٠٠٣زيتون ، ( سؤال ، وإما يف صورة عبارة تقريرية هدفية  

  
   The Choice of Hypotheses:اختيار الفروض  - ٢
 

عندما يواجه اإلنسان مشكالت فإنه حياول دائماً إجياد احلل املناسب هلـا ، والعقـل       
اخليال ، وجيهد نفسه مسـتفيداً  يف البشري يف مثل هذه احلالة ينشط ليبتدع احلل ، وحيلق 
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٨٦ 

من خرباته السابقة ، واحلالية للوصول إىل احتمال ، أو أكثر يصوغها على شـكل مجـل   
  ) .  ٢٠٧م ، ص  ٢٠٠٢ة ، احليل( تسمى فروض 

  
حلول ممكنة ختضع للتجريب وهي ليسـت حلـوالً   " املهندس الفروض بأا  عرفوي -

ائية للمشكلة ، وينبغي أن تصاغ الفروض يف عبارات واضحة يسهل فهمها وميكـن  
 )  ٨٠م ، ص  ١٩٩٧،  آخروناخلطيب  و"  ( اختبار صحتها 

  
تلك املهارة " الفروض بأا اختيار ارة مه)   ٤٧ص  ، م ٢٠٠٦سعادة ، (  عرفوي -

اليت تستخدم من أجل تشكيل أو طرح حلول جتريبية ملشكلة ما ، أو أا عبارة عـن  
 . قضية ما  لة أو القيام باقتراح ختمينات جيدة حلا

 
عبـارة  " الفروض هي  مهارة اختيارإىل أن  )١٠٣ص ، م ٢٠٠٥نشوان ، ( ويشري  -

أو إجابة عن التساؤل الذي تطرحه املشكلة ، ويف هـذا   عن حالً مقبوالً للمشكلة ،
 يشري نشوان إىل أن مهارة اختيار الفروض حتتاج إىل قدرة عقلية عالية ألا تتعامل مع 

 " .البدائل 
 
الفروض اختيار مهارة :  )١٠٦  – ١٠٥ص ص  م ، ٢٠٠٥زيتون ، (  عرفكما ي -

         متغريين ، أو إجابـة  تراح حل مؤقت لعالقة حمتملة بني قدرة الطالب على اق"  :  بأا
املبحوثة  ، ويشترط عند اقتـراح   الدراسة أو املشكلة ) أسئلة (لسؤال أو ) حمتملة ( 

 ."  الفروض أن تكون قابلة لالختبار ، واملعاجلة والبحث 
 
حلـول  الفروض بأا ختمينات ذكيـة و "  ) ١٤٥ص، م  ٢٠٠٦حممود ، (  عرفيو -

ممكنة ختضع للتجريب وهي ليست حلوالً ائية للمشكلة ، وينبغي أن تصاغ الفروض 
 . "يف عبارات واضحة يسهل فهمها وميكن اختبار صحتها
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٨٧ 

تعبري يستخدم عمومـاً  " الفروض بأا  )  ٢٩٦م ، ص ١٩٩٩جروان ، (  عرفوي -
لإلشارة إىل أي استنتاج مبدئي أو قول غري مثبت وخيضـعها البـاحثون للفحـص    
والتجريب من أجل التوصل إىل إجابة أو نتيجة معقولة تفسر الغموض الذي يكتنـف  

 ". املوقف أو املشكلة 
 

للمشـكلة أو  املمكنـة  احللول : الباحثة مهارة اختيار الفروض إجرائيا بأا  عرفوت -
 . املوقف املطروح  

 
إىل أن مهارة اختيار الفروض تسعى إىل : " ) ٤٥٦ صم ، ٢٠٠٦سعادة ،  (   وذَكَر

حتقيق جمموعة من األهداف التربوية والتعليمية يتمثل أمهها يف أن يكون الطالب قادراً على 
ر مالحظاته املختلفة عن املشكالت والقضايا من حولـه ، وأن يقتـرح احللـول    أن يطو

  .  " التجريبية املؤقتة هلا 
  
أن قدرة الفرد على فـرض الفـروض   : " )   ٢٠٧ص ، م  ٢٠٠٢احليلة ، (  وذَكَر 

    املناسبة من املمكن أن تتحسن نتيجة التساع دائرة خربتـه ، وتدريبـه علـى الـتفكري    
لفرض اجليد جيب أن يكون له عالقة مبوضوع املشكالت ، ومتفقاُ مع الواقـع  العلمي ، وا

كما تدل عليه املالحظة ، وقابالُ لالختبار سواء كان ذلك باملالحظة ، أو التجربة ، وأن 
  " يصاغ بصورة واضحة تيسر فهمه ، ووضعه موضع االختيار 

  
 Test of Correctness ofمهــارة اختبــار صــحة الفــروض   -٢

Hypotheses   :  
  
وعندما يتم حتديد املشكلة ووضع احللول التجريبية هلا فإن العمل التايل يـتلخص يف  " 

اختبار احللول أو اإلجابات املقترحة ، وإذا كان يوجد حل واحد مقترح ، فإن هذا احلل 
       " حباجة ألن يتم اختباره وحتليله ، وأن تتم صياغته من جديد قبل القيام مبرحلـة التطبيـق  

  ) . ٤٨١م ، ص  ٢٠٠٦سعادة ، ( 
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٨٨ 

            وتعترب هذه املرحلة حامسـة يف الوصـول إىل حـل املشـكلة أو اإلجابـة عـن       "     
تساؤالا ، وهلذه الغاية يقوم املتعلم باختيار الفرض على أن يقوم بعزل املتغريات املـؤثرة  

م ، ص  ٢٠٠٢نشوان ، ( "  عليه ، ويتوصل الفرد من خالله إىل قبول الفرض أو رفضه
١٠٤ . (  
  
فمهارة اختبار صحة الفرض كمهارة تفكري تدرب الفرد  على الدقة والشـمول يف  " 

املالحظة العلمية ، وتساعد يف الوصول إىل معلومات وبيانات دقيقـة كمـا تسـاهم يف    
النتائج الضبط العلمي للظواهر واملتغريات والتحكم فيها من أجل إدراك التغريات احلادثة و

  ) .  ١٤٤م ، ص  ٢٠٠٦حممود ، (  " املتوصل إليها 
  
التحقق من صحة الفروض : الباحثة مهارة اختبار صحة الفروض إجرائياً بأا  عرفوت

  .وجتربة أيها يصلح حلل املشكلة أو املوقف باستخدام عدة أدوات واختيار أنسبها 
  

 :  Interpreting skillمهارة التفسري  -٤
  
عملية عقلية غايتها " مهارة التفسري بأا  )٢٠٨ص ، م  ١٩٩٩جروان ، (  فعرّوي

إضفاء معىن على خرباتنا احلياتية أو استخالص معىن منها ،  فنحن عندما نقدم تفسرياً 
به إلينا ، وعندما نسأل عن كيفية توصلنا  تحأوخلربة ما إمنا نقوم بشرح املعىن الذي 

  "  .ت تدعم تفسرينا لتلك اخلربةقوم بإعطاء تفصيالملعىن معني من خربتنا فإننا ن
  

وتتمثل عملية التفسري ، تفسري املعلومات والبيانات اليت مجعها والحظها وصـنفها  
وذلـك يف ضـوء   . الطالب ،  وكذلك تفسري البيانات والنتائج اليت توصـل إليهـا   

ية العلميـة الـيت رجـع       املعلومات اليت ميتلكها الطالب أو اخللفية العلمية اليت أو اخللف
  ) .  ١٠٥م ، ص  ٢٠٠٥زيتون ، . ( إليها 
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٨٩ 

وحتتاج عملية التفسري إىل قدرات عقلية أعلى فالتلميذ يقوم بتفسري الظـاهرة أو    
                     املعلومات اليت لديـه أو تفسـري النظـام الـذي اعتمـده يف عمليـة التصـنيف        

  ) . ٩٨، ص  ٢٠٠٥نشوان ، ( 
  

إن تفسرياتنا غالباً مـا تقـع يف ثالثـة     )  ٢٠٩ص ،  ١٩٩٩جروان ، ( ويذكر 
  : مستويات هي 

  .تفسريات بدرجة معقولة من اليقني  -             
 .تفسريات نعتقد أا األرجح صحيحة  -  
تفسريات تبدو لنا كتوقعات أو ختمينات ممكنة ولكنها تتجاوز حدود مـا   -  

   تعنيه من البيانات املتوافرة 
  

بأا قدرة الفرد على شرح وحتليل املوقـف حتلـيالً   : الباحثة مهارة التفسري  عرفوت     
   .مقنعاً ومعقوالً

  
  :  Generalizing Skillمهارة التعميم   -٥
تلك املهـارة  " مهارة التعميم على أا  ) ٥٥٣ ص، م  ٢٠٠٦سعادة ، (   عرفوي   

اليت تستخدم لبناء جمموعة من العبارات أو اجلمل اليت تشتق من العالقات بني املفاهيم 
ذات الصلة ، كما أا متثل يف بناء عبارات واسعة ميكن تطبيقها يف معظم احلاالت إن 

  ." مل يكن يف مجيعها 
  

ي عالقات تربط بني عدة حقائق ومفاهيم ويصف التعميم العلمي الظـاهرة  وه"     
  ) .  ٧٤م ، ص  ١٩٩٧اخلطيب وآخرون ، " ( العلمية أو احلدث وصفاً كيفياً 
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٩٠ 

 Abroad  وحتدث هذه العملية عندما يستخلص الفرد عبارة عامة " 
Statement   ) الحظاتتنطبق على عدد  من احلاالت أو األمثلة أو امل) تعميم    "

  ) .  ٢١م   ، ص  ٢٠٠٣زيتون ، ( 
  :ومن أمثلة التعميمات يف مادة اجلغرافيا 

  .جزر اندونيسيا تقع على خط االستواء مناخها استوائي  -
 .الكنغو تقع على خط االستواء مناخها استوائي  -
 .كل الدول اليت تقع على خط االستواء مناخها استوائي  -

  
عملية حتدث عندما يستخلص الفرد عبارة عامة : الباحثة مهارة التعميم بأا  عرفوت   

  . ربط بينها عالقات قوية تنطبق على عدد من احلاالت أو املواقف 
  
ونالحظ أن التعميمات تربط بني املفاهيم املتناثرة ، كمـا أـا توظـف الـتفكري          

إليه إال من خالل مشاهدة حـاالت   االستقرائي ، ألن كل تعميم علمي ال ميكن الوصول
جزئية ، كما أن التعميمات توظف التفكري االستنباطي فعندما نقول أن كل الدول الـيت  
تقع على خط االستواء مناخها استوائي فإنه ميكن أن نستنبط أن جزر اندونيسيا اليت تقع 

  .) ٧٤م ، ص  ١٩٩٧اخلطيب وآخرون ، . ( على خط االستواء مناخها استوائي 
  

  : أمهية التفكري العلمي 
قد ال يدرك أمهية التفكري العلمي من مل يتفحص طريقته يف التفكري ، ومن مل يعش       

ضمن منظومة اجتماعية يفكر أفرادها علمياً ، كما قد الستشعر أمهيته من مل يتلبس 
وقد ال يقتنع البعض إال . مبنهجية التفكري العلمي يوماً من الدهر ومل يذق طيب مثارها 

                . أمر طبيعي ، مما حيتم مزج الطرح النظري بالتطبيق  بالتطبيق واملثال ، وهذا
  . ) ١٥هـ ، ص  ١٤١٩الربيدي ، (  
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٩١ 

  إىل أمهية التفكري العلمي وهي) ٢١٢ -١٩٣ ص  ص،  ٢٠٠٥نشوان ، ( ويشري 
  : كالتايل  

إن استخدام الفرد ملهارات التفكري العلمي جيعله قادراً على فهم مـا حيـدث    - ١
 .سري ذلك بطريقة منظمة تتفق وتكوينه العقلي املنظم بطبيعته حوله وتف

ال تقتصر أمهية الطريقة العلمية يف التفكري يف حل املشكالت ولكنها تتعـداها   - ٢
إىل حياة اإلنسان بأسرها ، إذ أن التفكري العلمي يسهم يف تنظيم حياتـه مبـا   

 .  رية يوماً بعد يوم يتالءم مع التغريات االجتماعية والتقنية املتسارعة واملتغ
إن التفكري العلمي هو الوسيلة األمثل لفهم العلم وما يتصل به مـن حقـائق    - ٣

 .وقوانني ونظريات 
 .يسهم التفكري العلمي يف إدراك الظواهر العلمية وكيفية حدوثها  - ٤
يسهم التفكري العلمي يف تطوير قدرة اإلنسان على تطوير أدوات العلم الـيت   - ٥

الوصول إىل أدق املعلومات املتصلة باألهـداف والظـواهر   متكن اإلنسان من 
 .العلمية 

يعتمد التفكري العلمي على املوضوعية إذ ال جمال لالحنياز العلمي أو األهـواء   - ٦
 .الشخصية 

يتناول التفكري العلمي القدرات العقلية املتقدمة وبالتايل خيرج املتعلم من دائرة  - ٧
الطرق التقليدية يف تعلم العلوم إىل دائـرة  احلفظ واالستظهار الذي تعاين منه 

 .توظيف القدرات العقلية 
إن الوسائل التكنولوجية ما كان هلا أن تدخل حياة اإلنسان وتوفر له الرفاهية  - ٨

 .إال باستخدام التفكري العلمي الذي يعترب وثيق الصلة بالتكنولوجيا املعاصرة 
عزيز اإلميان باهللا ، فلقـد حـث   التفكري العلمي يعترب أهم املداخل األساسية لت - ٩

سنرِيهِم آياتنا اإلسالم على التفكري والتدبر يف هذا الكون الواسع ، قال تعاىل 
فَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَنه علَـى  اآلفي 

 هِيدٍء شيكُلِّ ش    )٥٣ة فصلت،  آية سور . (   
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٩٢ 

  :التفكري العلمي يف القرآن والسنة 
يتميز األسلوب العلمي يف التفكري عن غريه من أساليب التفكري بأنه يقوم على الواقـع  " 

ويدعوا الناس إىل أن يستخدموا عيوم وآذام وسائر حواسهم يف الوصـول  ، واملشاهدة 
ويقيموا نتائجهم وأحكامهم وآرائهم على أساس واقعي بدالً من إقامته علـى  ، إىل احلقيقة 

  ) . ٦٣م ، ص  ١٩٨٤عيسوي ، "  ( األوهام

رضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ َألأَفَلَم يِسريوا في ا : قال تعاىل 
 سورة احلج ،  آية (  ار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ بصاألََتعمى  الَبِها فَإِنها 

يسمعون  قلوب ال يعقلون ا وهلم آذان ال عندما حتدث اهللا لنا عن الناس الذين هلم)   ٤٦
وسائل  ا وهلم أعني ال يبصرون ا، إنه أراد للناس أن يستخدموا أعينهم كوسيلة من

من  ةهي وسائل الرصد، وأن يستعملوا آذام كوسيلة من وسائل املعرفاملعرفة من حيث 
يف  معىن ذلك أن القرآن يعترب أن للحس دوراً. خالل جتربة اآلخر، كما حيركون عقوهلم

الذي  عملية املعرفة، كما للعقل دوراً يف هذه العملية، وبذلك جيمع بني املنهج العلمي
بفكرة أخرى   لفكرة ليقارنهملنهج العقلي الذي حيرك ايرصد الظاهرة ليستنتج منها، وبني ا

  .أو ليحاكمها ليستنتج منها فكراً

 )islam.net/article.php3?id_article=544&lang=ar-http://www.science .(  

العلمي  القائم على املالحظة والتجربة واستخدام النظر مع  كما أننا جند أصول التفكري
اللَّه ينشئُ النشأَةَ  رضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُمألقُلْ سريوا في ا: العقل يف قوله تعاىل

   ) ٢٠سورة العنكبوت ،  آية  (  خرةَ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير آلا
)http://www.islammemo.cc/mobile/articlep.aspx?id=5228&catid=609&lid=5229 (  

فاهللا ، دي القرآينــكان مثرة اهل، إن نشوء املعرفة العلمية يف اتمعات اإلسالمية   
ويرتل  سبحانه  العلمـاء مرتلـة      ، سبحانه وتعاىل يقرن يف كتابه العزيز بني اإلميان والعلم

وإجالة النظر يف الظـواهر  ، والتأمل يف الكون، على التفكري يف ملكوت اهللا وحيث، رفيعة
احمليطة باحلياة وتلك هي املداخل إىل دنيا العلم وهي الشرط األساس الكتسـاب املعرفـة   

.                                                   علها القاعدة املتينة لكل ضةالعلمية وجل  

http://www.science
http://www.islammemo.cc/mobile/articlep.aspx?id=5228&catid=609&lid=5229
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٩٣ 

وصار العلم أساسا  قوياً  من أسس ، بنية التفكري العلمي وفلسفتهوبذلك ترسخت   
احلضارة اإلسالمية اليت ما كانت لتترعرع شجرا الباسقة وترتفع أغصاا املورقة ومتتـد  

.                                 ظالهلــا الوارفــة لــو مل تتخــذ مــن العلــم قاعــدة ومنطلقــا        
 )http://www.islamset.com/arabic/ahip/alalom/twegre.html (   

كما وضح القرآن الكرمي أن التفكري العلمي أساس التقـدم العلمـي يف املعرفـة           
ـ  ذ أربعـة  اإلنسانية ، وال غرو فقد حدثنا القرآن الكرمي عن هذا األسلوب يف التفكري من

   وعلى نبينا أفضـل السـالم وأذكـى    هوكان سيدنا إبراهيم علي. عشر قرناً من الزمان 
التسليم ، كما أخربنا احلق تعاىل ، هو أول من أتبع خطوات التفكري العلمـي ، القـائم   

ذلك حينما قال سيدنا إبراهيم لرب العـزة ،  . أساساً على التجربة واملشاهدة واالستنتاج 
وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِـي الْموتى قَـالَ أَولَـم    :   وله تعاىل مصداقاً لق

 علَى تؤمن قَالَ بلَى ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِي قَالَ فَخذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ
ج نهنلٍ مبكُلِّ جيمكح زِيزع أَنَّ اللّه لَماعياً وعس كينأْتي نهعاد ءاً ثُمز)      ،سورة البقـرة

 هذه التجربة العملية بدأت بسؤال اخلليل عليه السالم عن الكيفية اليت حيي ـا  ) ٢٦٠آية 
أَولَـم   مع إميانه القاطع بالقدرة الربانية ، فأجاب رب العزة بقوله  اهللا عزوجل املوتى ، 

بلَـى   هنا خاطب اخلليل ربه بقولـه  . أي أومل تؤمن بقدريت على إحياء املوتى  تؤمن
وكان سيدنا إبراهيم يريد أن يرى جتربة عملية فعلية وفقاً للمنهج  ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِي

واستنتاج ، حىت يوقر ذلك  جرييب القائم كما ذكرنا سابقاً على جتربة ومشاهدة العلمي الت
فشرح اهللا تعاىل خطوات التجربة لسيدنا إبراهيم بأن يأخذ أربعة طيـور  . يف قلبه وفؤاده 

أجزاًء  جيزئها فضمهن إليك لتتعرف عليهم وتدركهم إدراكا تاماً مث قطعهن وأمره تعاىل أن
كانت خطوات التجربة العملية امليدانية ، مث دعاهن كما أمره اهللا تعاىل  على اجلبال،إىل هنا

فجعل يشاهد الريش يطري إىل الريش ، والدم إىل الدم ، واللحم إىل اللحم حىت عـادت  
طرياً كما كانت وآتينه ميشني سعياً ليكون ذلك أبلغ له يف الرؤيا ملا سأل ، وهذا مبثابـة  

ة يف املنهج التجرييب ، أما االستنتاج أو االستدالل يتلخص يف املشاهدة واملالحظة املقصود
أي أن اهللا تعاىل ال يعجز عما يريد وحكـيم يف   واعلَم أَنَّ اللّه عزِيز حكيم قوله تعاىل 

                                               .)  ٨٥ -٨٤ص ، ص  ١٩٨٤حممود ، ( تدبريه وصنعه عزوجل 

http://www.islamset.com/arabic/ahip/alalom/twegre.html
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٩٤ 

  إميانـا ينبـع مـن الـتفكري     ، يؤمن بقدرة اهللا املطلقـة  عليه السالم إذن فإبراهيم     
ولكنه يطلب أن ينطلق اإلميان من عملية احلس ألا تربط القلب بالفكر والعقل ، واملالحظة

.                                         بـل كـان دعـاء ورجـاء حـارّا     ، ومل يكن هذا الطلب حتديا . وبكل قوة.. بالنظر
 )ww.nooran.org/O/6/6O(6).htmhttp://w (   

  
ومنهج السنة النبوية يف التجربة واضح جلـي يف قضـية تـأبري النخـل املشـهورة         

مـررت مـع رسـول    : (( ففي احلديث الصحيح عن طلحة بن عبيد اهللا التميمي قـال 
" ؟  مـا يصـنع هـؤالء   " فقـال  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوم على رؤوس النخـل  

فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا    . األنثـى فيـتلقح    جيعلون الذكر يف. ونه يلقح : فقالوا
فـأخرب  . فـأخربوا بـذلك فتركـوه     : لقا" ما أظن يغين ذلك شيئا "  :  عليه وسلم

. يـنفعهم ذلـك فليصـنعوه     إن كان :  فقال .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك
عـن اهللا شـيئا    حـدثتكم  ولكـن إذا . فال تؤاخـذوين بـالظن   . فإين إمنا ظننت ظنا 

      صـحيح مسـلم ،احلـديث    ( .جـل  علـى اهللا عـز و   فإين لن أكذب . فخذوا به 
  ) . ٥٠٣، ص   ٢٣٦١ : رقم

  
فالرسول يف هذه القضية أراد أن يعلم أصحابه التجربة، ففي العام الذي تركوا فيه تأبري 

لقيح سـبب رئيسـي يف   وبالتايل يثبت بالتجربة أن الت.. النخل أي تلقيحه مل يثمر شيئا
 .اإلمثار

ومن هذه التوجيهات الراشدة عرف املسلمون األوائل خصائص التفكري العلمي ووضح 
    ذلك يف أحباثهم فرأينا حتريرام العلمية الرائعـة ووجـدنا متيـز تفكريهـم بالنباهـة      
واملوضوعية، كما وجدنا عندهم دقة يف صياغة املفاهيم العلميـة وتفسـريهم الواضـح    

  .للظواهر اليت يالحظوا وفروضهم العلمية الدقيقة
http://www.islammemo.cc/mobile/articlep.aspx?id=5228&catid=609&lid=5229(   

  
  

http://www.islammemo.cc/mobile/articlep.aspx?id=5228&catid=609&lid=5229
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٩٥ 

  :خصائص التفكري العلمي 
إىل خصائص ومسات )  ١٣ – ١٢ ص  م ، ص ١٩٩٦ن ، هالل وآخرو( وقد أشار   

  :للتفكري العلمي متيزه عن غريه من أساليب التفكري األخرى وهي كالتايل 
  
  : التفكري العلمي ليس قاصراً على العلماء  -١
  .أسلوب من التفكري حيتاج إىل مجيع األفراد بغض النظر عن وظائفهم أو ختصصام  فهو
  
  : األفكار بطريقة منطقيةأسلوب علمي لتنظيم  - ٢

أي أنه تتطلب رؤية واضحة وخطوات حمددة ملواجهة املشكالت فهي جتمع بني الفكر 
واملالحظة والقياس واالستقراء ، فهو أسلوب يستخدم جمموعة من اخلطوات املنظمـة  

  .للوصول إىل النتائج 
 
  :التفكري العلمي ليس خمتصاً مبوضوع معني  -٣

  .جلة مجيع املوضوعات والقضايا اليت تواجهنا بل ميكن أن يوجه على معا
 
التفكري العلمي ال جيمع بني النقائض يف مسة واحدة بل يقوم على أساس أن لكـل   - ٤

 .حادثة أسباباً ، وأن هذه األسباب تؤدي إىل ظهور النتيجة 
  .ال يتصور التفكري العلمي أن شيئاً ما ينتج صدفة دون سبب  - ٥
 

 م ١٩٨٨زكريا ، ( مع )  ١٣-١٢ص ص ،  ١٩٩٦،  هالل وآخرون( من  كلٌّويتفق 
  :يف وصف خصائص التفكري العلمي باآليت )   ٢٥٩ -٢٥٧ص ص 

  
  :التراكمية 

فكل . هي أن ينطلق التفكري العلمي من الواقع ، فاملعرفة بناء يسهم فيه الباحثون والعلماء 
توصل إليه من سـبقه   باحث يضيف جديداً إىل املعرفة وتتراكم املعرفة وينطلق الباحث مما

  .من الباحثني 
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٩٦ 

  :التنظيم 
وهي أن التفكري العلمي يستند إىل منهج منظم يف وضع الفروض واالستناد إىل نظريـة مث  
اختيار الفروض بشكل دقيق ومنظم بينما التفكري العادي أشبه بردود أفعال عشوائية على 

  .أحداث عشوائية دون وجود قدر من التنظيم 
  

  :األسباب البحث عن 
أي أن الباحث العلمي ال يناقش ظواهر متباعدة أو مفككة بل يدرس الظاهرة وعالقتـها  
بالظواهر األخرى ، فيكشف العالقة بني األسباب والنتائج ويكشف الصالت واالرتبـاط  
بني ظاهرة وأخرى ، ولكي يصل التفكري العلمي إىل معرفة األسباب فهو يطـرح دائمـاً   

ة وال يطرح أسئلة عامة ، وبالتايل فإن التفكري حيدد مشكلة ويطـرح  أسئلة قصرية وحمدد
  .حوهلا أسئلة حمددة حياول أن جييب عنها 

  
  :الشمولية 

فالباحث العلمي ال يتناول مشكلة حمددة كهدف بل ينطلق من دراسة املشكلة احملددة أو 
املواقـف   املوقف الفردي للوصول إىل نتائج وتعميمات تشمل الظـواهر املشـتركة أو  

  .املشتركة 
  

  :الدقة والتجريد 
بدقة ، ويستخدم املعاجلـات اإلحصـائية    هفالباحث يسعى إىل حتديد مشكلته وإجراءات

  .الدقيقة كأساس للقياس الكمي 
  

ــق   ــا ويتف ــن  كــلٌّكم                        و )  ١٤٩ - ١٤٧ ص ، ص١٩٨٦الــديب ، ( م
ى وصف التفكري العلمي بعدد مـن  عل)   ١٠٣ -١٠٢صم ، ص ١٩٩٩الدمرداش ، ( 

  : اخلصائص منها
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٩٧ 

  : التفكري العلمي عملية متكاملة - ١
فإحساس الشخص باملشكلة وقدرته على حتديدها بدقة ، ومجع املعلومات املتعلقة ـا  
من مصادرها املوثوق ا ، ورؤية العالقات بني احلقائق املعطاه واسـتنتاج العالقـات   

وتقوميها يف مواقف أخرى وهذه كلها جوانب أو عمليـات  وتعليق هذه االستنتاجات 
تتـابع  " خطـوات  " علمية متكاملة ، وإن كان تكاملها ال يعين أا تستخدم وفـق  

  .بترتيب معني 
  
  :التفكري العلمي عملية هادفة  -٢

فالتفكري العلمي ال ميكن أن يكون عملية عفوية أو عشوائية ، أنه يتم عادة يف إطـار  
  .وحمددة تستمد مضموا من مشكالت حقيقية تواجه املتعلم وأهداف واضحة 

  
  :التفكري العلمي عملية إنسانية  -٣

فالتفكري العلمي ال حيدث مستقالً عن اإلنسان إمنا هو يف حقيقة األمر نتاج لنشـاطه  
  . العقلي 

  
          متيزه عن أمناط التفكري األخـرى  اليت  ويشري راشد إىل خصائص ومسات للتفكري العلمي

  )  :   ٢٥٣ -٢٥١ص م ، ص ١٩٨٨راشد ، ( 
  .أنه نشاط منظم وليس نشاطاً مرجتالً  - ١
 .أنه نشاط مقصود وهادف وليس نشاطاً تلقائياً  - ٢
 .يتصف بالدقة والضبط  - ٣
يتميز بأنه يقوم على الواقع واملشاهدة ، ويتطلب اسـتخدام مجيـع احلـواس     - ٤

واآلراء عـل أسـاس التحقـق    للوصول إىل احلقائق وتقييم النتائج واألحكام 
 .الواقعي 

 .يتميز باملرونة  - ٥
 .يعتمد على املوضوعية  - ٦
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٩٨ 

يقوم على التعميم ، فالنتائج واألحكام اليت ينتهي إليها ال يقتصر على تفسـري   - ٧
حالة جزئية واحدة بل تتعرف إىل مجيع احلاالت واجلزيئات املماثلة واملشـاة  

 .هلا
 

  : اخلصائص التالية) ١٥هـ ، ص  ١٤١٩الربيدي ، (  وقد  ذكر  
  .أنه تفكري واضح املنهج مترابط اخلطوات  - ١
 .أنه تفكري موضوعي  - ٢
 .أنه تفكري منطقي  - ٣
 .  أنه تفكري هادف  - ٤

  
  :إىل خصائص التفكري العلمي وهي كالتايل )   ٤١م ، ص  ٢٠٠٥بكار ، ( وأشار 
  .نشاطاً تلقائياً  التفكري العلمي نشاط مقصود ، وليس - ١
 .نشاط منظم وليس نشاطاً مفككاً  - ٢
 .الدقة والضبط  - ٣
 . البحث عن األسباب  - ٤
 .التراكم  - ٥
 .الشمول  - ٦
 .اليقني  - ٧
 . اليقني الذايت  - ٨
  

إىل أن الـتفكري العلمـي يتميـز    ) ٣١٩م ، ص  ٢٠٠٦شـاهني ،  ( كما ذكرت 
  :باخلصائص التالية 

  .نشاط مقصود  - ١
 .منظم  - ٢
 .يكون فيه مالحظة مقننة  - ٣
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

٩٩ 

 .ميكن أن يستخدم التجريب  - ٤
 .يستخدم نظريات وقوانني  - ٥
 .دقيق ومضبوط علمياً  - ٦
 .يبحث عن األسباب  - ٧
 .يعتمد على التراكيب يف بناء املعرفة  - ٨
 . يتميز بالشمولية مبعىن العاملية  - ٩
   .يرتكز على أدلة يقينية مقنعة ألي عقل بعيداً عن األحكام الذاتية -١٠

  
   :لمي العوامل املؤثرة يف التفكري الع

أن هناك عدة عوامل  )  ١١٤ -  ١١٣ ص ص،  هـ ١٤٢٣الردادي ،  ( وذكرت 
  :وهي كالتايل  تؤثر يف التفكري العلمي 

  .مستوى الذكاء  - ١
 .اخلربة السابقة  - ٢
 .نوع املشكلة وطبيعتها  - ٣
 .التفكري النمطي  - ٤
العوامل االجتماعية والثقافية مثل بعض العادات والتقاليد اليت ترفض األفكـار   - ٥

  . اجلديدة 
 

العوامل املـؤثرة يف الـتفكري   )  ٣٢ -٢٤، ص ص هـ  ١٤٢٣الدغيم ، ( وأوضح 
  :كاآليت  ياء وهيالعلمي يف مادة الكيم

  .الكتاب  - ١
 .طرق التدريس  - ٢
 .املعلم  - ٣
 . الوسائل التعليمية  - ٤
  . املخترب  - ٥
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

١٠٠ 

  :العوامل اليت تؤثر بالتفكري العلمي )  ٣١٧هـ ، ص  ١٤١٨الشهراين ، ( أورد   كما
خربة الفرد السابقة وما لديه من معلومات ترتبط باملشكلة ، ومدى أمهيـة هـذه    - ١

  .املشكلة بالنسبة له 
 قدرة الفرد على التخيل واالبتكار وإدراك العالقات بني مكونات املوقف املشكل  - ٢
 . يث البساطة أو التعقيد أو احلداثة نوع املشكلة من ح - ٣
  

أما الباحثة فقد تشري إىل أن هناك عدة عوامل تؤثر يف تنمية التفكري العلمـي  لـدى      
  :الطالبات من أبرزها ما يلي 

  .املعلم  - ١
 .طريقة التدريس  - ٢
 .اإلدارة املدرسية  - ٣
 .األنشطة التعليمية  - ٤
 .البيئة الصفية  - ٥
  . األسرة  - ٦

  
  : دور املعلم يف تنمية التفكري العلمي  -١

املعلم هو حجر الزاوية يف العملية التعليمية وذلك ملا يقوم به من أدوار سواء داخـل        
خاصة يف ظـل التحـديات الـيت     و -حجرة الدراسة أو خارجها ، ويتطلب ما يقوم به

والتطـورات   .أو أثناءها  إعداداً جيداً قبل اخلدمة  -تواجهه يف القرن احلادي والعشرين 
اراً فورياً جعل تطبيق املعاصرة يف التدفق املعريف والتقين ، واحلاجة إىل استثمار التعليم استثم

يف تربية املعلم خطوة منطقية ، كما أنه توجد اجتاهات حديثة " التعلم مدى احلياة "  مبدأ 
لم ، تنمية تفكريه وثقته بنفسـه  االهتمام بتكوين شخصية املع: يف برامج تربية املعلم منها 

ــتفكري   ــي يف ال ــلوب العلم ــتخدام األس ــى حــل املشــكالت واس ــه عل                        وقدرت
  ) . ٥٤م ، ص ٢٠٠٢عبد اهلادي ، ( 
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

١٠١ 

ومن هنا ، فالبد من التأكيد على تدريب املعلمني قبل اخلدمـة علـى توظيـف    "        
قادرين على تنميتها لدى تالميذهم يف عامل تسوده املهارات الفكرية العلمية حىت يصبحوا 

التقدم العلمي والتكنولوجي وما يفرضه من ضرورة تكييف املتعلمني مع هذا التقدم ، بل 
  )  ٨٢م ، ص  ٢٠٠٥نشوان ، "  ( واملسامهة فيه مستقبالً 

  
يبحثـون   وتم التربية احلديثة بإكساب التالميذ اجتاهاً حنو التفكري العلمي حبيـث        

وينقبون عن مسببات الظواهر واألحداث ويفسروا يف ضوء منها ، وهـذا يتطلـب أن   
يسعى املعلم إىل جعل التالميذ قادرين على إدراك أبعاد االجتاه املرغوب فيـه يف الـتفكري   
وتوفري الظروف واملواقف التعليمية اليت ميكن أن ميارسوا فيها االجتاه اجلديد فضـالً عـن   

ص م ، ١٩٩٠،آخـرون  اللقاين و( و التشجيع املستمر له واحلد من االجتاه القدمي اإلثابة أ
  ).  ٤٠-٣٩ص 

  
أن املعلم يستطيع تنظيم وإعـداد  " )   ٢٣٥ص  ، هـ١٤٢٢مصطفى ، ( كما ذكر    

أنشطة تستجيب وتليب حاجات مجيع الطالب يف ضوء معرفة املعلم الواعية ألمناط التفكري 
  :السابقة وميكن حتقيق ذلك من خالل اآليت 

  .تنظيم برامج األنشطة العلمية املناسبة ملستوى الطالب  - ١
قـرارات املتصـلة   استثمار خربات املعلم يف مساعدة كل طالب على اختاذ ال - ٢

 .باألنشطة العلمية 
توظيف األسئلة اليت تساعد الطالب على اكتشاف املفاهيم واستثمار األفكـار   - ٣

اجليدة مع احلرص على انتقاء أسئلة تؤثر تأثرياً فاعالً يف تنمية التفكري السـليم  
 .لدى الطالب 

 .لطالب يئة املناخ املناسب للنقاش واحلوار العلمي البناء بني املعلم وا - ٤
استخدام أساليب ومناذج تعليمية ومشروعات علمية متنوعة بعيدة عن الرتابة  - ٥

 .اململة اليت ال تليب حاجات الطالب املعرفية 
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

١٠٢ 

دف التساؤل والتعجـب   –من خالل املواقف التعليمية  –استثارة الطالب  - ٦
حلفزهم على البحث عن املزيد من املعلومات واالنتقـال مـن موقـف إىل       

، ومن خربة إىل خربة ، ومن أسلوب إىل أسلوب ، وذلك إلبقائهم يف  موقف
 ."حالة استطالع أو اكتشاف لكل ما هو جديد من معلومات 

     
بعض الوسائل  اليت تساعد املعلم على تنمية التفكري العلمي عنـد  ) املهندس ( وذكر     

  :الطالب وهي كما يلي 
تنمية املهارات اليدوية من خـالل   ينبغي على املعلم أن يساعد الطالب على - ١

إعطاء الطالب فرصة استخدام أدوات القياس واألجهزة العلمية وذلك لتعميق 
  .معرفتهم ومزاولة الدراسة العملية 

التركيز على التفكري العلمي وعلى مهاراته اليت ميكن للطـالب اسـتخدامها    - ٢
 .وتطبيقها يف حل مشكالم 

علومات العلمية خارج الكتب املدرسـية ،  أن يشجع طالبه يف البحث عن امل - ٣
 .وهذا يعين امتداد التعليم خارج الفصل واملدرسة 

 .التركيز على أثر العلم والتقنية يف حياة اإلنسان  - ٤
التأكيد على الوعي الوظيفي واملهين للطالب ، وخاصة فيما يتعلق باملهن ذات  - ٥

 .الصلة بالعلم والتقنية 
ثارة روح املبادرة لديهم وعدم السـخرية مـن   تعويد الطالب على املناقشة وإ - ٦

 .أفكارهم 
االبتعاد عن أسلوب احلشو والتلقني وإعطاء دور أكرب للطالـب مـن أجـل     - ٧

 .تشجيعه على الشرح الواضح واملناقشة والتساؤل العلمي دائماً 
 .االهتمام بربط ما يوجد يف الكتب الدراسية بالبيئة وتطور العلم والتقنية  - ٨
 .لكيف ال الكم التركيز على ا - ٩
            اسـتخدام أســاليب تدريســية خمتلفـة يف تــدريس احلقــائق واملفــاهيم    -١٠

 .العلمية ، باإلضافة إىل الرحالت امليدانية العلمية 
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

١٠٣ 

الربط بني الدراسة النظرية والعملية ، حبيث ميكن للطالب أن يسـتخدم مـا    -١١
 .وتفسريها اكتسبه من معارف عملية يف القيام بالنشاطات والتجارب 

ربط احلقائق واملفاهيم العلمية خبربات الطالب السابقة وبظروف البيئة احملليـة   -١٢
 .اليت يعيش فيها 

استخدام أساليب القياس يف االمتحانات املدرسية ، حبيث تكون صاحلة لقياس  -١٣
فهم الطالب ملا تعلمه من مفاهيم علمية وأساليب تعتمد على التفكري العلمي ، 

 .شكالت العلمية وحماولة حل امل
االهتمام باألسئلة  اليت تنمي التفكري العلمي عند الطالب بدالً من األسئلة اليت  -١٤

ص ،  ١٩٩٧اخلطيب وآخرون ، ( ال تتطلب سوى حفظ ما بداخل الكتب 
 ) .   ٩١ – ٨٩ص 

 
واكتساب املعلمني ملهارات التفكري العلمي واستخدامهم هلذه املهارات ، يؤدي إىل    

السليم مع املنهج وكذلك فهم الطبيعة املزدوجة للعلم على أنه مادة وطريقـة   التعامل
للتفكري ، هذا باإلضافة إىل الدور األساسي الذي يقوم به يف تنمية مهارات الـتفكري  
العلمي للتالميذ حيث أا من األهداف اليت تسعى التربيـة العلميـة إىل حتقيقهـا يف    

  ) .  ٦١ص ،  ٢٠٠٢عبد اهلادي ، ( مدارسنا 
  
  : دور طرق التدريس يف تنمية التفكري العلمي  -٢
عدة طرق لتنمية التفكري العلمي ) ١٣-١٢ص ص ،  ٢٠٠٣اجلندي ، ( وذكرت        
  :مثل 
    اخليال العلمي ،  األلعاب التعليميـة ،  الـتعلم التعـاوين،  املتناقضـات ،  حـل      

املشكالت ، كما أضافت إىل أن للفلسفة البنائية أو منوذج ويتلي للتعلم البنائي أثر يف منو 
  . مهارات التفكري العلمي
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

١٠٤ 

  طرق لتنميـة الـتفكري   إىل عدة أشار  فقد " )  ٢٨هـ ،ص ١٤٢٣الدغيم ، ( أما  
  :العلمي 

الكشفي ، االكتشـاف  العروض العملية ، حل املشكالت ، املدخل التارخيي ، املدخل 
  .  "، مدخل الطرائف العلمية) استخدام املخترب ( املوجه ، الطريقة املعملية 

  
  :وتستخدم الطرق السابقة يف التدريس من خالل نوعني من األساليب ، هي " 
  :أساليب مباشرة -أ

حيث يوضح املعلم للطالب عن طريق الشرح والتجارب والتدريبات املعملية طبيعـة  
 العلمي ، واملهارات املتضمنة فيه وكيفية استخدامها يف حل املشكالت معينة ، مث التفكري

  .يوفر لطالبه مواقف ومشكالت مناسبة يتدربون عليه من خالهلا 
  :أساليب غري مباشرة -ب

وفيها يتعرض الطالب ملواقف وخربات تتضمن مهارات التفكري العلمي ، ولكن بدون 
  )  . ٢٧مرجع سابق ،ص (   "  جتربة أو فيلم مشاهدة: إشارة صرحية ، مثل 

  
أنه ليس بالضرورة أن توجد طريقـة  "  )١٢ص ، م  ٢٠٠٣اجلندي ، ( وقد ذكرت 

معينة تعترب منوذجاً لتنمية التفكري العلمي ولكن الطريقة اليت تتيح للتالميذ فرصة  للعمـل  
ـ   واجههم مـن  والنشاط وحل املشكالت وأداء مهمات تساعدهم على التفكري فيمـا ي

مشكالت ، تعمل على تنمية التفكري فيما يواجههم من مشكالت ، تعمل علـى تنميـة   
     . "التفكري العلمي للتالميذ بشكل أفضل 
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١٠٥ 

  :دور اإلدارة املدرسية يف تنمية التفكري العلمي  -٣
أن باستطاعة اإلدارة املدرسـية  " إىل ) ١٨٣ص ،  هـ ١٤٠٤عيسوي ، ( ويشري      
  :ة مهارة التفكري العلمي لدى طالا ، وذلك عن طريق تدريبهم على تنمي
  

وذلك بواسطة عرض الدروس يف صورة : استخدام االستدالل املنطقي السليم  - ١
          مشكالت ، تتحدى تفكـري الطـالب ، وتعمـل علـى قـدح قـدرام       

النتائج  العقلية ، وعلى إطالق عقاهلا ، مما سيؤدي إىل  أن يستدل الطالب على
 .بنفسه ، ويستخلص احلقائق مبجهوده الذايت 

  
هذا األسلوب ينبغي ملستخدميه مراعاة قواعد : إتباع أسلوب حل املشكالت  - ٢

 :وشروط خاصة به ، حىت تؤيت مثارها املرجوة منها ، وهي 
    اختيار املشكلة املناسـبة الواقعيـة احلقيقيـة ذات الصـلة مبيـول الطـالب           -  أ

لتدفعهم إىل استخدام طريقة التفكري العلمي ، وحتمسهم للـتفكري  واهتمامام ، 
  .يف حلها 

 .أن تكون املشكلة يف مستوى قدرة الطالب وخربام احلالية ، وعالقة م -ب
تشجيع الطالب على تطبيق ما توصلوا إليه من نتائج وتعميمـات يف امليـادين    -ج

  .العملية املختلفة 
  

  .والذي يتم إعدادها مسبقاً : اجلماعية املنظمة االشتراك يف املناقشات  -٣
  
اليت يتم فيها تبادل اآلراء واخلربات ، وعرض وجهـات  : عقد الندوات واملناظرات  -٤

    . "النظر املختلفة ، وتصويب األخطاء 
  

إىل دور "  )  ١٨٩-١٨٨ص ص ، ١٩٩٥كييـف ويلـربج ،   ( من  كلٌّكما يشري    
  :التفكري العلمي لدى املعلمني  القيادات اإلدارية يف تنمية
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

١٠٦ 

أن تكون القيادات اإلدارية على معرفة ووعي بطبيعة التفكري العلمي وكيفيـة   - ١
  .تنفيذها من خالل املواضيع الدراسية املختلفة 

مبساعدة املدرسني يف تعليم الطريقـة العلميـة يف    داريةاإلأن تقوم القيادات  - ٢
 .التفكري 

  :ة هذه املساعدات عن طريق ما يلي وميكن أن تقدم القيادة اإلداري
مالحظة التدريس مباشرة داخل حجرة الصف مث حتليل التدريس ومناقشته مع   -  أ

  .املدرس 
تقدمي مساعدة من قبل إنسان متخصص يف إعداد خطة الدرس ، تطوير املنهج    - ب

 . اختيار الكتاب املدرسي املقرر 
املطلوبة لتطبيق الربنامج اخلـاص  توفري املواد واألدوات ، والوقت ، واملصادر   - ج

  .بتدريس التفكري 
من خـالل حتديـد   ( أن يقدم اإلداريون واملشرفون التربويون دعماً مستمراً     -د

وذلك للتأكد من استعمال هذه الطرق من قبل كـل  ) املصادر ، التدريب ، التقومي 
  ." املدرسني

  
  : دور األنشطة التعليمية يف تنمية التفكري العلمي -٤
الربامج والتمارين والتدريبات اليت ـتم بـاملتعلمني   : " فاألنشطة التعليمية عبارة عن    

وتعين بصقل مواهبهم ومبا يبذلونه من جهد عقلي وبدين يف ممارسة ما يتناسب مع قدرام 
وميوهلم واهتمامهم داخل املدرسة وخارجها ، حبيث يساعد على إثراء اخلربة واكتسـاب  

" ددة ختدم مطالب النمو لديهم ، وحتقق متطلبات تقدم اتمع وتأكيد قيمته مهارات متع
  ) .  ٦، ص  ٢٠٠٥الفراجي ، ( 
    
أنه يف حالة حماولـة املعلـم تنميـة     )٦٢ص  ،  م ٢٠٠٢عبد اهلادي ، ( وقد أشار    

مهارات التفكري العلمي لدى طالبه بشكل جيد فإنه البد أن يستخدم أنشطة متعـددة يف  
  . كذل
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١٠٧ 

وتكتسب األنشطة التعليمية خصائصها التربوية حيث حيدث التغري املطلوب يف أمناط      
سلوك الطالب وخربام ومعلومام بعد قيامهم بتنفيذه من خالل تفاعلـهم يف العمليـة   
التعليمية التعلمية يف غرفة الصف أو يف املدرسة وخارجها ، فهو يساعد كالً منهم على أن 

ر املتلقي إىل دور املتعلم ، ليصبح  أكثر فاعلية ونشاطاً ، ويتحقق هذا الدور يتحول من دو
يف إشراك الطالب كفرد يف معاجلة القضايا حمور النشاط عقلياً وسلوكياً ، حبيـث ميكنـه   
حتديد املشكالت ، وطرح الفرضيات والتحقق منها ، وإصدار التعميمات واقتراح البدائل 

        يح األنشطة التعليمية فرصة ممارسة أشـكال الـتفكري العلمـي   حلل املشكالت ، وذا تت
)www.almarefa.com/artical.com.ph?id=306  ( .  
  

أن األنشطة التعليمية تنمي روح البحث )   ١٢ص  ،م  ٢٠٠٥الفراجي ، ( وقد ذكر     
       عند املتعلمني وتدرم على أسلوب التفكري العلمي وعلـى أمنـاط السـلوك العلمـي     

  .  والتطبيقي 
  
ومن أهم األنشطة اليت طبقت يف برامج تنمية التفكري والتفكري العلمي وجدت ذات فائدة  

 : يف حتقيق ذلك اخلربات واألنشطة التالية 
 . األنشطة اليت تطبق تكامل خمتلف املواد الدراسية     -
 . األنشطة اليت تطبق خارج الفصل الدراسي وىف األماكن الطبيعية  -
 . األنشطة اليت تشجع على اشتراك األسرة واتمع احمللى  -
 . كتابة التقارير حول ما يقوم به األطفال من أنشطة ومهام  -
 . كتابة املقاالت يف الصحف املدرسية  -
استخدام أشكال التكنولوجيا احلديثة مثل احلاسب اآليل ، واالنترنت وبرامج الفيـديو    -

  . واأللعاب التعليمية واإلنسان اآليل وغريها 
االعتماد على األنشطة اخلاصة بتبسيط العلوم مع االستعانة باخلامات البسيطة املوجودة   -

  .يف البيئة 
أدب األطفال وقصص التراث واستخدام مجيع أنواع اللعب والفنون مبختلف أشـكاهلا   -

 . من رسم وموسيقى ورواية قصة ومسرح العرائس 

http://www.almarefa.com/artical.com.ph?id=306
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

١٠٨ 

 . املسابقات مبختلف أشكاهلا  -
  ) http://salahagag.jeeran.com/welcome_page.html(.  استخدام األلغاز -
  

إىل أن هناك جمموعة من املعايري واملسـتويات  )  ٣٦٧م ، ص  ٢٠٠٦حممود ، (ويشري    
  : الضرورية عند اختيار وتصميم األنشطة املثرية للتفكري ، ومن تلك املعايري

تالميـذ وخـربام   أن يكون النشاط املثري للتفكري مالئماً لقدرات واستعدادات ال - ١
  .السابقة 

أن يرتبط النشاط باملقررات الدراسية اليت يدرسها التالميذ من حيـث املضـمون    - ٢
 .واألهداف 

 .أن تكون للنشاط أهدافه الواضحة واليت حتدد خمرجاته  - ٣
ــث    - ٤ ــن حي ــية م ــفية واملدرس ــة الص ــم للبيئ ــاط مالئ ــون النش                 أن يك

  .اإلمكانات 
  

عدة أنشطة لتنمية التفكري  )   ١٧٨ –  ١٧٥، ص ص م  ٢٠٠٥نشوان ، ( ويقترح    
  :العلمي 
إنشاء النوادي العلمية يف املدارس ، حبيث ميارس التالميذ نشـاطات علميـة    - ١

  .حقيقية 
تطوير األنشطة املدرسية حبيث تتضمن توثيق العالقة بني املدرسة واملؤسسات  - ٢

: هذه األنشـطة   لية ، وعلى مستوى الدولة ومنالعلمية والتربوية يف البيئة احمل
عقد ندوات مدرسية حيضرها تالميذ املدرسة مع خمتصني يف كافـة اـاالت   

 .العلمية 
 .إجراء املسابقات العلمية بوجه عام ، ويف التفكري العلمي بوجه خاص  - ٣
توظيف وسائل جديدة يف التدريس ، فإن املعلمني مطالبون بتعديل طـرائقهم   - ٤

 .   ليبهم لتتمشى مع أهداف التربية العلمية احلديثة وأسا
  
 

http://salahagag.jeeran.com/welcome_page.html
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١٠٩ 

  :دور املناهج الدراسية يف تنمية التفكري العلمي  -٥
يعين املنهج جمموعة من اخلربات املتنوعة اليت يتم تشكيلها ، واليت يتم متكني املتعلم      

املرور ا من خالل العمليات التعليمية اليت تبدو نتائجها من مكتسبات التعلم شريطة 
أن تكون تلك اخلربات منطقية وقابلة للتطبيق ، وتؤدي إىل حتقيق األهداف التعليميـة  

املؤسسات التربوية واالجتماعية ، والبد أن حيرص املنهج التعليمي املقـرر   اليت أقرا
على تنظيم اخلربات وتكاملها وصياغة تدريباا وأنشطتها مبا يكسب املتعلم مهـارات  
األسلوب العلمي يف التفكري وسبل حل املشكالت وأساليب عرض النتائج واحللـول  

  ) . www.almarefa.com/artical.com.ph?id=306(بأسلوب علمي واضح 
  

  إن القضايا ذات الصلة بعملية التعلم واملتضمنة يف املنـاهج املدرسـية تتصـف        
     وتسهم هـذه القضـايا يف دفـع الطـالب    . بالفاعلية ، واألمهية ، والضبط الذايت 

ع ، واستغالل الطاقات يف سبيل حتقيق مسـتقبل أفضـل   للتساؤل ، وحب االستطال
صـياغة مشـكالت   : وصممت هذه املناهج كتحد لتفكري الطالب ألا تسهم يف 

ـ   ة مترابطـة  حقيقية يتفاعل معها الطالب لفترة زمنية مناسبة ، وتسعى لبنـاء معرف
  ) .  ٣٩، ص م  ١٩٩٥،  ويلربج كييف و(    ومتكاملة بشكل تدرجيي 

  
أن املنهج املدرسي كي يؤدي )  ) ٢٦-٢٥ص ص  ،هـ ١٤٢٣الدغيم ، ( ذكر  وقد   

دوره يف تنمية مهارات التفكري العلمي لدى الطالب ، فإنه البد من تضمينه مواقف خمتلفة 
  :تساعد على حتقيق ذلك اهلدف ، ومن ذلك 

 توضيح مفهوم التفكري العلمي وعناصره ، وموقـف اإلسـالم مـن     - ١
تنمية قدرة الفرد على التفكري العلمـي باعتبـاره    التفكري ، وضرورة

  .فريضة إسالمية 
عرض بعض املواقف اليت تعرض هلا العلماء يف أثناء تناوهلم للمشكالت  - ٢

العلمية اليت واجهتهم ، والكيفية اليت توصلوا ا إىل حل املشـكالت   

http://www.almarefa.com/artical.com.ph?id=306
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 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

١١٠ 

وذلك لكي تتكون لدى الطالب فكرة مبدئية عن خطوات الـتفكري  
 .واقع تفكري العلماء العلمي من 

توفري العديد من املواقف اليت تتضمن مشكالت وتتطلب من الطالـب   - ٣
قدراً من التفكري العلمي للوصول إىل حل هلا ، وذلـك حـىت يعتـاد    
الطالب استخدام خطوات التفكري العلمي املالئمة حلل ما يواجهه من 

 .مشكالت 
يقة تسمح بتنمية عرض املوضوعات واحلقائق والقوانني والنظريات بطر - ٤

 . مهارات التفكري العلمي لدى الطالب 
توفري قدر كاف من أسئلة التقومي يف الكتاب املدرسي ، اليت تقـيس   - ٥

   .  مدى قدرة الطالب على التفكري العلمي
  
٦- يف تنمية مهارات التفكري العلمي  ةدور البيئة الصفي:  

ناخ الصفي يلعب دوراً مهماً يف إثارة أن املُ"  ) ٦٩ ص،  ٢٠٠٦سعادة ، (  كروقد ذَ    
التفكري وتنميته لدى التالميذ ، فاملقاعد السليمة واملرحية ، والوسائل التعليميـة املتنوعـة   
واحلديثة ، واملراجع املتعددة والكثرية ، وطرق التدريس ، واألنشطة التعليمية اليت تناسب 

كلها جماالت واسعة ميكن للمعلـم  والفروق الفردية مع استخدام احلاسوب واإلنترنت ، 
        الناجح استغالهلا يف إجياد البيئة التعليمية الصفية اليت تشـجع التالميـذ علـى الـتفكري       

  .  "واإلبداع
  

هناك أربع طرق تسهم يف تشـكيل  إىل أن  ) ٦٨ص ، م ٢٠٠٢احليلة ، ( وقد أشار 
  :بيئة تعليمية جيدة 

  .ل حجرة الصف بشكل يدعو إىل التفكري طريقة ترتيب مقاعد الطلبة داخ -١
االهتمام بالتفاعل الذي يركز على كيفية احلصول على املعلومات ، أكثر من اهتمامه -٢

 .باستقبال املعلومات وحفظها وتسميعها  
 .استخدام لغة جيدة وجتنب استخدام مصطلحات لغوية غامضة وتعميمات -٣
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  . تنظيم عملية التدريس عن طريق أسئلة تثري تفكري الطلبة -٤
 

إن املناخ السائد داخـل الصـف   "  ) ٣٦٦ص ،  م ٢٠٠٦حممود ، ( كما أكد 
الدراسي يؤثر تأثرياً كبرياً على تعلم التفكري حيث يكون األداء أفضل عنـدما يشـعر   

  :التالميذ جبو نفسي واجتماعي آمن يشعرون من خالله باألمان واالطمئنان من خالل 
  .احملافظة على التوازن بني توجهات املعلم واختيار التالميذ  -
 .حمدودة وواضحة  تقدم فيه توجهات -
 .يعطى فيه التلميذ قدراً وافراً من حرية التفكري وتقدير احللول البديلة  -
 " يوفر قدراً من ممارسة املهارات  -

 
حدد بعض اخلصائص اليت جيب أن تتوفر " فقد )  ١٤٥ص  ،  م ١٩٩٩جروان ، ( أما  

  : املثرية للتفكري وهي كاآليتالصفية يف البيئة 
  .للصف مشجع ومثري مبا حيويه من وسائل وجتهيزات وأثاث اجلو العام  -
 .ال حيتكر املعلم معظم وقت احلصة  -
 .الطالب هو حمور النشاط متمركز حول الطالب  -
 )كيف ، وملاذا ، وماذا لو ؟ ( أسئلة املعلم تتناول مهارات تفكري عليا  -
 " ردود املعلم على مداخالت الطلبة حاثة على التفكري  -

  
ـ  صـفية مركز مصادر الـتعلم كبيئـة    حرصت على  استخدم ثة فقدأما الباح دريس   لت

  )  .طالبات اموعة التجريبية (
  

    مركز مصادر التعلم بأنـه   ) ٤٧٣ص م ،  ١٩٩٤، اسكندر وغزاوي ( ف وقد عر   
مكان يتم فيه تيسري التعليم الفردي واجلماعي مبا يتيح للطالب االطالع ، أو االستماع " 
و املشاهدة ومبا يوفر له بيئة صاحلة لتوجيه العملية التعليمية اليت يتم تصميمها وتنفيـذها  أ

             وتقييمها ، يف ضوء أهـداف تعليميـة ، ويتضـمن مركـز مصـادر الـتعلم قـوى        
    . " بشرية ، ووسائط تعليمية ، منها التقليدية ، أو غري التقليدية ، وأجهزة ومعدات 
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  :األسرة يف تنمية التفكري العلمي دور  -٧
إن تشجيع التالميذ على التفكري العلمي ليست مهمة املعلمني واملديرين واملشرفني     

التربويني واملرشدين النفسني يف املدرسة فحسب ، بل ويأيت قبل ذلـك دور أوليـاء   
األمور الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تشجيع التفكري لدى أبنائهم الطلبة ، وذلـك  

ة واالستفسارات العديدة عن العامل الذي حييط عن طريق تشجيعهم على طرح األسئل
م وضرورة اإلصغاء هلم عندما يتحدثون ، واالستجابة ألسئلتهم واستفسارام الـيت  
يطرحوا من وقت آلخر ، كذلك فإنه من املهم أن يطلب أولياء األمور من أبنـائهم  

فكار اليت يطرحوـا  البحث عن احلقائق واملعلومات أو البيانات اليت تدعم اآلراء واأل
             مع حتديد أماكنـها بـني املراجـع أو الكتـب أو الـدوريات العلميـة املختلفـة           

  ) .   ٥٩، ص  ٢٠٠٦سعادة ، ( 
  
من أبرز الظروف الواجب يئتها من قبـل اآلبـاء يف األسـرة لتعلـيم الطلبـة                   إنّ
  : التفكري ما يلي) األبناء ( 

املستوى االنفعايل يف املناقشات األسرية والتركيز على جتميع املعلومات تقليص  - ١
أو احلقائق الستخدامها وحل املشكالت وغرس االجتاهات التعاونيـة عنـد   

  .احلديث مع األبناء 
مساعدة األبناء على تعلم مهارة التحمل للضغوط والصـعوبات ، وتعلـم أن    - ٢

 .هناك أشياء غري ممكنة التحقق يف عاملهم 
التدرب على مهارات سؤال األبناء لبعضهم البعض بشأن ردود أفعاهلم عـن   - ٣

 .أحداث معينة واخليارات املتاحة لرد الفعل 
حماولة الوصول إىل اتفاقات مع األبناء لكيفية تطوير سلوكيام مع مراعاة أن  - ٤

ورمبا تطلب األمـر  . رد الفعل الوالدي سيكون مناسباً ومقبوالً يف هذه احلالة 
أن يعمدوا إىل مساعدة اآلباء ذا اخلصـوص   –بصورة خاصة  -املعلمني  من

"       من خالل ورش عمل تقام هلذا الغرض أومن خالل املنشـورات التثقيفيـة  
       ) . ٥٢ - ٥١ص م ، ص ١٩٩٧،  آخروناخلطيب و( 
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  :العالقة  بني التفكري العلمي وحل املشكالت واالستقصاء 
أن  التفكري العلمي هي طريقة حل املشـكالت  " ) ٩٧ص ، م ٢٠٠٥زيتون ، ( ذكر 

     م عندئـذا طريقة حلل املشكلة علمياً ، وعليه إذا تعلم الطلبـة الـتفكري فـإمبعىن أ
يستخدموا يف حل املشكالت اليت تواجههم حىت ولو وضعوا يف مواقف حياتية ال خـربة  

    .  "هلم فيها 
  

أن مهارات التفكري العلمـي مرادفـة    )   ٢٣١ص ،  م٢٠٠٥زيتون ، ( كما أشار 
  . التقصي واالكتشاف تملهارا
  

االستقصاء يشكل لدى املتعلم  الدافع " فريى أن  )٣٢٩ص ، م  ٢٠٠٥حممود ، ( أما 
الستخدام خطوات حل املشكلة القائم على األسلوب العلمي يف التفكري مبا تتضمنه مـن  

قـرار  اساً الختاذ القرار وبالتايل يطبق هذا الأنشطة للوصول إىل تعميم أو فكرة تكون أس
  " . على مواقف تعليمية جديدة 

  
أن التفكري العلمي نشاط عقلي مـنظم  ) " ٢٣٣ص ،  هـ ١٤٢٢مصطفى ، (ذكر 

لدى الطالب من خالل تعامله اليومي مع القضايا واملشكالت اليت ميـر ـا يف خرباتـه    
وال . العقل اإلنساين من فكر يطور ويبتكـر   هينتجويرتبط التفكري العلمي مبا .الدراسية 

ميكن حتقيق ذلك إال من خالل البحث والتقصي واملالحظة واالستنتاج واستخدام مصادر 
  ."املعلومات من كتب ومراجع ودوريات تساعده على ذلك

  
االستقصاء والبحث عملية فكرية " إىل أن    ) ١٣٧ص ، م  ٢٠٠٥نشوان ، ( وأشار 

تتضمن عملييت حل املشكالت واختاذ القرارات ، ويف االستقصاء يتم تفسري ملـا حـدث   
والتنبؤ مبا سيحدث إن االستقصاء والبحث يف هذا املنظور يسعى إىل دراسـة الظـواهر   

ملقارنة ولـذلك  العلمية من خالل املالحظة وحتديد املكونات والسمات ، والتصنيف ، وا
  .فإنه يتصل باستخدام مهارات التفكري العلمي  الالزمة يف الوصول إىل معرفة جديدة 
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فعند معاجلة إحدى املشكالت يقوم الفرد املستقصـي أو الباحـث بعمليـة صـياغة        
الفرضيات اليت تشكل يف بعضٍ منها أو مجيعها حلوالً للمشكلة ومن مث يتم اختبارها ومن 

  . "ىل التعميمات مث الوصول إ
  

  :املرحلة املتوسطة  ةاخلصائص العقلية لطالب

  : يف هذه املرحلةللطالبة أهم خصائص النمو العقلي  إن من 

  .يف هذه املرحلة بالنمو العقلي كما وكيفا الطالباتتميز ت. ١
ينمو الذكاء العام بسرعة، وتبدأ القدرات العقلية يف التمايز، ويصل    .٢

  .إىل أقصى حد ميكن أن يصل إليه يف اية هذه املرحلة ةذكاء الطالب
  .تظهر سرعة التحصيل، وامليل إىل بعض املواد الدراسية دون األخرى. ٣
  .يزداد مدى االنتباه وتطول مدته   .٤
يزداد االعتماد على الفهم واالستدالل بدالً من احملاولة واخلطأ أو   .٥

  .احلفظ ارد
على حل املشكالت واستخدام االستدالل  ينمو التفكري والقدرة  .٦

واالستنتاج، وإصدار األحكام على األشياء وتظهر القدرة على التحليل 
  .والتركيب وتتكون القدرة على التخطيط والتصميم

  .تزداد القدرة على التعميم والتجريد   .٧
   .  تظهر القدرة على االبتكار بشكل اكرب  .٨

            ) teach/page7.htm-http://www.qassimedu.gov.sa/serves/dlil ( 
      

املرحلة املتوسطة  ةأن طالب)   ١٩ -١٨ ص ص  ، هـ ١٤٢٢مصطفى ، ( كما ذكر  
  :تميز بالعديد من اخلصائص العقلية أمهها ت) اإلعدادية (

  ل املشكالت املعقدة حتع معها أن ستطيتعلى االنتباه لدرجة  ةالطالبتنمو قدرة  - ١
 .على التذكر املبين على الفهم  ةتزداد قدرة الطالب - ٢

http://www.qassimedu.gov.sa/serves/dlil
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 ستوعب املفاهيم اردة ، فهيتيف هذه املرحلة من العمر أن  ةستطيع الطالبتو - ٣
 . أكثر قدرة على فهم املبادئ واألحكام الكلية 

إىل فرض الفروض والتحليـل  ومن مشكالت  اقابلهتإىل حل ما  ةالطالب متيل - ٤
 . املنطقي والربط واالستنتاج   

 
                                                                                                          إىل أن القدرات النمائية لدى املـتعلمني  )١٢٣ص ،  م ٢٠٠٥حممود ، ( وقد أشار     

تتباين حسب مستويات أعمارهم وخصائصهم اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعيـة  
ووفقاً لذلك فإن تعليم اجلغرافيا اجليد البد ال بد أن يراعي هذه اخلصائص حسب مراحلها 

  . املختلفة 
احلاجة للفهم والتعليل بدأ بدايات التفكري املنظم والشعور بتيف هذه املرحلة  التلميذةأن  -

إدراك القـوى   نفهم يستطيعو" املناخ " مثالً ملوضوع  التلميذات املنطقي ففي دراسة
والعوامل اليت أثرت يف املناخ وأدت إىل اختالفه من منطقة ألخرى وهـم يف ذلـك   

  .يتعدون مرحلة الوصف 
 مبسـط دون  لذا جيب أن يكون تعليم اجلغرافيا يف تلك املرحلة استنتاجياً وبتفسـري 

  . اخلوض يف تفسريات معقدة ترهق عقول التالميذ 
على التعليل ارد تنمو ببط ء مما يتطلب التعامل معها حبذر حىت ال  أن قدرة التلميذات -

 .حنو املادة  اتتتولد الكراهية لدى التلميذ
حسـب   الًكيف إجراء عمليات املقارنة و التقدير للمعلومات وأمهيتها  اتبدأ التلميذت -

 .التحصيلي  امستواه
تظهر يف هذه املرحلة القدرة على التعليل العقلي مما يساهم يف منو الـتفكري املنطقـي    -

والبناء العقلي عند املتعلم الذي يأخذ يف هذه املرحلة بالقدرة على تعليـل املفـاهيم   
 .واآلراء اليت اختزا يف عقله بصورة تدرجيية 

 
اجلغرافيا يف هذه املرحلة استخدام أساليب العمل امليداين ورسم اخلرائط  ةستطيع معلمتو   

 ةستخدم أنشطة تعليمية تراعي اخلصائص العقلية لطالبتوإعداد املصورات ، كما ميكن أن 
           .املرحلة املتوسطة وحتفزه على التفكري بشكل سليم مبا يتناسب مع تلك املرحلة 
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  :مادة اجلغرافيا  تنمية التفكري العلمي يف 
يعد التفكري العلمي من أهم القدرات اليت جيب على األنظمة التربوية توجيـه عنايـة   
خاصة لكي جتيد تلك األنظمة أداء الدور املنوط ا يف عامل اليوم ، هذا  العامل الذي يتميز 

س بكثرة التحديات واملشكالت اليت يعايشها األفراد واتمعات وازديـاد حـدة التنـاف   
  .والصراع بني الدول من أجل البقاء واثبات الذات  

  
  وأصبحت األمة العربية تواجه سيل من املشكالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

يف التصـدي                                                              –إذا أحسـن إعـدادها    –ويف هذا اخلضم يأيت دور العقـول املؤهلـة   
للمشكالت القائمة واملتوقعة من أجل وضع احللول الناجحة هلا وتقليص أضرارها إىل أدىن 

  ).، ص ج  ٢٠٠٥حممود ، ( حد ممكن 
  

ومادة اجلغرافيا من املواد اليت يرتكز عليها أي نظام تربوي يف كل بالد العامل ، وهي إذا 
  .التفكري العلمي لدى املتعلمني خصباً لتنميةما أحسن اإلعداد هلا يف تدريسها ، تعد ميداناً 

  
وعلى الرغم من تأكيد أهداف تدريس املواد االجتماعية يف التعليم العام باململكة العربية 

وثيقة منهج املواد ( السعودية على تنمية قدرات الطالب على تنمية التفكري العلمي السليم 
إال أن الواقع ) .  ١، ص  ١٤٢١االجتماعية يف التعليم العام باململكة العربية السعودية ، 

علي لتدريس هذه املادة يركز على إكساب الطالب الكم اهلائل من املعلومـات الـيت   الف
تزدحم ا الكتب املدرسية ، مما أدى باملعلمني إىل اعتماد طريقة التدريس التقليدية املتمثلة 
يف التلقني لنقل تلك املعلومات إىل أذهان الطالب بالرغم من الضعف الذي أظهرته تلـك  

  .  ية تفكري الطالب وخاصة التفكري العلمي الطريقة يف تنم
  
منها وأصبح دورها قاصراً على الناحية الثقافية وأن إسهامها  الطالبمما أدى إىل نفور     

  ) .م ، ص ج ٢٠٠٥حممود ، ( يف اجلوانب التطبيقية يف اتمع يكاد ال يرى هلا أثر 
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جيايب يف املعرفة والثقافة ، وأن يقـوم  إننا إذا ما أردنا أن يقوم علم اجلغرافيا بدوره اإل" 
تدريس اجلغرافيا بدوره الفاعل يف العملية التربوية التعليمية ، فإنه البد من تنشئة الطالب 
على التفكري العلمي السليم ، وذلك من خالل إعادة صياغة املناهج اجلغرافيا والعمل على 

 ية التعليمية لتماسـك أركـان املنـهج    التطوير الشامل للعناصر املترابطة يف العملية التربو
ــة  ــيم  : األربعـ ــطة ، التقيـ ــوى املعـــريف ، األنشـ                                          " األهـــداف ، احملتـ

  ) .  ٢٨ -٢٧ ص ، ص ١٩٩١حممد ، ( 
  

عن حتقيق أهداف تـدريس   ةاملسئول ياجلغرافيا باملرحلة املتوسطة ه  ةمعلم توملا كان
فقط ، بـل جيـب أن   ا قاصراً على نقل املعرفة مادة اجلغرافيا ، ينبغي أن ال يكون دوره

ــ ت ــدرة الطالبـ ــة قـ ــداها إىل تنميـ ــتفكري  ةتعـ ــات الـ ــى عمليـ                                                       علـ
  ) . ٣م ، ص  ٢٠٠٢األنصاري ، ( 

  
يس اجلغرافيا فقد اتفقت معظم اآلراء واالجتاهات احلديثة يف ولكي تتحقق أهداف تدر

هذا الشأن على أنه ينبغي أن يراعى يف تصميم مقررات اجلغرافيا االهتمام بالتركيز على ما 
     من شأنه مساعدة الطالب على فهم التعميمات يف اجلغرافيـا أكثـر مـن املعلومـات     
احملددة ، باإلضافة إىل االهتمام باألنشطة التعليمية القائمة على أسلوب حل املشـكالت  
بطريقة علمية ، واليت تتطلب قياس قدرة الطالب عل اختيار الفروض والتأكد من صحتها  
كما أن هناك ضرورة ملراعاة التوازن بني أنشطة التعلم اليت تتعامل مع مشكالت اتمـع  

  ) .   ٢٦م ، ص ٢٠٠٥حممود ، ( ل مع مشكالت املتعلم وقضاياه وتلك اليت تتعام
  

  :عوائق التفكري العلمي 
  :عوائق التفكري العلمي  )   ٥٢ص  ، م ٢٠٠٥، آخرون عبيدات و( ذكر 
  .انتشار الفكر األسطوري والفكر اخلرايف  - ١
 .االلتزام باألفكار الذائعة  - ٢
  .إنكار قدرة العقل  - ٣
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١١٨ 

أهم املعوقات اليت تعترض  )   ١١٠ -٧٩ ص  ص م ، ١٩٨٨زكريا ، ( وقد خلص     
  : التفكري العلمي 

  .انتشار األساطري واخلرافات -١
 .اخلضوع للسلطة -٢
 . إنكار قدرة العقل -٣
 .التعصب للرأي الواحد -٤
  . اإلعالم املضلل -٥

 
إىل عوائق تنمية الـتفكري  ) ١١٦-١١٤ ص  صم ، ٢٠٠٢،  الردادي(  وأشارت 

  :كالتايل  العلمي وهي
يف صـورة سـرد    املتعلَّمـة فاملنهج الذي يقدم املادة :  عوائق تتعلق باملنهج  - ١

  .هم إىل التفكري العلمي عيدف للمتعلمني ال
 .عوائق تتعلق باملعلم من حيث إعداده وتدريبه  - ٢
      مثل التشبث بـنمط متعـاد مـن احلـل ، اجلمـود     : عوائق تتعلق باملتعلم  - ٣

 . ف ، العادات السيئة املكتسبة الوظيفي ، عد م التكي
إن ما تتضمنه املناهج من أهـداف رئيسـة   : عوائق تتعلق باألهداف التربوية  - ٤

 . للتفكري تكاد تكون غري واضحة أو معدومة يف كثري من األحيان
 
أبرز املعوقات اليت تعـوق اسـتخدام    " )ص د،  م ١٩٩٨السعيد ، (  وقد ذكرت     

  :املعلمات ألساليب التفكري العلمي يف تدريسهن وهي 
  .عدم توافر املرافق واملواد والتجهيزات املدرسية الالزمة لذلك  - ١
 .عدم تلقي أدىن توجيهات ذا اخلصوص  - ٢
 .ضعف العالقة بني املدرسة والبيت  - ٣
 .ضعف التلميذات  - ٤
 .خارج املدرسة  عدم توافر التشجيع اإلداري من - ٥
 .عدم اإلملام الكايف مباهية هذه األساليب وطرق استخدامها  - ٦
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 " . عدم توافر التشجيع اإلداري من داخل املدرسة  - ٧
  

  : معوقات التفكري العلمي يف النقاط اآلتية  )نصار ( ويلخص 
  .االعتماد على األساطري واخلرافات يف تفسري الظواهر العلمية  - ١
عادات الطاعة العمياء دون مناقشة لكل ما يتلقونه عنا مـن   ما نكسبه ألبنائنا من - ٢

 .معلومات دون إعطائهم فرصة لتمحيصها أو اختبار صحتها 
ما نكسبه ألبنائنا من قناعات بأن العقل حمدود جداً وأن كل ما ال تدركه احلواس  - ٣

 .ال يستطيع العقل أن يدركه ، فينبغي عليه أال يبالغ يف التفكري 
املعلمني يف املعاهد واجلامعات وتعصب بعض املدرسـني واهتمامـه   طريقة تنشئة  - ٤

بإثبات رأيه دون جتريب أو متحيص وعدم التخطيط للهدف الذي يريد املـدرس  
 .حتقيقه وعدم تقومي األداء بعد إجراء التجربة 

أسلوب االمتحانات اليت يضعها معظم املدرسني ال تشجع الطالب على الـتفكري   - ٥
 .العلمي 

 .ض فقرات املناهج أساليب غري دقيقة يف العرض ، وحتتاج إىل مراجعة تعتمد بع - ٦
لإلعالم يف معظم الدول النامية دور يف تنمية األسلوب العلمي يف التفكري لـدى   - ٧

أبنائنا ، فال يتحرى الدقة يف املعلومات ، كما أنه قد يطرح اآلراء املتضاربة حول 
ا يعتمد مدى احلقيقة على أمهية موضوع واحد أو دون إظهار جانب احلقيقة وإمن

 .املتحدث أو ناقل اخلرب 
تقدمي املدرس األفكار للتالميذ واحللول واملعلومات اليت كان بإمكام احلصـول   - ٨

 .عليها بأنفسهم ويفقدهم القدرة على التفكري العلمي 
وتلعب الظروف النفسية وعدم التكيف السليم الناتج عن اخلوف وعـدم األمـن    - ٩

فسي والعواطف اجلاحمة دوراً بارزاً يف تعطيل التفكري العلمـي لـدى   والصراع الن
 .الطالب 

ضيق اآلباء واملدرسني من أسئلة التالميذ وحماولة صدهم أو إعطاء إجابات غـري  -١٠
  . كافية أو قطعية أو رد األمور إىل غيبيات مع أن هلا أسباباً فعلية ملموسة 
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  .دقيقة وزجرهم عدم تعويد األبناء على املالحظة ال -١١
ولعل من املعوقات األساسية للتفكري العلمي يف الدول العربية واإلسالمية اعتقاد  -١٢

وأن االعتراف بذلك واالعتماد عليه يلغي ، البعض أن هذه الطريقة وضعها الغربيون 
واحلقيقة تدل على عدم فهم واضح هلؤالء الذين حيملـون  . التراث العلمي اإلسالمي

فالعلماء املسلمون يف غالبهم اتبعوا األسـلوب العلمـي يف البحـث    ،  دهذا االعتقا
 -  ١٠٨ ص  ، ص ١٩٩٧، آخـرون  اخلطيب و( " والتحري والتجريب والتفكري 

١١١   .(  
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  الدراسات السابقة: اجلزء الثاني                          
  

يتناول هذا اجلزء من الفصل الثاين بعض الدراسات اليت تعرضت ملوضوع البحث احلايل    
  : بشكل أو بآخر ، وجيري تناول الدراسات السابقة حسب احملاور التالية 

  .دراسات عن الربجميات التعليمية :  احملور األول
  .دراسات عن الوسائط املتعددة : احملور الثاين 
  . يفكري العلمـة التـميـات تتعلق  باستخدام احلاسب اآليل يف تندراس:  احملور الثالث

  .ماعية ـتـواد االجـلمي يف املـت التفكري العـات اليت تناولـالدراس:  الرابع احملور
  . ا ـغرافيـادة اجلـاسب اآليل يف مـخدام احلـدراسات تتعلق باست : اخلامس احملور

  
واستفادت الدراسة من هذه الدراسات السابقة يف التعرف علـى خطـوات البحـث      

والطرق اإلحصائية املناسبة ، والبدء من حيث انتهى اآلخرون وعرضت الدراسات العربية 
واألجنبية مرتبة تبعاً للتاريخ من األحدث إىل األقدم حيث تركز الباحثة على اهلدف مـن  

كـل  ، وأهم النتائج اليت توصلت إليها مث التعليق عليها يف اية الدراسة ، والعينة ،واملنهج 
  .  حمور من حماور الدراسات السابقة 

 
 

 
أثر استخدام اإلنترنت وبرجمية تعليمية موجهة على حتصـيل تالميـذ املرحلـة    : عنواا 

  .للمفاهيم يف مادة العلوماملتوسطة 
التعرف أثر استخدام اإلنترنت وبرجمية تعليمية موجهة على حتصـيل  : هدفت الدراسة إىل 

التغري من سنن اهللا يف " تالميذ الصف األول املتوسط للمفاهيم العلمية املتضمنة يف وحدة 
  " .الطبيعة 

  .واستخدم يف هذه الدراسة املنهج شبه التجرييب : منهج البحث 
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١٢٢ 

ومشل جمتمعها األصلي مجيع تالميذ الصـف األول املتوسـط يف   : جمتمع وعينة البحث  
هـ وعددهم  ١٤٢٦/ هـ ١٤٢٥حمافظة بيشة يف الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

تلميذاً مت اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية    )  ٩٠(تلميذاً ، وتكونت عينتها من ١٩٤٧
عة وتلميذاً للمجم)  ٣٠(للمجموعة التجريبية األوىل ، و  تلميذاً)  ٣٠(العنقودية ، منهم 
  .للمجموعة الضابطة ) تلميذاً  ٣٠(التجريبية الثانية ، و

ولقياس األثر التجرييب مت إعداد اختبار حتصيلي من نوع االختيـار مـن   : أدوات البحث 
األوىل باسـتخدام   التجريبيةمتعدد ، مت تطبيقه قبلياً على أفراد العينة ، مث درست اموعة 

اإلنترنت ، واموعة التجريبية الثانية باستخدام الربجمية التعليميـة املوجهـة ، يف حـني    
درست اموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ، مث خضعت اموعات الـثالث للتطبيـق   
البعدي لالختبار التحصيلي بشكل مباشر ومؤجل ، واستخدم حتليل التبـاين األحـادي   

ف على مستوى الداللة اإلحصائية ملتوسطات حتصيل أفراد العينـة يف اموعـات   للوقو
  .الثالث 

  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية 
بني متوسطي درجات حتصـيل  ) ٠,٠٥(يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى  - ١

، ودرجات ) اليت درست باستخدام اإلنترنت ( تالميذ اموعة التجريبية األوىل 
يف ) اليت درست باستخدام الطريقة التقليدية (   الضابطةحتصيل تالميذ اموعة 

لالختبـار التحصـيلي لصـاحل     التطبيق البعدي املباشر والتطبيق البعدي املؤجل
 .اموعة التجريبية األوىل  

بني متوسطي درجات حتصيل ) ٠,٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى  - ٢
، ودرجات ) اليت درست باستخدام اإلنترنت ( تالميذ اموعة التجريبية األوىل 
ـ  ( تالميذ اموعة التجريبية الثانية   ة التعليميـة  اليت درست باسـتخدام الربجمي

 .يف التطبيق البعدي املباشر والتطبيق البعدي املؤجل لالختبار التحصيلي ) املوجهة
بني متوسطي درجات حتصـيل  ) ٠,٠٥(وجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ي - ٣

 اليت درست باسـتخدام الربجميـة التعليميـة    ( تالميذ اموعة التجريبية الثانية  
اليت درست باستخدام ( موعة التجريبية الضابطة ، ودرجات تالميذ ا) املوجهة 
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١٢٣ 

يف التطبيق البعدي املباشر والتطبيق البعدي املؤجل لالختبـار  ) الطريقة التقليدية 
ال للقطاع اخلاص لالسـتثمار يف  . التحصيلي لصاحل اموعة التجريبية الثانية 

 .جمال التعليم باحلاسوب
  

 م ٢٠٠٣ : (   
لـدى   أثر استخدام برنامج حاسويب يف تنمية مهارات فهـم اخلارطـة    : عنواا  

  .   تلميذات الصف اخلامس األساسي
معرفة أثر استخدام برنامج حاسويب يف تنمية مهارات :  هدفت هذه الدراسة إىل       

 ولإلجابة على أسئلة الدراسة، مت. فهم اخلارطة، لدى تلميذات الصف اخلامس األساسي
للصف اخلامس  -اجلزء األول - االجتماعيةالوحدة األوىل من كتاب الدراسات  حتليل

 األساسي، كما قامت الباحثة بإعداد اختبار ملهارات فهم اخلارطة الواردة يف هذه 
حمكما، كما مت التأكد من ) ١٨(الوحدة، مت التأكد من صدق االختبار بعرضه على 

تلميذة، حيث بلغ ) ٣٠(بلغ عددها  :  ج عينة الدراسةوذلك بتطبيقه على عينة خار.ثباته
، كما مت تصميم برنامج حاسويب يف مهارات فهم اخلارطة )٠.٨٩(معامل ألفا كرونباخ 

للصف اخلامس األساسي، وذلك بناء على القائمة اليت توصلت إليها الباحثة يف عملية 
تلميذة، حيث مت ) ١٥(ددها بلغ ع:  مت جتريبه على عينة خارج عينة الدراسةو. التحليل

تلميذة ) ٦٠(وقد مت تطبيق أدوات الدراسة على عينة، تكونت من .إجراء بعض التعديالت
، مت تقسيمهن إىل يف عمان  من تلميذات الصف اخلامس األساسي مبحافظة ظفار

  .تلميذة) ٣٠(تلميذة، والثانية ضابطة وتضم ) ٣٠(جمموعتني، األوىل جتريبية وتضم 

  .املنهج التجرييب   :  حثمنهج الب

                 :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

بني متوسطات درجات ) ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  §
 تلميذات اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي، لصاحل اموعة 

  .برنامج احلاسويب التجريبية، تعزى إىل متغري
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١٢٤ 

 
أثر استخدام إحدى برجميات احلاسب اآليل يف مادة اللغة اإلجنليزية على حتصيل : عنواا 

  .طالبات الصف الثاين الثانوي يف مدينة الرياض  
التعرف على أثر استخدام إحدى برجميات احلاسب اآليل يف :  دف هذه الدراسة إىل   

  . ة على حتصيل طالبات الصف  الثاين الثانوي يف مدينة الرياض مادة اللغة اإلجنليزي
  .وقد استخدمت الباحثة املنهج التجرييب إلجراء التجربة  :منهج الدراسة  

طالبة من طالبات  الصف  الثاين الثـانوي   ٦٠وتكونت عنة الدراسة من   : عينة الدراسة
واليت اختريت بطريقة عشوائية ، حيث قسمت العينة بالتساوي إىل جممـوعتني ضـابطة   
تدرس املادة الدراسية بالطريقة التقليدية وأخرى جتريبية تدرس احملتـوى ذاتـه مبسـاعدة    

ة يف املدرسة السادسة واخلمسـني الثانويـة   برجميات احلاسب اآليل وقد أجريت الدراس
  .بالرياض 

من منط االختيار مـن   –قبلي وبعدي  –ومت إعداد اختبار حتصيلي  :أدوات الدراسة     
متعدد يقيس هذا االختبار املستويات الثالثة األوىل من تصنيف بلوم للمستويات املعرفيـة     

ن صدقه وثباته وقد استغرقت التجربة قرابة ، ومت التأكد م) التذكر ، الفهم ، والتطبيق ( 
  .هـ  ١٤٢٤ -هـ ١٤٢٣األسبوعني يف الفصل الدراسي 

    : النتائج   
قبول الفرض القائل وهو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى    - ١

يف حتصيل مادة اللغة اإلجنليزية بني اموعتني الضابطة والتجريبية ) ٠,٠٥(الداللة 
  ) .التذكر ،  الفهم ، التطبيق ( عند مستوى 

قبول الفرض القائل بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   - ٢
يف حتصيل مادة اللغة اإلجنليزية بني اموعتني الضـابطة والتجريبيـة يف   ) ٠,٠٥(

 .جممل االختبار التحصيلي البعدي 
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استخدام برجمية مقرر الرياضيات املنتجة حملياً على حتصيل طالبات الصـف  أثر : عنواا 

  .الثاين متوسط مبدينة الرياض  
على التعرف على أثر استخدام برجمية منتجة حملياً على حتصـيل   :هدفت هذه الدراسة    

  .طالبات الصف الثاين متوسط يف مادة  الرياضيات 
        لدراسة أثر املتغري املسـتقل  . ثة املنهج التجرييب ولقد استخدمت الباح : منهج البحث   

        " وحدة تطبيقات علـى األعـداد النسـبية    "  يف مادة الرياضيات  –بربجمية احلاسوب 
  ) .التحصيل الدراسي ( على املتغري التابع ) لطالبات الصف الثاين متوسط ( 
وزيعهن بالتساوي علـى جممـوعتني   طالبة ، مت ت)  ٧٠: ( وتكونت عينة الدراسة من    

  .إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة 
  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية    
يف متوسـط  )  ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة   -)١

حتصيل الطالبات بني اموعة التجريبية اليت درست باستخدام برجمية احلاسوب واموعة 
التذكر ، الفهـم ،  : الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية يف املستويات املعرفية الثالثة 

  .التطبيق 
يف متوسـط  )  ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -)٢

  . حتصيل الطالبات بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف جممل االختبار التحصيلي 
بني " تطبيقات على األعداد النسبية " وجد فروق يف الزمن املستغرق يف تعلم وحدة ت -)٣

  .عة التجريبية واموعة التجريبية واموعة الضابطة لصاحل ام
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 :  
فاعلية استخدام برنامج حاسويب يف تدريس اجلغرافيا الطبيعية يف الصف األول : عنواا 

  .دراسة جتريبية يف حمافظة القنيطرة: الثانوي يف القطر العريب السوري 
معرفة فاعلية برنامج حاسويب يف تدريس اجلغرافيا الطبيعيـة يف الصـف األول    : هدفها

  .الثانوي يف القطر العريب السوري 
  : طالباً وطالبة ، موزعني كما يلي ٦٠وطبقت الدراسة على  : عينة الدراسة

طالباً و  ١٥وتتكون من شعبة واحدة للصف األول الثانوي مؤلفة من : اموعة التجريبية 
   طالبة ، مت تدريسهم بواسطة برنامج حاسويب ، وتعلموا بواسـطة أسـلوب الـتعلم     ١٥

الذايت ،حيث مت توفري جهاز حاسب خاص لكل فرد من أفراد اموعة ، فجلـس كـل   
  .اص به ، وبدأ يتعلم حسب قدراته ومهاراته وخرباته اخلاصة متعلم مبفرده أمام اجلهاز اخل

طالباً  ١٥وتتكون من شعبة واحدة للصف األول الثانوي ، مؤلفة من : اموعة الضابطة 
  . طالبة ، مت تدريسهم بواسطة الطريقة التقليدية  ١٥و

  .اتبع الباحث املنهج التجرييب  : منهج البحث
قد طبق اختباراً أولياً للتأكد من تكافؤ أفراد اموعتني يف  وكان الباحث : أدوات البحث

التحصيل املعريف ، وفور انتهاء التجربة أجرى اختبار حتصيلي ، كمـا أجـري اختبـار    
يوماً من انتهاء التجربة دف قياس قدرة الطالب على االحتفـاظ   ٤٥حتصيلي آخر بعد 

  . باملعلومات 
 أفراد اموعة التجريبية يف اختباري التحصيل البعـدي  تفوق :  ودلت نتائج الدراسة على

  . ) األول والثاين ( 
  
٦ 

أثر استخدام جهاز عرض برجميات احلاسب اآليل على التحصيل الدراسي يف :  موضوعها
  .مقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض 

التعرف على أثر عرض إحدى برجميات احلاسب اآليل على التحصيل الدراسـي  :   هدفها
  .يف مقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض 
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١٢٧ 

ولتحقيق هذا اهلدف قام الباحث باإلطالع على العديد من البحوث والدراسات اليت تتعلق 
  . مبجال احلاسوب التعليمي وأثره على العملية التعليمية 

  .ولقد استخدم الباحث املنهج التجرييب :  منهج البحث
الـيت  طالباً من طالب مدرسة خبيب بن عدي االبتدائية  ٤٤من :  وتكونت عينة الدراسة

  . -جمتمع الدراسة  –مت اختيارها عشوائياً من بني مدارس الرياض 
طالباً درسوا باستخدام جهـاز العـارض إلحـدى     ٢٢وتكونت اموعة التجريبية من 

طالـب   ٢٢برجميات احلاسوب كوسيلة مساعدة للطريقة التقليدية واموعة الضابطة من 
  .درست بالطريقة  التقليدية فقط 

ومت إعداد اختبار حتصيلي من نوع االختيار املتعدد لقياس حتصيل الطالب :  ثأدوات البح
 –الفهـم   –املعرفـة  ( يف املستويات الثالثة األوىل يف اال املعريف ضمن تصنيف بلوم 

، ومت التأكد من صدقه وثباته ، ولقد استغرقت التجربة قرابة ثالثة أسـابيع يف  ) التطبيق 
  .هـ  ١٤٢٠ -هـ١٤١٩الفصل الدراسي األول 

  :وقد أسفرت نتائج  املعاجلة اإلحصائية ما يلي 
يف متوسط حتصيل طالب ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

اموعة التجريبية اليت درست باستخدام جهاز العرض إلحدى برجميات احلاسـوب  
                   مسـتوى  وطالب اموعـة الضـابطة الـيت درسـت بالطريقـة التقليديـة يف       

  ) .  التذكر  ، الفهم ، التطبيق  ( 
يف متوسط حتصيل طالب ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

اموعة التجريبية واموعة الضابطة اليت درست بالطريقـة التقليديـة يف االختبـار    
 .التحصيلي  عامة
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أثر استخدام إحدى برجميات احلاسوب يف مادة العلوم على حتصيل طالب الصف : عنواا 

  .السادس االبتدائي  
إىل التعرف على أثر استخدام أحد برجميات احلاسوب يف مـادة  : هدفت هذه الدراسة  

  . العلوم على حتصيل طالب الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض 
  .واستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج  التجرييب  : منهج البحث

وحدد جمتمع الدراسة بطالب الصف السادس االبتدائي مبدرسـة  : جمتمع وعينة الدراسة 
طالب حيث مت  ٦٠جابر بن حيان االبتدائية واختار منهم عينة الدراسة واليت تكونت من 

  . وجتريبيةضابطة : تقسيم هذه العينة إىل جمموعتني 
واستخدم الباحث استبانه استطالعية موجهـة إىل مدرسـي العلـوم      : وات الدراسةأد

  . باملرحلة االبتدائية واختبار حتصيلي يف وحدة األرض وحركاا 
  : وتتلخص نتائج هذه الدراسة فيما يلي 

يف متوسـطات حتصـيل   ) ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - ١
ي يف مادة العلوم بني طالب اموعة التجريبية اليت طالب الصف السادس االبتدائ

درست باستخدام احلاسوب وطالب اموعة الضابطة اليت درسـت بالطريقـة   
التقليدية لصاحل طالب اموعة التجريبية وذلك يف املستوى األول من تصـنيف  

  ) .مستوى التذكر ( بلوم لألهداف املعرفية 
يف متوسـطات حتصـيل   ) ٠.٠٥(د مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عن - ٢

طالب الصف السادس االبتدائي يف مادة العلوم بني طالب اموعة التجريبية اليت 
درست باستخدام احلاسوب وطالب اموعة الضابطة اليت درسـت بالطريقـة   
التقليدية لصاحل طالب اموعة التجريبية وذلك يف املستوى الثاين من تصنيف بلوم 

  ) .مستوى الفهم  ( املعرفية لألهداف 
يف متوسطات حتصـيل  ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - ٣

طالب الصف السادس االبتدائي يف مادة العلوم بني طالب اموعة التجريبية اليت 
درست باستخدام احلاسوب وطالب اموعة الضابطة اليت درسـت بالطريقـة   
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موعة التجريبية وذلك يف املستوى الثالث من تصـنيف  التقليدية لصاحل طالب ا
  ) .مستوى التطبيق   ( بلوم لألهداف املعرفية 

يف متوسـطات حتصـيل   ) ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - ٤
طالب الصف السادس االبتدائي يف مادة العلوم بني طالب اموعة التجريبية اليت 

اموعة الضابطة اليت درسـت بالطريقـة    درست باستخدام احلاسوب وطالب
 . التقليدية يف مستوى االختبار ككل لصاحل طالب اموعة التجريبية 
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  : ول ألالتعليق على دراسات احملور ا
من القراءة الناقدة موعة الدراسات اليت تناوهلا احملور األول واليت تدور حول أثـر    

  : الربجمية التعليمية يف املواد املختلفة يتضح ما يلي 
ركزت مجيع الدراسات السابقة على أثر الربجمية التعليمية على متغري التحصـيل   - ١

اليت تناولت أثر الربنامج حاسـويب يف تنميـة   )  م ٢٠٠٣النجار ، ( عدا دراسة 
 .مهارات فهم اخلارطة 

حـول فاعليـة الربجميـة    )  ٢٠٠٠مصطفى ، ( تتفق الدراسة احلالية مع دراسة  - ٢
 طبقـت  التعليمية يف تدريس اجلغرافيا إال أا ختتلف معها يف املرحلة الدراسية اليت

لى املرحلة الثانوية بينمـا  طبقت  ع) ٢٠٠٠مصطفى ، ( فيها التجربة  فدراسة  
ــة                          ــا أن دراس ــطة ، كم ــة املتوس ــت يف املرحل ــة طبق ــة احلالي الدراس

اهتمت بتدريس الطالب والطالبات بينما الدراسة احلالية )  ٢٠٠٠مصطفى ، ( 
 .اهتمت بتدريس الطالبات فقط 

إمكانية )  ٢٠٠٥القحطاين ، (ودراسة  ، )م ٢٠٠٠مصطفى ، (أوضحت دراسة  - ٣
 .احتفاظ املتعلم باملادة التعليمية يف حالة استخدام الربنامج احلاسويب 

الـدعيلج  (ودراسـة  ) م  ٢٠٠٥القحطـاين ،  (تتشابه هذه الدراسة مع دراسة  - ٤
يف أا طبقت على  املرحلة املتوسطة إال أا ختتلف يف املادة املدروسة ) م ٢٠٠٣
الـدعيلج  (مادة العلوم بينما دراسـة   كانت يف) م  ٢٠٠٥القحطاين ، (فدراسة 
 . كانت يف مادة الرياضيات ) م ٢٠٠٣

مل حتدد الدراسات السابقة نوع الربجمية املستخدمة يف الدراسة  بينمـا الدراسـة    - ٥
  . احلالية حددت برجمية الوسائط املتعددة كنوع من أنواع الربجميات التعليمية 

اآلراء حول أثر الربجمية يف  أسفرت نتائج الدراسات السابقة عن تضارب يف - ٦
يب  يفاطمة العت( متغريات الدراسات املختلفة ، فلقد أوضحت دراسة كالً من 

 ) م ١٩٩٩العمر ( ودراسة ) م  ٢٠٠٣الدعليج ، (، ودراسة ) م  ٢٠٠٣
عدم فاعلية الربجمية على حتصيل الطالبات ، يف حني أوضحت دراسة كالً من     

ودراسة ) م  ٢٠٠٣دراسة النجار ، ( ، )  م ٢٠٠٥حممد القحطاين ، ( 



  فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي 
    والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

١٣١ 

على فاعلية  الربجمية على )  ١٩٩٨املطريي ، ( ، ودراسة ) م ٢٠٠٠مصطفى ، (
  .متغريات الدراسة 

  ميكن أن تتخذ النتيجة اليت توصلت إليها بعض الدراسات إىل عدم فاعلية الربجمية -٧    
  .البحث احلايل التعليمية على حتصيل املتعلمني كتربير إلجراء 
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١٣٢ 

  

 
املعايري الالزمة إلنتاج وتوظيف برامج الوسائط املتعددة الكمبيوترية وأثرها على : عنواا 

  التحصيل باملدارس اإلعدادية 
إنتاج وتوظيـف بـرامج الوسـائط املتعـددة     إىل إعداد قائمة مبعايري : هدفت الدراسة 

كما دف على التعرف على أثر توفر هذه املعايري يف بـرامج الوسـائط   . الكمبيوترية 
  .املتعددة على التحصيل املعريف يف املدارس اإلعدادية 

حيث قام الباحث بتصميم وإنتاج برنامج وسائط متعددة لدرس تعليمي باحللقة الثانية من 
عليم األساسي يف ضوء معايري اإلنتاج اليت مت التوصل إليها ، كما قام الباحـث  املرحلة الت

بتصميم استبيان الستطالع رأي جمموعة من أساتذة وخرباء تكنولوجيا التعلـيم خـالل   
مقابالت شخصية للتوصل إىل قائمة املعايري وحتكيمها ، كما أعد الباحث اختبار حتصيلي 

املتعددة املعد وفق املعايري  جتربة البحث يف مادة العلـوم  مرتبط مبوضوع برنامج الوسائط 
وقد مت تنفيذ جتربـة  .للصف الثالث املتوسط من احللقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي 

تلميذاً وتلميذة ، من تالميذ الصف الثالث اإلعـدادي   ٤٨البحث على عينة مكونة من 
لعظيم القاضي اإلعدادية بإدارة شـرق  م مبدرسة عبد ا ٢٠٠٦/ م ٢٠٠٥للعام الدراسي 

  . حافظة الغربية طنطا مب
وقد توصل البحث لقائمة حمكمة ملعايري إنتاج وتوظيف برامج الوسـائط املتعـددة    -١

بنداً مقسمة إىل ثالثة حماور رئيسية وسـت   ٨١الكمبيوترية ، وقد احتوت القائمة على 
  .حماور فرعية 

بني متوسطي درجات تالميذ )  ٠.٠٥( د مستوى يوجد فرق ذو داللة إحصائية عن -٢
العرض اجلماعي لربنامج وسائط متعددة : اليت تدرس بالطريقة السائدة ( اموعة الضابطة 
   يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبـار التحصـيلي لصـاحل التطبيـق     ) من إنتاج الوزارة 

ئط املتعددة بغض النظـر عـن   البعدي ، ترجع إىل األثر األساسي الستخدام برامج الوسا
  .إتباعها للمعايري أو عدم إتباعها هلا 
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١٣٣ 

بني متوسطي درجات تالميذ )  ٠.٠٥( يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى   -٣
) اليت تدرس بربنامج الوسائط املتعددة املعد واملستخدم وفق املعـايري   ( اموعة التجريبية 

ار التحصيلي لصاحل التطبيق البعدي ، ترجع إىل األثـر  يف التطبيق القبلي والبعدي لالختب
  .األساسي الستخدام برنامج الوسائط املتعددة املعد واملستخدم وفق املعايري 

بني متوسطي درجات تالميذ )  ٠.٠٥( يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -٤
ر التحصـيلي لصـاحل   واموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبـا  اموعة التجريبية

اموعة التجريبية ، ترجع إىل األثر األساسي للمعايري اليت اتبعـت يف إنتـاج وتوظيـف    
  .الربنامج 

املعلمـني  ( نتيجة تطبيق االستبيانات ، عدم رضاء أغلـب أفـراد العينـة     توكان -٥
عن مستوى الربامج املتـوافرة ، وال عـن الطريقـة احلاليـة     ) والتالميذ  واألخصائيني
  . الستخدامها 

  
 

أثر استخدام الوسائط املتعددة يف تعلم مادة قواعد اللغة العربيـة للصـف األول    : عنواا
  .املتوسط باملدارس األهلية مبدينة الرياض  

التعرف على أثر استخدام الوسائط املتعددة يف تعلـم مـادة    : هدفت الدراسة احلالية إىل
قواعد اللغة العربية على حتصيل طالب الصف األول املتوسط يف املدارس األهلية مبدينـة  

  " .الرياض 
ولتحقيق هذا اهلدف العام ، أجرى الباحث الدراسة باستخدام املنـهج  :  املنهج املستخدم

  .التجرييب 
         بطريقـة  ) القسـم املتوسـط   ( إلجرائها مـدارس الريـاض األهليـة     الباحث واختار

طالباً ، واألخـرى جتريبيـة   )  ٧٥( قصدية ، ومنها مت اختيار عينة عشوائية تكونت من 
)  ٣٨( درست احملتوى ذاته باستخدام إحدى برجميات الوسائط املتعددة وبلـغ عـددها   

  .طالباً 
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١٣٤ 

الثالثة األوىل حبسب تصنيف بلوم للمستويات املعرفية  واقتصرت الدراسة على املستويات
ا و يقبليطبق  –، حيث استخدم الباحث اختباراً حتصيلياً ) التذكر ، والفهم ، والتطبيق ( 
من إعداده لقياس مدى حتصيل الطالب يف هذه املستويات الثالثة ، وذلك بعـد   – اًيبعد

  .التأكد من صدق االختبار وثباته 
هــ   ١٤٢٦ -هــ  ١٤٢٥راسة يف الفصل الدراسي األول من العـام  وقد متت الد

  . واستغرقت التجربة حوايل عشرة أسابيع 
يف )  ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  :  وقد أشارت النتائج إىل

حتصيل مادة اللغة العربية بني اموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اموعة التجريبية عند 
  . وى التذكر ، والفهم والتطبيق وأيضاً يف جممل االختبار التحصيلي مست

  
- 

أثر استخدام الوسائط املتعددة على حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط يف مادة : عنواا  
  .العلوم مبدينة الرياض  

التعرف على الفروق بني طالب الصف الثـاين املتوسـط يف   :  هدفت هذه الدراسة إىل
التحصيل الدراسي يف مادة العلوم بواسطة برنامج حاسب آيل يعمـل بنظـام الوسـائط    
املتعددة ، وبني الطريقة التقليدية عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق يف تصنيف بلـوم  

  .كل على حده 
تساؤالا قام الباحث ببناء اختبـار حتصـيلي يف    ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على

لطالب الصف الثاين املتوسط ، وقـد قـام   ) تذكر ، فهم ، تطبيق (  ضوء تصنيف بلوم 
جمموعـة  : الباحث باختيار عينة الدراسة اختباراً عشوائياً حيث تكونت من جممـوعتني  

درست بالطريقـة  جتريبية درست بواسطة احلاسب آيل متعدد الوسائط وجمموعة ضابطة 
  .التقليدية 

)  ٠.٠٥( وقد أسفرت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة 
بني متوسطات درجات اموعة التجريبية والضابطة ملستوى التحصيل الدراسي يف ضوء 

  . لصاحل اموعة التجريبية ) تذكر ، فهم ، تطبيق ( تصنيف بلوم 
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- 
أثر استخدام الوسائط التعليمية يف التحصيل العلمي والدافعية للـتعلم يف مـادة    :عنواا 

.الكيمياء لدى طلبة مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل للصف التاسع األساسي 
 استقصاء أثر طريقة التدريس باستخدام الوسـائط التعليميـة  : هدفت هذه الدراسة إىل 

املتعددة ومستوى التحصيل السابق واجلنس يف التحصيل العلمي يف مادة الكيمياء لطلبـة  
  .الصف التاسع األساسي ودافعية التعلم لديهم 

برنـامج  : ومجعت بيانات الدراسة باستخدام األدوات الثالث ، وهـي   : أدوات البحث
بار حتصيلي بلغ معامـل  تعليمي حموسب متعدد الوسائط لعدد من املواقف التعليمية ، واخت

  ) .٠.٨٢(، ومقياس دافعية التعلم الذي بلغ معامل ثباته ) ٠.٨٦(ثباته 
  . استخدم الباحث املنهج التجرييب  : ملنهجا

طالباً وطالبة موزعني يف أربع شعب من ) ٨٠(وتكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة 
  .باألردن الصف التاسع األساسي يف مدارس الطفيلة احلكومية 

  :وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية 
اموعـة  ( تفوق أثر طريقة التدريس باستخدام الوسائط التعليميـة املتعـددة    - ١

يف التحصيل العلمي يف مادة الكيمياء ودافعية التعلم للطلبـة علـى   ) التجريبية 
  .الطريقة التقليدية 

دافعيتهم للتعلم كانـت   تفوقت اإلناث على الذكور يف التحصيل العلمي ، لكن - ٢
 .متكافئة 

تفوق الطلبة مرتفعي التحصيل على الطلبة منخفضي التحصـيل يف التحصـيل    - ٣
العلمي ودافعية التعلم ، مع أن الوسائط التعليمية املتعددة قـد أفـادت الطلبـة    

  .منخفضي التحصيل يف النتاجات التعليمية 
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فاعلية استخدام منحى الوسائط املتعددة املتكامل املسـتند إىل تكنولوجيـا   :  موضوعها

  .املعلومات على حتصيل الطلبة يف كليات اتمع  يف األردن  
 –برنـامج تعليمـي   ( الكشف عن مدى فاعلية استخدام : هدفت هذه  الدراسة إىل    

نولوجيا املعلومات عل حتصيل باستخدام الوسائط املتعددة املتكامل املستند إىل تك) تعلمي 
  .الطلبة يف كليات اتمع يف األردن 

 –برنـامج تعليمـي   (ولتحقيق هدف هذه الدراسة قامت الباحثة ببناء : أدوات البحث 
حماضرة صفية ومت تطبيق الربنامج على عينة )  ٢٤( كون من جمموعة أطر مبعدل )تعلمي 

بعدي ، ومن خالل استبانه اجتاهات حتتـوي  الدراسة التجريبية من خالل اختبار قبلي ، و
فقرة حيث قسمت إىل مخسة جماالت من أجل قياس اجتاهات الطالبـات يف  ) ٣٤( على 

  .اموعة التجريبية 
  . املنهج التجرييب : منهج البحث 

  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـطي أداء أفـراد     وقد أسفرت النتائج عن 

ية والضابطة على االختبار التحصيلي البعدي املباشر ، لصاحل اموعة التجريب: اموعتني 
التجريبية ويف األداء البعدي املؤجل سجلت الدراسة يف نتائجها فروقاً ذات داللة إحصائية 
بني متوسطي أداء اموعتني التجريبية والضابطة ، لصاحل اموعة التجريبيـة ويف جمـال   

ة التجريبية ، أظهرت نتائج حتليل إستبانة آراء واجتاهات الطلبـة  االجتاهات ألفراد اموع
حنو الربنامج التعليمي إجيابية بدرجة عالية على مخسة جماالت من األبعـاد الـيت مشلـها    

الدافعية ، واالجتاه اإلجيايب حنو الربنامج ، والقدرة على التعلم ، وصعوبة : االستبيان وهي 
  .استخدام الربنامج، والتقومي 
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أثر استخدام برجميات الوسائط املتعددة على تعلم املفاهيم الرياضـية يف ريـاض   :  عنواا

  .األطفال مبدينة الرياض  
التعرف على أثر التعلم باستخدام الوسائط املتعددة على تعلـم  : هدفت هذه الدراسة إىل 

  لدى أطفال مرحلة رياض األطفال ) التصنيف والتسلسل ( املفاهيم الرياضية 
      واستخدم يف هذه الدراسة املنهج التجرييب لدراسة أثر املـتغري املسـتقل     : منهج البحث 

  ) .تعلم املفاهيم الرياضية ( على املتغري التابع ) برجميات الوسائط املتعددة ( 
طفل وطفلة من روضة مـدارس الريـاض األهليـة ،     ٣٠من : وتكونت عينة الدراسة 

وقسمت العينة إىل جمموعتني متساويتني  ، جمموعة جتريبية تدرس باسـتخدام الوسـائط   
التقليدية ، وجمموعة ضابطة تدرس بالطريقـة التقليديـة   املتعددة كوسيلة مساندة للطريقة 

  .فقط 
  .برجمية الوسائط املتعددة  : أدوات البحث

  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية 
بني ) ٠.٠٥( قبول الفرض القائل بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

  .القياس البعدي ملفهوم التصنيف متوسط درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف 
) ٠.٠٥( رفض الفرض القائل بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   -

  .بني متوسط درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي ملفهوم التسلسل 
 )٠.٠٥( رفض الفرض القائل بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   -

  . بني متوسط درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي مل االختبار
  
  :  

استطالع اجتاهات الطالب حنو استخدام برجميات الوسائط املتعـددة يف  : موضوعها 
  .تدريس مادة اللغة اإلجنليزية  

التعرف على اجتاهات الطالب والطالبات حنـو اسـتخدام   : دف هذه الدراسة  إىل 
  .  برجميات الوسائط املتعددة يف تدريس مادة اللغة اإلجنليزية 
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مجيع أفراد  العينة مسجلني يف مادة اللغة اإلجنليزيـة للربنـامج التأسيسـي             : العينة 
  .يوتر عن طريق برجميات الوسائط املتعددة واليت تدرس بواسطة الكمب) جامعة قطر ( 
  . استخدم الباحث املنهج الوصفي : منهج البحث      
استبانه ملعرفة اجتاهات الطالب والطالبات حنو استخدام برجميـات  : أدوات البحث      

  .  الوسائط املتعددة يف تدريس مادة اللغة اإلجنليزية 
  :وأشارت الدراسة إىل النتائج التالية 

أن مجيع  أفراد العينة لديهم اجتاهات إجيابية حنو استخدام برجميـات الوسـائط    - ١
  .املتعددة يف تدريس مادة اللغة اإلجنليزية 

وفيما يتعلق مبتغري اجلنس ، أشارت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً دالة إحصـائياً   - ٢
 .بني استجابات الذكور واإلناث 

نتائج الدراسة إىل أن هناك فروقـاً دالـة   فيما يتعلق مبتغري التخصص ، أشارت  - ٣
إحصائياً بني طلبة ختصص العلوم وطلبة ختصص اللغة اإلجنليزية وال يوجد فـرق  

 .للمجموعتني ) اموع ( دال إحصائياً بني الدرجة الكلية 
شارت نتائج الدراسة إىل أن هنـاك  أفيما يتعلق مبتغري ملكية اجلهاز من عدمه ،  - ٤

إحصائياً بني الطلبة ممن ميلكون جهاز كمبيوتر والطلبة الذين ال ميلكون فروقاً دالة 
جهاز كمبيوتر لصاحل الطلبة الذين ميلكون جهاز كمبيوتر وال يوجد فـرق دال  

 .للمجموعتني ) اموع ( إحصائياً بني الدرجة الكلية 
رقـاً داالً  فيما يتعلق مبتغري تكلفة الدراسة ، أشارت نتائج الدراسة إىل أن هناك ف - ٥

إحصائياً بني طلبة الدراسة اانية وطلبة الدراسة غري اانية لصاحل طلبة الدراسة 
) امـوع  (   اانية ، وال يوجد فرق دال إحصائياً بـني الدرجـة الكليـة    

 .للمجموعتني
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–   )2001 ،Kaufman  : (  
Multimedia CD  An Interactive: GEODISCOVERIES–: عنواـا  

ROM For Teaching An Introductory Geology And 
Geography  

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة فاعلية برجميات الوسائط املتعددة التفاعلية لتدريس طلبـة  
علم اجلولوجيا واجلغرافية وقد صمم الباحث برجمية من نوع الوسائط املتعددة التفاعلية يف 

ولوجيا واجلغرافيا واستخدم يف هذا البحث املنـهج التجـرييب   تدريسه لطلبة ختصص اجل
ساعدت املتعلمني على استكشـاف مظـاهر    املتعددةوأثبتت الدراسة أن برجمية الوسائط 

جيولوجية بشكل تفاعلي ، كما زادت قدرة الطالب على املقارنة بني أنـواع الصـخور   
  . واملعادن األخرى 

 
فاعلية الوسائط املتعددة على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات استخدام مناذج : عنواا  

  الكرة األرضية يف مادة اجلغرافيا لدي طالبات الصف األول املتوسط مبدينة الرياض 
فاعلية الوسائط املتعددة على التحصـيل الدراسـي    استقصاء :  هدفت هذه الدراسة إىل

رات استخدام منوذج الكرة األرضية يف مادة اجلغرافيا لـدي طالبـات   وتنمية بعض مها
  .الصف األول املتوسط مبدينة الرياض 

  .واستخدمت الباحثتان املنهج التجرييب : ملنهج ا
طالبة ميثلن فصلني من فصول مدارس جند ) ٣٠(من وتكونت عينة البحث : عينة البحث 

  .األهلية يف الصف األول املتوسط 
  . مناذج الكرة األرضيةاختبار مهارات  –اختبار حتصيلي : أدوات البحث 

  :وأظهرت نتائج البحث ما يلي   
توجد فـروق ذات  "  هصحة الفرض األول من فروض البحث الذي ينص على أن - ١

بني متوسطي درجات عينية البحـث قبليـاً   ) ٠.٠١(داللة إحصائية عند مستوي 
 " .صاحل التطبيق البعدي وبعدياً يف االختبار التحصيلي ل
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  " صحة الفرض الثاين الذي ينص على أنه   - ٢
بني متوسطي درجات عينية البحث قبليـاً وبعـدياً يف اختبـار    ) ٠.٠١(املستوي 

 . مهارات مناذج الكرة األرضية لصاحل التطبيق البعدي
  

 
يف  االبتـدائي أثر استخدام الوسائط املتعددة على حتصيل طالبات الصف الرابع : عنواا 

  .مادة العلوم مبدينة الرياض
التعرف على أثر التدريس باستخدام برنامج حاسويب متعـدد  :  هدفت هذه الدراسة إىل

  .اض يف مادة العلوم مبدينة الري االبتدائيالوسائط على حتصيل طالبات الصف الرابع 
تتراوح أعمارهن  االبتدائية)  ١٠٣( طالبة مبدرسة ) ١٢٣: ( وتكونت عينة الدراسة من

اختبار حتصـيلي للصـف   :  وقد تضمنت الدراسة األدوات التالية، سنوات  ١٠-٩بني 
، قرص الربنامج املستخدم يف الدراسة ) من إعداد الباحثة ( يف مادة لعلوم  االبتدائيالرابع 

  اخلاص بشركة الدواجل ملادة العلوم )   CD-ROM(    وهو عبارة عن القرص املدمج 
  . هـ  ١٤٢٠الفصل الثاين لعام )وحدة احليوانات الفقرية ( 

  :وأهم النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة هي 
بـني متوسـطي    ٠.٠٥ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق  - ١

حتصيل طالبات اموعة التجريبية اليت درست باستخدام برنامج احلاسوب املتعدد 
الوسائط وطالبات اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليديـة يف جممـل   

  .االختبار التحصيلي لصاحل اموعة التجريبية 
بـني متوسـطي    ٠.٠٥اللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات د - ٢

حتصيل طالبات اموعة التجريبية اليت درست باستخدام برنامج احلاسوب املتعدد 
الوسائط وطالبات اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية يف مسـتويني  

 .التذكر والفهم لصاحل اموعة التجريبية : معرفيني مها 
بني متوسطي  ٠.٠٥د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجو - ٣

حتصيل طالبات اموعة التجريبية اليت درست باستخدام برنامج احلاسوب املتعدد 
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الوسائط وطالبات اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية يف مسـتويني  
  .جريبية التطبيق والتحليل  لصاحل اموعة الت: معرفيني مها 

  
 
  معوقات استخدام معلمي التاريخ للوسائط التكنولوجية املتعددة  :عنواا 

 )Multimedia   ( م حنوهاواجتاها.  
التعرف على املعوقات اليت تواجه املعلمني يف استخدامهم :   دف هذه الدراسة إىل

  .للوسائط التكنولوجية املتعددة وكذلك اجتاهات املعلمني حنو استخدام هذه الوسائط 
وقد استخدم الباحث استبانه  كأداة لتحديد املعوقات ، ومقياس  :أدوات البحث 

  . االجتاهات للمعلمات 
  .  استخدم الباحث املنهج الوصفي  : منهج البحث

معلماً من معلمي التاريخ باملدارس الثانوية )  ٣٠: (  وتكونت عينة البحث  وعددها
  م  ١٩٩٩ – ١٩٩٨ة، وذلك خالل العام الدراسي ة بنها التعليمية مبحافظة القيلوببإدار

لتعليم من استخدام أنه بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا وزارة التربية وا:   وأظهرت النتائج
الوسائط التكنولوجية احلديثة ، إال أنه توجد معوقات تقف عائقاً أمام هذه اجلهود وتقلل 
منها ، وهذا يتطلب استخدام تكنولوجيا التعليم مبفهوم جديد يقوم على تدريب معلمي 

ائد التاريخ على استخدام الوسائط املتعددة بصفة مستمرة ملواجهة التطور التكنولوجي الس
         بفكر جديد من حيث التخطيط والتنفيذ واملشاركة اإلجيابية من قبل معلمي 

، كما أن اجتاهات غالبية املعلمني كانت اجيابية حنو التاريخ ، وليس املشاهدة فقط
  .   استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس التاريخ بالرغم من املعوقات اليت تواجههم 
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-  
أثر استخدام الوسائط املتعددة على حتصيل طلبة الصف السادس االبتدائي عنـد   :عنواا 

  .دراستهم مادة الرياضيات للصف األول املتوسط يف مدينة الرياض  
التعرف على أثر استخدام الوسائط املتعددة على حتصيل طلبـة  :  هدفت هذه الدراسة إىل

الصف السادس االبتدائي املتفوقني عند دراستهم مادة الرياضيات للصف األول املتوسـط  
  . يف مدينة الرياض 

طالباً قسمت بالتساوي على جمموعـات الدراسـة   )  ٨٠( :وتكونت عيينة الدراسة من 
خرى ضابطة من طلبة الصف األول املتوسط ، ومثلهما مـن  جمموعة جتريبية ، وأ( األربع 

  .وقد قام الباحث بإعداد اختبار حتصيلي لذلك ) طلبة الصف السادس االبتدائي املتفوقني 
  :وأهم النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة 

لصاحل جمموعة طلبـة   )  ٠.٠٠١( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى - ١
  .ئي اليت درست بالوسائط املتعددة الصف السادس االبتدا

لصاحل جمموعة طلبـة   ) ٠.٠١ ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى - ٢
 . الصف األول املتوسط اليت درست بالوسائط املتعددة 

 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني  - ٣
  
Raymonal , 1998 )   ( :  

  GEOTEKS: Using GIS and Multimedia Tools for:عنواـا  

                                        Middle School Social Studies 
استخدام نظم املعلومات اجلغرافية والوسائط املتعددة يف الدراسات االجتماعية للمرحلة " 

  " .الدراسية املتوسطة 
تفاعلية متعددة الوسائط حتتوي على بيانـات   استخدام برجمية:   هدفت هذه الدراسة إىل

ومعلومات جغرافية لديها القدرة على ختزين واسترجاع املعلومات ،وتضم العديـد مـن   
الصور واخلرائط اجلغرافية ، وصور فوتوجرافية جوية ، وصور من األقمار الصناعية وذلك 

  .لتدريس مقرر الدراسات االجتماعية 
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ب الصف السابع من املرحلة املتوسطة يف مدينة تكساس من طال : وتكونت عينة البحث
  .بوالية تكساس 
  . برجمية تفاعلية متعددة الوسائط :  أدوات البحث

أن تطورت قدرة الطالب على استخدام وحتليل  اخلـرائط والكـرات    :وكانت النتيجة 
  .األرضية والرسوم البيانية والنماذج وقواعد البيانات 

  
  )1997، ( Krygier and & etal     

 Design, Implementation and Evaluation of: عنوانھ   ا 
Multimedia Resources  for Geography and Earth Science 

 Education 

التطبيقات التربوية لربجميات الوسائط املتعددة لتدريس هدفت هذه الدراسة إىل وصف 
طالب قسم علم األرض واجلغرافية ، كما هدفت هذه الدراسة وضع جمموعـة مـن   
املعايري لتقييم الوسائط املتعددة ، واستخدم يف هذه الدراسة املنهج التجرييب والوصفي 

. رافيا وعلم األرض وطبقت هذه الدراسة على طالب جامعة بنسلفانيا يف ختصص اجلغ
وتوصلت الدراسة إىل أن للوسائط املتعددة تأثريات إجيابية يف تدريس طالب جامعـة  

  .بنسلفانيا يف ختصص اجلغرافيا وعلم األرض 
  .كما توصلت الدراسة إىل قائمة من املعايري التربوية لتقييم وتصميم الوسائط املتعددة 

  
-(James & Richardson, 1997) 

  Evaluating the Effectiveness of Multimedia:                 عنواا

Computer Modules as  Enrichment Exercises for 
Introductory Human Geography  

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة فعالية وحدات حاسوب متعددة الوسائط لتدريس طالب  
  .   ، يف الواليات املتحدة األمريكية  ااجلامعة ختصص اجلغرافية البشرية من جامعة كاليفورني

وأسفرت النتائج عن عدم فاعلية وحدات احلاسوب املتعـددة الوسـائط يف التـدريس    
  .اجلغرافيا وإكساب الطالب املهارات 
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كما قدم الباحثان جمموعة من املعايري الكمية والنوعية لتقييم وحدات احلاسوب املتعـددة  
  . الوسائط لتحسني استخدام الوسائط املتعددة على املستوى اجلامعي 

   
  : التعليق على احملور الثاين 

منها واألجنبيـة  من خالل استعراض الدراسات السابقة يف جمال الوسائط املتعددة العربية 
  :يتضح ما يلي 

ركزت معظم الدراسات السابقة على أثر الوسائط املتعددة على متغري التحصيل  - ١
 ، ) م  ٢٠٠٥الدوسري ،    (، ) م ٢٠٠٦غامن ، (مثل دراسة 

  ٢٠٠٣عبد احلق ، (، ) م  ٢٠٠٣القرارعة ، ( ، ) م ٢٠٠٤الدريويش ، ( 
      ، ) م  ٢٠٠٠، السـيد و خيـل  أبا ( ، ) م٢٠٠٣مناهل الدريس ، ( ، ) م 
بينمـا  )  ١٩٩٩سويلم السـلمان ،    ( ، ) م  ٢٠٠٠فاطمة  السحيم ، ( 

تناولـت  ) م  ٢٠٠٣املناعي ، ( ركزت دراستني على متغري االجتاه ، فدراسة 
اجتاهات الطلبة والطالبات حول استخدام برجميـات الوسـائط املتعـددة يف    

)  ١٩٩٩علي عبد الوهاب ، ( ناولت دراسة التدريس وكانت اجيابية ، بينما ت
معوقات استخدام معلمي التاريخ للوسائط املتعددة واجتاهات املعلمـني حنـو   

 . استخدام الوسائط املتعددة 
          مخس دراسات تناولت استخدام الوسائط املتعددة يف مادة اجلغرافيا مثل دراسة  - ٢

)  2001، Kaufman (  ، دراسة)  ،ودراسـة )  م  ٢٠٠٠، أبا خيل  والسـيد 
Raymonal, 1998 )      ( ،دراسـة  و  )1997،  (Krygier   and & etal   ودراسـة

Anthony, 1997)  and (James  .  
 
مت استعراضها مستويات دراسية خمتلفة مما يـدل  مشلت الدراسات السابقة اليت  - ٣

    على مناسبة استخدام الوسائط املتعـددة يف التـدريس جلميـع املسـتويات    
 .االبتدائية ، املتوسطة ، الثانوية ، واجلامعية 

معظم الدراسات السابقة اليت مت استعراضها استخدمت املنهج التجرييب ما عدا  - ٤
الـيت  )  ١٩٩٩علـي عبـد الوهـاب ،    ( ، )  م ٢٠٠٣املناعي (  دراسيت 
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فقد دجمت Krygier   and & etal)  ،1997( استخدمتا املنهج الوصفي أما دراسة 
 . بني املنهج التجرييب والوصفي 

ميكن تفسري النتائج املختلفة هلذه الدراسات أنه ناتج عـن نـوع الربجميـات     - ٥
        املستخدمة واختالفها يف مراعاـا للمعـايري التربويـة والعلميـة والفنيـة      
      الالزمة ، كما أن حلجم العينة دوراً كـبرياً يف التـأثري علـى نتـائج تلـك      

نية اليت تستغرقها التجربـة كمـا أن   الدراسات ، باإلضافة أيضاً إىل املدة الزم
 لألدوات املستخدمة يف مجع البيانات دوراً يف التأثري على نتائج بعض الدراسات 
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أثر تدريس الكيمياء باحلاسب اآليل لطالب املرحلة الثانوية يف تنمية التفكري : عنواا 

  . العلمي واالجتاه حنو مادة الكيمياء 
معرفة أثر تدريس مادة الكيمياء باستخدام احلاسب اآليل :  هدفت هذه الدراسة إىل

مادة حنو  االجتاهولطالب الصف الثاين الثانوي الطبيعي يف تنمية التفكري العلمي 
واستخدم يف هذه الدراسة املنهج التجرييب ملعرفة أثر املتغري املستقل وهو الكيمياء 

استخدام برنامج حاسب آيل يف مادة الكيمياء لطالب الصف الثاين الثانوي الطبيعي 
  .التفكري العلمي واالجتاه حنو مادة الكيمياء : على متغريين تابعني مها 

طالب الصف الثاين الثانوي الطبيعي باملدارس الثانوية وتكون جمتمع الدراسة من مجيع 
احلكومية يف حمافظة الرس الذين يدرسون يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي  

طالباً ،موزعني على  ١١٢وبلغت عينة البحث الدراسة . هـ  ١٤٢٢ -هـ  ١٤٢١
)) مياء العضوية الكي(( طالباً ودرست وحدة  ٥٦جمموعتني ، إحدامها جتريبية عددها 

من كتاب الكيمياء للصف الثاين الثانوي الطبيعي باستخدام الربنامج التعليمي  
  .طالباً ودرست احملتوى نفسه بالطريقة التقليدي  ٥٦واألخرى ضابطة عددها 

واستخدمت أداتني لقياس املتغريين التابعني ومها مقياس التفكري العلمي ومقياس االجتاه 
  .ء حنو مادة الكيميا

" ت " وملعاجلة البيانات إحصائياً استخدم الباحث املتوسطات احلسابية ، واختبار 
  : وقد مت التوصل إىل النتائج التالية . ومربع كاي ، واالحنرافات املعيارية 

الفرق بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس  - ١
  .اموعة الضابطة ، مل يكن داالً إحصائياً التفكري ومتوسط درجات طالب 

الفرق بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبية يف التطبيق البعدي ملهارات  - ٢
ومتوسط درجات طالب )) حتديد املشكلة ، اختيار الفروض ، التفسري (( 

  .اموعة الضابطة ، مل يكن داالً إحصائياً 
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جات طالب اموعتني التجريبية وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي در - ٣
 .  لصاحل اموعة التجريبية)) التعميم (( والضابطة يف التطبيق البعدي يف مهارة 

وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات طالب اموعتني التجريبية  - ٤
 . والضابطة حنو مادة الكيمياء يف التطبيق البعدي لصاحل اموعة التجريبية 

  
٢ 

أثر تدريس العلوم مبصاحبة احلاسب اآليل على تنمية الـتفكري العلمـي   : موضوعها 
  . والتحصيل لدى طالب املرحلة الثانوية  

مبصاحبة احلاسـب اآليل   العلومعلى أثر تدريس مادة :  وهدفت الدراسة إىل التعرف
  .على التحصيل وتنمية التفكري العلمي 

طالبة من طالبات الصف األول ثانوي )  ٨٠( من :  على عينة مكونةأجريت الدراسة 
واتبعت . يف إحدى مدارس الثانوية بالقاهرة ، وقسموا إىل جمموعتني جتريبية وضابطة 

  .الباحثة املنهج التجرييب 
وأعدت برنامج تعليمي على احلاسب اآليل ، كما أعدت اختبـار   : أدوات الدراسة 

                  باحثـة اختبـار الـتفكري العلمـي مـن إعـداد علـي       واستخدمت ال، حتصيلي 
  ) . ت ( ، واستخدمت الباحثة إحصائياً اختبار )  ١٩٨٣( راشد 

عن تفوق اموعة التجريبية على الضابطة يف التحصـيل وتنميـة   :  وأسفرت النتائج
  .  التفكري العلمي نتيجة استخدام احلاسب اآليل 
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  : التعليق على احملور الثالث 
دراسات احملور الثالث اليت تدور حول أثر احلاسب اآليل قراءة السابقة الناقدة موعة من ال

  :يف تنمية التفكري العلمي يتضح مل يلي 
ــة ، فدراســة  - ١                    كــال الدراســتني الســابقتني اســتخدمتا برجميــة تعليمي

استخدمت برجمية تعليمية جاهزة من إعداد شـركة  ) هـ ١٤٢٣الدغيم ، ( 
  برجميـة مـن إعـداد    )  ١٩٩٤حسنني ، (صخر ، بينما استخدمت دراسة 

الباحثة ، أما الدراسة احلالية فقد استخدمت برجمية جاهزة متعددة الوسائط من 
  .إعداد شركة املعرفة 

جمية التعليمية ملعرفة أثرها على استخدمت الرب) هـ ١٤٢٣الدغيم ، ( دراسة   - ٢
التفكري العلمي واالجتاه ،  بينما الدراسة احلالية اسـتخدمت برجميـة    يمتغري

التفكري العلمي ، التحصيل  : ثالث متغريات  يفأثرها ملعرفة الوسائط املتعددة 
 .االحتفاظ 

، يف متغريي الـتفكري  )  ١٩٩٤حسنني ، (تتشابه الدراسة احلالية مع دراسة  - ٣
 . العلمي والتحصيل ، وختتلف معها يف متغري االحتفاظ  

كال الدراستني السابقتني طبقتا على املرحلة الثانوية بينما الدراسـة احلاليـة    - ٤
 .  ةطبقت على املرحلة املتوسط

استخدمت الدراستني السابقتني مقياس التفكري العلمي الذي أعـده راشـد              - ٥
فقد استعان ببعض مـن فقـرات    ) هـ ١٤٢٣الدغيم ، ( ، أما )  ١٩٨٣( 

بعد تقنينه على البيئة السعودية ، أما الدراسة احلالية )  ١٩٨٣ ،راشد (مقياس 
الـدغيم  ( قيـاس   مبفقد استخدمت مقياس من إعداد الباحثة بعد االستعانة 

 ) م ١٩٨٥صاحل ، (ومقياس )  م ٢٠٠٢،  الردادي(، ومقياس ) هـ ١٤٢٣
مبعرفة فاعلية الربجمية املستخدمة يف ) هـ ١٤٢٣م ، الدغي( اهتمت دراسة    - ٦

أمـاين  ( الدراسة وأثرها يف التفكري العلمي يف مادة الكيمياء ، بينما دراسـة  
اهتمت مبعرفة فاعلية الربجمية املستخدمة يف الدراسة وأثرها )  ١٩٩٤حسنني ، 

بينمـا   ، وهي مادتني علميـتني  العلوم يف التحصيل والتفكري العلمي يف مادة 
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الدراسة احلالية اهتمت مبعرفة فاعلية برجمية الوسائط املتعددة املسـتخدمة يف  
التفكري العلمي والتحصيل واالحتفـاظ  : املتغريات الثالث  يفالدراسة وأثرها 

 . وذلك يف مادة اجلغرافيا 
اهتمت بفاعلية الربجمية التعليميـة  من بني هذه الدراسات ال توجد أي دراسة  - ٧

  -حد علم الباحثـة   -التفكري العلمي يف مادة اجلغرافيا وذلك على  وأثرها يف
 . ولعله من خالل ذلك يتضح أمهية وجود الدراسة احلالية 
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اآليل يف االحتفاظ بالتعلم لدى طـالب الصـف الرابـع    أثر استخدام احلاسب : عنواا 
  .االبتدائي يف مادة اجلغرافيا

معرفة أثر استخدام احلاسب اآليل يف االحتفاظ بالتعلم لدى طالب : هدفت الدراسة إىل 
الصف الرابع االبتدائي يف مادة اجلغرافيا ، وذلك عند املستويات الثالثة األوىل من تصنيف 

  .مقارنة بالطريقة التقليدية ) والتطبيق  –والفهم  –التذكر ( بلوم 
  .وحتقيقاً هلدف الدراسة استخدم الباحث منهجاً جترييب :   املنهج املستخدم

طالباً من الصـف الرابـع   )  ٦٠( طبقت الدراسة على عينة بلغ حجمها : عينة الدراسة 
هـ ، وزعت علـى   ١٤٢٢االبتدائي يف مدينة مكة املكرمة بالفصل الدراسي األول لعام 

طالباً ، وقد قام الباحث باإلشراف على اموعة )  ٣٠( جمموعتني تكونت كل منها من 
التجريبية بينما درست اموعة الضابطة بالطريقة التقليدية املعتادة ، وقد أخضعت عينـة  

  ، الذي مت إعـداده مـن قبـل   ) اجلهات األصلية والفرعية ( موضوع الدراسة الختبار 
الباحث ، حيث مت تطبيقه بعد ضبطه وتقنينه والتأكد من صدقه وثباته ، إذ طبق تطبيقـاً  

آجالً بعد مرور ثالثة أسابيع من إجراء التجربة وذلك من أجل قيـاس   اًي، وآخر بعداًيقبل
  .مدى احتفاظهم بالتعلم 

تبـاين  والختبار صحة فرضيات الدراسة عوجلت بياناا إحصائياً باسـتخدام حتليـل ال  
  :وقد أظهرت نتائج الدراسة )   ANCOVA( املصاحب 

يف االحتفـاظ  )  ٠.٠٥( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   - ١
بالتعلم لدى طالب الصف الرابع االبتدائي يف مادة اجلغرافيا بني اموعـة الـيت   

يف درست باستخدام احلاسب اآليل واموعة اليت درست بالطريقـة التقليديـة   
  . املؤجلمستوى التذكر والتطبيق ويف االختبار الكلي 

يف االحتفاظ بـالتعلم  )  ٠.٠٥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   - ٢
لدى طالب الصف الرابع االبتدائي يف مادة اجلغرافيا بني اموعة الـيت درسـت   

  مستوى الفهم   باستخدام احلاسب اآليل واموعة اليت درست بالطريقة التقليدية يف
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يف االحتفاظ بالتعلم  املؤجلأن متوسطات االختبار : كما أوضحت نتائج الدراسة  - ٣
لدى طالب اموعة التجريبية عند مجيع مستويات التعلم كل علـى حـدة ويف   
املستوى الكلي ، كان أعلى من متوسطات االختبار اآلجل لدى طالب اموعة 

 . الضابطة 
  
 

أثر استخدام الفيديو واحلاسوب يف تدريس املصطلحات اجلغرافيـة علـى   : عنواا 
  ).دراسة جتريبية ( التحصيل الدراسي لتالميذ الصف األول املتوسط 

التعرف على أثر استخدام احلاسوب والفيـديو يف تـدريس املصـطلحات    : هدفها 
  . اجلغرافية على التحصيل الدراسي لتالميذ الصف األول املتوسط 

تلميذاً من تالميذ الصف األول املتوسط يف مدرسة لبيد  ٨٦أجريت هذه الدراسة على 
دة العوامـل الباطنيـة   بن ربيعة املتوسطة مبحافظة اإلحساء ، حيث مت تدريسهم وح

، خالل ) مقرر اجلغرافيا للصف األول املتوسط ( املؤثرة يف تشكيل سطح األرض من 
  .هـ  ١٤٢١ -هـ  ١٤٢٠الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

  :و مت توزيع عينة البحث إىل ثالث جمموعات على النحو التايل 
  .طالباً  ٢٨يدية ، وعددها اليت درست بالطريقة التقل: اموعة الضابطة  -١
مت تدريسها من خالل عـرض معلومـات الـدرس    : اموعة التجريبية األوىل  -٢

  .طالباً  ٢٣وعددها  باستخدام شريط فيديو من أشرطة املوسوعة الربيطانية ، 
مت تدريسها بواسطة عرض معلومات الدرس من خالل : اموعة التجريبية الثانية  -٣

  .طالباً ٣٥ر عن املوسوعة اجلغرافية العاملية ، وعددها قرص كمبيوتر صاد
  .  واستخدم الباحث املنهج التجرييب 

وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات الدراسـة  
الثالث ، اموعة اليت درست بواسطة عرض املعلومات ، واموعة الـيت درسـت   

ل شريط فيديو ، واموعة اليت درسـت بواسـطة   بواسطة عرض املعلومات من خال
  .عرض املعلومات من خالل جهاز احلاسوب 
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أثر التعليم بواسطة احلاسوب يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى طالبـات الصـف   : عنواا 

  .العاشر األساسي يف مبحث اجلغرافيا  
الكشف عن فاعلية التعليم مبساعدة احلاسب على تنمية التفكري اإلبداعي يف مادة :  هدفها

  .اجلغرافيا 
مبدرسـة إربـد   طالبة من طالبات الصف العاشر  ٣٠من :  وقد تكونت عينة الدراسة  

  .الثانوية 
للتفكري  )  TORANCE(   سوقد طبق على هذه العينة اختبار تور ان: أدوات البحث  

، قبل البدء بالدراسة التجريبية كاختبار قبلي ، ويتكون هذا االختبار من عـدد   اإلبداعي
املرونة والطالقة واألصالة ، مث مت تطبيق الدراسـة  : من مهارات التفكري اإلبداعي ، وهي 

بواقع جهاز حاسـب   بواسطة برنامج تعليمي حموسب ،) األردن ( حيث  تعلمت وحدة 
صص خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسـي  لكل ثالث طالبات ، ملدة ست ح

ـ     وبعد م ،  ١٩٩٣ –م  ١٩٩٢               ساالنتهاء من التجربـة مت تطبيـق اختبـار  تـور ان
 )TORANCE   ( للتفكري اإلبداعي ، كاختبار بعدي.  

  : وقد توصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها
أداء الطالبات يف االختبار القبلـي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  -

  .والبعدي يف عنصر الطالقة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط أداء الطالبـات يف االختبـار القبلـي      -

 .والبعدي يف عنصري املرونة واألصالة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط أداء الطالبات يف اختبار التفكري اإلبداعي  -

  .حل اموعة التجريبية اصككل وذلك ل
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أثر التعليم بواسطة احلاسوب يف تنمية التفكري الناقد لدى عينة أردنيـة مـن      : عنواا    

  .طلبة  الصف األول الثانوي يف مبحث اجلغرافيا  
الناقد يف اجلغرافيـة  هدفت هذه الدراسة ملعرفة دور احلاسوب يف تنمية مهارات التفكري   

  .لدى طلبة الصف األول الثانوي يف املدارس احلكومية يف اربد 
  . طلبة الصف األول الثانوي يف املدارس احلكومية يف اربد :  عينة الدراسة 

  .واتبع الباحث املنهج التجرييب :  منهج البحث
  . اختبار التفكري الناقد :  أداة البحث

فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار التفكري الناقد ، بني إىل وجود : أشارت النتائج 
الطلبة الذين تعلموا بواسطة الربنامج احلاسويب ،والذين تعلموا بالطريقة التقليدية لصاحل 
طلبة اموعة اليت تعلمت باحلاسوب ، حيث أظهرت الدراسة فاعلية التدريس بواسطة 

  . ى أفراد اموعة التجريبية احلاسوب على تنمية مهارة التفكري الناقد لد
  

 
أثر طريقة التعليم بواسطة احلاسوب يف حتصيل طلبة الصف األول الثانوي يف : عنواا    

  .تعلم اجلغرافيا يف األردن  
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر طريقة التعلم بواسطة احلاسوب يف حتصـيل طلبـة     

الصف األول الثانوي يف مبحث اجلغرافيا ، ومقارنة ذلك باألثر الذي ينشأ عن اسـتخدام  
الطريقة التقليدية ، وهدفت أيضاً إىل معرفة أثر اجلنس ، والتفاعل بينـه وبـني طريقـة    

  . التدريس يف التحصيل 
لقياس هذا األثر قام الباحث بإعداد برجمية خاصة بوحدة الصني كما قـام الباحـث   و  

  .بإعداد اختبار حتصيلي من نوع االختيار من متعدد 
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الذين ) احلادي عشر ( واقتصرت هذه الدراسة عل طلبة الصف األول الثانوي األديب     
 –م  ١٩٩٠للعام الدراسي ) بد إر( يدرسون اجلغرافيا يف مدارس التربية والتعليم حملافظة 

  :م ، وقسمت إىل أربع جمموعات ١٩٩١
تعلمت األوىل وحدة الصني بطريقة احلاسوب ، وتعلمت الثانيـة  : جمموعتان للذكور    

  .طريقة التقليدية لالوحدة نفسها با
تعلمت األوىل وحدة الصني بطريقة احلاسوب ، وتعلمـت الثانيـة   : جمموعتان لإلناث   

  .طريقة التقليديةلفسها باالوحدة ن
    وأظهرت النتائج تفوق احلاسوب على الطريقة التقليديـة ، وتفـوق اإلنـاث علـى       

 . الذكور ، مع وجود أثر للتفاعل بني الطريقة واجلنس يف التحصيل 
  

 
أثر تعليم اجلغرافيا املعزز باحلاسوب على حتصيل واجتاهات طالبات الصف  : موضوعها   

  . األول الثانوي 
املعزز باحلاسوب على حتصـيل   معرفة أثر تعليم اجلغرافيا: هدفت الدراسة احلالية إىل    

مادة اجلغرافيا املقـرر   ىألول الثانوي من خالل تدريس حمتوواجتاهات طالبات الصف ا
باستخدام برجمية تربويـة   الصف األول الثانوي بدولة قطر معززا باحلاسوبعلى طالبات 

  . Multimedia حاسوبية خاصة من نوع الوسائط املتعددة
 وحـدة  واعتمدت الدراسة يف مجيع بياناا على اختبار حتصـيلي يف  : أدوات الدراسة 

ومقياس لالجتاهات حنو مادة الصف األول من املرحلة الثانوية ،  اجلغرافيا الطبيعية لطالبات
تربوية حاسوبية من نوع الوسائط املتعددة يف وحدة اجلغرافيا الطبيعيـة   يةاجلغرافيا ، وبرجم

  .طالبات الصف األول الثانوي  املقررة على
طالبة وزعت بطريقة عشوائية إىل  ١٢٦تكونت من: ومت تطبيق أدوات الدراسة على عينة  

الدراسة ، مت استخدام احلاسوب من  والختيار صحة فروضجمموعتني ضابطة وجتريبية ، 
   .اإلصدار الرابع  Spss خالل احلزمة اإلحصائية

  .استخدم الباحثان املنهج التجرييب : منهج الدراسة 
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دالة إحصائيا بني أفراد العينة  اًهناك فروق عن أن: وأسفرت نتائج التحليل اإلحصائي 
دالة  لصاحل اموعة التجريبية ، كما أن هناك فروقاًالتحصيل  التجريبية والضابطة يف

 إحصائيا بني أفراد العينة التجريبية والضابطة يف االجتاهات املكتسبة لصاحل اموعة
 ة املعتمدة على استخداميالتجريبية ، وقد عزا الباحثان هذه النتائج إىل طبيعة الربجم

  .احلاسوب 
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  :  التعليق على احملور الرابع
من خالل عرض الدراسات السابقة اليت تناولت أثر استخدام احلاسـب اآليل يف مـادة   

  : اجلغرافيا ، ميكن أن نستخلص ما يلي 
  .قلة الدراسات اليت اهتمت بدراسة فاعلية احلاسب اآليل يف مادة اجلغرافيا  - ١
 ٢٠٠١األكليب ، ( دراسة : ا دراستان أجريتا يف اململكة العربية السعودية ومه - ٢

، بينما الدراسات األخرى أجريت ) هـ  ١٤٢٣السواط ،  ( ، ودراسة  ) م 
 . خارج اململكة 

أثبتت الدراستان اليت أجريتا يف اململكة العربية السعودية عدم وجـود داللـة    - ٣
 . متغريات الدراسة  يفإحصائية بني اموعتني التجريبية والضابطة 

راستان اللتان أجريتا يف اململكة العربية السعودية برجمية جـاهزة  استخدمت الد - ٤
 بينما استخدمت الدراسات السابقة األخرى برجمية من إعداد الباحثني أنفسهم 

دراستني فقط اهتمتا بقياس أثر احلاسب اآليل يف تنمية التفكري يف مادة اجلغرافيا  - ٥
فقد ) م  ١٩٩٤  لعجلوين ا( ، ودراسة ) م  ١٩٩٧القاعود وجورانة ، ( ومها 

 أثبتتا الدراستني فاعلية الربجمية املستخدمة يف الدارسـة يف تنميـة الـتفكري ،    
أثبتت فاعلية برجمية احلاسب يف تنمية ) م  ١٩٩٧القاعود وجورانة ، ( فدراسة 

فاعلية الربجمية ) م  ١٩٩٤العجلوين ، ( التفكري اإلبداعي ، بينما أثبتت دراسة 
تتناول أي دراسة فاعلية  ملالدراسة يف تنمية التفكري الناقد ، بينما  املستخدمة يف

بينمـا  استخدام احلاسب اآليل يف تنمية التفكري العلمي يف مـادة اجلغرافيـا ،   
املستخدمة يف الدراسة يف الوسائط املتعددة برجمية تناولت فاعلية الدراسة احلالية 

 .  تنمية التفكري العلمي 
مع الدراسـة احلاليـة يف أـا    ) هـ ١٤٢١الفار واملقبل ، ( تتشابه دراسة  - ٦

استخدمت برجمية الوسائط املتعددة يف تدريس اجلغرافيا الطبيعيـة ، إال أـا   
ــت ــة                                       اختلف ــة فدراس ــا التجرب ــيت طبقــت فيه ــة ال ــها يف املرحل عن

بينما الدراسة احلالية لثانوية طبقت على املرحلة ا)هـ ١٤٢١الفار واملقبل ، ( 
 . املرحلة املتوسطة طبقت على 
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مجيع الدراسات السابقة اليت مت استعراضها استخدمت املنهج التجرييب الـذي   - ٧
يعتمد على وجود جمموعة جتريبية وأخرى ضابطة ، مما يدل أن هذا املنهج هو 

 .األنسب ملثل هذه الدراسات 
) هـ ١٤٢١الفار واملقبل ، ( ، ودراسة  )م ١٩٩٣القاعود ، (تتشابه دراسة  - ٨

) م  ١٩٩٤العجلوين ، ( ، ودراسة )  م ١٩٩٧القاعود وجورانة ، ( ودراسة 
يف أا طبقت على املرحلة الثانوية ، بينما الدراسة احلالية طبقت على املرحلـة  

  ) . م  ٢٠٠١األكليب ، ( املتوسطة وهي بذلك تتشابه مع دراسة 
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١ -    
فاعلية مدخل األحداث اجلارية غري املباشر يف تنميـة الـتفكري العلمـي و    : عنواا 

تلميذات الصف الثالث املتوسط دراسة على مقرر التاريخ لدى : التحصيل و االحتفاظ
  .يف املدينة املنورة

التعرف على فاعلية مدخل األحداث اجلارية غري املباشـر يف  إىل الدراسة  دف هذه     
تنمية التفكري العلمي والتحصيل واالحتفاظ مبادة التاريخ لدى تلميذات الصـف الثالـث   

  .املتوسط باملدينة املنورة
 

  ..(Experimental Design) اسة منهج جترييباستخدم يف هذه الدر    
 

مت اختيار ستني تلميذة بطريقة عشوائية من تلميذات الصف الثالث املتوسط باملدينـة      
أعدت الباحثة اختبار تفكري علمي و اختبار . املنورة وقسموا إىل جمموعتني جتريبية وضابطة

  . ملادة التاريخ لباب دور الدولة السعودية األوىل و الثانية يحتصيل
  

مث تعرضت اموعة التجريبية للتدريس بطريقة مدخل األحداث اجلارية غري املباشـر      
  . ريقة املعتادة ملدة شهر تقريباًودرست اموعة الضابطة بالط

و املتوسط احلسايب و  T.TEST مث خضعت البيانات للمعاجلة اإلحصائية باستخدام    
  .االحنراف املعياري

 
ــي       ــا يلـــ ــائج مـــ ــرت النتـــ ــد أظهـــ  -:وقـــ
 .تفوقت اموعة التجريبية على اموعة الضابطة يف اختبار التفكري العلمـي ككـل   -١
فـرض  : تفوقت اموعة التجريبية على اموعة الضابطة يف كل من املهارات التالية -٢

ــروض، و ا ــار الفــــ ــروض و اختبــــ ــريالفــــ  .لتفســــ
 .تساوى اموعتني التجريبية و الضابطة يف مهارات حتديد املشـكلة ، و التعمـيم   -٣
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 .يالتحصـيل  ختبـار الاتفوقت اموعة التجريبية علـى اموعـة الضـابطة يف     -٤
  .تفوقت اموعة التجريبية على اموعـة الضـابطة يف االحتفـاظ باملعلومـات     -٥

  

  
٢- )2004  ،Anne and Gregory   : (  
:Digital Libraries Environments for The  Iscapes" : عنواا    

promotion of Scientific Thinking by Undergraduates in 
                                                                                     Geography  

تنمية التفكري العلمي باستخدام بيئة املكتبـات الرقميـة   هدفت هذه الدراسة إىل      
  .لطالب ما قبل التخرج يف قسم اجلغرافيا 

طالب ما قبل التخرج يف قسـم اجلغرافيـا مـن جامعـة     : ومشلت عينة الدراسة   
  .اإلسكندرية بالواليات املتحدة األمريكية  املنشغلني  بإعداد البحوث 

  .تجرييب املنهج ال: واستخدم الباحثان   
  :وأسفرت نتائج الدراسة إىل   
فاعلية استخدام بيئات املكتبات الرقمية يف تنمية التفكري العلمي لطالب ما قبـل   - ١

  .التخرج من قسم اجلغرافيا 
كما قدمت هذه الدراسة جمموعة من املبادئ املفهومية واليت ميكن تطبيقها بشكل  - ٢

 . تبة الرقمية انتقائي يف تصميم بيئات تعلميه تعتمد على املك
 
٢- :  

فاعلية استخدام إستراتيجية االستقصاء يف تنمية مهارات التفكري العلمـي  :  موضوعها    
  .والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات قسم التاريخ بكلية التربية باملدينة املنورة  

للتعرف على فاعلية استخدام إستراتيجية االستقصاء يف تنميـة  :   هدفت هذه الدراسة   
التفكري العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات املستوى الثالث بقسـم التـاريخ يف   

  .املدينة املنورة 
املنهج التجرييب حيث يقوم بتطويع متغري واحد دف :  ولقد استخدم يف هذه الدراسة  

  .األخرى  قياس أثره على املتغريات
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مجيع طالبات املستوى الثالث بقسم التاريخ بطريقة مقصودة ، وقسموا :  وقد مت اختيار  
طالبة ، ولقيـاس األداء القبلـي و   ) ٧٠(إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، عدد كل منها 

  البعدي لطالبات اموعتني يف كل من التحصيل الدراسـي ملـادة التـاريخ األيـوبيني    
وقياس التفكري  واالحتفاظ ، أعدت الباحثة اختباراً حتصيلياً ، كما أعـدت  واملماليك ، 

مقياس للتفكري العلمي للمرحلة اجلامعية وطبقت األدوات البحثية قبلياً على اموعتني مث 
تعرضت اموعة التجريبية للتدريس باستخدام إستراتيجية االستقصاء ودرست اموعـة  

  .ة ملدة شهرين ، وطبقت األدوات بعدياً بعد انتهاء التدريس الضابطة بالطريقة املعتاد
وقد نظمت البيانات الناجتة عن القياس القبلي والبعدي ، مث خضعت للمعاجلة اإلحصائية  

  .واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  T.TESTباستخدام 
  :وقد بينت النتائج ما يلي 

١ - موعة التجريبية على اموعة الضابطة يف اختبار الـتفكري العلمـي   تفوقت ا
  .ككل 

: تفوقت اموعة التجريبية على اموعة الضابطة يف كل من املهارات اآلتية  - ٢
 .حتديد املشكلة ، فرض الفروض ، التفسري ، التعميم 

 .تساوي اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة اختبار صحة الفروض  - ٣
 .على الضابطة يف االختبار التحصيلي تفوق اموعة التجريبية  - ٤
 .تفوق اموعة التجريبية على الضابطة يف االحتفاظ باملعلومات  - ٥

ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية قدمت الباحثـة عـدداً مـن التوصـيات     
 .يف تدريس التاريخ   اواملقترحات اليت ميكن األخذ 

  
 :  

قدرة مساقات الدراسات االجتماعية على تنمية التفكري العلمـي لـدى   مدى : عنواا 
  .طالب التعليم العام بسلطنة عمان  

  :الدراسة يف النقاط التالية هذه تتحدد أهداف :  أهدافها
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مبراحل التعليم العـام  ) مقرر الدراسات االجتماعية ( تقومي حمتوى كتب التلميذ  - ١
  ) .م  ١٩٩٣ -م١٩٩٢. ( كتاباً  طبعة )  ٢٦( وعددها 

قياس قدرة جوانب هذا احملتوى على توفري الفرص الالزمة لتحقيـق أحـد أهـم     - ٢
 .األهداف املعلنة لتدريس الدراسات االجتماعية وهو تنمية التفكري العلمي 

حتليل كمي لتلك الكتب حلساب وجود وحدات عناصر احملتوى اليت تشجع على  - ٣
 . االستقصاء 

لكل ) كل صفحات الكتاب ( احملتوى الكامل :  لي هلذا البحثويضم اتمع األص     
االبتدائية واإلعداديـة  : ( كتب الدراسات االجتماعية املقررة على صفوف املراحل التالية 

صور وأشـكال توضـيحية    –عبارات لفظية : بسلطنة عمان مبا تتضمنه من ) والثانوية 
  . أسئلة تقوميية  –وخرائط 

املنهج املسحي التحليلي ذي النمط الكمي يف التعامل مـع  :  ىلوينتمي هذا البحث إ
  .البيانات 

وأظهرت النتائج أن كتب الدراسات االجتماعية ال تعمل على تنمية التفكري العلمي   
  .لدى املتعلم 

  ال تتضمن صـوراً وال رسـوماً وال أشـكال توضـيحية ، وال      اًكما أن هناك كتب 
  .اخلرائط  

       أن الصياغة اللفظية للمحتوى العلمي ملناهج الدراسـات االجتماعيـة بسـلطنة       
عبارة عن جمرد عبارات تقريرية ورمـوز   –كما هي موجودة بالكتب املقررة .عمان 

فهـي  . لفظية وبصرية يقوم املتعلم حبفظها واستظهارها واسترجاعها عند االمتحـان  
قة مباشرة للتلميذ وال يوجد أي عبـارات  جمرد حقائق ومعلومات جيري سردها بطري
  .   تدعو للتفكري واالستقصاء والعمل بنفسه 
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٤ 
االستقصائية يف تدريس مادة اجلغرافيا على التحصـيل   ةأثر استخدام الطريق"   : عنواا

  " .  األول من املرحلة الثانوية وتنمية التفكري العلمي لطالب الصف
االستقصائية يف تدريس مـادة   ةقياس أثر استخدام الطريق : إىل هذه الدراسة  هدفت    

  ٠األول من املرحلة الثانوية  اجلغرافيا على التحصيل وتنمية التفكري العلمي لطالب الصف
  .املنهج التجرييب  : منهج البحث   
باإلسكندرية مث خفض هذا التعليم الثانوي  سطالبا من مدار ٢٥٣:  بلغ حجم العينة    

الغياب واليت مل تكمل اإلجابـة عـن كـل     طالبا بعد استبعاد حاالت ٢٠٠العدد إىل 
  ٠والراسبني االختبارات املستخدمة والطالب الباقني

  :                       ومـن النتـائج الـيت توصـلت إليهـا الدراسـة         
حتديد املشكلة، فرض الفروض، : مكونات التفكري العلمي وهي وجود فروق دالة يف  -١

ــاحل   ــروض لصـ ــحة الفـ ــار صـ ــة  اختبـ ــة التجريبيـ  ٠اموعـ
يف مكونات اختبـار   مل تكشف النتائج عن وجود فروق دالة بني طالب اموعتني  -٢

  ٠التفسري ، والتعميم: التفكري العلمي وهي
 مـي ككـل   وجود فروق دالة إحصائيا بني طالب اموعتني يف اختبار التفكري العل -٣

    ٠اموعة التجريبية لصاحل
 لصـاحل  وجود فروق دالة إحصائيا بني طالب اموعتني يف االختبار التحصـيلي  -٤

ــة ــة اموعـــــــــــــ .                                                                                   التجريبيـــــــــــــ
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  : التعليق على احملور اخلامس 
من خالل عرض الدراسات السابقة اليت تناولت التفكري العلمي يف املواد االجتماعيـة  

  : يتضح ما يلي 
قلة الدراسات السابقة اليت تناولت موضـوع الـتفكري العلمـي يف املـواد      - ١

 .االجتماعية وخاصة يف مادة اجلغرافيا 
تعدد اإلستراتيجيات اليت استخدمت يف تنمية الـتفكري العلمـي يف العلـوم     - ٢

) م  ١٩٨٩الكلزة ، ( ، ) م ٢٠٠٣ ،الردادي ( دراسيت  وتناولتاالجتماعية 
         دراسـة  تناولـت  إستراتيجية االستقصاء يف تنمية التفكري العلمي ، بينمـا  

يف تنميـة  وأثرها ارية فاعلية مدخل األحداث اجل)  م  ٢٠٠٧ ،  اجلاعوين( 
 تناولت فقد  ) (Anne and Gregory,2004التفكري العلمي  ،أما دراسة  

، أما الدراسة احلاليـة   تنمية التفكري العلمييف بيئات املكتبات الرقمية فاعلية  
فقد تناولت الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة وأثرها يف تنمية التفكري 

  .  العلمي
على مقررات الدراسات االجتماعية لدى ) م ١٩٩٣( طبقت دراسة اهلجرس  - ٣

، ودراسـة  )  ٢٠٠٣( طالب التعليم العام ، بينما طبقت دراسيت الـردادي  
Anne and Gregory,2004)  (  على املرحلة اجلامعية  ،وطبقت دراسـة

ة احلالية بينما اتفقت دراسة اجلاعوين مع الدراس،  الثانوية الكلزة على املرحلة ا
يف أن كليهما طبقتا على املرحلة املتوسطة ، فدراسة اجلاعوين طبقـت علـى   

 ة طبقت على الصف األول املتوسط الصف الثالث املتوسط بينما الدراسة احلالي
يف أا تناولت  ) م  ٢٠٠٧اجلاعوين ، ( تتشابه الدراسة احلالية مع دراسة  - ٤

            التفكري العلمي : احلالية وهي  اليت تناولتها الدراسة الثالث املتغريات
التحصيل ، االحتفاظ  يف مادة التاريخ بينما الدراسة احلالية طبقت  يف مادة 

  .  اجلغرافيا 
 



  فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي 
    والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 ) أدبيات البحث : ( الفصل الثاين 
 

١٦٤ 

مع الدراسة احلالية يف أـا تناولـت   )   م ١٩٨٩الكلزة ، ( تتشابه دراسة  - ٥
متغريي التحصيل والتفكري العلمي يف مادة اجلغرافيا ،  بينما تزيـد الدراسـة   

 . احلالية يف متغري االحتفاظ 
 

ومن خالل قراءة فاحصة للدراسات السابقة يتضح عدم وجـود أي دراسـة سـابقة       
: يف أثرها على املتغريات الثالث   معاً تناولت استخدام برجميات الوسائط املتعددة والنظر 

، ولعله من خالل ذلك تتضح أمهيـة وجـود   ) التفكري العلمي ،  التحصيل واالحتفاظ (
الدراسة احلالية ، حيث ختتلف عن هذه الدراسات السابقة ، بإضافة أصيلة تتمثل بـالربط  

التذكر  : ( مستويات بني برجمية الوسائط املتعددة والتعرف على أثرها على التحصيل عند 
من تصنيف بلوم ، وأثرهـا يف تنميـة مخـس    ) الفهم ، التطبيق ، التحليل ، والتركيب 

حتديد األسئلة ، اختيار الفروض ، التأكد من صحة الفروض  : ( مهارات للتفكري العلمي  
ـ ) والتفسري ، والتعميم  رة وأيضاً أثرها على قدرة الطالبات على االحتفاظ باملعلومات لفت

  . طويلة 
  : يف استفادت الباحثة من هذه الدراسات السابقة من عدة أوجه تتلخص

  .بناء الفروض  - ١
 .حتديد متغريات الدراسة  - ٢
 .تصميم الدراسة  - ٣
 .معرفة األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة النتائج  - ٤
معرفة النتائج اليت توصلت إليه الدراسات السابقة ملقارنتها مع نتائج الدراسـة   - ٥

 .احلالية 
  
وبعد التطرق إىل أدبيات البحث بشقيها اإلطار النظري ، والدراسات السابقة تناول   

الفصل التايل منهجية البحث واخلطوات اإلجرائيـة الـيت اتبعـت لتنفيـذ جتربـة            
. الدراســة ، وأهــم األســاليب اإلحصــائية الــيت مت اســتخدامها      
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  :الفصل الثالث 
   )منهجية البحث   ( 

   :ويشمل 
 ث  ـــحـبـج الــهــنـم    

 جمتمع البحث وعينته    

 ث ــــــحــــأدوات الب   

 ث ــحــراءات البــــإج  

 األساليب اإلحصائية املستخدمة                     
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   منهجية البحث  :  الثالثالفصل 
  

يشتمل هذا الفصل على اإلجراءات اليت طبقت على هذه الدراسة للوصول إىل النتائج 
         الدراسـة ، حتديـد جمتمـع    املسـتخدم يف  نـهج  امل: النهائية ومن تلك اإلجـراءات  

إعداد أدوات البحث اليت مت استخدامها من قبـل  الدراسة ، طريقة اختيار العينة املناسبة ، 
الباحثة يف إظهار نتائج هذه الدراسة ، وفيما يلي تفصيل لكل اإلجراءات املذكورة آنفـاً  

  .على حدة  كلٌ
  
  :منهج الدراسة : أوالً 

 أثبتت التجـارب البحثيـة   يتاستخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج التجرييب ، وال
يف إجراء مثل هذا النوع من الدراسات   –إىل حد كبري  –نهج مالئم أمهيته القصوى كم

الدراسة باستخدام برجمية الوسائط املتعددة علـى  ( ويقيس هذا املنهج أثر املتغري املستقل 
  : ثالث متغريات تابعة 

  .االختبار التحصيلي  - ١
 .التفكري العلمي  - ٢
 .االحتفاظ  - ٣

 
 :إىل جمموعتني مها  –هلذا املنهج التجرييب  وفقاً –وقد مت تقسيم عينة الدراسة 

أي  ( ،درست حمتوى املادة موضوع الدراسة بالطريقة التقليديـة  :  جمموعة ضابطة
  . ) الطريقة اليت تعتمد على احملاضرة واملناقشة واستخدام السبورة 

فهي جمموعة جتريبية درست احملتوى نفسه باستخدام برجميـة  :  أما اموعة األخرى
الوسائط املتعددة ، كما استخدمت الباحثة املنهج التجرييب للمقارنة بـني طالبـات    

  .اموعتني التجريبية و الضابطة 
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من حيث درجة املتوسط احلسايب لكل من االختبار التحصيلي واختبـار الـتفكري   
         لتأكد مـن تكـافؤ امـوعتني قبـل إجـراء االختبـار       القبلي ، بغرض ا العلمي

  .يث يتسىن معرفة أثر املتغري املستقل على املتغري التابع حبالبعدي ، 
  

  :جمتمع الدراسة : ثانياً 
تألف جمتمع الدراسة األصلي والذي اختريت منه عينة الدراسة من مجيـع طالبـات         

 ١٤٢٨ -هــ   ١٤٢٧احلكومية يف املدينة املنورة لعام  الصف األول املتوسط باملدارس 
  .هـ  يف الفصل الدراسي الثاين 

  
  :عينة الدراسة : ثالثاً 
يوجد ا غرفـة  اليت قامت الباحثة حبصر عدد املدارس احلكومية يف املدينة املنورة      

وذلك  )  Data show( مصادر التعلم يتوفر ا جهاز حاسب آيل وجهاز عرض 
غرفـة مصـادر الـتعلم     ١٤فكان عددها  تعاون مع مكتب اإلشراف التربوي ، بال

  .مدرسة حكومية يف منطقة املدينة املنورة  ١٤موزعني على 
  

وبعد حصر عدد املدارس اليت يوجد ا غرفة مصادر التعلم اختارت الباحثة مدرسة    
عينة القصدية وكان واحدة وهي املتوسطة السابعة والعشرون وكان االختيار بطريقة ال

  :ذلك للمربرات التالية 
يتوفر ا غرفة مصادر التعلم مـزودة جبهـاز حاسـب آيل وجهـاز العـرض                         -١

Data show)    ( ألن البيئة التعليمية اجليدة الغنية مبصادر الـتعلم  . شاشة عرض
ح للطالب باسـتعمال  املختلفة حتفز وتدعم مستويات التفكري العليا لدى الطلبة وتسم

            أنواع التفكري اليت حيتاج أن ينميها ، وتعمـل علـى تغذيـة ومسـاندة الـتفكري       
  ) . ٦٩م ، ص ٢٠٠٢احليلة ، ( 
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١٦٨ 

طريقة ترتيب مقاعد الطالبات داخل غرفة مصادر التعلم حتث الطالبـات علـى    -٢
لبة من خالله مواجهـة  فهي منظمة بطريقة التعلم التعاوين حيث تستطيع الطا.التفكري 

، فإن الطالبة يف هذه احلالة تستطيع أن تتفاعل  نزميالا مجيعاً أو جمموعة صغرية منه
  .مع زميالا بشكل أفضل 

إن التفاعالت الصفية حتث الطالبة على إثارة )  ٦٩م ، ص  ٢٠٠٢احليلة ، ( وذكر 
صدار أحكـام حـول   التساؤالت والفرضيات وتدعوها إىل املقارنة ، والتحليل ، وإ

املناقشات املطروحة ، وفحص الفرضيات ، والتأكد من الشواهد ودقتها ، واختيـار  
األسباب املناسبة واملؤيدة حلل املشكلة ، وإثارة أسئلة مفيدة واملشاركة يف اإلجابة على 

  . التساؤالت املطروحة 
  
طالبة يف الفصل الواحـد   ٤٨ -٤٧كثرة عدد الطالبات يف الفصل الواحد ما بني  - ٣

ملعرفة قدرة الوسائط املتعددة يف معاجلة مشكلة كثرة عدد الطالبـات يف الفصـل   
 .الواحد 

  
وبعد حتديد واختيار املدرسة ، مت خماطبة إدارا رمسياً لتسهيل مهمة الباحثة وإثـر     

 ٢٣٤، وجدت أن عدد طالبـات الصـف األول املتوسـط    زيارة الباحثة للمدرسة 
  : موزعني على مخس فصول اختارت الباحثة فصلني عشوائيني 

  .طالبة  ٤٨للمجموعة التجريبية ، وبلغ عدد الطالبات يف هذا الفصل  ٣/  ١
  .طالبة  ٤٧للمجموعة الضابطة وبلغ عدد الطالبات يف هذا الفصل  ٤/  ١و 

طالبة ، علماً بأن التحصيل النهائي لنتائج االختبار  ٩٥حيث بلغ احلجم الكلي للعينة 
طالبـة   ٤٤طالبة للمجموعة التجريبيـة و  ٤٤(  طالبة )  ٨٨( قد استند  إلجابات 
طالبات مـن   ٣طالبات من اموعة التجريبية و  ٤نظراً لغياب )للمجموعة الضابطة 

  .  اموعة الضابطة 
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١٦٩ 

  :حتديد أدوات الدراسة :  رابعاًً
  :مت بعون اهللا استخدام األدوات التالية يف هذه الدراسة 

  .يف مادة اجلغرافيا ) بنات ( اختبار التحصيل الدراسي للصف األول املتوسط - ١
  : وحدة املناخ وتشمل الدروس التالية : الوحدة الثالثة   

  .الغالف اجلوي  -
 .الطقس واملناخ  -
 . املناخ العوامل املؤثرة يف -
 :عناصر املناخ  -

  .احلرارة : أوالً                    
  .الضغط اجلوي : ثانياً                    
  .الرياح : ثالثاً                    
  .الرطوبة والتكاثف : رابعا                   

  ) .  ٤ ( رقم  وهذا االختبار من إعداد الباحثة انظر امللحق
 –حتديد املشكلة ( فكري العلمي يضم مخس مهارات التفكري العلمي اختبار الت- ٢

  ). ٥( انظر امللحق ) التعميم  –التفسري  –اختبار صحة الفروض  -الفروض  اختيار
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  :وفيما يلي نتناول هذه األدوات بشيء من التفصيل 
  :االختبار التحصيلي : األداة األوىل 

باخلطوات التالية  وهو من إعداد الباحثة وقد مر:  
  : حتديد الوحدات الدراسية: أوالً 

إلعداد االختبار التحصيلي اطلعت الباحثة على مقرر مادة اجلغرافيا للصف األول   
وهذه الوحدة تدرس يف الفصل " وحدة املناخ " املتوسط ومت اختيار الوحدة الثالثة 

  :ة الثاين ، وقد مشلت هذه الوحدة على املوضوعات التالي
  .الغالف اجلوي  -
  .الطقس واملناخ  -
  .العوامل املؤثرة يف املناخ  -
 :عناصر املناخ  -

  .احلرارة : أوالً                   
  .الضغط اجلوي : ثانياً                 
  .الرياح : ثالثاً                 
  .الرطوبة والتكاثف : رابعاً                

  :الوحدة ، لعدد من األسباب ، منها ويرجع اختيار الباحثة هلذه 
كثرة املفاهيم واملصطلحات اجلديدة على الطالبة يف هذه الوحدة واليت متثل جانبـاً   -

الغالف اجلوي ، الطقس ، واملنـاخ ، الضـغط   : مهماً من بيئة املتعلمة الواقعية مثل 
النـدى   : اجلوي ، الرياح و أنواعها الرطوبة ، والتكاثف ، ومظاهر التكـاثف مـن   

  .الصقيع ، السحب ، والضباب ، والربد ، والثلج ، واملطر 
كثافة املعلومات املقدمة يف الوحدة مع تداخلها يف بعضها البعض ، وكثرة املقارنات  -

املنـاخ البحـري واملنـاخ     –الطقس واملناخ :والتداخالت بني العديد من املفاهيم 
القاري ، األشعة املائلة واألشعة العمودية ، الترمومتر املئوي والترمومتر الفهرـاييت  

الرطوبة والتكاثف ، الندى والصـقيع ، السـحب   و وبني أنواع الرياح املختلفة ، 
 .الربد والثلج  –والضباب 
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١٧١ 

املالحظـة   : علمي مثل أن حمتوى هذه الوحدة يتضمن العديد من مهارات التفكري ال -
 . التفسري ، التعميم ، املقارنة ، االستنتاج 

ديدة لدى الطالبـات ، ويتكـون   املوضوعات اليت تتناوهلا الوحدة تثري تساؤالت ع -
بعد استيعاا العديد من املعلومات اليت تساعدهم على تفسري الكـثري مـن    لديهن

  .  الظواهر واألشياء املرتبطة يف حيام 
عن أن الباحثة ترى أن هذا اجلزء يعد مناسباً إلعداد جمموعة مـن الـدروس   فضالً  -

ميكن صياغتها بصورة تساعد على تنمية التفكري العلمي ، سواء أكان هذا اإلعـداد  
  . من قبل املعلمة أم باستخدام احلاسب اآليل 

 
  :تقنني االختبار : ثانياً 
ر املقنن هو ذلك االختبار الذي يتصف حرصت الباحثة عل تقنني االختبار ، فاالختبا    

  ) : ٤٢٨م ، ص ٢٠٠٣العساف ، ( بالصفات التالية 
  املوضوعية  - ١
  وضوح شرط اإلجراء  - ٢
  الصدق -٣ 
  .الثبات   - ٤
  
  :موضوعية االختبار  - ١

وضعت الباحثة فقرات االختبار على هيئة أسئلة موضوعية وعلى صورة اختيار مـن      
                   " عـدم تـأثر النتـائج بـاحلكم الـذايت للمصـحح       : " ية متعدد وتعـين املوضـوع  

  ) . ٦٢، ص  ١٩٩٩جان  ،  ( 
  ار من متعدد ألنه يتميز باملميزاتلذلك جلأت الباحثة بتصميم اختبار من نوع اختي

  :التالية  
  .قدرته على قياس قدرات عقلية متنوعة  - ١
  .واخلطاء عنصر التخمني فيها أقل من أسئلة الصواب  - ٢
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١٧٢ 

  .تلفت نظر الطالب إىل ضرورة التميز ومعرفة احلقائق معرفة دقيقة  - ٣
تساعد على قياس قدرة الطالب يف التمييز بني األحكام الصحيحة واألحكام  - ٤

  . اخلاطئة
  .صادقة وثابتة بدرجة اكرب بكثري من بقية األنواع  - ٥
ـ  - ٦ د مـن  توفر فرصة تعلم ممتازة وذلك بسبب اإلجابات احملتملة عند التأك

  .اإلجابة الصحيحة
 التذكر والفهم والتطبيـق كميكن استخدامها يف قياس أهداف معرفية خمتلفة  - ٧

 .                           والتحليل والتركيب 
 .تعود الطالب على احلكم الصائب واملوازنة ومتييز األفضل  - ٨
 تساعد يف تشخيص أخطأ الطالب أو سوء الفهـم عنـدهم مـن خـالل     - ٩

 .  اخلاطئة إلبداللاستجابتهم 
 .تعرض على الطالب أن يراجع اكرب كمية من املادة املطلوبة  -١٠
 .إحصائيا بسهولة  ميكن حتليل نتائجها -١١
   . من السهل تصحيح هذا النوع من االختبارات -١٢

                      )http://nb2.jeeran.com/whatsnew21.htm  (  

 
  : ويتكون هذا النوع من االختبارات من قسمني رئيسني مها 

  .والذي حيتوي على املشكلة   stemمنت السؤال أو األرومة )  ١( 
  .قائمة اإلجابات أو البدائل املقترحة )   ٢(  

ويتم صياغة منت السؤال على شكل عبارة غري كاملة أو سؤال مباشر ، ويعمل التالميـذ  
           باً مـن بـني قائمـة اإلجابـات املطروحـة       اابات وأكثرها صوعلى اختيار أفضل اإلج

  ). ٥٧٩، ص  ١٩٩٠سعادة ،( 
  
  
  
  

http://nb2.jeeran.com/whatsnew21.htm
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  :وضوح شرط اإلجراء املستخدم يف االختبار  -٢
. ويعين ذلك أن يكون السؤال من الوضوح خطاً ومعىن حبيـث ال يضـلل الطالبـة        

كما وضـعت الباحثـة   ار ، ولذلك حرصت الباحثة على وضوح اخلط املستخدم لالختب
  . تعليمات خاصة باالختبار توضح فيها للطالبة كيفية اإلجابة على أسئلة االختبار 

  
  :صدق االختبار  -٣

تكون وسيلة القياس صادقة إذا كانت تقيس ما تدعي قياسه ، ويتحقق صدق      
  )  ٩٧، ص ٢٠٠٠السحيم ، : ( االختبار التحصيلي بالطرق التالية 

  .املنطقي أو املنهجي ومنه صدق احملكمني الصدق  -
 .الصدق التجرييب ومنه طريقة التجانس الداخلي وطريقة احملك اخلارجي  -
 . صدق اجلماعة املعروفة  -

 
مت التحقق من صدق االختبار املوضوعي بالطريقتني األوىل والثانية وبإتباع الباحثة     

  : اخلطوات التالية 
  :ختبار صياغة األهداف السلوكية لال )١

كوحدة مناسبة إلجراء التجربة ، قامت ) وحدة املناخ ( بعد حتديد الوحدة الثالثة     
الباحثة بصياغة األهداف السلوكية لالختبار وذلك بناًء على تصنيف بلوم للمستويات 

  ) .التذكر ، الفهم ، التطبيق ، التحليل ، التركيب :( املعرفية التالية 
  
  ) :وحدة املناخ ( حمتوى الوحدة الثالثة حتديد نسبة تركيز  -)٢

قامت الباحثة بتحديد نسبة تركيز كل درس من دروس حمتوى الوحدة الثالثة من      
كتاب اجلغرافيا الطبيعية للصف األول املتوسط ، معتمدة على أحد مراجـع القيـاس   

خصصة لكل والتقومي التربوي ، وملعرفة نسبة التركيز حنتاج إىل معرفة عدد احلصص امل
،  ١٩٨٩، وآخـرون  مسارة ( درس من حمتوى الوحدة الثالثة وبتطبيق املعادلة التالية 

  ) : ٥١ص 
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     ١٠٠×عدد حصص الفصل الواحد من احملتوى      = نسبة التركيز 
  عدد احلصص املخصصة لتطبيق الدراسة                      

  ا لكل درس من حمتوى وحدة املناخيوضح عدد احلصص ونسبة تركيزه)  :    ٣(   جدول 

عدد   املوضوع
  احلصص

  نسبة التركيز

  %١٠  ١  الغالف اجلوي
  %١٠  ١  الطقس واملناخ

  %١٠  ١  العوامل املؤثرة يف املناخ
  % ٢٠  ٢  احلرارة

  %١٠  ١  الضغط اجلوي
  % ٢٠  ٢  الرياح

  % ٢٠  ٢  الرطوبة والتكاثف
  % ١٠٠  ١٠  اموع

    
  :حتديد عدد أسئلة االختبار التحصيلي  –)  ٣

سؤاالً مشلت جزيئات وحدات املادة املقـررة ، مـع مراعـاة     ٤٠أعدت الباحثة     
تقارب نسب املستويات املعرفية ألسئلة االختبار مع نسب توزيع املستويات املعرفيـة  

ددة ألهداف حمتوى املادة ، كما يتناسب جمموع أسئلة كل درس مع نسبة التركيز احمل
  .له يف الدراسة احلالية 

  
وقد مت توزيع النموذج املبدئي لألهداف السلوكية ولالختبار التحصيلي مع استبانه    

. توضح مدى مالئمة وصحة املادة العلمية واألهداف السلوكية واألسئلة املطروحـة  
)  ١ ( انظر امللحـق رقـم    . ذة الكرام على جلنة حتكيم مكونة من خنبة من األسات

  : بغرض حتكيمها علمياً وتربوياً من حيث اجلوانب التالية 
  .قياس الفقرات لألهداف  -
 .انتماء الفقرة ملستوى األهداف   -
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 .مالئمة البدائل لكل فقرة  -
 .الصياغة اللغوية للفقرات  -

  
وبعد أخذ آراء احملكمني وتوجيهام ، مت تعديل بعض األسئلة ، وحذف بعضها وذلك     

  :لية لألسباب التا
  . كثرة عدد األسئلة بالنسبة لطالبات الصف األول املتوسط  - ١
 .عدم وضوح السؤال بشكل مستقل عن البدائل  - ٢
وجود بعض الضعف يف الصياغة اللغوية لتلك الفقرات واليت تسـبب الغمـوض    - ٣

 .وااللتباس للطالبة 
ل وجود تلميحات لفظية تساعد الطالبة على اختيار البديل الصحيح وإقصاء البدي - ٤

 . اخلاطئ كتشابه الكلمات يف كل من السؤال واإلجابة الصحيحة 
  
  :إعداد جدول املواصفات لالختبار  -٤

سؤاالً ، وذلك لألسـباب   ٣٠سؤاالً إىل  ٤٠اختصرت الباحثة عدد األسئلة من     
املذكورة سابقاً ، وقد راعت الباحثة تقارب نسب توزيع املستويات املعرفية ألهداف 

جمموع أسئلة كل فصل مع نسـبة   –يف نفس الوقت  –احملتوى املقرر ، كما يتوافق 
ه يف هذه الدراسة ، ولذلك أعـدت الباحثـة   التركيز احملددة لكل فصل سيتم تدريس

جدول املواصفات لتتوازن فيه نسب توزيع املستويات املعرفية ونسب التركيز احملـددة  
للمقرر ويعطي صدقاً كبرياً  لالختبار ، كما يعطي الباحثة الثقـة بعدالـة االختبـار    

  . ومشوليته 
  

  ) : ٥١-٥٠ ص ص م ، ١٩٨٩مسارة ، ( خطوات عمل جدول املواصفات   
  .حتديد العناصر املطلوب قياسها يف املادة الدراسية  - ١
 .حتديد نسبة التركيز لكل جزء يف املادة الدراسية  - ٢
 .حتديد نسبة األهداف من املستويات املختلفة  - ٣
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٧٦ 

 .حتديد عدد أسئلة االختبار املراد وضعها لالختبار  - ٤
 :التالية حتديد عدد األسئلة لكل جزء من املادة وذلك حسب املعادلة  - ٥
 

  عدد األسئلة الكلي× نسبة التركيز  × نسبة مستوى اهلدف = عدد األسئلة لكل جزء 
  
  :ومن هنا يكون جدول املواصفات اخلاص بأسئلة االختبار على النحو التايل  

  ) املناخ ( التحصيلي لوحدة  جدول املواصفات اخلاص بأسئلة االختبار) :     ٤(   جدول 

  اموع  التركيب   التحليل  التطبيق  الفهم  التذكر   مستوى األهداف

  الدرس
  

نسبة        نسـبة    
  التركيز    األهداف 

١٠٠  %١٠  %١٠  %٢٠  % ٣٥  %٢٥%  

  ٣  ٢  ٠  ٠  ٠  ١  % ١٠  الغالف اجلوي
  ٣  ٠  ١  ١  ١  ٠  %١٠  واملناخ الطقس

 العوامل املؤثرة
  يف املناخ

٣  ٠  ٠  ٢  ١  ٠  %١٠  

  ٦  ١  ١  ١  ٢  ١  %٢٠  احلرارة
  ٣  ٠  ٠  ١  ١  ١  %١٠  الضغط اجلوي

  ٦  ٠  ٢  ٠  ٢  ٢  %٢٠  الرياح
ــة  الرطوبــ

  فـكاثـوالت
٦  ١  ٠  ١  ٢  ٢  %٢٠  

  ٣٠  ٤  ٤  ٦  ٩  ٧  % ١٠٠  اموع
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٧٧ 

  :ترتب فقرات االختبار 
أما عن كيفية ترتيب فقرات االختبار يف ورقة االختبار ، فقد اعتمد الباحثون عدة طـرق  

  :من أمهها 
كل نـوع مـن أنـواع     وضعوهذا يتطلب : ترتيب فقرات االختبار حسب الشكل ?

واخلطـأ يليهـا أسـئلة     واباألسئلة املستخدمة مع بعضها البعض فتضع مثالً أسئلة الص
  .وهكذا .. االختيار من متعدد ، مث بعد ذلك أسئلة املزاوجة ، فأسئلة اإلجابات القصرية 

  
تسلسـل الفقـرات يف ورقـة     ويقصد به: توى ترتيب فقرات االختبار حسب احمل ? 

االختبار حسب تسلسل منطقي حملتوى املادة الدراسية فتكون الفقرات املتصلة مبوضـوع  
  .معني متتابعة ضمن املوضوع الواحد ، وضمن الشكل الواحد 

  
خاصة إذا كانت فقرات االختبار من نفس : ترتيب فقرات االختبار حسب الصعوبة  ?

وميكن أن تستخدم املؤشرات اإلحصائية يف هذا الصـدد خاصـة إذا   .  الشكل واحملتوى
من األسهل إىل األصعب حسب  فترتبطبقت فقرات االختبار أكثر من مرة على الطالب 

  .التحليل اإلحصائي الذي توصلت إليه 
  .ترتيب فقرات االختبار حسب املستوى العقلي الذي تقيسه الفقرة  ?
  
رتيب فقرات االختبار حسب احملتوى ونعين به تسلسل الفقرات وقد جلأت الباحثة إىل ت  

يف ورقة االختبار حسب تسلسل منطقي حملتوى املادة الدراسية ، فتكون الفقرات املتصلة 
  .مبوضوع معني متتابعة ضمن املوضوع الواحد ، وضمن الشكل الواحد 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٧٨ 

  )وحدة املناخ ( لوحدة الثالثة توزيع األسئلة حسب مواضيع دروس ا)  :    ٥(   جدول    

  اموع  األسئلة  الدرس
  ٣  . ٣،  ٢،  ١  الغالف اجلوي
  ٣  . ٦،  ٥،  ٤  الطقس واملناخ

  ٣  . ٩،  ٨،  ٧  العوامل املؤثرة يف املناخ
  ٦  . ١٥،  ١٤،  ١٣، ١٢،  ١١، ١٠  احلرارة

  ٣  . ١٨،  ١٧،  ١٦  الضغط اجلوي
  ٦  . ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ٢٠، ١٩  الرياح
  ٦  . ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٥  الرطوبة
  ٣٠    اموع

  
  :صياغة التعليمات املناسبة لالختبار 

بعد االنتهاء من صياغة املفردات وترتيبها وضعت الباحثة بعض التعليمات اإلرشـادية  
  ) .    ٤(   انظر امللحق رقم . للطالبات  قبل البدء باإلجابة 

  
  : طريقة تصحيح االختبار 

  . مت تصحيح االختبار بإعطاء درجة لإلجابة الصحيحة ، وصفراً لإلجابة اخلاطئة 
  

  : حتديد مدى مناسبة االختبار للعينة  
طالبة مـن  ٤٠طبقت الباحثة االختبار التحصيلي على عينة استطالعية مكونة من     

لفصـل  باملدينة املنورة ، وذلك يف ا)  ٤١( طالبات الصف األول املتوسط باملدرسة 
هـ وكان اهلدف من هذا التطبيق حتقيق  ١٤٢٨ -هـ  ١٤٢٧الدراسي األول لعام 

  :ما يلي 
  .معرفة مدى وضوح تعليمات االختبار   -  أ

 .معرفة مدى وضوح مفردات االختبار   - ب
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٧٩ 

 .حتديد زمن االختبار - ج
 .حساب معامل السهولة والصعوبة لالختبار   -  د

 .حساب معامل التمييز  -هـ 
 .حساب معامل االرتباط   - و

  :تعليمات االختبار  - أ
  .تبني أن تعليمات االختبار واضحة ، ومل يكن هناك أي إشكال يف ذلك 

  
  :مفردات االختبار -ب

كانت بعض املفردات غامضة على الطالبات فلجأت الباحثة بإعادة صياغة األسـئلة  
  .فهومة لدى الطالبات املالغامضة أو غري 

  
  :زمن االختبار  -ج

ولتحديد الزمن املناسب لالختبار عملت الباحثـة علـى تطبيـق املعادلـة التاليـة                  
  ) : ١٣٠ص م ، ١٩٩٩عبد الرمحن ، ( 
  
  زمن أبطأ طالبة + زمن أسرع طالبة  =  الزمن املناسب لالختبار 

                                                   ٢   
                                ٤٠=  ٨٠=  ٥٠+  ٣٠  

                                        ٢           ٢        
  . دقيقة    ٤٠لذا حددت الباحثة زمن االختبار بـ

   :حتديد معامل السهولة لالختبار  -د
إجابـة   وهو يف احلقيقة عبارة عن حاصل قسمة عدد الذين أجابوا عن السـؤال      

  . ١٠٠صحيحة على عدد من حاول اإلجابة من املفحوصني مضروباً يف 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٨٠ 

  . ١٠٠×        عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال  = معامل السهولة 
    اإلجابة اعدد الذين حاولو                               

         وا إجابـة  وحيدد عدد الذين حاولوا اإلجابة من خالل مجـع عـدد الـذين أجـاب    
عبد السالم ، فـاروق ؛  ( ، أما الذين مل جييبوا فال يدخلون يف احلساب    صحيحة 

  ) . ٢٠١، ص  ١٩٩٢،  آخرونو
  .  معامل السهولة لالختبار التحصيلي)   ٦(   وفيما يلي يوضح جدول 

  معامل السهولة لالختبار التحصيلي) :    ٦(   جدول 

  معامل السهولة  رقم السؤال  معامل السهولة  رقم السؤال
٤٣  - ١٦  . ٧٣  -١.  
٤٥  - ١٧  .٦٧  -٢.  
٧٦  - ١٨  .٩٢  -٣.  
٤٣  - ١٩  .٥٣  -٤.  
٤٠  - ٢٠  .٥٠  -٥.  
٦٠  - ٢١  .٨٦  -٦.  
٤٢  - ٢٢  .٦٠  -٧.  
٣٠  - ٢٣  .٦٣  -٨.  
٨٦  - ٢٤  .٧٧  -٩.  
٨٠  - ٢٥  .٦٠  - ١٠.  
٧٦  - ٢٦  .٥٣  - ١١.  
٧١  - ٢٧  .٥٣  - ١٢.  
٦٠  - ٢٨  .٨٦  - ١٣.  
٣٣  - ٢٩  .٧٣  - ١٤.  
٩٤  - ٣٠  .٧٧  - ١٥.  
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٨١ 

  :Discrimination ) ( حتديد معامل التمييز الختبار التحصيلي   -هـ
  ١٠٠× عدد اإلجابات الصحيحة يف اموعة الدنيا   –عدد اإلجابات الصحيحة يف اموعة العليا 

  عدد الطالب يف إحدى اموعتني                               
عبد السالم ، ( السهولة يف اموعة العليا واموعة الدنيا أي الفرق بني معاملي 

  ) .   ٢٠٤، ص  ١٩٩٢،  آخرونفاروق ؛ و
  معامل التمييز الختبار التحصيلي) :     ٧(  جدول 

  تمييزمعامل ال  رقم السؤال  تمييزمعامل ال  رقم السؤال

٥٨  -١٦  .٣٨  -١.  
٣٨  -١٧  .٥٠  -٢.  
٢٠  -١٨  .٤٨  -٣.  
٥٣  -١٩  .٣٨  -٤.  
٦٣  -٢٠  .٣٦  -٥.  
٦٨  -٢١  .٥٠  -٦.  
٣٩  -٢٢  .٢٥  -٧.  
٢٠  -٢٣  .٢٦  -٨.  
٢٥  -٢٤  .١٣  -٩.  
٣٠  -٢٥  .٦٣  -١٠.  
٢٨  -٢٦  .٨٨  -١١.  
٢٢  -٢٧  .٢٥  -١٢.  
١٣  -٢٨  .٢٢  -١٣.  
٦٣  -٢٩  .١٣  -١٤.  
٢٥  -٣٠  .٥٠  -١٥.  

  
  



  فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي 
    والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٨٢ 

  :لالختبار ) الصدق التجرييب ( حتديد صدق االتساق الداخلي  -و
االتساق الداخلي لالختبار عن طريق معامالت ارتباط البنود بالدرجة يستخرج صدق 

حبيث جيرى االختبار على كل التالميذ مث تقسم الدرجة اليت حيصل عليها كل  .الكلية 
  : تلميذ إىل جزأين 

  .هو جمموع اإلجابات الصحيحة عن األسئلة الفردية : األول 
  .الزوجية  جمموع الدرجات الصحيحة عن األسئلة: الثاين 

مث حنسب معامل االرتباط بني درجات التالميذ يف األسئلة الفردية واألسئلة الزوجيـة                
  ) .   ٢٠٤، ص  ١٩٩٢،  آخرونعبد السالم ، فاروق ؛ و( 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٨٣ 

  معامل االرتباط لالختبار التحصيلي ) :   ٨(    جدول                   

  الرتباطمعامل ا  رقم السؤال  االرتباطمعامل   رقم السؤال
٣٦  - ١٦  .٢٠  -١. *  
٣٩  - ١٧  * .٤٢    -٢. *  
٢  - ١٨  .١٠  -٣.  
٤٥  - ١٩  .٢٦  -٤. *  
٤٤  - ٢٠  .٢٢  -٥. *  
٤٠  - ٢١  * .٣٤  -٦. *  
٣٨  - ٢٢  .٢٧  -٧. *  
٢٧  - ٢٣  * .٣٠  -٨.  

٢١  - ٢٤  .٠٧  -٩.  
٢٥  - ٢٥  ** .٥٢  - ١٠.  

٢٦  - ٢٦   **  .٥٥  - ١١.  

٣٢  - ٢٧   * .٣١  - ١٢. *   
١٢  - ٢٨  .٢٠  - ١٣.  
٤٢  - ٢٩  .٢٥  - ١٤. *  
٣٣  - ٣٠  * .٤٣  - ١٥. *  

  
  

  .مل تكن دالة إحصائيا وقد جلأت الباحثة إىل إعادة صياغة الفقرات اليت 
  
  
  
  

 ٠.٠٥دالة عند    **                                    ٠.٠١دالة عند  *
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٨٤ 

  ) :  Reliability( حتديد معامل الثبات   -٤
إذا كان هناك االختبار يكون ثابتاً "أن ) ٥٦٥ ص م، ٢٠٠٥زيتون ، ( ذكر     

  ." اتساق يف نتائجه 
  :ميكن حساب معامل الثبات بواسطة الطرق التالية 

   :  Test – Retestإعادة االختبار  - ١      
يطبق الباحث نفس االختبار على نفس األفراد مرتني حتت ظروف متشاة بقدر      

اإلمكان ، مث يوجد معامل االرتباط بني النتائج يف احلالتني ، ومن االنتقادات اليت توجه 
إىل هذه الطريقة ، أن تذكر الفرد إلجاباته عند أول إجراء لالختبار يؤثر يف إجاباتـه  

: كما تتأثر إجابات التلميذ نتيجة لعوامل أخرى مثل . املرة الثانية  عند تطبيقه عليه يف
التمرين والتعلم والنضج أو اخلربة عموماً اليت حيصل عليها يف الفترة بني التطبـيقني ،  
هذا فضالً عن صعوبة الضبط الدقيق واملساواة بني ظروف تطبيق االختبـار وإعـادة   

  .تطبيقه 
  
  : Equivalent Formsطريقة الصور املتكافئة  -٢

تتطلب هذه الطريقة استخدام صورتني متكافئتني لالختبار الواحـد ، مث يقـوم        
الباحث بتطبيق هاتني الصورتني على نفس أفراد اموعة بفترة فاصلة تتراوح عادة بني 

. أسبوعني وأربعة أسابيع على األكثر ، وإجياد معامل االرتباط بني النتائج يف احلالتني 
وتتغلب هذه الطريقة على عيوب أثر التذكر ولكنها من ناحية أخرى تتطلب تـوفري  

  . صورتني متكافئتني لالختبار من حيث احملتوى والتنظيم والشكل والصعوبة 
  
  :  Split – Halfطريقة التجزئة النصفية  -٣

 ويف هذه الطريقة يطبق الباحث االختبار مرة واحدة مث يوجد معامل االرتبـاط بـني  
درجات األفراد على مجيع األسئلة الفردية يف االختبار ودرجام يف مجيـع األسـئلة   

  .الزوجية 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٨٥ 

ولكي يكون استخدام هذه الطريقة مناسباً البد أن يكون تصميم االختبـار حبيـث   
                   يسمح بالتكافؤ بـني األسـئلة الفرديـة يف االختبـار واألسـئلة الزوجيـة فيـه        

  ) .  ٢٧٨ -٢٧٧ ص  ، ص م١٩٩٠جابر ، ( 
  :واستخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية العتبارات أمهها 

  .يصعب توفر الصيغ املتكافئة الختبار معني ، أو وضعها  - ١
 .يتعذر أحياناً احلصول على نفس األفراد إلعادة تطبيق االختبار عليهم  - ٢
كما يصعب ضبط العوامل العارضة اليت قد تنشأ يف الفترة الفاصلة بني تطبيق   - ٣

  .  االختبار وإعادة تطبيقه 
الـذي مت تصـحيحه   )  ٠.٨١معامل جتمـان  ( بلغ معامل ثبات التجزئة النصفية 

وتعد هذه القيمة مرتفعة مما يـدل   ٠.٨٢باستخدام معادلة سبريمان بروان ليصل إىل 
تبار على درجة كبرية من التجانس وأن االختبار على درجة كبرية على أن نصفي االخ

  . من الثبات 
  

  :التعديل النهائي ألسئلة االختبار 
بعد التعديل النهائي وطباعة أسئلة االختبار التحصيلي تكونت نسخة االختبار يف 

  :صورته النهائية من 
  :كراسة األسئلة  - ١

  :من  الكراسةميكن استخدامها مرات عديدة ، وتتكون هذه 
  .غالف عليه اسم االختبار   -  أ

 .صفحة تعليمات االختبار   - ب
فقرة ، وموزعة على املستويات املعرفية )  ٣٠( مفردات االختبار  وعددها   - ج

  :اخلمس 
)  ٦( مفردات ، التطبيق )  ٩( مفردات ، الفهم وعددها )  ٧( التذكر وعددها 

  . مفردات )   ٤( مفردات ، التركيب )  ٤( مفردات ، التحليل 
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١٨٦ 

  .املستويات  املعرفية لالختبار وعدد مفرداا ) :   ٩(    اجلدول 

  أرقام املفردات  عدد املفردات  املستوى املعريف
   ٢٩-٢٥-٢٠-١٩-١٦ -١٥ -١  ٧  التذكر
-٢١ -١٧ - ١١-١٠ - ٧ -٤  ٩  الفهم

٢٧-٢٦- ٢٤ .  
  . ٣٠ -١٢ -١٨ -٩ - ٨ -٥  ٦  التطبيق
  .  ٢٣ - ٢٢-١٤-٦  ٤  التحليل
  . ٢٨ -١٣ - ٣ -٢  ٤  التركيب
    ٣٠  اموع

    
  :ورقة اإلجابة  -٢

  :ال تستخدم هذه الورقة إال مرة واحدة فقط ، والشكل العام هلذه الورقة كما يلي 
  ) : ٥( انظر امللحق رقم  
  .أعلى الورقة يوجد مكان لكتابة البيانات اخلاصة بالطالبة   -  أ

، وجبانب كل رقم )  ٣٠( إىل  ) ١( يليها أرقام املفردات اليت يتضمنها من   - ب
، حبيث ختتار الطالبة ما تراه ) د ( ، ) ج ( ،  ) ب ( ،  ) أ ( أربع خيارات  

 .صحيحاً 
  . يف أسفل الورقة توجد خانة كبرية فارغة توضع فيها درجة الطالبة يف االختبار   -ج
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١٨٧ 

  :اختبار التفكري العلمي : األداة الثانية 
بإعداد اختبار التفكري العلمي وذلك لعدم وجود مقاييس جاهزة تتناول قامت الباحثة 

  .قياس مهارات التفكري العلمي  للمرحلة املتوسطة يف البيئة السعودية 
  :نوضحها فيما يلي ) بعدة خطوات ( وقد مر  هذا االختبار 

  :اهلدف من االختبار  -أ 
لدى طالبات الصف األول  يهدف هذا االختبار إىل قياس مهارات التفكري العلمي

  .املتوسط 
عدد من املقاييس اليت صممت لقياس مهارات التفكري العلمي  علىاطلعت الباحثة 

  : واقتصرت الباحثة على مخس مهارات للتفكري العلمي 
  .مهارة حتديد املشكلة  - ١
 .مهارة فرض الفروض  - ٢
 .مهارة اختبار صحة الفروض  - ٣
 .مهارة التفسري  - ٤
 .مهارة التعميم  - ٥

  
  :صياغة مفردات اختبار التفكري العلمي  -ب 
وهـي  : ة ة مقاييس رئيساستعانت الباحثة عند صياغة مفردات التفكري العلمي بثالث -

          الـدغيم   ، مقيـاس  ) م  ٢٠٠٢( مقيـاس الـردادي    و،) م  ١٩٨٥( مقياس صاحل 
  ) .هـ  ١٤٢٣( 

م اختبار للتفكري العلمي واستعانت الباحثة ببعض من فقرات هذه املقاييس ، لتصمي
  .يتناول مواضيع جغرافية 

وقد راعت الباحثة بعض املعايري اهلامة عند وضع اختبار للتفكري العلمـي وهـي   
  :كاآليت 
  .أن يكون االختبار مناسباً لالستخدام يف البيئة السعودية  - ١
 .أن يكون االختبار مناسباً لطالبات املرحلة املتوسطة  - ٢
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٨٨ 

حتديـد  : املهارات األساسية للتفكري العلمي وهي أن يستهدف قياس  - ٣
 تها ، تفسري البيانات ، التعميم املشكلة، اختيار الفروض ، واختبار صح

  
  : استطالع الرأي  -ج

مت عرض االختبار يف صورته األولية على هيئة احملكمني ، من اخلرباء يف جمـال  
 جمال اجلغرافيا تدريس ومتخصصني يفالالتربية وعلم النفس ، ومناهج وطرق 

  ) .  ١(  يعية ، انظر امللحق رقم البشرية والطب
  :وذلك بغرض حتكيمه علمياً وتربوياً من حيث اجلوانب التالية 

  .قدرة االختبار على قياس مهارات التفكري العلمي -أ
 .مدى وضوح صياغة املفردات -ب
 .العلمي مدى تسلسل مهارات اختبار التفكري العلمي مع خطوات التفكري -ج
 . مدى توازن فقرات االختبار مع مهارات التفكري العلمي -د

  :ومن نتائج االستطالع أمجع احملكمون على اآليت 
  .مناسبة االختبار لطالبات الصف األول املتوسط  - ١
 .توجد فقرات غري واضحة ، كما أن هناك فقرات حتتاج إىل إعادة صياغة  - ٢
ت الباحثة أربع فقرات للتعميم صصأن مفردات التعميم كانت كثرية حيث خ - ٣

 فقرة  ٢٤يف التمرين الواحد أي كانت مفردات اخلاصة مبهارة التعميم حوايل 
  .لذلك قامت الباحثة بإعادة صياغة بعض املفردات واليت أشار  إليها احملكمون  -
  وحذف بقية الفقرات يف كل مترين اقتصرت الباحثة على مفردة واحدة للتعميم  -

  .  فقرات وحذفت الباحثة بقيت الفقرات  ٨مفردات التعميم  أي بلغ عدد
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١٨٩ 

  :إعداد جدول املواصفات الختبار التفكري العلمي على النحو التايل  -د
  جدول املواصفات الختبار التفكري العلمي) :   ١٠( جدول 

  النسبة املئوية   عدد األسئلة   مهارات التفكري العلمي   احملور 
  %  ٢٠  ٨  حتديد املشكلة  ١
  %  ٢٠  ٨  اختيار الفروض  ٢
  % ٢٠  ٨  اختبار صحة الفروض  ٣
  % ٢٠  ٨  التفسري  ٤
  % ٢٠  ٨  التعميم  ٥

  % ١٠٠  ٤٠  اموع
  

  : حتديد مدى مناسبة اختبار التفكري العلمي للعينة  -هـ
طالبة من طالبات الصف  ٤٠طبقت الباحثة االختبار على عينة استطالعية بلغ عددها    
، وذلك يف الفصل الدراسـي األول عـام    نيواألربعألول املتوسط يف املتوسطة الواحدة ا

  . هـ  ١٤٢٨ -هـ  ١٤٢٧
  :وكان اهلدف من هذا التطبيق حتقيق ما يلي 

  .معرفة مدى وضوح تعليمات االختبار - أ
 .معرفة مدى وضوح مفردات االختبار -ب
 .حتديد زمن االختبار -ج
 .حساب معامل السهولة - د

 .حساب معامل االرتباط  -هـ 
 . حساب معامل التمييز -و
  حساب ثبات االختبار-ز
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١٩٠ 

  :تعليمات االختبار-أ
  .تبني أن تعليمات االختبار واضحة ، ومل يكن هناك أي إشكال يف ذلك    
  
  :مفردات االختبار -ب
عـادة  تبني أن هناك بعض املفردات كانت غامضة على الطالبات فلجأت الباحثة بإ   

  .فهومة لدى الطالبات املغري صياغة األسئلة الغامضة أو 
  
 :حتديد زمن االختبار - ج
         ولتحديد الزمن املناسب لالختبار عملت الباحثة على تطبيق املعادلة التالية    
  ) : ١٣٠م ، ١٩٩٩عبد الرمحن ، ( 
  زمن أبطأ طالبة + زمن أسرع طالبة  = الزمن املناسب لالختبار " 

                                                   ٢  
  .دقيقة  ٥٠=     ١٠٠=   ٦٠+ ٤٠

٢ ٢  
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١٩١ 

 : حساب معامل السهولة -د
  معامل السهولة الختبار التفكري العلمي) :  ١١(  جدول 

  معامل السهولة  مهارات التفكري العلمي  معامل السهولة  مهارات التفكري العلمي
  .٣٠  ) ١( اختبار صحة الفرض   .٥٣  ) ١(  مشكلة
  .٧٢  ) ٢( اختبار صحة الفرض   .٢٥  ) ٢( مشكلة 
  .٤٠  ) ٣( اختبار صحة الفرض   .٥٤  ) ٣( مشكلة 
  .٧٠  )  ٤( اختبار صحة الفرض   .٦٠  ) ٤( مشكلة 
  .٦٤  )  ٥( اختبار صحة الفرض   .٥٧  ) ٥( مشكلة 
  .٥٧  ) ٦( اختبار صحة الفرض   .٧٣  ) ٦( مشكلة 
  .٦٧  ) ٧(  اختبار صحة الفرض   .٤٧  ) ٧( مشكلة 
  .٤٦  )  ٨( اختبار صحة الفرض   .٧٠  ) ٨( مشكلة 

  .٣٧  ) ١( التفسري    .٧٦  )  ١(   فرض 
  .٥٧  ) ٢( التفسري    .٧٢  )   ٢(  فرض 
  .٥٣  ) ٣( التفسري    .٣٧  )   ٣(  فرض 
  .٦٧  ) ٤( التفسري    .٦٣  )   ٤(  فرض 
  .٥٦  ) ٥( التفسري    .٥٤  )  ٥(   فرض 
  .٦١  ) ٦( التفسري    .٥٧  )  ٦(   فرض 
  .٦٠  ) ٧( التفسري    .٤٨  )   ٧(  فرض 
  .٣٨  ) ٨( التفسري    .٣٨  )   ٨(  فرض 

    .٦٧  ) ١( التعميم  
  .٤٢  ) ٢( التعميم  
  .٨٠  ) ٣( التعميم  
  .٤٦  ) ٤( التعميم  
  .٧٠  ) ٥( التعميم  
  .٤٠  ) ٦( التعميم  
  .٥٤  ) ٧( التعميم  
  .٣٧  ) ٨( التعميم  
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١٩٢ 

  :حساب معامل التمييز  -هـ
  معامل التمييز الختبار التفكري العلمي) :  ١٢(  جدول 

  معامل التمييز  مهارات التفكري العلمي  معامل التمييز  مهارات التفكري  العلمي

  .٣٨  ) ١( اختبار صحة الفرض   .٣٨  ) ١( مشكلة 
  .١٣  ) ٢( اختبار صحة الفرض   .٦٣  ) ٢( مشكلة 
  .٥١  ) ٣( اختبار صحة الفرض   .٥٠  ) ٣( مشكلة 
  .٢٥  )  ٤( اختبار صحة الفرض   .٦٢  ) ٤( مشكلة 
  .٥٠  )  ٥( اختبار صحة الفرض   .٧٥  ) ٥( مشكلة 
  .٦٢  ) ٦( اختبار صحة الفرض   .٠٠  ) ٦( مشكلة 
  -.١٤  ) ٧(  اختبار صحة الفرض   .١٣  ) ٧( مشكلة 
  .٧٥  )  ٨( اختبار صحة الفرض   .٦٣  ) ٨( مشكلة 

  .٧٨  ) ١( التفسري    -.١٣  )  ١(   فرض 
  .٣٦  ) ٢( التفسري    .١٤  )   ٢(  فرض 
  .٧٥  ) ٣( التفسري    .٦٣  )   ٣(  فرض 
  .١٤  ) ٤( التفسري    .١٦  )   ٤(  فرض 
  .٥٣  ) ٥( التفسري    .١٤  )  ٥(   فرض 
  .١٣  ) ٦(  التفسري   .٥٠  )  ٦(   فرض 
  .٥٠  ) ٧( التفسري    .٦٨  )   ٧(  فرض 
  .٧٥  ) ٨( التفسري    .٦٤  )   ٨(  فرض 

    .٥٢  ) ١( التعميم  
  .٣٩  ) ٢( التعميم  
  .٣٨  ) ٣( التعميم  
  .٥٠  ) ٤( التعميم  
  .٣٨  ) ٥( التعميم  

  -.١٢  ) ٦( التعميم  
  .٦٣  ) ٧( التعميم  
  .٥٢  ) ٨( التعميم  
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٩٣ 

  :  الختبار التفكري  العلمي) االتساق الداخلي ( الصدق البنائي 
وللتأكد من االتساق الداخلي لالختبار ، قامت الباحثة بعد تطبيق املقياس علـى      

عـن طريـق   الختبار التفكري العلمـي    رتباطالاالعينة االستطالعية حبساب معامل 
  . استخدام معامل ارتباط بريسون 

  :البنود بالدرجة الكلية الختبار التفكري العلمي  معامل ارتباط-أ
  يبني معامل ارتباط البنود بالدرجة الكلية الختبار التفكري العلمي) : ١٣(   جدول 

  معامل االرتباط  مهارات التفكري العلمي  معامل االرتباط   مهارات التفكري العلمي 
  * * ٠.٥٥  ) ١( اختبار صحة الفرض   ٠.١٢  ) ١( مشكلة 
  *٠.٣٢  ) ٢( اختبار صحة الفرض   *٠.٤٧  ) ٢( مشكلة 
  ٠.١٢  ) ٣( اختبار صحة الفرض    *٠.٤٤  ) ٣( مشكلة 

  *٠.٤٣  )  ٤( اختبار صحة الفرض   *٠.٣٨  ) ٤( مشكلة 
  ٠.٢٧  )  ٥( اختبار صحة الفرض   **٠.٥٧  ) ٥( مشكلة 

  * .٤٢  ) ٦( اختبار صحة الفرض   * .٣٢  ) ٦( مشكلة 
  *٠.٣٢  ) ٧(  اختبار صحة الفرض   ٠.١٣  ) ٧( مشكلة 
  * *٠.٥٤  )  ٨( اختبار صحة الفرض   *٠.٣٦  ) ٨( مشكلة 

  ٠.١١  ) ١( التفسري    ٠.٢٤  )  ١(   فرض 
  * * ٠.٥٣  ) ٢( التفسري    ٠.١٥  )   ٢(  فرض 
  * *٠.٦٤  ) ٣( التفسري    *٠.٤٢  )   ٣(  فرض 
  ٠.٢٢  ) ٤( التفسري    ٠.١٢  )   ٤(  فرض 
  * *٠.٦٦  ) ٥( التفسري    ٠.٠٩  )  ٥   (فرض 
  ٠.١٦  ) ٦( التفسري    *٠.٤٥  )  ٦(   فرض 

  * * ٠.٤٧  ) ٧( التفسري    *٠.٤٤  )   ٧(  فرض 
  * * ٠.٥٤   ) ٨( التفسري    * * ٠.٥٢  )   ٨(  فرض 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٩٤ 

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .مل تكن دالة إحصائيا وقد جلأت الباحثة إىل إعادة صياغة الفقرات اليت 
  

  : ارتباط احملاور بالدرجة الكلية الختبار التفكري العلمي  - ب
  معامل ارتباط احملاور بالدرجة الكلية الختبار التفكري العلمي) :    ١٤(   جدول 

  معامل االرتباط   احملاور 
  **٠.٧٢  حتديد املشكلة

  **٠.٨٧  الفروض فرض
  **٠.٧٨  اختبار صحة الفروض

  **٠.٨٤  التفسري 
  **٠.٧٥  التعميم 

  
  
  

  معامل االرتباط  مهارات التفكري العلمي

  *٠.٤١  ) ١( التعميم  
   * ٠.٣١  ) ٢( التعميم  
  *٠.٣٩  ) ٣( التعميم  
  * ٠.٣٨  ) ٤( التعميم  
  *٠.٣٦  ) ٥( التعميم  
  ٠.٢٦  ) ٦( التعميم  
  *٠.٥١  ) ٧( التعميم  
  *٠.٣٤  ) ٨( التعميم  

 ٠.٠٥دالة عند    **                                    ٠.٠١دالة عند  **
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٩٥ 

  :معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية لكل حمور  -ج
  ) :حتديد املشكلة ( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور األول -١       

  )حتديد املشكلة ( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور األول ) :    ١٥(  جدول                     

  معامل االرتباط  حتديد املشكلة
  *٠.٤٣  )  ١(  مشكلة 
  **٠.٥٢  )  ٢(  مشكلة 
  **٠.٥٦  )  ٣(  مشكلة 
  *٠.٣٧  )  ٤(  مشكلة 
  **٠.٦٨  )  ٥(  مشكلة 
  *٠.٢٦  )  ٦(  مشكلة 
  ٠.٠٨  )  ٧(  مشكلة 
  *٠.٥٦  )  ٨(  مشكلة 

  
 ) :الفروض  اختيار(معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور الثاين  -٢

 
  )الفروض  اختيار(معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور الثاين  ) :    ١٦(  جدول                    

  معامل االرتباط  فرض الفروض

  *٠.٣٤  )  ١(  فرض 
  **٠.٥٤  )  ٢(  فرض 
  ٠.٠٨  )  ٣(  فرض 
  **٠.٥٦  )  ٤(  فرض 
  *٠.٤٢  )  ٥(  فرض 
  *٠.٤٣  )  ٦(  فرض
  **٠.٥٢  )  ٧(  فرض 
  *٠.٣٤  )  ٨(  فرض 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٩٦ 

   ) :اختبار صحة الفرض ( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور الثالث  -٣
  ) اختبار صحة الفروض ( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور الثالث ) :    ١٧(  جدول           

  معامل االرتباط  اختبار صحة الفروض 
  *٠.٤٢  )  ١(  اختبار صحة الفرض 
  *٠.٤٣  )  ٢(  اختبار صحة الفرض 
  ٠.٠٩  )  ٣(  اختبار صحة الفرض 
  *٠.٦٧  )  ٤(  اختبار صحة الفرض 

  ٠.٠٧  )  ٥(  الفرض اختبار صحة 
  **٠.٦٧  )  ٦(  اختبار صحة الفرض 
  *٠.٤٥  )  ٧(  اختبار صحة الفرض 
  **٠.٥٥  )  ٨(  اختبار صحة الفرض 

 
 

  ) :التفسري  ( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور الرابع  -٤
  

  )التفسري ( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور الرابع ) :   ١٨(   جدول 
  معامل االرتباط  التفسري 

  ٠.٠٥  )  ١(  التفسري  
  **٠.٦٣  )  ٢(  التفسري 
  **٠.٧٥  )  ٣(  التفسري 
  ٠.٢٨  )  ٤(  التفسري 
  **٠.٥٢  )  ٥(  التفسري 
  ٠.٢١  )  ٦(  التفسري 
  **٠.٥٩  )  ٧(  التفسري 
  **٠.٦٢  )  ٨(  التفسري 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٩٧ 

  ) :التعميم  ( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور اخلامس  - ٥
  )التعميم ( معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور اخلامس ) :   ١٩(   جدول                 

  معامل االرتباط  التعميم 
  *٠.٥٣  )  ١(  التعميم  
  ٠.٢٧  )  ٢(  التعميم 
  *٠.٥٧  )  ٣(  التعميم 
  ٠.١٩  )  ٤(  التعميم 
  *٠.٦٣  )  ٥(  التعميم 
  ٠.٢٢  )  ٦(  التعميم 
  *٠.٦٩  )  ٧(  التعميم 
  * ٠.٤١  )  ٨(  التعميم 

  :معامل الثبات  -ز
–قامت الباحثة حبساب ثبات اختبار التفكري العلمي عن طريق حساب معامل كـودر     

، كمـا  ))  ٠.٨٠(( ،  حيـث بلـغ   )   Kuder- Rechardson( ريتشارد سون 
          والـذي بلـغ    Guttman)() جتمـان  ( استخدمت الباحثة طريق التجزئة النصـفية  

  .، وهو معامل ثبات عايل ))  ٠.٨٢(( 
  ثبات اختبار التفكري العلمي لكل حمور والثبات الكلي لالختبار ) :  ٢٠(  جدول             

  ريتشارد سون- بات كودرث  احملاور
Kuder- Rechardson  

  بات التجزئة النصفيةث
Guttman 

  ٠.٢٧  ٠.٤١  حتديد املشكلة
  ٠.٦٧  ٠.٤٦  فرض الفروض

  ٠.٣٦  ٠.٣٦  اختبار صحة الفروض
  ٠.٤٣  ٠.٤٠  التفسري
  ٠.٣٤  ٠.٣٩  التعميم

  ٠.٨٢  ٠.٨٠  الثبات الكلي
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٩٨ 

  :اختبار التفكري العلمي يف صورته النهائية 
وعلى ضوء نتائج التجربة االستطالعية ، أصبح اختبـار الـتفكري العلمـي جـاهزاً         

          لالستخدام حيث مت التأكد من صدقه وثباتـه وحسـاب الـزمن املناسـب لإلجابـة      
  :عليه ، وأصبح االختبار يف صورته النهائية يتكون من 

حتديد املشكلة ، وفـرض   : (مثان مترينات ، وكل مترين يضم مخس حماور أساسية وهي 
، فكل حمور من هـذه احملـاور   ) الفروض ، اختبار صحة الفروض ، التفسري ، التعميم 

  اخلمس يضم مثان أسئلة  وبذلك يكون إمجايل عدد أسئلة اختبار التفكري العلمي  ككـل  
  .سؤاالً  )  ٤٠( 
  

) د ( و ) ج  (و ) ب ( و ) أ ) ( خيـارات  ( وكل سؤال يضم أربع استجابات أو     
  .األربع )  اخليارات (حبيث ختتار الطالبة ما تراه صحيحاً من هذه  االستجابات  

ويبدأ كل حمور من هذه احملاور  اخلمس بتعليمات تشرح للطالبة طريقة اإلجابة على كل 
  ) .   ٣(  حمور ، يليها مثال توضيحي لطريقة احلل ،  انظر امللحق رقم 

 –التـاريخ   –الفصل  –إجابة منفصلة حتتوي على اسم الطالبة  كما أعدت الباحثة ورقة
  ) .  ٦(  انظر امللحق رقم  ،ومكان خاص للدرجة الكلية املدرسة ، 

  
  : املستخدمة يف الدراسة   ROM –CD  برجمية الوسائط املتعددة  

         الربجمية املستخدمة يف هذه الدراسـة هـي برجميـة تعليميـة حاسـوبية متعـددة           
أسس اجلغرافيا الطبيعية للصف األول املتوسط الفصل الدراسي : الوسائط ، وهي بعنوان 

وقد مت ترخيص هذه الربجمية مـن قبـل     Knowlogyالثاين من إنتاج شركة املعرفة 
وزارة املعارف اعتماداً على تقومي وكالة التطوير التربوي بعد االطالع علـى حمتويـات   
الربجمية من قبل عدد من املختصني الذين رأوا إجازة هذه الربجمية ضمن معايري الفحص اليت 

  . استخدمت لذلك 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

١٩٩ 

  :مميزات الربجمية 
 .التسلسل والتتابع املنطقي للدروس  تتميز الربجمية بوضوح - ١
حتتوي الربجمية على مؤثرات صوتية جتذب اهتمام الطالبة وميكن اعتبارها تغذية راجعة  - ٢

  .جيدة إلثابة الطالبة عن اإلجابات الصحيحة واخلاطئة على حد سواء 
  .شويقاً حتتوي على ألوان جذابة ذلك ألن األلوان اجلذابة جتعل التعليم أكثر فاعلية وت - ٣
لالستفادة منها يف املراجعة وزيادة يف الربجمية  حمتوى من بعض أجزاء إمكانية طبع  - ٤

  .التوضيح 
يتميز الربنامج جبودة عرض املادة التعليمية بأسلوب متتابع وشيق ، مع جودة وتناسق  - ٥

  .يف األلوان واخلطوط والصور 
 أسلوب التمثيل أو العرض املستخدم يتوفر يف الربجمية نوع من الترابط والتناغم بني - ٦

  .وحركة الرسوم والنماذج وهي مناسبة ألهداف احملتوى ومضمونه 
سهولة استخدام الربجمية حبيث ال تتطلب معرفة مسبقة باحلاسوب ، كما ال تتطلب  - ٧

  . الرجوع لدليل التشغيل 
جام سهولة قراءة النصوص املعروضة على الشاشة حيث تستخدم حروف ذات أح - ٨

  .مناسبة وواضحة 
سهولة استخدام مفاتيح الربجمية ، وكرب حجمها خاصة للطالبة يف هذا السن  - ٩

  ..واستخدام رموز معربة عن كل مفتاح 
يف دوران األرض مع صعوبة إيضاح ذلك اح اجتاه الرياح واحنرافها بسبب إيض -١١

  . الواقع 
  .التنسيق على الشاشة واضح ومجيل  -١٢
  . يوجد فيها دليالً خاصاً لكل مفتاح وعمله -١٣
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

٢٠٠ 

  : سلبيات الربجمية
  .تفتقر الربجمية إىل األهداف التعليمية اخلاصة بكل درس  - ١
 .األسئلة املوجودة يف الربجمية تقيس مستوى التذكر فقط  - ٢
 .ال يفسر الربنامج اإلجابات اخلاطئة خاصة خالل التدريبات  - ٣
 .اثرائية للطالبة سريعة التعلم  تفتقر الربجمية إىل وجود أنشطة - ٤
 .نقص بعض الصور واملعلومات  - ٥
 . تفتقر الربجمية إىل أسلوب احلوار والتفاعل املباشر مع املتعلم  - ٦
  

  : التصميم التجرييب للبحث 
وقد اتبع يف التصميم التجرييب منهج اموعتني املتكافئتني ويعتمد هـذا التصـميم      

عشوائياً إحدامها جتريبية واألخرى  –بقدر اإلمكان  –على اختيار جمموعتني متكافئتني 
التدريس باستخدام برجميـات  ( ضابطة ، وتتعرض اموعة التجريبية للمتغري املستقل 

  .ا ال تتعرض اموعة الضابطة ملثل هذا املتغري  بينم) الوسائط املتعددة 
مث جترى عملية قياس قبلي وبعدي لكل من طالبات اموعة التجريبية والضـابطة      

وعلى أساس تكافؤ طالبات اموعتني يف املتغريات األخرى املرتبطة بالتجربـة فـإن   
      تأثري املـتغري التجـرييب   البعدي يرجع إىل الباحثة ترجح أن الفرق يف القياس القبلي و

  ) .برجميات الوسائط املتعددة ( 
  

  : لتنفيذ التجربة اتبع التصميم التجرييب املوضح يف اجلدول التايل 
  التصميم التجرييب للبحث) :  ٢١(  جدول  

االختبار   نوع اموعة
  يالقبل

االختبار   طريقة التدريس
  البعدي

  ٢خ  الوسائط املتعددةباستخدام برجميات   ١خ  التجريبية
  ٢خ  بالطريقة التقليدية  ١خ  الضابطة
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

٢٠١ 

  :تطبيق التجربة 
مكتب اإلشـراف  ( مت احلصول على موافقة رمسية من اإلدارة العامة للتربية والتعليم 

مبنطقة املدينة املنورة تسمح بتنفيذ التجربة على عينة من طالبـات الصـف   ) التربوي 
وطبقـت جتربـة   )  ١٠(  انظر امللحق األول املتوسط باملتوسطة السابعة والعشرون 

  :البحث وفق اخلطوات التالية 
  

  :ضبط املتغريات : أوالً 
  : ومت ضبط املتغريات كما يلي 

كان احملتوى املادة العلمية واحداً بالنسبة للمجموعتني : طبيعة املادة الدراسية  -١
التجريبية والضابطة وهي وحدة املناخ الوحدة الثالثة من مقرر مادة اجلغرافيـا  

طريقة التـدريس  وكان الفرق يف  ) .بنات ( الطبيعية للصف األول املتوسط 
بينما درست اموعـة  ) التقليدية ( حيث درست اموعة الضابطة بالطريقة 

 .) باستخدام برجميات الوسائط املتعددة ( التجريبية 
بلغت مدة التدريس للموضوعات حوايل مخسة أسابيع  بواقـع  : مدة التجربة  -٢

  عيت حصتني أسبوعياً وقد روعي أن تكون املدة متساوية لكـل مـن جممـو   
البحث ؛ حيث استغرقت مدة التدريس للمجموعة التجريبية نفـس عـدد   

   .احلصص اليت استغرقتها اموعة الضابطة 
قامت الباحثة بالتـدريس للمجموعـة التجريبيـة           : القائم بعملية التدريس  - ٣

، وأيضاً قامت بالتدريس بالطريقـة  ) باستخدام برجميات الوسائط املتعددة ( 
، وذلك منعاً للتحيز ألي جمموعة ، وخوفاً مـن  للمجموعة الضابطة التقليدية 

 . أن يطرأ أي متغريات تؤثر يف نتائج البحث 
تراوحت أعمار الطالبات يف كالً من اموعـة   : العمر الزمين ألفراد العينة - ٤

سنة ، وقد أخذ هذا العامل يف االعتبار )  ١٣ -١٢( التجريبية والضابطة بني 
 . نظراً ملا يوجد من عالقة بني العمر وكل من التحصيل والتفكري العلمي 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

٢٠٢ 

التفكري العلمي قبل إجراء التجربة  اختبارطبق  :القدرة على التفكري العلمي  - ٥
على كل من طالبات اموعتني ، وأكدت النتائج عد وجود فـروق دالـة   
إحصائياً بني طالبات اموعة الضابطة وطالبات اموعة التجريبية يف القدرة 
على التفكري العلمي ، مما يدل على وجود جتانس وتكافؤ بني اموعتني مـن  

 . حيث القدرة على التفكري العلمي 
طبق االختبار التحصيلي قبل : لطالبات يف مادة اجلغرافيااملستوى التحصيلي ل -٦

لتجربة على كل من طالبات اموعتني ، وأكدت النتائج عدم وجود اإجراء 
فروق دالة إحصائياً بني طالبات اموعة الضابطة وطالبات اموعة التجريبية 

يـث  يف التحصيل ، مما يدل على وجود جتانس وتكافؤ بني اموعتني من ح
  . املستوى التحصيلي يف مادة اجلغرافيا 

  
  :تطبيق االختبار التحصيلي واختبار التفكري العلمي القبلي : ثانياً 

مت تطبيق االختبار التحصيلي القبلي يف الفصل الدراسـي الثـاين يـوم الثالثـاء                
مـن  وذلك للتأكـد  ) التجريبية والضابطة ( هـ على اموعتني  ١٤٢٨/  ١/  ١٣

  .تكافؤ اموعتني 
ملعرفة داللة الفرق بني جمموعيت " ت " قيمة )     ٢٢(   ويوضح اجلدول رقم 

  . الدراسة يف التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي 
  

  
  )    ٢٢(  جدول 

  اموعة التجريبية يلداللة الفرق بني متوسط) ت( اختبار 
  التحصيلي قبليومتوسط اموعة الضابطة يف االختبار 

  العدد  اموعات  املتغري
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  قيمة ت
الداللة 
  اإلحصائية

االختبار 
 قبلي -التحصيلي

 ٢.٩٩ ١٣.٠٩ ٤٤ التجريبية
 غري دالة ٠.١٨

  ٢.٨٤  ١٢.٩٨  ٤٤  الضابطة
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

٢٠٣ 

١١.٥

١٢

١٢.٥

١٣

١٣.٥

االختبار التحصيلي -قبلي

التجريبية

الضابطة 

وهي  غري دالة إحصائياً ) ٠.١٨= ت ( أن قيمة )    ٢٢(    يتضح من اجلدول     
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـني    )  ٠.٠١( عند مستوى

اموعتني يف اختبار التفكري العلمي القبلي حيث بلغ املتوسط احلسـايب للمجموعـة   
، كما بلغ املتوسـط احلسـايب   ) ٢.٩٩(وباحنراف معياري بلغ ) ١٣.٠٩(التجريبية 

  ). ٢.٨٤(وباحنراف معياري بلغ ) ١٢.٩٨(للمجموعة الضابطة 
  
  . وهذا يدل على أن اموعتني متكافئتني قبل أن يبدآن بدراستها   

  
املتوسط احلسايب لـدرجات اموعـة التجريبيـة    )     ٢(  ويوضح الشكل رقم   

  . والضابطة يف االختبار التحصيلي قبلياً 
  
  
  
  
  
  

  

  )   ٢(  شكل 

   درجات طالبات اموعتني يف االختبار التحصيلي قبلياًاحلسايب ل توسط امل 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

٢٠٤ 

  ) ٢٣(   جدول                                           
  اموعة التجريبية يلداللة الفرق بني متوسط) ت (اختبار 

  قبلي -التفكري العلمي ومتوسط اموعة الضابطة يف مهارة 

املتوسط   العدد  اموعات  املتغري
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

قيمة 
  ت

  الداللة
  اإلحصائية

 - التفكري العلمي
 قبلي

 ٢.٢١ ١٧.٤٥ ٤٤ التجريبية
 غري دالة ٠.٦٥

  ٢.٩٥  ١٧.٨٢  ٤٤  الضابطة
  

وهـي  غـري دالـة    ) ٠.٦٥= ت ( أن قيمة )   ٢٣(   يتضح من اجلدول رقم     
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية  )  ٠.٠١( إحصائياً عند مستوى

بني اموعتني يف اختبار التفكري العلمي القبلي حيث بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة 
، كما بلغ املتوسط احلسـايب  )  ٢.٢١(وباحنراف معياري بلغ ) ١٧.٤٥(التجريبية 

وبالتايل فاموعتان )  ٢.٩٥(وباحنراف معياري بلغ ) ١٧.٨٢(للمجموعة الضابطة 
  .متكافئتان 

  
املتوسط احلسايب لـدرجات اموعـة التجريبيـة    )   ٣(   كما يوضح الشكل رقم    

  .والضابطة يف اختبار التفكري العلمي قبلياً 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

٢٠٥ 

١٦

١٦.٥

١٧

١٧.٥

١٨

١٨.٥

١٩

١٩.٥

٢٠

التفكير العلمي-قبلي

التجريبية

الضابطة 

  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ٣(  الشكل 

   درجة اموعتني يف اختبار التفكري العلمي  قبلياًاحلسايب لتوسط امل                   
  

ارتفاع متوسط درجات اموعـة الضـابطة علـى    )  ٣(  ويتضح من الشكل رقم 
  . اموعة التجريبية يف اختبار التفكري العلمي قبلياً 

  
  :تدريس اموعة التجريبية واموعة الضابطة  -ثالثاً

لطالبات اموعة الضابطة واموعة التجريبية " املناخ " مت تدريس احملتوى العلمي لوحدة 
بعد االنتهاء مباشرة من التطبيق القبلي الختبار التحصيلي واختبار التفكري العلمي خـالل  

هـ وذلك بواقع حصتني يف  ١٤٢٨/  ٢/  ١١هـ  حىت  ١٤٢٨/  ١/  ١٧الفترة من 
  . األسبوع 

  
   : دريس للمجموعة الضابطة الت - أ

هلذه اموعة بالطريقة املعتادة وباستخدام أسلوب اإللقاء واحلوار " املناخ " درست وحدة 
  .  واملناقشة وباستخدام السبورة وذلك داخل الفصل الدراسي 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

٢٠٦ 

  :التدريس للمجموعة التجريبية -ب
ية وذلك يف غرفـة مصـادر   مت تدريس احملتوى العلمي نفسه لطالبات اموعة التجريب -

وشاشة العـرض  )  Data Show( التعلم لتوفر جهاز احلاسب اآليل وجهاز العرض 
  .    لعرض حمتوى الربجمية ، كما يتوفر ا  مكربات الصوت 

ومل يقتصر دور الباحثة على عرض حمتوى الدرس بل كانت توقف الربنامج بني فتـرة   -
بالدرس لتتأكد من فهم واستيعاب الطالبات  لكـل  وأخرى لطرح بعض األسئلة املتعلقة 

  .فقرة من فقرات الدرس وكذلك طرح بعض األسئلة لتشجيعهن على التفكري 
  

  : التطبيق البعدي الختبار التفكري العلمي واالختبار التحصيلي:  رابعاً 
طبق االختبار التحصيلي واختبار التفكري العلمي مرة أخرى دف احلصول على بيانـات  
تتعلق بأداء الطالبات يف كالً من اموعتني يف اختبار التفكري العلمي واختبار التحصـيلي  

  .بعد انتهاء التدريس 
  

  :لقياس االحتفاظ ) املؤجل (  تطبيق االختبار التحصيلي البعدي الثاين  : خامساً 
ق االختبـار  أعيد تطبيق االختبار التحصيلي على أفراد عينة الدراسة بعد االنتهاء من تطبي

التحصيلي األول بثالثة أسابيع ، وذلك لقياس مدى احتفاظ وبقـاء املعلومـات لـدى    
  .الطالبات 

  
  :أسلوب املعاجلة اإلحصائية 

  :استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية 
للتعبري عن قيم كل جمموعة من : املتوسط احلسايب لدرجات كل جمموعة  - ١

  .سة بقيمة واحدة متثلها اموعات املشتملة بالدرا
ملعرفة احنراف كل درجة عن : االحنراف املعياري لدرجات كل جمموعة  - ٢

 .متوسطها 
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

٢٠٧ 

 

لتوضيح الفروق بني أداء اموعة الضابطة :    T-Test" ت " اختبار  - ٣
 .واموعة التجريبية 

 .  فاعليةالحجم  لتقدير )η2(مربع إيتا  - ٤
 

 احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ملعاجلة البيانات برنامج وقد مت استخدام 
  (Statistical Packages for Social Sciences )  )SPSS  . (  

  
رائيـة الـيت اتبعـت لتنفيـذ     وبعد التعرض إىل منهجية البحث واخلطـوات اإلج  

الفصـل   يفالبحث ، سوف يتم اإلجابة  عـن أسـئلة البحـث ومناقشـتها     جتربة 
  .حث الب الرابع من
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 ) منهجية البحث : ( الفصل الثالث 
 

٢٠٨ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
    
  
  

  :الفصل الرابع                           
   )نتائج البحث ومناقشتها   ( 

   :ويشمل 
  نـــــتــــائج البـحـــــث       

  التعليق على نتائج البحث                         
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٠٩ 
 

  نتائج البحث ومناقشتها: الفصل الرابع         
  
يعرض يف الفصل احلايل النتائج اليت مت التوصل إليها باستخدام أسـاليب     

املعاجلة الواردة يف الفصل السابق ، وملا كانت هذه النتائج ترتبط ارتباطـاً  
حتليلها وعرضها تبعاً هلذه الفروض مباشراً بأسئلة البحث وفروضه ، فقد مت 

وعلى ذلك يتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة مصنفة وفقاً ملتغريات الدراسة 
  :وذلك على النحو التايل 

  
  .النتائج اخلاصة مبهارات التفكري العلمي : أوالً 
  .ل الدراسي ـحصيـالنتائج اخلاصة بالت: ثانياً 
  .باالحتفاظ ة ـج اخلاصــائـتـالن: ثالثاً 

  
مث ذيل هذا الفصل بتفسري النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة احلالية يف ضوء 

  . اآلراء والدراسات اليت اتفقت أو اختلفت مع النتائج احلالية 
  

  :النتائج اخلاصة مبهارات التفكري العلمي : أوالً 
  : السؤال األول  عناإلجابة   - أ

ام الربجميات التعليمية ذات الوسائط ما فاعلية استخد" : الذي ينص على     
  " .املتعددة يف تنمية مهارات التفكري العلمي 

  
  :السؤال السابق مت التحقق من الفروض التالية  عنولإلجابة   
درجات اموعتني التجريبية يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي ال "  -

  " .والضابطة يف مهارة حتديد املشكلة بعدياً 
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  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢١٠ 
 

لداللـة فـروق   ) ت ( وللتحقق من صحة هذا الفرض اسـتخدم اختبـار     
النحو الذي  املتوسطات يف مهارة حتديد املشكلة من اختبار التفكري العلمي على

  )    ٢٤(  يوضحه اجلدول 
  

  )  ٢٤(    جدول 
  اموعة التجريبية يلداللة الفرق بني متوسط) ت  ( اختبار 

  مهارة حتديد املشكلة بعدياً ومتوسط اموعة الضابطة يف

املتوسط   العدد  اموعات  املتغري
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

الداللة   قيمة ت
  اإلحصائية 

  مهارة حتديد 
 اًبعدي-املشكلة

 ٠.٨٠ ٣.٠٩ ٤٤ التجريبية
 غري دالة ٠.٣٥

  ١.٠٢  ٣.٠٢  ٤٤  الضابطة
  

أن متوسط درجات الطالبـات يف  )   ٢٤(   ويتضح من اجلدول السابق رقم   
        اموعة التجريبية أكـرب مـن متوسـط درجـات الطالبـات يف اموعـة       

، يف حني )   ٣.٠٩( الضابطة ، حيث بلغ متوسط درجات اموعة التجريبية 
إال أن هذا الفرق الرياضـي   ، ) ٣.٠٢(بلغ متوسط درجات اموعة الضابطة 

وهي غري ذات داللة )  ٠.٣٥= ت ( ئية إذ بلغت قيمة  مل يظهر له داللة إحصا
داللـة  ق ذو ، ومن هنا يتبني  عدم وجود فر)  ٠.٠١( إحصائياً  عند مستوى 

  .يف مهارة حتديد املشكلة بعدياً  إحصائية بني اموعتني التجريبية والضابطة
  
داللـة   ووجد فـرق ذ يال :" قبول الفرض الذي ينص على أنه  متوبناًء عليه  

إحصائية بني متوسط درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة حتديـد  
  " املشكلة بعدياً 

  
متوسط درجات اموعتني التجريبية والضابطة )   ٤ ( يوضح الشكل رقم  و

  .يف مهارة حتديد املشكلة بعدياً 
  



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢١١ 
 

٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

٣

٣.٥

٤

مهارة تحديد المشكلة-بعدي

التجريبية

الضابطة

  
                 

  
  
  
  
  
  
    
  

  )    ٤(    شكل 
  درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة حتديد املشكلة بعدياً ل احلسايب توسطامل
  

  :الفرض 
اموعتني يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات ال "  -

  " . التجريبية والضابطة يف مهارة اختيار الفروض بعدياً 
  
لداللة فروق املتوسطات يف ) ت ( وللتحقق من هذا الفرض استخدم اختبار    

مهارة فرض الفروض من اختبار التفكري العلمي على النحو الذي اجلدول  رقم 
   )٢٥   (.  

  )  ٢٥(   دول ج
  اموعة التجريبية يلداللة الفرق بني متوسط) ت (  اختبار 

  الفروض بعدي و اموعة الضابطة يف مهارة اختيار

  العدد  اموعات  املتغري
  املتوسط 
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري 

قيمة 
  ت

الداللة 
  اإلحصائية

  مهارة اختيار
 بعدي -الفروض 

 ٠.٨٧ ٤.٧٣ ٤٤ التجريبية
٢.٨٢ 

  دالة عند 
  ١.٢٢  ٤.٠٩  ٤٤  الضابطة ٠.٠١مستوى 

  



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢١٢ 
 

أن متوسط درجات الطالبـات يف  )  ٢٥(  ويتضح من اجلدول السابق رقم     
       اموعة التجريبية أكـرب مـن متوسـط درجـات الطالبـات يف اموعـة       

، يف حـني  )  ٤.٧٣(الضابطة ، حيث بلغ متوسط درجات اموعة التجريبية 
  . ) ٤.٠٩(بلغ متوسط درجات اموعة الضابطة 

  
ذات داللة إحصـائية  وهي )  ٢.٨٢=  ت ( كما يشري اجلدول أن قيمة      

داللـة إحصـائية بـني     قاً ذا، وهذا يبني أن هناك فر)  ٠.٠١( عند مستوى 
اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة اختيار الفروض ، وذلك لصاحل اموعة 

  .التجريبية 
  

يوضح عدم تكافؤ درجات اموعتني يف مهارة اختيار )   ٥( والشكل رقم     
  .الفروض 

  . ، ويتم رفضه ذلك ميكن التقرير بأن هذا الفرض مل يتحقق وعلى 
  

  

  
  )  ٥( شكل 

   املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف مهارة اختيار الفروض بعدياً

٣.٦

٣.٨

٤

٤.٢

٤.٤

٤.٦

٤.٨

مهارة فرض الفروض -بعدي

التجريبية

الضابطة 



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢١٣ 
 

  :الفرض 
امـوعتني   يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسـطي درجـات   ال "     

  " .التجريبية والضابطة يف مهارة اختبار صحة الفروض بعدياً 
  
لداللة فروق املتوسطات يف ) ت ( وللتحقق من هذا الفرض استخدم اختبار   

مهارة فرض الفروض من اختبار التفكري العلمي على النحو الذي اجلدول  رقم 
   )٢٦   . (  

  )  ٢٦(    جدول 
  اموعة التجريبية ي درجات طالباتالفرق بني متوسطلداللة ) ت ( اختبار 

  و اموعة الضابطة يف مهارة اختبار صحة الفروض بعدي

  العدد  اموعات  املتغري
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  قيمة ت
الداللة 
  اإلحصائية

مهارة اختبار صحة 
 بعدي - الفروض

 ١.٣٧ ٣.٨٦ ٤٤ التجريبية
 غري دالة ٠.٢١

  ١.٦٥  ٣.٨٠  ٤٤  الضابطة
  

أن متوسط درجات الطالبـات  )   ٢٦(  ويتضح من اجلدول السابق رقم      
        يف اموعة التجريبية أكرب من متوسـط درجـات الطالبـات يف اموعـة     

، يف حني )   ٣.٨٦(الضابطة ، حيث بلغ متوسط درجات اموعة التجريبية 
إال أن هذا الفرق الرياضي مل ) . ٣.٨٠(بلغ متوسط درجات اموعة الضابطة 

وهي غري ذات داللـة  )  ٠.٢١= ت ( حصائية إذ بلغت قيمة  يظهر له داللة إ
، ومن هنا يتبني  عدم وجود فرق ذا داللة )  ٠.٠١(   إحصائياً  عند مستوى 

  .ضابطة يف اختبار صحة الفروض بعدياً إحصائية بني اموعتني التجريبية وال
  

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( مت قبول الفرض القائل بأنه وبناًء عليه        
بني متوسط درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة اختبـار صـحة   

  ) .  الفروض بعدياً 



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢١٤ 
 

٣.٣

٣.٥

٣.٧

٣.٩

مهارة اختبار صحة الفروض-
بعدي

التجريبية

الضابطة

يبيـة  متوسط درجـات امـوعتني التجر  )  ٦(  ويوضح الشكل رقم       
  . والضابطة يف مهارة اختبار صحة الفروض بعدياً 

  

  

  

  

  

  

                               

  )  ٦(  شكل 

  املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف مهارة اختبار صحة الفروض  بعدياً

  :الفرض 
اموعتني التجريبيـة   يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجاتال " 

  " .والضابطة يف مهارة التفسري  بعدياً 
  

لداللة فروق املتوسـطات يف  ) ت ( وللتحقق من هذا الفرض استخدم اختبار 
      التفسري من اختبار التفكري العلمي على النحو الذي يوضحه  اجلـدول  رقـم   

    )٢٧  ( .  
  
  
  
  
  
  



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢١٥ 
 

  )   ٢٧(   جدول 
  اموعة التجريبية يالفرق بني متوسطلداللة ) ت ( اختبار 

  و اموعة الضابطة يف مهارة التفسري بعدي

املتوسط   العدد  اموعات  املتغري
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

الداللة   قيمة ت
  اإلحصائية

  التفسريمهارة 
 بعدي

 ١.٧٨ ٣.٤٨ ٤٤ التجريبية
 غري دالة ٠.٢٩

 ١.١٣ ٣.٣٩ ٤٤  الضابطة

  
  

أن متوسط درجات الطالبـات  )    ٢٧(   ويتضح من اجلدول السابق رقم    
    يف اموعة التجريبية أكرب من متوسـط درجـات الطالبـات يف اموعـة     

، يف حني بلغ ) ٣.٤٨(الضابطة ، حيث بلغ متوسط درجات اموعة التجريبية 
ياضـي مل  إال أن هذا الفرق الر) . ٣.٣٩(متوسط درجات اموعة الضابطة 

وهي غري ذات داللـة  )  ٠.٢٩= ت ( صائية إذ بلغت قيمة يظهر له داللة إح
، ومن هنا يتبني  عدم وجـود فـروق ذات   )  ٠.٠١( إحصائياً  عند مستوى 

  .داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة التفسري  بعدياً 
  

داللة إحصائية بني  ووجد فرق ذيال  (مت قبول الفرض القائل بأنه وبناًء عليه    
  ) . درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة التفسري بعدياً  يمتوسط

متوسط درجـات امـوعتني التجريبيـة    )   ٧ ( ويوضح الشكل رقم      
  . والضابطة يف مهارة التفسري بعدياً 

  
  
  

  

  

  
  



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢١٦ 
 

٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

٣

٣.٥

٤

مهارة التفسير-بعدي

التجريبية

الضابطة 

  

  

  
  

  

  
  

  

                                                       )                           ٧(  شكل 
  املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف مهارة التفسري بعدياً

  :الفرض   

درجـات امـوعتني   يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسـطي  ال "     
  " .التجريبية والضابطة يف مهارة التعميم   بعدياً 

  
لداللة فروق املتوسطات يف ) ت ( فرض استخدم اختبار وللتحقق من هذا ال   

        مهارة التعميم  من اختبار التفكري العلمي على النحو الـذي اجلـدول  رقـم    
    )٢٨  . (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢١٧ 
 

  )   ٢٨( جدول 
  لداللة الفرق بني متوسط اموعة التجريبية) ت ( اختبار 

  التعميم بعديومتوسط اموعة الضابطة يف مهارة 

  العدد  اموعات  املتغري
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  قيمة ت  املعياري

الداللة 
  اإلحصائية

   مهارة التعميم
 بعدي

 ١.١٩ ٣.٨٩ ٤٤ التجريبية
 غري دالة ٠.١٦

  ١.٤٣  ٣.٨٤  ٤٤  الضابطة
  

أن متوسط درجات الطالبـات  )    ٢٨(   ويتضح من اجلدول السابق رقم    
    يف اموعة التجريبية أكرب من متوسـط درجـات الطالبـات يف اموعـة     

، يف حني بلغ ) ٣.٨٩(الضابطة ، حيث بلغ متوسط درجات اموعة التجريبية 
إال أن هذا الفرق الرياضـي مل  ) . ٣.٨٤(متوسط درجات اموعة الضابطة 

وهي غري ذات داللـة  )  ٠.١٦= ت ( بلغت قيمة  صائية إذ يظهر له داللة إح
، ومن هنا يتبني  عدم وجود فرق ذا داللـة  )  ٠.٠١( إحصائياً  عند مستوى 

  .إحصائية بني اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة التعميم  بعدياً 
  

داللة إحصائية بني  ووجد فرق ذيال ( مت قبول الفرض القائل بأنه وبناًء عليه    
  ) .متوسط درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة التعميم  بعدياً 

  
متوسط درجات اموعتني التجريبية والضابطة )   ٨(  ويوضح الشكل رقم   

  . يف مهارة التعميم  بعدياً 



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢١٨ 
 

  
  )   ٨( شكل 

  . بعدياً يوضح املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف مهارة التعميم
  

  :الفرض 
اموعتني التجريبية يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات ال " 

  " .والضابطة يف مهارات التفكري العلمي بعدياً 
  

 بـني  فـرق اللداللة ) ت ( وللتحقق من هذا الفرض استخدم اختبار    
العلمي  يف مهارات التفكري ي درجات اموعتني التجريبية والضابطة متوسط

  ) .   ٢٩(   على النحو الذي اجلدول  رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

٣.٥

٣.٦

٣.٧

٣.٨

٣.٩

٤

مهارة التعميم -بعدي

التجريبية

الضابطة 



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢١٩ 
 

ملخص نتائج اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارات التفكري ) :   ٢٩(  جدول 
  بعدياًالعلمي 

احلد   املهارة 
  األقصى 
  للدرجة 

  املتوسط   اموعة 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  قيمة 
  ت

الداللة 
  اإلحصائية 

  حتديد
   املشكلة

 ٠.٨٠ ٣.٠٩  لتجريبيةا  ٨
 غري دالة ٠.٣٥

  ١.٠٢  ٣.٠٢  الضابطة

  اختيار
  الفروض

 ٠.٨٧ ٤.٧٣  لتجريبيةا  ٨
٢.٨٢ 

  دالة عند
  ١.٢٢  ٤.٠٩  الضابطة ٠.٠١مستوى 

ــار  اختب
صـــحة 
  الفروض

 ١.٣٧ ٣.٨٦  لتجريبيةا  ٨
 غري دالة ٠.٢١

  ١.٦٥  ٣.٨٠  الضابطة

 ١.٧٨ ٣.٤٨  لتجريبيةا  ٨  التفسري 
 غري دالة ٠.٢٩

 ١.١٣ ٣.٣٩  الضابطة

 ١.١٩ ٣.٨٩  لتجريبيةا  ٨  التعميم 
 غري دالة ٠.١٦

 ١.٤٣ ٣.٨٤  الضابطة

  :ما يلي )  ٢٩(    ويتضح من اجلدول السابق رقم  

للمهارات )  ٠.٠١( غري دالة إحصائيا عند مستوى " ت " أن قيمة  - ١
   اختبار صـحة الفـروض ، التفسـري   حتديد املشكلة ، : ( التالية 

داللـة إحصـائية بـني     ق ذامما يدل على عدم وجود فر) التعميم 
  .اموعتني يف تلك املهارات 
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٢٠ 
 

يف مهـارة  )  ٠.٠١( دالة إحصائيا عند مسـتوى  " ت " أن قيمة  - ٢
داللة إحصائية بـني   ق ذااختيار الفروض ، مما يدل على وجود فر

 .احل  اموعة التجريبية  اموعتني يف تلك املهارة لص
 

وملعرفة الفرق بني طالبات اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار الكلي 
والداللة اإلحصائية هلا " ت " للتفكري العلمي يف التطبيق البعدي مت حساب 

  : كما يتبني من اجلدول التايل 
  )   ٣٠(  جدول 

  اموعة التجريبية يلداللة الفرق بني متوسط)  ت ( اختبار 
  ومتوسط اموعة الضابطة يف اختبار  التفكري العلمي ككل البعدي

املتوسط   العدد  اموعات  املتغري
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الداللة اإلحصائية  قيمة ت

  التفكري العلمي
 اًبعدي

 ٢.٨٩ ١٩.٠٥ ٤٤ التجريبية
 غري دالة ٠.٠٩

  ٢.٩٩  ١٨.١٤  ٤٤  الضابطة
  

أن متوسط درجات الطالبات )   ٣٠(    ويتضح من اجلدول السابق رقم      
      يف اموعة التجريبية أكرب من متوسـط درجـات الطالبـات يف اموعـة    

، يف حني ) ١٩.٠٥(الضابطة ، حيث بلغ متوسط درجات اموعة التجريبية 
لفرق الرياضي إال أن هذا ا) . ١٨.١٤(بلغ متوسط درجات اموعة الضابطة 

وهي غري ذات داللة )  ٠.٠٩= ت ( صائية إذ بلغت قيمة  مل يظهر له داللة إح
عدم وجود فروق ذات داللة ، ومن هنا يتبني )  ٠.٠١( مستوى إحصائياً  عند 

إحصائية بني اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكري العلمـي  
  . ككل بعدياً  

  
داللة إحصائية بـني   ووجد فرق ذيمت قبول الفرض القائل بأنه ال وبناًء عليه    

  .اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكري العلمي ككل بعدياً  
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٢١ 
 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

التفكير العلمي-بعدي

التجريبية

الضابطة 

  
متوسط درجات اموعتني التجريبية )   ٩ ( ويوضح الشكل رقم     

   .والضابطة يف اختبار التفكري العلمي ككل  بعدياً 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )   ٩( شكل 
  . يوضح املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف اختبار التفكري العلمي بعدياً

  
 يف تنميـة الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة ولتقدير حجم فاعلية 

وهـي  ، ٪  ١ بلغت قيمتـه  الذي )η2(مت حساب مربع إيتا ، التفكري العلمي 
، من ) ة دالربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعد(املستقل نسبة ما يفسره املتغري 

حظ أن هذه النسبة تعـد  لوي ) .التفكري العلمي (   التباين الكلي للمتغري التابع
ــعيف  ــأثري ضـــــــــــ .                                              ذات تـــــــــــ

من التباين % ١يفسر حوايل  أن التأثري الذي) Cohen(كوهني  ىحيث ير
ــي ــأثرياً   الكلـــــــ ــد تـــــــ                                                                                                                              يعـــــــ

     فأكثر من التبـاين الكلـى يعـد تـأثرياً     %١٥يفسر  الذي، أما التأثري  ضئيالً
  .إىل احلكم كبرياً ، وبالرغم من ذلك فال توجد طريقة إحصائية دقيقة للوصول 

  ) ٤٤٣ ، ص ١٩٩١أبو حطب وصادق ، ( 
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٢٢ 
 

حلساب الداللة اإلحصـائية  " ت " وملعرفة مقدار الكسب مت استخدام اختبار   
للفرق بني التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار 

  )  .   ٣١(   التفكري العلمي ككل وهذا ما يوضحه اجلدول رقم 
  

  )  ٣١(    جدول              
  اموعة التجريبية يلداللة الفرق بني متوسط) ت ( اختبار 

  و اموعة الضابطة يف الكسب يف التفكري العلمي

  العدد  اموعات  املتغري
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  قيمة ت  املعياري

الداللة 
  اإلحصائية

الكسب يف 
 التفكري العلمي  

 ٣.٦٠ ١.٥٩ ٤٤ التجريبية
 غري دالة ٠.٨٧

 ٤.٤٧ ٠.٣٢ ٤٤  الضابطة

  
أن متوسط احلسايب لدرجة الكسب )  ٣١( ويتضح من اجلدول السابق رقم     

، بينما بلغ املتوسـط احلسـايب لدرجـة     ) ١.٥٩ ( للمجموعة التجريبية بلغ 
 ) ٠.٨٧(، كما بلغت قيمة ت )   ٠.٣٢(الكسب لطالبات اموعة الضابطة 

مبعىن أنه ال يوجد فرق له )  ٠.٠١( وهي غري ذات داللة إحصائية عند مستوى 
وهذا يدل على عدم وجـود أثـر    الكسب داللة إحصائية بني اموعتني يف 

  .تنمية  التفكري العلمي واضح الستخدام برجميات الوسائط املتعددة يف 
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٢٣ 
 

٠
٠.٢

٠.٤
٠.٦

٠.٨
١

١.٢
١.٤

١.٦
١.٨

التفكير العلمي-الكسب

التجريبية

الضابطة 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  ) ١٠(   شكل 

مقدار الكسب يف اختبار التفكري العلمي للمجموعتني التجريبية 
  والضابطة 
  

ومن خالل عرض نتائج الفروض السابقة متت اإلجابة عن السؤال األول مـن  
  . أسئلة  البحث 

                                                                                                                                                                                                                                       
  :النتائج اخلاصة بالتحصيل الدراسي : ثانياً 
  : السؤال الثاينعن  اإلجابة -ب

ما فاعلية الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة : والذي ينص على  
  املتوسط باملدينة املنورة  ؟ على حتصيل طالبات الصف األول

  :السؤال السابق مت التحقق من الفروض التالية  نولإلجابة ع
  
طالبات يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات ال "  -

وعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي ما. "  
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٢٤ 
 

حنراف واال احلاسب وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب املتوسط
  ) .ت  ( لداللة الفرق بني اموعتني باستخدام اختبار  املعياري

  
  )   ٣٢(   جدول 

  اموعة التجريبية يلداللة الفرق بني متوسط) ت ( اختبار 
  ومتوسط اموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي بعدي

أن متوسـط حتصـيل طالبـات    )  ٣٢(   ويتضح من اجلدول السابق رقم     
اموعة التجريبية بعد دراسة موضوعات الدراسة كان أكرب من متوسط حتصيل 
اموعة الضابطة يف نفس موضوعات الدراسة ، حيث بلغ متوسط درجـات  

  ) .  ٢٠.٠٥(ومتوسط درجات اموعة الضابطة ) ٢٣.٠٥(اموعة التجريبية 
  

باستخدام برجميـات    درسنيتالالوهذا يعين أن طالبات اموعة التجريبية     
الوسائط املتعددة كان أداؤهن أفضل يف االختبار التحصيلي البعـدي مـن أداء   

بالطريقة العادية ، مما يشري إىل وجود فرق واضح  الاليت درسناموعة الضابطة 
  . ةيف االختبار التحصيلي لصاحل اموعة التجريبي

  
فوجـدت أـا   ) ت ( وملعرفة داللة الفرق بني اموعتني حسب قيمة        

علماً بأنه مل ) .  ٠.٠١( وهي دالة إحصائية عند مستوى ، )  ٣.٠٥(تساوي 
ويتضح . يكن هناك فرقاً دال إحصائيا بني اموعتني يف التحصيل قبل التجربة 

ملتعددة كان هلا األثر الواضح يف مما سبق أن طريق التدريس باستخدام الوسائط ا

  العدد  اموعات  املتغري
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الداللة اإلحصائية  قيمة ت

االختبار التحصيلي 
 بعدي

 ٣.٦٧ ٢٣.٠٥ ٤٤ التجريبية
٣.٠٥ 

دالة عند مستوى 
  ٢.٤٧  ٢٠.٠٥  ٤٤  الضابطة ٠.٠١



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٢٥ 
 

١٨.٥
١٩
١٩.٥
٢٠
٢٠.٥
٢١
٢١.٥
٢٢
٢٢.٥
٢٣
٢٣.٥

االختبار التحصيلي -بعدي

التجريبية

الضابطة 

ويف ذلك ما يشـري إىل أمهيـة   . زيادة حتصيل طالبات الصف األول املتوسط 
  . استخدام برجميات الوسائط املتعددة يف تدريس اجلغرافيا

  .وذا ميكن التقرير بأن الفرض مل يتحقق 
  

درجـات امـوعتني التجريبيـة     يمتوسط)   ١١  ( ويوضح الشكل رقم  
  . والضابطة يف االختبار التحصيلي بعدياً 

  

        

  

  
  
  
  
  

  
  )  ١١(   شكل 

  . املتوسط احلسايب لدرجات اموعتني يف اختبار التحصيلي بعديا 
  

     الربجميـات التعليميـة ذات الوسـائط املتعـددة علـى      ولتقدير حجم فاعلية 
٪ ، وهو ذو تأثري  ١٩  بلغت قيمته الذي )η2(إيتا مت حساب مربع ،  التحصيل

فـأكثر مـن    ٪١٥يفسر  الذيالتأثري ن أ: "   )Cohen(كبري ، كما ذكر 
، أي أن استخدام الربجميـات التعليميـة ذات   "   التباين الكلى يعد تأثرياً كبرياً

الوسائط املتعددة له أثر كبري يف تنمية التحصيل لدى طالبـات الصـف األول   
  .املتوسط  

  



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٢٦ 
 

حلساب الداللة اإلحصـائية  " ت " وملعرفة مقدار الكسب مت استخدام اختبار 
طة يف للمجموعتني التجريبيـة والضـاب  ، للفرق بني التطبيقني القبلي والبعدي 

  )  .   ٣٣(   االختبار التحصيلي  وهذا ما يوضحه اجلدول 
  )   ٣٣(   جدول 

  اموعة التجريبية يلداللة الفرق بني متوسط) ت ( اختبار 
  و اموعة الضابطة يف الكسب يف التحصيل

  العدد  اموعات  املتغري
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  الداللة اإلحصائية  قيمة ت  املعياري

الكسب يف 
  التحصيل

 ٣.٠٠ ٩.٩٥ ٤٤ التجريبية
٥.٠٧ 

دالة عند مستوى 
 ٢.٢٩ ٧.٠٧ ٤٤  الضابطة ٠.٠١

  
أن متوسط احلسايب لدرجة الكسب  )  ٣٣( ويتضح من اجلدول السابق رقم     

، بينما بلغ املتوسط  ) ٩.٩٥ ( يف االختبار التحصيلي للمجموعة التجريبية بلغ 
يف االختبار التحصيلي لطالبات اموعـة الضـابطة    احلسايب لدرجة الكسب 

وهي ذات داللة إحصـائية عنـد    ) ٥.٠٧(= ، كما بلغت قيمة ت ) ٧.٠٧(
مبعىن أنه يوجد فرق له داللة إحصائية بني امـوعتني يف  ، )  ٠.٠١( مستوى 
  .يف االختبار التحصيلي لصاحل اموعة التجريبية الكسب 

  
    معلومات أكثر من طالبـات   موعة التجريبية اكتسنبوهذا يعين طالبات ا

يدل على وجود أثر واضح الستخدام برجميات الوسائط  اموعة الضابطة ، مما 
  .زيادة اكتساب الطالبات للمعلومات املتعددة يف 
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٢٧ 
 

  
  )   ١٢( شكل 

  التجريبية والضابطة  مقدار الكسب يف االختبار التحصيلي للمجموعتني
  

السـؤال   ننتائج الفروض اخلاصة بالتحصيل متت اإلجابة ع ومن خالل عرض
  .الثاين من أسئلة البحث 

  
  :النتائج اخلاصة باالحتفاظ : ثالثاً 
  : السؤال الثالث  عناإلجابة  -ج

ما فاعلية الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة  علـى   :والذي ينص على 
  االحتفاظ يف مادة اجلغرافيا ؟قدرة  طالبات الصف األول املتوسط على 

  
 : السؤال الثالث مت التحقق من الفرض التايل  عنولإلجابة 

طالبات امـوعتني   يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجاتال  " 
  ." ) االحتفاظ ( االختبار البعدي املؤجل  التجريبية والضابطة يف

  
 املعيـاري  واالحنـراف  وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب املتوسط

كما يوضحه اجلدول ) ت  ( موعتني باستخدام اختبار لداللة الفرق بني ا
)٣٤ . (  
  

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

التحصيل -الكسب

التجريبية

الضابطة 
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٢٨ 
 

  )  ٣٤(  جدول 
  لداللة الفرق بني متوسط اموعة التجريبية) ت ( اختبار 

  )االحتفاظ(ومتوسط اموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي املؤجل 

املتوسط   العدد  اموعات  املتغري
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

قيمة 
  ت

  الداللة اإلحصائية

 االحتفاظ
 ٣.٧٧ ٢١.٠٩ ٤٤ التجريبية

٥.٨٠ 
دالة عند 

 ٢.٣٧ ١٧.٢٠ ٤٤  الضابطة ٠.٠١مستوى 

  
 احتفـاظ طالبـات   أن متوسط )  ٣٤(  ويتضح من اجلدول السابق رقم       

اموعة الضـابطة يف نفـس    احتفاظ اموعة التجريبية كان أكرب من متوسط
) ٢١.٠٩(اموعة التجريبيـة   احتفاظموضوعات الدراسة ، حيث بلغ متوسط 

  ) .  ١٧.٢٠(ومتوسط درجات اموعة الضابطة 
  

باستخدام برجميـات   ندرس يتالالوهذا يعين أن طالبات اموعة التجريبية     
 يتالالاموعة الضابطة  احتفظن باملعلومات أكثر من طالبات الوسائط املتعددة 

االحتفـاظ  بالطريقة العادية ، مما يشري إىل وجـود فـرق واضـح يف     ندرس
  . لصاحل اموعة التجريبية باملعلومات 

  
فوجدت أا تساوي ) ت ( وملعرفة داللة الفرق بني اموعتني حسب قيمة    
ويتضح مما سبق أن طريق ) .  ٠.٠١( وهي دالة إحصائية عند مستوى ) ٥.٨٠(

احتفـاظ  التدريس باستخدام الوسائط املتعددة كان هلا األثر الواضح يف زيادة 
  .باملعلومات  طالبات الصف األول املتوسط

  
  . ويتم رفضه وذا ميكن التقرير بأن الفرض مل يتحقق 
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٢٩ 
 

 
  )  ١٣(  شكل 

   احتفاظ طالبات اموعتني التجريبية والضابطةيوضح مقدار 
      
 الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة علـى  ولتقدير حجم فاعلية    

 )η2(مت حساب مربع إيتـا  قدرة طالبات على االحتفاظ باملعلومات ، 
"   )Cohen(٪ ، وهو ذو تأثري كبري كما ذكر  ١٦  بلغت قيمته الذي

، "   فأكثر من التباين الكلى يعد تأثرياً كبرياً %١٥يفسر  الذيالتأثري ن أ
 يفأي أن استخدام الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة له أثر كبري 

  . احتفاظ الطالبات باملعلومات لفترة طويلة 
  
  )   ٣٥( اجلدول 

املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة والتجريبية يف االختبار التحصيلي 
  )  .االحتفاظ ( القبلي واالختبار البعدي والبعدي املؤجل 

االختبار   اموعات
  القبلي

دي لبعاالختبار ا  االختبار البعدي
  )االحتفاظ ( املؤجل 

  ١٧.٢٠  ٢٠.٠٥  ١٢.٩٨  الضابطة

  ٢١.٠٩  ٢٣.٠٥  ١٣.٠٩  التجريبية

  

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

االختبار التحصيلي-احتفاظ

التجريبية

الضابطة 
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٣٠ 
 

مت اسـتخدام   فاقد االحتفاظ بني اموعتني التجريبية والضـابطة  وملعرفة      
االختبـار التحصـيلي   حلساب الداللة اإلحصائية للفرق بني " ت "   اختبار 

للمجمـوعتني   )  االحتفـاظ  ( البعدي املباشر  و االختبار البعدي املؤجـل  
  التجريبية والضابطة 

  
  .)   ٣٦(    وهذا ما يوضحه اجلدول

  
  )   ٣٦(   جدول 

  اموعة التجريبية يلداللة الفرق بني متوسط) ت ( اختبار 
  فاقد االحتفاظ و اموعة الضابطة يف 

  اموعات
املتوسط احلسايب 

لالختبار التحصيلي 
  البعدي 

املتوسط احلسايب 
 لالختبار التحصيلي

  )االحتفاظ (املؤجل 

فاقد 
  االحتفاظ

  قيمة 
  ) ت ( 

الداللة 
  اإلحصائية

دالة عند   ١.٦١  ٢.٥٨ ١٧.٢٠ ٢٠.٠٥ الضابطة 
مستوى 
 ١.٩٦ ٢١.٠٩ ٢٣.٠٥  التجريبية  ٠.٠١

يتضـح أن متوسـط فاقـد االحتفـاظ      )   ٣٦(  وبالنظر إىل اجلدول رقم   
لمجموعـة  لبينما بلغ متوسط فاقد االحتفاظ   ،)  ٢.٥٨(للمجموعة الضابطة 

  .)  ١.٩٦(التجريبية 
  

فوجـدت أـا   ) ت ( وملعرفة داللة الفرق بني اموعتني حسب قيمـة       
وذلك )  ٠.٠١( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ١.٦١( تساوي    

بالطريقـة   الالئي درسناموعة الضابطة  أي  أن  لصاحل اموعة الضابطة ،
 باسـتخدام  ي درسنالالئالتجريبية التقليدية فقدت معلومات أكثر من اموعة 

وهذا ما يوضحه وبالتايل االحتفاظ يف التجريبية أكرب ،  برجمية الوسائط املتعددة 
  ) . ١٤( الشكل  
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٣١ 
 

٠

٠.٥

١

١.٥

٢

٢.٥

٣

التحصيل-االحتفاظ

التجريبية

الضابطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )   ١٤(  شكل                                       
  مقدار فاقد االحتفاظ لكال اموعتني التجريبية والضابطة

 
  . ويتم رفضه  مل يتحققوذا ميكن التقرير بأن الفرض 

السـؤال   عنمتت اإلجابة  باالحتفاظ  الفرض اخلاصومن خالل عرض نتائج 
  .من أسئلة البحث لث الثا
  
  
  
  
  
  
  
  
  



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٣٢ 
 

  : مناقشة النتائج 
  : النتائج املتعلقة بالتفكري العلمي 

داللة إحصائية يف اختبار التفكري العلمي  فرق ذوأثبتت الدراسة عدم وجود  -
  .ككل لكال اموعتني التجريبية والضابطة 

الضـابطة يف االختبـار القبلـي                 درجات اموعـة   وبالنظر إىل متوسط     
ومن تأثري التعلم بالطريقة )   ٢٣(   دول اجلانظر )   ١٧.٨٢ ( جند أنه قد بلغ 

ــة إىل   ــذه الدرج ــة زادت ه ــدول  )   ١٨.١٤(  التقليدي ــر اجل                    انظ
، ومبقارنتها باموعة التجريبية نالحظ أن متوسط درجات اموعة )    ٣٠( 

،  مث زاد )    ٢٣(  انظر اجلـدول  )  ١٧.٤٥(    التجريبية يف التطبيق القبلي 
وهذه الزيادة )  ٣٠( انظر اجلدول )  ١٩.٠٥ ( عد تطبيق التجربة إىل املعدل ب

  .تفوق الزيادة احلاصلة يف اموعة الضابطة 
  

  :يتضح ما يلي )   ٢٩(   وبالنظر إىل اجلدول 
ارتفاع املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف كل مهارة من مهـارات    - 

  .التفكري العلمي إال أا مل تكن دالة إحصائياً إال يف مهارة اختيار الفروض 
  
تنميـة   أدى إىلأي أن التدريس باستخدام برجميات الوسائط املتعددة قـد    -

ىل أن اموعة التجريبيـة  إمهارة اختيار الفروض فقط ،  وترجع الباحثة ذلك 
أنشطة تعليمية تقيس املستويات العليا من التفكري وخاصـة مسـتوى   أعطيت 

  : التركيب   مثل 
  ؟ غالف جوي حييط بالكرة األرضية ماذا ميكن أن حيدث يف حالة عدم وجود  -
 ؟ ماذا تتوقعني أن حيدث لو كانت اململكة العربية السعودية واقعة يف املناطق املتجمدة -
 أشعة الشمس لفترة طويلة ؟ وربرأيك ماذا تتوقعني أن حيدث يف حالة عدم ظه -

  ) .  ٨( انظر امللحق 
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٣٣ 
 

إىل أن األسئلة يف مستوى )  ٨١م ، ص  ٢٠٠٢األنصاري ، ( فقد أشارت     
التركيب تقيس قدرة التلميذ على فرض الفروض أو تعديلها يف ضوء املعلومات 

  التجريبية على الضابطة يف مهارة اختيار الفروض  تفوقت اموعة ااملتوفرة ، لذ
  

كما أن الوسائط املتعددة تلعب دوراً كبرياً يف إعادة بناء املعرفة وإجيـاد  
                ممارســات ابتكاريــه وحماولــة إجيــاد حلــول مبتكــرة للمشــكالت  

  ) .   ١٥٢، ص م  ١٩٩٩الضبيان ، ( وهذا ما أشار إليه 
  

فقد ذكر أن الوسـائط املتعـددة   ) Reeves, 1998 , p 39( أما 
  .تساعد على حل املشكالت اليت تظهر يف عملية التعلم والتعليم 

   
إىل أن )  ١١٥هــ ، ص  ١٤٢٣الـدغيم ،  ( وتتفق الباحثة مع الباحث      

سبب صغر قيمة متوسط الفرق بني اموعتني إىل أن التفكري العلمـي عمليـة   
طويالً وبرامج تدريسية مكثفة  اًمعقدة من العمليات العقلية العليا اليت تتطلب زمن

خالل فترة زمنيـة قصـرية   وطويلة ، وال ميكن تنميتها بسرعة وبدرجة معقولة 
نسبياً كما حدث يف جتربة هذه الدراسة حيث استمر التطبيق شـهر وأسـبوع   

  .وهي فترة غري كافية لتنمية مهارات التفكري العلمي 
  

وعلى ذلك فإن النمو البسيط يف مهارات التفكري العلمي لـدى اموعـة      
التجريبية خالل الفترة اليت مت فيها استخدام برجمية الوسائط املتعـددة يـبني       

إمكانية الوسائط املتعددة يف تنمية مهارات التفكري العلمـي   –حد ما  -إىل  
  . ة أطول لدى املتعلمني إذا مت تطبيقه خالل فترة زمني

  
اليت أثبتت عدم  ) هـ  ١٤٢٣الدغيم ، ( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة       

فاعلية برجمية احلاسب اآليل املستخدمة يف الدراسة يف تنمية التفكري العلمـي  
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٣٤ 
 

لطالب املرحلة الثانوية يف مادة الكيمياء ، إال أا ختتلف معها يف أن  دراسـة      
على اموعة الضابطة يف  ةقت اموعة التجريبيتفو) هـ  ١٤٢٣الدغيم ، ( 

مهارة التعميم ، أما الدراسة احلالية فقد تفوقت اموعـة التجريبيـة علـى    
  .الضابطة يف مهارة اختيار الفروض 

  
اليت أثبتت ) م  ١٩٩٤احملمدي ، ( كما ختتلف الدراسة احلالية مع دراسة     

ة يف الدراسة يف تنمية التفكري العلمـي  فاعلية برجمية  احلاسب اآليل املستخدم
  .  لطالب املرحلة الثانوية يف مادة الفيزياء 

  
                   دراسـة القـاعود وجورانـة    كما ختتلـف مـع دراسـة كـالً مـن         
برجميـات  يف مسـامهة    ، )  ١٩٩٤( العجلـوين   ، ودراسة)م  ١٩٩٦( 

   بغض النظر عن نوع التفكري يف تنمية التفكرياملستخدمة يف الدراسة احلاسوب 
تفوقت اموعة التجريبية علـى   )م  ١٩٩٦( القاعود وجورانة ففي دراسة 

                 العجلـوين  اموعة الضـابطة يف الـتفكري  اإلبـداعي  ، أمـا دراسـة      
فقد تفوقت اموعة التجريبية علـى اموعـة الضـابطة يف     )  م١٩٩٤( 

  . د مهارات التفكري  الناق
  

  : االختبار التحصيلي ب النتائج املتعلقة  -
درسـت باسـتخدام برجميـة    ( أثبتت الدراسة تفوق اموعة التجريبية اليت 

 ) درست بالطريقة التقليديـة  ( الوسائط املتعددة  على اموعة الضابطة اليت 
 : عدة أسباب يف االختبار التحصيلي وقد يعزى ذلك إىل 

تزيد أن الوسائط املتعددة )  Reeves, 1998 , p 39(  ذكر  فقد  -
الدافعية للتعلم عند الطلبة ، كما تساعد تقريب موضوع الـدرس مـن   

عنـد  مستوى إدراك الطالب كما تعمل على حتسني عملية التعلم والتعليم 
  .املعلم والطالب على حد سواء 
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  ) نتائج البحث ومناقشتها : (الفصل الرابع 

٢٣٥ 
 

 أن التعلم بواسطة برجميات الوسائط) م  ٢٠٠٣القرارعة ، ( كما ذكر  -
املتعددة تؤدي إىل زيادة املتعة والتشويق وبالتايل املثابرة واإلقبـال علـى   

  . التعلم ، وجعل املتعلم متحفزاً ونشطاً يف التعلم 
  

)  ٥٣هــ ، ص   ٢٠٠٤الدريويش ، (  كما أشارت نتائج دراسة  -
أن الوسائط املتعددة تنمي القدرات العقلية لدى الطالب من خالل توفري  إىل

ونصوص )  Texts(  كالنصوص املكتوبة : عنصر ذه الربجمية أكثر من 
        والصـور الثابتـة   )   ( Spoken Words or Textsسـموعة   م
 )Still Pictures  (  والصور املتحركـة )Motion Pictures  (

مما ينعكس علـى زيـادة   ، )  Music or Sound(ومؤثرات صوتية  
  .مستويات الفهم والتطبيق  التحصيل الدراسي لديهم وخاصة 

  
 عود زيادة مستوى حتصيل تلميذات اموعة التجريبية إىل أن املعلمةترمبا  -

يف بناء املعرفة  ةمشارك ةاستخدمت أنشطة تعليمية تساعد يف جعل  املتعلم
  ) .   ٧(  انظر امللحق هلا  ةسلبية مستقبل توليس

 
قامت الباحثة بتدريس طالبات اموعة التجريبية داخل غرفـة مصـادر    -

التعلم ، وهي غرفة مزودة بتجهيزات وأثاث مريح للطالبات ، كمـا أن  
طريقة ترتيب املقاعد داخل الغرفة منظمة بطريقة التعلم التعاوين مما جيعـل  
 الطالبات يتفاعلن مع بعضهن البعض بشكل أفضل ، مما انعكس اجيابيـاً 

 .   على حتسني أداء طالبات اموعة التجريبية   
  
الوسـائط  وأغلب نتائج الدراسات السابقة اليت تناولت استخدام برجميـة   -

اتفقت على فاعلية برجمية الوسـائط يف تنميـة   املتعددة على التحصيل ، 
ــة   ــل دراس ــيل مث ــن : التحص ــالً م ــامن ، (ك             ، ) م ٢٠٠٦غ
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القرارعـة ،  ( ، ) م ٢٠٠٤الـدريويش ،  ( ، ) م  ٢٠٠٥الدوسري ، (
أبـا  (  ، ) م٢٠٠٣الدريس ، (، ) م ٢٠٠٣عبد احلق ، (، ) م  ٢٠٠٣
السـلمان   ( ،) م  ٢٠٠٠السـحيم ،   ( ، )  م ٢٠٠٠،  السيدو اخليل

الـيت أثبتـت    and (James  (Anthony, 1997ةعدا نتائج دراس)  ١٩٩٩
عدم فاعلية برجمية الوسائط املتعددة يف تدريس طالب قسـم اجلغرافيـا   

  . االبشرية يف جامعة كاليفورني
  

  : النتائج املتعلقة باالحتفاظ 
درست باسـتخدام  ( تفوق اموعة التجريبية اليت  احلالية  أثبتت الدراسة -

درست بالطريقة (  على اموعة الضابطة اليت،  )برجمية الوسائط املتعددة 
قدرة الطالبات على االحتفاظ باملعلومات ،وقد يعزى ذلك يف  ) التقليدية 

صوت " إىل أن الوسائط املتعددة تعرب عن أي معلومة بأكثر من وسيلة من 
أي أن وبالتايل يتم توصيل املعلومة بالشكل املناسب " حركة  –صورة  –

انه لو اشـتركت  و الوسائط املتعددة  تستخدم أكثر من حاسة يف التعليم 
من حاسة من حواس اإلنسان يف إدخال املعلومة ملخ اإلنسان تكون  أكثر

  . فرصه تذكرها أكثر
  
، يف   )م ٢٠٠٣عبد احلق   (ونتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج  دراسة  -

االحتفـاظ   املتعلمني علـى   تساعدأن التعلم عن طريق الوسائط املتعددة 
     القحطاين(    دراسة باملعلومات بشكل أفضل ، وكذلك تتفق مع نتائج 

، حول  إمكانية احتفاظ  )م  ٢٠٠٠ ،   مصطفى( دراسة، و)م  ٢٠٠٥
 .املتعلم باملادة التعليمية يف حالة استخدام الربنامج احلاسويب 

اليت اثبتت أن  )هـ  ١٤٢٣السواط ، ( وتتفق أيضاً مع نتائج  دراسة  -
يف التعليم يؤدي إىل رفـع مسـتوى االحتفـاظ    استخدام احلاسب اآليل 

  . باملعلومات لدى املتعلمني 
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وباجلملة فإنه يظهر أن نتائج هذه الدراسة تتشابه سلباً أو إجياباً مع نتـائج      
ت حول هـذا  معظم الدراسات السابقة ، مما يؤكد على أمهية مزيد من الدراسا

املوضوع ، وهذا ما تبنته الدراسة احلاليـة عنـد احلـديث عـن التوصـيات      
  .  واملقترحات يف الفصل القادم 
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  : اخلامسالفصل 
  )  اخلامتة   ( 

   :ويشمل 
  ملـخــص نتائج البحث 

 التوصيات واملقرتحات                   
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  اخلامتة: الفصل اخلامس 
  

يعاجل هذا الفصل أهم النتائج اليت توصل إليها البحث  ، التوصيات واملقترحات 
  .وخالصة البحث 

  
  :ملخص نتائج البحث : أوالً 

استهدفت هذه الدراسة إىل دراسة فاعلية برجميـات الوسـائط املتعـددة يف       
تدريس اجلغرافيا وأثرها يف تنمية مهارات التفكري العلمي والتحصيل واالحتفاظ 

  .لدى طالبات الصف األول املتوسط 
  
  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية   

التطبيق القبلي الختبار التفكري العلمي أن طالبات امـوعتني  يتضح من  -
التجريبية والضابطة متساويتني يف اكتسام ملهـارات الـتفكري العلمـي    
ويؤكد ذلك عدم وجود داللة إحصائية بني طالبات اموعتني يف اختبار 

 .التفكري العلمي ككل 
  
 :ما يلي يتضح من التطبيق البعدي الختبار التفكري العلمي  -

غري دالة إحصائية بني امـوعتني يف املهـارات   " ت " أن قيمة -أ
–التفسـري   -اختبار صحة الفروض   –حتديد املشكلة : " التالية 

  " .التعميم 
دالة إحصائيا بني اموعتني يف مهارة اختيـار  " ت " أن قيمة  -ب

  .الفروض 
امـوعتني يف اختبـار   غري دالة إحصائياً بني " ت " أن قيمة  -ج

  .التفكري العلمي ككل 



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 )اخلامتة : (الفصل اخلامس 

٢٤٠ 

يتضح من التطبيق القبلي الختبار التحصـيل أن طالبـات امـوعتني      -
واملفـاهيم واحلقـائق   بطة متكافئتني من حيث املعلومات التجريبية والضا

 .املتضمنة يف موضوعات املنهج 
حصائياً دالة إ" ت " يتضح من التطبيق البعدي الختبار التحصيل أن قيمة  -

 .لصاحل طالبات اموعة التجريبية 
دالـة  " ت " يتضح من التطبيق املؤجل لالختبار التحصـيلي أن قيمـة    -

 .  إحصائيا لصاحل اموعة التجريبية فيما خيص مبتغري االحتفاظ 
  

ويف ضوء هذه النتائج ، ترى الباحثة صالحية التدريس باستخدام برجميـات     
ادة التحصيل العلمي لطالبات الصف األول املتوسط كما الوسائط املتعددة يف زي

  .تعمل على بقاء أثر التعلم لديهن ملدة أطول 
  .مع ضرورة إتاحة الوقت الكايف لتنمية مهارات التفكري العلمي 

وأيضاً ضرورة توفر برجميات تعليمية ذات إعداد جيد ومتقن يراعى عند إعدادها 
  .يف مادة اجلغرافيا  أن حيقق هدف تنمية التفكري العلمي

  
  : التوصيات واملقرتحات : ثانياً 
   :التوصيات   !
يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ، ومن خالل ما مت استخالصـه مـن       

  : أدبيات املوضوع ، ميكن اخلروج بالتوصيات التالية 
  

قيام اجلهات املسئولة عن التعليم يف وزارة التربية والتعلـيم  ضرورة  - ١
بوضع خطط مستقبلية لالستفادة من برجميات احلاسب اآليل تتناسب 

  .مع التطورات السريعة يف هذا اال 
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       اإلسراع يف دمج تقنية الوسـائط املتعـددة يف مراحـل التعلـيم      - ٢
مليئة باملفاهيم اردة مما العام ، وخاصة يف مادة اجلغرافيا ألا مادة 

 . جتاهها بامللل تعلمنييشعر امل
تعاون وزارة التربية والتعليم مع املتخصصني يف جمال تقنيات التعليم  - ٣

إنتاج الربجميات التعليمية جمال وجمال تصميم التعليم وعلم النفس ويف 
متعددة الوسائط ، وذلك للوصول إىل أعلى درجات اجلودة يف هذه 

 .حبيث تراعي األصول التربوية والتعليمية الربجميات 
ملنتجة للربجميات التعليمية بإعداد برجميـات أكثـر   قيام الشركات ا - ٤

تطوراً وهلا خاصية التفاعل مع املتعلم ، كما أن تراعى عند إعدادها 
 .أن حتقق هدف تنمية التفكري العلمي لدى املتعلمني بصورة مباشرة 

عقد ندوات وبرامج تدريبية وورش العمل للمعلمات واملشـرفات   - ٥
 .ربنامج التعليمي املتعدد الوسائط التربويات الستخدام وتصميم ال

تضمني برامج تنمية التفكري بأمناطه ضمن مناهج كليـات التربيـة    - ٦
 .واعدد املعلمات 

ختصيص جزء من درجة تقومي املعلمني واملعلمات لتبنيهم أمناط مـن   - ٧
 .السلوك املدعم لتنمية تفكري املتعلمني 

ملسـتويات  إعادة النظر يف أسئلة االمتحانات حبيث تقيس مجيـع ا  - ٨
املعرفية وفقاً لتصنيف بلوم وال تركز على قياس املستويات الـدنيا  

 . فقط  
ضرورة توفري مقاييس خاصة لقياس التفكري بأنواعه وتطبيقها علـى   - ٩

 .الطالب والطالبات يف خمتلف املراحل الدراسية 
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   :املقترحات !
  : ومن خالل نتائج الدراسة تقترح الباحثة ما يلي         

إجراء املزيد من الدراسات تتناول فاعلية برجميـات الوسـائط    - ١
املتعددة يف تنمية مهارات التفكري األخـرى كـالتفكري الناقـد    

  .والتفكري اإلبداعي 
يف بقيـة املـواد الدراسـية    جراء دراسة مشاة هلذه الدراسة إ - ٢

األخرى ويف املراحل التعليمية املختلفة للبنني والبنات ، ومقارنة 
 .ها بنتائج هذه الدراسة نتائج

عمل دراسة حلصر االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمـات   - ٣
 .يف التعليم العام يف جمال الربجميات والوسائط املتعددة 

دراسة كيفية استخدام برجميات الوسائط املتعـددة االسـتخدام    - ٤
 األمثل يف التعليم 

التعليميـة  إجراء دراسة تقوميية لربجميات الوسـائط املتعـددة    - ٥
 .املستخدمة حملياً 

برجميات الوسائط دراسة ميدانية ملعرفة معوقات استخدام إجراء  - ٦
يف تدريس اجلغرافيا يف املراحل التعليميـة يف مـدارس   املتعددة 

 .اململكة العربية السعودية 
إجراء دراسة ملعرفة اجتاهات معلمات العلوم االجتماعية حـول   - ٧

عددة يف تدريس خمتلف املراحـل  استخدام برجميات الوسائط املت
 .الدراسية 

املـواد  عمل دراسة بعنوان برنامج مقترح لتـدريب معلمـات    - ٨
االجتماعية يف تصميم برجميات الوسائط املتعددة واستخدامها يف 

  .التدريس 
  

  
  



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 )اخلامتة : (الفصل اخلامس 

٢٤٣ 

  ملخص الدراسة
اإلطـار العـام   ( اشتملت الدراسة احلالية على مخس فصول تضـمنت     

        للدراسـة ، أدبيـات البحـث ، منهجيـة البحـث ، نتـائج البحــث       
  :وميكن إلجياز ذلك فيما يلي ) ومناقشتها ، اخلامتة 

  
هدفت الدراسة احلالية التعرف على فاعلية الربجميـات التعليميـة ذات      

وأثرهـا يف تنميـة   )  وحدة املناخ ( تدريس اجلغرافيا الوسائط املتعددة يف
مهارات التفكري العلمي والتحصيل و االحتفاظ لدى طالبات الصف األول 
املتوسط باملدينة املنورة  ، وبصورة أكثر حتديداً فإن هذه الدراسة حاولـت  

  :اإلجابة على التساؤالت التالية 
  
ط املتعددة  يف  تنمية مهارات ما فاعلية الربجميات التعليمية ذات الوسائ - ١

  التفكري العلمي لطالبات الصف األول املتوسط  يف مادة اجلغرافيا ؟
ما فاعلية الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة  يف التحصيل العلمي  - ٢

 لطالبات الصف األول املتوسط  يف مادة اجلغرافيا  ؟
تعددة  على قدرة  طالبات ما فاعلية الربجميات التعليمية ذات الوسائط امل - ٣

 الصف األول املتوسط على االحتفاظ يف مادة اجلغرافيا ؟
 
  :ولقد تضمنت الدراسة الفروض التالية   
طالبات اموعتني يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات ال  - ١

 .التجريبية والضابطة يف مهارة حتديد املشكلة بعدياً 
طالبات اموعتني يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات ال  - ٢

 .التجريبية والضابطة  يف مهارة فرض الفروض  بعدياً 
طالبات اموعتني يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات ال  - ٣

 .التجريبية والضابطة يف مهارة اختبار صحة الفروض  بعدياً 
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طالبات اموعتني ئية بني متوسطي درجات يوجد فرق ذو داللة إحصاال  - ٤
 .التجريبية والضابطة يف مهارة التفسري بعدياً

طالبات اموعتني يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات ال  - ٥
 .التجريبية والضابطة يف مهارة التعميم  بعدياً 

 طالبات اموعتنييوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات ال  - ٦
يف مهارة التعميم  )  الاليت درسن بالطريقة التقليدية ( التجريبية والضابطة 

 .بعدياً 
طالبات اموعتني يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات ال  - ٧

 .التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري العلمي ككل بعدياً
اموعتني طالبات يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات ال  - ٨

 .التجريبية والضابطة  يف االختبار التحصيلي بعدياً 
طالبات اموعتني يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات ال  - ٩

 ) .االحتفاظ ( التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي املؤجل 
 

طالبة من طالبـات   ٩٥وطبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية بلغت    
هـ ، علمـاً   ١٤٢٨ -هـ  ١٤٢٧ول املتوسط للعام الدراسي الصف األ

     طالبـة  )  ٨٨( إلجابـات  نهائي لنتائج االختبار قد استند بأن التحصيل ال
نظـراً  )طالبة للمجموعة الضابطة  ٤٤طالبة للمجموعة التجريبية و ٤٤(  

  . طالبات من اموعة الضابطة  ٣طالبات من اموعة التجريبية و  ٤لغياب 
  

  . واستخدم يف هذه الدراسة املنهج التجرييب    
  

التجريبية والضابطة يف كل : ولقياس األداء القبلي والبعدي يف اموعتني    
من اختبار التفكري العلمي والتحصيل الدراسي واالحتفاظ ، أعدت الباحثة 

حتديد املشـكلة ، اختيـار   ( لتفكري العلمي يضم املهارات التالية ل اًاختبار
، كمـا أعـدت   ) الفروض ، اختبار صحة الفروض ، التفسري ، التعميم 
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الفهم ، التطبيق ،  التذكر ،( الباحثة اختباراً حتصيلياً يقيس املستويات التالية 
علـى امـوعتني    ، وطبقت األدوات البحثية قبلياً) التحليل ، التركيب 

التجريبية والضابطة ، مث درست اموعة التجريبية باستخدام برجمية الوسائط 
املتعددة واموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية ، وطبقـت األدوات  

س مباشرة ،  وبعد مرور ثالثـة أسـابيع مت   البحثية بعدياً بعد انتهاء التدري
ولقد قامت الباحثة بنفسها ) .  االحتفاظ ( تطبيق االختبار البعدي املؤجل 

  .بالتدريس للمجموعتني 
  
  :والختبار فروض هذه الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية  
  .املتوسطات احلسابية  - ١
 .االحنرافات املعيارية  - ٢
  ) .ت ( اختبار  - ٣
 )η2(مربع إيتا  - ٤

 
 

  : وكان من أهم نتائج البحث ما يلي 
بـني  )  ٠.٠١( داللة إحصائية عند مستوى ق ذو عدم وجود فر - ١

حتديـد  : ( اموعتني التجريبية والضابطة يف املهـارات التاليـة   
 .بعدياً) التعميم  –التفسري  -اختبار صحة الفروض –املشكلة 

بـني  )  ٠.٠١( داللة إحصائية عنـد مسـتوى    ق ذووجود فر - ٢
 اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة اختيار الفروض بعـدياً  

 . وذلك لصاحل اموعة التجريبية 
بـني  )  ٠.٠١( داللة إحصائية عند مستوى  وعدم وجود فرق ذ - ٣

 .اموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري العلمي بعدياً
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بـني  )  ٠.٠١( داللة إحصائية عنـد مسـتوى    وذ وجود فرق - ٤
وذلك اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي  بعدياً 

 .لصاحل اموعة التجريبية 
بـني  )  ٠.٠١( داللة إحصائية عنـد مسـتوى    ووجود فرق ذ - ٥

          اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبـار البعـدي املؤجـل    
 . ، وذلك لصاحل اموعة التجريبية ) ظ االحتفا( 

 
ومن خالل النتائج السابقة مت التوصل إىل عدد من التوصيات والـيت     

  :من أمهها 
            اإلسراع يف دمـج تقنيـة الوسـائط املتعـددة يف مراحـل التعلـيم        - ١

املفاهيم اـردة ممـا   مليئة بالعام ، وخاصة يف مادة اجلغرافيا ألا مادة 
 .جتاهها بامللل  يشعر املتعلم

تعاون وزارة التربية والتعليم مع املتخصصني يف جمال تقنيـات التعلـيم    - ٢
وجمال تصميم التعليم وعلم النفس ويف إنتاج الربجميات التعليمية متعددة 
الوسائط ، وذلك للوصول إىل أعلى درجات اجلودة يف هـذه الـربامج   

 .ية حبيث تراعي األصول التربوية والتعليم
عقد ندوات وبرامج تدريبية وورش العمـل للمعلمـات واملشـرفات     - ٣

 .التربويات الستخدام وتصميم الربنامج التعليمي املتعدد الوسائط 
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  املصادر                         
  واملراجع 
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  : املصادر
 .القرآن الكرمي -
        مسـلم بـن احلجـاج  ، كتـاب     ) .  هــ  ١٤٠٤(  صحيح مسلم -

باب وجوبِ امتثَالِ ما قَالَه شرعا دونَ ما ذَكَره صلى الفضائل ، 
 ،  ١٥ج ،الـرأي من معايِشِ الدنيا علَى سـبِيلِ   اهللا عليه وسلم

  .دار اخلري ، بريوت ، ٢٣٦١: رقم  احلديث 
 

 : املراجع العربية 
نظم الوسائط املتعددة عرب ) . هـ  ١٤١٩( حسني مصيلحي سيد أمحد ،  -

، العـدد   احلربيـة  جملة كلية امللك عبد العزيزشبكة اإلنترنت ، 
 .  ١٢٧ – ١٢٤، ص ص األربعون 

 
وثيقة منهج املـواد  ) .   هـ  ١٤٢١( األسرة الوطنية للعلوم االجتماعية  -

 . االجتماعية يف التعليم العام باململكة العربية السعودية 
 
مقدمـة  ) .  ١٩٩٤( غزاوي ، حممد ذبيان و يوسف ؛  لاسكندر ، كما -

 العـني ،  ،  اإلمارات العربية املتحـدة  ، يف التكنولوجيا التعليمية 
 . مكتبة الفالح

 
أثر استخدام الفيديو واحلاسوب ) . م  ٢٠٠١( األكليب ، فهد آل عمرو  -

يف تدريس املصطلحات اجلغرافية على التحصيل الدراسي لتالميـذ  
، العـدد   ،  جملة التعاون) دراسة جتريبية ( الصف األول املتوسط 

 .  ٣٠٧  - ٢٨١،ص ص ٥٣
 
ية برنامج تدرييب لتنميـة بعـض   فعال) . م  ٢٠٠٢( األنصاري ، اعتماد  -

كفايات توجيه أسئلة املستويات العليا من التفكري لدى معلمـات  
    رسـالة ماجسـتري   اجلغرافيا يف املرحلة املتوسطة باملدينة املنورة ، 
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           جبـدة ، قسـم التربيـة و   ، كليـة التربيـة    )غري منشورة ( 
 . علم النفس ، جدة 

 
أثر دراسة العلوم على الـتفكري  ) . م ١٩٨٥( األنصاري ، سامية لطفي  -

جملة ،  العلمي لدى طالب الثانوية باململكة العامة العربية السعودية
، ص ص  ١٧، مجعيات املكتبات املدرسية ، الد  صحيفة املكتبة

٤٦ -٢٨ .   
  
، القاهرة  ٣، ط املعجم الوسيط) . هـ ١٩٩٢( وآخرونأنيس ، إبراهيم  -

 .١جممع اللغة العربية ،ج
 
فعالية استخدام تقنيـة التشـعب   ) .م  ٢٠٠٤(خبش ، هالة طه عبد اهللا  -

النصي يف تدريس الكيمياء لطالبـات السـنة األوىل يف املسـتوى    
جملة مركـز  اجلامعي بكلية العلوم جامعة امللك عبد العزيز جبدة  ، 

ص ص  ١٣، السـنة   ٢٦، جامعة قطر ، العدد البحوث التربوية 
٩٤   -٦٥ . 

 
ــرمحن  - ــتفكري العلمــي و) . هـــ  ١٤١٩( الربيــدي ، عبــد ال          ال

 .  ١٣٢، املنتدى اإلسالمي ، لندن ، العدد  جملة البيان،  اإلبداعي
 
، حممد ؛ ونصر اهللا ، شاكر ؛ و حممد ، رامي ؛ و عطية حممـود   بصبوص  -

، عمـان ،   ئط املتعددة تصميم وتطبيقاتالوسا) . م ٢٠٠٤( 
 . األردن ، دار اليازوري العلمية 

 
، القاهرة   تكنولوجيا التعليم والتعلم) . م ١٩٩٨(البغدادي ، حممد رضا  -

 .  دار الفكر العريب 
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،  ٤،ط فصول يف التفكري املوضوعي) . م  ٢٠٠٥( بكار ، عبد الكرمي  -
   .جدة  ،  دار البشري

 
منـاهج البحـث يف   ) .م ١٩٩٠( جابر ، جابر عبد احلميد ؛ وآخرون   -

 . ، دار النهضة العربية ، القاهرة  التربية وعلم النفس
  
فاعلية مدخل األحداث اجلارية غـري   ) .م  ٢٠٠٧( اجلاعوين ،  سوسن  -

دراسة : املباشر يف تنمية التفكري العلمي و التحصيل و االحتفاظ
على مقرر التاريخ لدى تلميذات الصف الثالـث املتوسـط يف   

جامعة طيبة  ، ) غري منشورة ( رسالة ماجستري ،   املدينة املنورة
 املنورة  كلية التربية ، قسم املناهج وطرق التدريس ، املدينة

  
 

إعداد االختبارات املوضوعية بني الواقع ) .١٩٩٩( جان ، حممد صاحل  -
 . دار الطرفني ، املكتبة املكية،  مكة املكرمة ، واملأمول

 
تعلـيم الـتفكري مفـاهيم    ) . م ١٩٩٩(جروان ، فتحي عبد الرمحن   -

 .العني ، دار الكتاب اجلامعي  .وتطبيقات 
 
مقرر مقترح لتنمية  مهـارات  ) . هـ ١٤٢٤(اجلريوي ، سهام سلمان  -

تقومي الربجميات التعليمية ضمن برنامج اإلعداد املهين للمعلمـة يف  
، كلية  )منشورة     غري(رسالة ماجستري ، كليات التربية للبنات 

 .التربية، الرياض 
 
ة بعض القيم برنامج وسائط فائقة لتنمي) . م  ٢٠٠٤(مجال الدين ، هناء  -

البيئية لدى تلميذات املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية   
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، جامعة القاهرة   التربوية ، معهد الدراسات جملة العلوم التربوية
  ٥١-٣العدد األول ، ص ص 

 
أثر استخدام منوذج ويتلي يف تنميـة  ) .  م ٢٠٠٣( اجلندي ، أمينة السيد  -

التحصيل ومهارات عمليات العلم األساسية والتفكري العلمـي  
جملة التربيـة  لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مادة العلوم ، 

، اجلمعية املصرية للتربية العلمية ، كلية التربية ،جامعـة   العلمية
 .  ٢٩ -١ص ص ، عني مشس ، الد السادس ، العدد األول 

 
برامج احلاسب التعليمية أصـنافها  ) . م  ٢٠٠١(أبا احلسن ، خالد حممد  -

، اإلدارة العامة للعالقات والتوجيـه   جملة األمنوكيفية انتقائها ، 
  .  ٨٩ -٨٦، ص ص ٥١بوازارة الداخلية ، العدد 

 
أثر تدريس العلـوم مبصـاحبة   . م )  ١٩٩٤( حسنني ، أماين احملمدي   -

اآليل على تنمية التفكري العلمي والتحصيل لدى طالب احلاسب 
، معهـد   )غري منشـورة  ( رسالة ماجستري املرحلة الثانوية ، 

 . جامعة القاهرة ، الدراسات التربوية 
  
مناهج البحث وطرق ) . م  ١٩٩١( أبو حطب ، فؤاد ؛ وصادق ، آمال  -

ــة و ــوم النفســية والتربوي ــل اإلحصــائي يف العل       التحلي
 . ، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية  جتماعيةاال

  
سياسـة التعلـيم يف   )  . م  ١٩٨٩(احلقيل ، سليمان بن عبد الـرمحن    -

 .، الرياض   ٣ط.  اململكة العربية السعودية
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تصميم وإنتاج الوسائل ) . هـ  ١٤٢٢-م٢٠٠٢( احليلة ، حممد حممود  -
 .عمان ، دار املسرية .  التعليمية التعلمية

 
تكنولوجيا التعليم من أجـل تنميـة   ) .  م٢٠٠٢( احليلة ، حممد حممود  -

 . عمان ، دار املسرية . التفكري 
 
التدريب باسـتخدام تطبيقـات   ) . م  ٢٠٠٢( اخلطيب ، حممد شحات  -

  ٤٦، العدد  جملة التدريب والتقنيةالتقنيات املتعددة الوسائط ، 
 .  ٣٧ – ٣٦ص ص 

 
؛و املهندس ، أمحد ؛ وأبـو اخلـري ، حيـي ؛ و    اخلطيب ، حممد شحات  -

التفكري العلمي لدى طالـب  . )   م ١٩٩٧(الضبيان ، صاحل 
 التعليم العـام يف اململكـة العربيـة السـعودية الواقـع و     

 .الرياض ، مكتبة العبيكان . الطموحات
 
فاعليـة  ) . م ٢٠٠٠( السيد ، جيهان كمال  ؛ و أبا خيل ، فوزية حممد -

الوسائط املتعددة على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات اسـتخدام  
مناذج الكرة األرضية يف مادة اجلغرافيا لدي طالبات الصـف األول  

  دراسات يف املناهج وطرق التدريسجملة ، املتوسط مبدينة الرياض 
 . العدد السابع والستون ،اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس 

 
أثر الـتعلم باسـتخدام   ) . م ٢٠٠٣(، مناهل بنت عبد العزيز   الدريس -

يف رياض األطفال  الوسائط املتعددة على تعلم املفاهيم الرياضية
جامعـة  .  )غري منشـورة  ( رسائل ماجستري  . مبدينة الرياض

 ، الرياض امللك سعود ، كلية التربية 
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أثر استخدام الوسـائط  .  ) م  ٢٠٠٤(الدريويش ، أمحد عبد اهللا إبراهيم  -
املتعددة على حتصيل طالب الصف الثاين املتوسـط يف مـادة   

                   رســالة ماجســتري  ،  العلــوم مبدينــة الريــاض   
قسـم  ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ،    )غري منشورة(

 . الرياض وسائل وتكنولوجيا التعليم ،
 
أثـر اسـتخدام برجميـة مقـرر     . ) م  ٢٠٠٣(الدعيلج ، مها عبد اهللا  -

الرياضيات املنتجة حملياً على حتصيل طالبـات الصـف الثـاين    
.  )غري منشـورة  ( رسالة ماجستري  متوسط مبدينة الرياض ،

 ئل وتكنولوجيا التعليم ، الرياض جامعة امللك سعود ، قسم وسا
 
أثر تـدريس الكيميـاء   ) . هـ ١٤٢٣( الدغيم ، خالد إبراهيم صاحل  -

اآليل لطالب املرحلة الثانوية يف تنمية التفكري العلمـي   باحلاسب
ــاء ،   ــادة الكيمي ــو م ــاه حن ــتري واإلجت ــالة ماجس                 رس

، جامعة امللك سعود ، كلية التربيـة ، قسـم    )غري منشورة(
 .املناهج وطرق التدريس 

  
فعالية مدخل املصادر األصـلية  ) . هـ ١٤٢١( دمياطي ، فوزية إبراهيم  -

التاريخ لتنمية مهارات التفكري اإلبـداعي لـدى تلميـذات     يف
رسالة التربيـة وعلـم   ،  ) دراسة جتريبية ( املرحلة املتوسطة  

              ، ص  ١٢، اجلمعيـة العلميـة السـعودية ،  العـدد      النفس
١٨٥ -١٢٧ . 

  
أثر استخدام الوسائط املتعددة  .  ) م  ٢٠٠٥( الدوسري ، علي مبارك  -

مادة قواعد اللغة العربية للصف األول املتوسط باملدارس  يف تعلم
،  )  غـري منشـورة  (رسالة ماجستري ،  األهلية مبدينة الرياض
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          قسم وسائل وتكنولوجيـا  ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية 
 .الرياض التعليم ،

 
             االجتـاه املعاصـر يف تـدريس    ) . هــ   ١٤١٦( الديب ، فتحـي   -

 .الكويت ، دار القلم   .العلوم 
 

        ، دار  اجلامعــة والتــدريس اجلــامعي ) .م ١٩٨٨( راشــد ، علــي  -
 .الشروق ، جدة 

 
فاعلية استخدام إسـتراتيجية  )  . م  ٢٠٠٢ (الردادي ، رانية ناصر حامد  -

االستقصاء يف تنمية مهارات الـتفكري العلمـي والتحصـيل    
واالحتفاظ لدى طالبات قسم التاريخ بكلية التربيـة باملدينـة   

،كليـة التربيـة    )غري منشورة ( رسالة ماجستري  ، املنورة 
 .للبنات جبدة 

  
     وعبـد املـنعم ، سـعيد               ، زغلول ، حممد ؛وأبـو هرجـة ، مكـارم     -

   تكنولوجيا التعلـيم وأسـاليبها يف التربيـة    ) . م  ٢٠٠١(
 . ،  مصر ، مركز الكتاب للنشر  الرياضية

 
 .، القاهرة ، مكتبة مصر  التفكري العلمي، )  ١٩٨٨( زكريا ، فؤاد  -
  
تعليم التفكري رؤية تطبيقيـة يف تنميـة   . ) م  ٢٠٠٣(   حسن ، زيتون  -

 . ، القاهرة ، عامل الكتب  العقول املفكرة
  

             تصـميم التـدريس رؤيـة    ) . هــ  ١٤٢١( زيتون ، حسن حسني  -
  .  ، القاهرة ، عامل الكتب )  ١( ، الد  منظومية
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، عمـان ، دار   أساليب تدريس العلـوم ) . م  ٢٠٠٥( زيتون ، عايش  -
 . الشروق 

  
        التــدريس مناذجــه ) .  م ٢٠٠٥(كمــال عبــد احلميــد ، زيتــون  -

 .  ، عامل الكتب ، القاهرة ومهاراته
  

تكنولوجيا التعليم يف عصـر  ) . م  ٢٠٠٢(زيتون ، كمال عبد احلميد  -
 . ، القاهرة ، عامل الكتب واالتصاالت املعلومات

  
منظومة تكنولوجيا التعلـيم   ) . م ٢٠٠٣( سامل ، أمحد و سرايا ، عادل   -

 .الرشد  الرياض ، مكتبة 
 
أثر استخدام الوسائط املتعددة ) . م ٢٠٠٠(السحيم ، فاطمة حممد حسن  -

على حتصيل طالبات الصف الرابع االبتدائي يف مادة العلوم مبدينة 
جامعـة امللـك   ،    )غري منشورة(رسالة ماجستري  ، الرياض

 قسم وسـائل وتكنولوجيـا التعلـيم ،   ، سعود ، كلية التربية 
 .الرياض

 
،   مناهج الدراسات االجتماعيـة ) . م  ١٩٩٠( جودت أمحد  سعادة ، -

 . دار العلم للماليني ، بريوت 
 
تدريس مهارات التفكري مع مئات . ) م  ٢٠٠٣( أمحد  تسعادة ، جود -

 .، عمان ، األردن ، دار الشروق  األمثلة التطبيقية
 
مدى ممارسـة املعلمـات ألسـاليب    ) .  ١٩٩٨( السعيد ، هدى راشد  -

ض التفكري العلمي مع تلميذات املرحلة االبتدائية مبنطقـة الريـا  
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، جامعة امللك سعود ) غري منشورة ( رسالة ماجستري التعليمية ، 
 .الرياض 

 
 تطبيقات احلاسوب يف التعليم) . هـ ١٤٢٥(سالمة ، عبد احلافظ حممد  -

 .الرياض ، دار اخلرجيي  
  

م الوسـائط املتعـددة   تصـمي ) .م  ٢٠٠٣(سالمة ، عبد احلافظ حممد  -
 . ، الرياض ، دار اخلرجيي وإنتاجها 

 
أثـر اسـتخدام الوسـائط    ) . م  ١٩٩٩(السلمان ، محد بن عبد العزيز  -

املتعددة على حتصيل طلبة الصف السـادس االبتـدائي عنـد    
دراستهم مادة الرياضيات للصـف األول املتوسـط يف مدينـة    

جامعـة امللـك   ،    )غري منشورة(رسالة ماجستري ،   الرياض
 قسم وسـائل وتكنولوجيـا التعلـيم ،   ، سعود ، كلية التربية 

 . الرياض
 
إنتاج الدروس والربامج التعليميـة تطويـع   ) . م  ١٩٩٢( سليم ، حممود  -

    جملـة عـامل   أقراص الفيديو الشائعة لألغـراض التعليميـة ،   
 ) . ٣١(، السنة الثانية ، العدد  االقتصاد

 
) .  ١٩٨٩(  ؛ و عبد القادر ، حممد ؛ و النمـر ، عصـام   مسارة ، عزيز  -

 . ، األردن  ٢، دار الفكر ، ط  مبادئ القياس والتقومي يف التربية
 
أثر اسـتخدام احلاسـب اآليل يف   ) . هـ ١٤٢٣( السواط ، فهد عايض  -

االحتفاظ بالتعلم لدى طالب الصف الرابع االبتدائي يف مـادة  
جامعة أم القرى  ،    )غري منشورة(رسالة ماجستري   اجلغرافيا،

 . ، مكة املكرمة كلية التربية ، قسم املناهج وطرق التدريس 
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تـدريس الدراسـات   ) . م  ٢٠٠٢( السيد ، جيهان كمـال حممـد    -
 . ،دار الرشد  ٢ط.  االجتماعية

  
أساسيات وتطبيقات يف علـم  ) . م  ٢٠٠٦( شاهني ، جنوى عبد الرحيم  -

 . ، القاهرة املناهج ، دار القاهرة 
 
الوسـائل التعليميـة   ) . هــ  ١٤٢٣. ( الشرهان ، مجال عبد العزيز  -

، الريـاض ، مطـابع    ٣ط.  ومستجدات تكنولوجيا التعليم
 .احلميضي  

 
           و درويش، لة ؛و جـابر ، مـاهر ؛و حـرب ، نائـل    شلباية ، مراد ؛  -

، عمان ، األردن ،  تطبيقات الوسائط املتعددة) .  م ٢٠٠٢( 
 . دار املسرية 

  
تـدريس  ) .  ١٤١٨( الشهراين ، عامر عبد اهللا وسعيد حممد السـعيد   -

 .، جامعة امللك سعود ، الرياض  العلوم يف التعليم العام
  

دراسة مقارنة ألمناط التفكري بـني طـالب   ) . م  ١٩٨٥( صاحل ، أمحد  -
   رسالة دكتـوراه  القسمني العلمي واألديب باملرحلة اجلامعية ، 

 .  ، كلية التربية ، جامعة اإلسكندرية  )غري منشورة ( 
 
  . التـفــكــري ) . هــ   ١٤٢٣( الصقهان ، عبد اهللا بن عمـر   -

 .الرياض  مؤسسة املمتاز 
  



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 املصادر واملراجع 

٢٥٨ 
 

منظومة الوسـائط املتعـددة يف   ) . م  ١٩٩٩( الضبيان ، صاحل موسى  -
، القـاهرة ، مركـز    ١، ط التعليم الرمسي تكنولوجيا التعليم

 . الكتاب للنشر 
  

الشـارقة ،  .  الثقافـة والتقانـة  ) . م  ٢٠٠١( عايش ، حممد إبراهيم  -
 . اإلمارات العربية املتحدة ، دائرة الثقافة واإلعالم 

 
فاعليـة اسـتخدام منحـى    . ) م  ٢٠٠٣.( عبد احلق ، زهرية إبراهيم  -

تكنولوجيا املعلومات على الوسائط املتعددة املتكامل املستند إىل 
 رسالة دكتـوراه   ،  حتصيل الطلبة يف كليات اتمع  يف األردن

جامعة عمان العربية للدراسـات العليـا ،    ، )غري منشورة ( 
 .األردن 

 
         ١٩٩٢(   وطاهر ،ميسـرة ؛ و مهـين ، حيـي   عبد السالم ، فاروق ؛  -

، دار البشـائر   مدخل إىل القياس التربـوي والنفسـي  ) . م
 . اإلسالمية ، بريوت ، لبنان 

  
فعالية وحـدة يف الدراسـات   ) . م ١٩٩٩( عبد الرمحن ، حممد السيد  -

االجتماعية لتنمية بعض املفاهيم السكانية لدى تالميذ الصـف  
، القاهرة   )غري منشورة ( رسالة ماجستري اخلامس االبتدائي ، 

 ملناهج وطرق التدريس جامعة عني مشس ، كلية التربية ، قسم ا
 
 ) م  ٢٠٠٤( عبد املنعم، منصور أمحد ؛ وعبد الرزاق، صالح عبد السميع  -

القاهرة ، مكتبـة   ، الكمبيوتر والوسائط املتعددة يف املدارس
 .زهراء الشرق 
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أمنـاط الـتعلم والـتفكري    ) .  ٢٠٠٢( عبد اهلادي ، مجال الدين توفيق  -
      علمي العلوم قبـل اخلدمـة  وعالقتها مبهارات التفكري العلمي مل

، العدد  دراسات يف املناهج وطرق التدريس، "  تتبعيهدراسة " 
       الثامن والسـبعون ، اجلمعيـة املصـرية للمنـاهج وطـرق      

 .  ٨١-  ٤٩، ص ص  التدريس 
 
استخدام وسـائل االتصـال   ) .  هـ  ١٤٢٣(د اهلادي ، حممد فتحي عب -

، مكتبة امللـك   جملة أحوال املعرفة  ،املتعددة يف التعليم املستمر 
  .  ٥٥ -٥٣، السنة السادسة ، ص ص   ٢٤زيز ، العدد عبد الع

 
معوقات استخدام معلمي التاريخ ) .م  ١٩٩٩( عبد الوهاب ، علي جودة  -

)    Multimedia( للوســائط التكنولوجيــة املتعــددة 
، دراسات يف املناهج وطـرق التـدريس    ، واجتاهام حنوها 

ج وطرق التدريس ، العدد الستون ، ص اجلمعية املصرية للمناه
 .  ٧٥ –  ٤٧ص 

 
  الوسائل التعليميـة يف  ) . هـ ١٤٢٠-م ٢٠٠٠( عبيد ، ماجدة  السيد  -

 . دار صفاء ، ، عمان  التربية اخلاصة
 
أثر اسـتخدام إحـدى برجميـات    ). م ٢٠٠٣(العتييب ، فاطمة عبد اهللا  -

اللغة اإلجنليزية على حتصيل طالبات الصف احلاسب اآليل يف مادة 
ــاض ــة الري ــانوي يف مدين ــاين الث                    رســالة ماجســتري ،   الث

جامعة امللك سعود ، قسم وسائل وتكنولوجيا   )غري منشورة ( 
 .التعليم  الرياض 

 
أثر التعليم بواسطة احلاسـوب يف تنميـة   ) .  ١٩٩٤( العجلوين ، حممد  -

قد لدى عينة أردنية من طلبة الصف األول الثـانوي يف  التفكري النا
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، اجلامعـة  )غري منشـورة  (رسالة ماجستري  ،مبحث اجلغرافيا 
 .األردنية ، عمان 

  
،  التصميم التعليمي للوسائط املتعـددة ) .  ٢٠٠١(عزمي ، نبيل جاد  -

 .املنيا ، دار اهلدى للنشر والتوزيع 
 
املدخل إىل البحـث يف العلـوم   . )  م٢٠٠٣( العساف ، صاحل بن محد  -

 . الرياض  ، مكتبة العبيكان ،  ٣، ط  السلوكية
 
،  طرق و أساليب تدريس العلوم) . م ٢٠٠١( عطا اهللا ، ميشيل كامل  -

 .  دار املسرية ، عمان ، األردن 
 
، القاهرة   ٣، ط علم النفس التربوي ) . م  ١٩٩١( عطية ، نوال حممد  -

 . مكتبة األجنلو املصرية 
  

أثر استخدام جهاز عرض برجميات ) .م ١٩٩٩(العمر ، عادل عبد العزيز  -
احلاسب اآليل على التحصيل الدراسي يف مقـرر الرياضـيات   

      رسـالة ماجسـتري  للصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض ، 
، جامعة امللـك سـعود ، قسـم وسـائل      )غري منشورة ( 

 .الرياض . وتكنولوجيا التعليم 
 
تدريس العلـوم  ) . م ١٩٩٧( عمرية ، إبراهيم بسيوين ؛ وفتحي الديب  -

 .، دار املعارف ، القاهرة  ١٤، ط والتربية العلمية 
 
احلاسـوب التعليمـي وتطبيقاتـه    ) .م٢٠٠٤( عيادات ، يوسف أمحد  -

 .عمان ، دار املسرية ، التربوية
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استراتيجيات التفكري العلمي اليت ) . م  ١٩٩٢( عياصرة ، حممد سليمان  -
         يستخدمها الطلبة يف مـرحليت التعلـيم الثانويـة واألساسـية     

كلية ، اجلامعة األردنية ، )رسالة دكتوراه غري منشورة (،  العليا
 .األردن  جرش ،  الدراسات العليا ، 

 
اخلرافـة والـتفكري    ةسيكولوجي) . ١٩٨٤(   عيسوي ، عبد الرمحن  -

 . بريوت ، دار النهضة   العلمي
 
علم الـنفس بـني النظريـة    ) . هـ  ١٤٠٤( عيسوي ، عبد الرمحن  -

 . ، بريوت ، دار النهضة العربية  والتطبيق
 
واقع احلاسـوب يف التعلـيم   ) . هـ ١٤٢١(الغامدي ، جار اهللا أمحد  -

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربيـة ،   العامالثانوي 
 .جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 

 
املعايري الالزمة إلنتاج وتوظيف برامج ) . م  ٢٠٠٦( غامن ، حسن دياب  -

الوسائط املتعددة الكمبيوترية وأثرها على التحصيل باملـدارس  
راسات ، معهد الد )غري منشورة ( رسالة ماجستري ،  عداديةاإل

، جامعة القاهرة ، والبحوث التربوية ، قسم تكنولوجيا التعليم 
  . مصر 

 
أثر تعليم ) . هـ  ١٤٢١( ؛ واملقبل ، غدنانة الفار ، إبراهيم عبد الوكيل  -

اجلغرافيا املعزز باحلاسب اآليل على حتصيل واجتاهات طالبـات  
  العربيةجملة دراسات اخلليج واجلزيرة الصف األول الثانوي ، 

 .  ٣٤ -١، ص ص  ٩٩العدد 
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 تربويات احلاسوب وحتـديات ) . م٢٠٠٠(الفار ، إبراهيم عبد الوكيل  -
 .دار الكتاب اجلامعي ، العني . مطلع القرن احلادي والعشرين 

 
،  استخدام احلاسوب يف التعليم) . م ٢٠٠٢(الفار ، إبراهيم عبد الوكيل -

 . عمان ، دار الفكر  
 
اللقاء التربوي اخلامس األنشـطة  ) . م  ٢٠٠٥( الفراجي ، هادي أمحد  -

، مسقط  التعليمية ودور املشرف واملعلم يف تصميمها وتقوميها 
عمان ، وزارة التربية والتعليم ، املديرية العامة للتعليم ، دائـرة  

 . اإلشراف التربوي 
 
عمان ، .  صناعة العقل يف عصر الشاشة) .  م  ٢٠٠٢( فلحي ، حممد  -

 .الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع 
 
أسس ومبادئ احلاسـب  ) . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣( فودة ، ألفت حممد  -

 . ، الرياض ٢،ط واستخداماته يف التعليم
 
أثر طريقة التعليم بواسطة احلاسوب يف ) .  م ١٩٩٣( القاعود ، إبراهيم  -

حتصيل طلبة الصف األول الثانوي يف تعلم اجلغرافيا يف األردن  ، 
 -٢٢٦، ص )  ٥٢( ، اجلـزء  )  ٨( ، م  جملة دراسات تربوية

٢٥٥  . 
 
أثر التعليم بواسـطة  ) . م  ١٩٩٧( وجورانة ، علي ، القاعود ، إبراهيم  -

بداعي لدى طالبات الصف العاشـر  احلاسوب يف تنمية التفكري اإل
مركـز  ، دراسات مستقبلية  جملة، األساسي يف مبحث اجلغرافيا 

، ص ١، العـدد   ، مصـر  دراسات املستقبل ، جامعة أسـيوط  
 .  ٢١٤ -١٧٥ص
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أثر اسـتخدام اإلنترنـت   ) . م ٢٠٠٥(القحطاين ، حممد عايض حممد  -
وبرجمية تعليمية موجهة على حتصيل تالميذ املرحلة املتوسطة 

ــوم   ــادة العل ــاهيم يف م ــتري              ، للمف ــالة ماجس       رس
جامعة امللك سـعود ، قسـم وسـائل     ، )غري منشورة ( 

 .الرياض . وتكنولوجيا التعليم 
 
م الوسائط التعليميـة يف  أثر استخدا) .   ٢٠٠٣( القرارعة ، أمحد عودة   -

التحصيل العلمي والدافعية للتعلم يف مادة الكيمياء لدى طلبـة  
 مرتفعي التحصيل و منحفضـي التحصـيل للصـف التاسـع     

جامعـة عمـان    ،)غري منشورة (رسالة دكتوراه  ، األساسي
 .العربية للدراسات العليا ، األردن ،عمان 

 
الوسائل التعليمية وتكنولوجيـا   ) .م ١٩٩٩(قنديل ، يس عبد الرمحن  -

الريـاض ، دار   التصـنيف ،  -العالقة  -املضمون  -التعليم 
 . النشر الدويل  

 
العمليات العقليـة يف الـتفكري   ) . م٢٠٠٤( الكحلوت ، أمحد إمساعيل  -

جملـة مركـز   البصري لدى طلبة املرحلة األساسية العليـا ،  
ص  ،١٣لسنة ، ا٢٦العدد جامعة قطر ، ،  البحوث التربوية

 .١٦٠ -١٣٥ص 
     البابطني ، عبـد العزيـز   : كييف ، جيمس ؛ و يلربج ، هريبرت ، ترمجة  -

، الريـاض ،   التفكري التدريس من أجل تنمية) .  ١٩٩٥( 
 . مكتب التربية العريب لدول اخلليج 

 
فعالية الوسائط املتعـددة يف التحصـيل   ) .  م ٢٠٠٤(الل ، زكريا حيي  -

الدراسي وتنمية مهارات إنتاج الشرائح املتزامنة صوتياً لـدى  
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     طالب كلية التربيـة جامعـة أم القـرى باململكـة العربيـة      
، مكتب التربية العـريب  جملة رسالة اخلليج العريب السعودية  ، 

 – ١٣٥ص ، ص )  ٢٥(، س ) ٩٣(لدول اخلليج العريب ،ع 
١٦٢   . 

 
اللحمي ، أديب ؛ واخلوري ، شحادة ؛و سالمة ، البشري ؛ والرزاز  نبيلة  -

، بـريوت ،   ٣، ط احمليط معجم اللغة العربيـة ) . م ١٩٩٦(
 . ١يط ، جاحمل

  
 تـدريس املـواد    . )م ١٩٨٨(اللقاين ، أمحـد ؛ و رضـوان بـرنس     -

 . ، القاهرة ، عامل الكتب  ٣، طاالجتماعية
  

 تدريس املواد  االجتماعية) .  ١٩٩٠( اللقاين ، أمحد ؛ و رضوان برنس  -
 .، القاهرة ، عامل الكتب 

 
تنمية قدرات التفكري عند التالميـذ اقتـراح   ) . م  ١٩٩٦(املانع ، عزيزة  -

مكتـب  ،  رسالة اخلليج العريب ، تطبيق برنامج كورت للتفكري  
 .  ٤٢ -١٥، ص ص   ٥٩العدد التربية العريب ، 

 
التعلم بالوسـائط  . تعريب النابلسي ، ليلى ) هـ١٤٢٥( ماير ، ريتشارد  -

، الرياض ، مكتبة العبيكان ، بالتعاون مع مطابع جامعـة   املتعددة
 . كامربدج، يف الواليات املتحدة 

  
تطوير مناهج اجلغرافيا وطرق تدريسـها يف  ) .  م ١٩٩١( حممد ، إلياس  -

الندوة مراحل التعليم العام يف ضوء املفاهيم األساسية لعلم اجلغرافيا  
 . الرابعة ألقسام اجلغرافيا باململكة العربية السعودية
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) م ٢٠٠٣(  ومرزوق ، سوزان عبد الفتاح  حممد ، مصطفى عبد السميع ؛ -

 . ، القاهرة  ضة مصر  اسيةالكمبيوتر التعليمي مقدمات أس
  

، القـاهرة ،   تفكري بال حدود) . م  ٢٠٠٦( مود ، صالح الدين عرفة حم -
 .عامل الكتب 

  
تعليم اجلغرافيا وتعلمها يف عصر ) .  ٢٠٠٥( حممود ، صالح الدين عرفة  -

 . ، القاهرة ، عامل الكتب  املعلومات
  

جدة ،  ضوء اإلسالمعلم النفس املعاصر يف ) .  ١٩٨٤( حممود ، حممد  -
 .دار الشروق ، 

 
احلاسـب اآليل يف الفصـل    ، )  ١٩٩٨( احمليسن ، إبراهيم بن عبد اهللا  -

جملة احلاسوب الربجميات املوردية  كبديل ، : املدرسي احلديث 
  . ٦-٤، ص ص  ) ٢( العدد ، ، الد األول  السعودية

 
مراحل التعلـيم  مهارات التفكري يف ) . هـ  ١٤٢٢( مصطفى ، فهيم  -

  .، القاهرة ، دار الفكر العريب  العام
فاعلية استخدام برنامج حاسويب يف ) . م  ٢٠٠٠(مصطفى ، حممد حممود  -

تدريس اجلغرافيا الطبيعية يف الصف األول الثانوي يف القطر العـريب  
جملة جامعة دمشق " . دراسة جتريبية يف حمافظة القنيطرة "  السوري 

  ،  ع )  ١٦(، جامعة دمشـق ،     م  للعلوم اإلنسانية والتربوية 
 .٢٧١ -٢٧٠، ص ص )  ١(
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برجميـات   إحدىأثر استخدام ) . م ١٩٩٨(املطريي ، سلطان بن هويدي  -
احلاسوب يف مادة العلوم على حتصيل طالب الصف السـادس  

عة امللـك  جام.  )غري منشورة ( رسالة ماجستري ،  االبتدائي
 الرياض  ،سعود ، قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم 

 
أثر اسـتخدام   ،) م ٢٠٠٤(املطيعي ، عاطف حممد و السيد ، حممد آدم  -

ــدريس الصــور  ــة ت ــددة يف فعالي ــرامج الوســائط املتع          ب
 . ، الد الرابع ، العدد الثاين  جملة كلية املعلمني ، التعليمية  

 
استطالع اجتاهـات الطـالب حنـو    ) . م٢٠٠٠(املناعي ، عبد اهللا سامل  -

استخدام برجميات الوسائط املتعددة يف تـدريس مـادة اللغـة    
جملة جامعـة امللـك سـعود العلـوم التربويـة       ،  اإلجنليزية

 .  ١٢٤ -٩٧، ص ص ١٥ الد،  والدراسات اإلسالمية
 
   إنتـاج الربجميـات    دليـل ) . م  ١٩٩٣( منيزل ، عبد احلميد جملـي   -

 .تونس ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،  التعليمية
  

استخدام احلاسب اآليل يف ) .   ١٤٢٥( املوسى ، عبد اهللا بن عبد العزيز  -
 .، الرياض ،مكتبة تربية الغد  ٣ط .التعليم 

  
أثر استخدام برنامج حاسويب يف تنمية مهارات  ) . ٢٠٠٣( النجار ، نور  -

رسالة   لدى تلميذات الصف اخلامس األساسي فهم اخلارطة 
 سـلطنة  ، جامعة السلطان قابوس   )غري منشورة ( ماجستري 

 .عمان  
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     الـتفكري العلمـي والتربيـة    ) .  ٢٠٠٥( نشوان ، يعقـوب حسـني    -
 .، عمان ، دار الفرقان  العلمية

 
أثر استخدام احلاسب اآليل يف ) .  ١٤٢٢(النمري ، حنان سرحان عواد  -

إكساب الطالبات املعلمات مهارات تدريس اللغـة العربيـة ويف   
غـري  ( رسالة دكتـوراة  ،اجتاهان حنو استخدامه يف التدريس 

 .مكة املكرمة ، ، كلية التربية ، جامعة أم القرى  )منشورة 
 
مدى قدرة مسـاقات الدراسـات   .  ) ١٩٩٣( هجرس ، عطية حسني  -

االجتماعية  على تنمية التفكري العلمي لدى طالب التعليم العـام  
مكتب الفكـر العـريب   ،  جملة التربية املعاصرة ، بسلطنة عمان 

، ص ص     العدد التاسع والعشرون ، السـنة العاشـرة   املعاصر ، 
٢٩٩-٢٦٩ . 

 
ة ؛ و الطرموم وفـاء ؛  ؛ و الشريدة مسيحة ؛ و نقي ،خدجيهالل ، فتحي  -

قياس قدرات ) .م ١٩٩٦( واملانع ، ألطاف ؛ والثاقب ، فدوى 
التفكري العلمي لدى طلبة الثانوية العامة ونظام املقررات يف دولة 

مركز البحوث التربوية واملناهج بدولـة  ،  جملة التربيةالكويت ، 
 ٢٤ -٦، ص ص ، العدد التاسع عشر  السنة السادسة  الكويت

 . 
 
ترمجـة   كيف تعمل الوسائط املتعددة ،) .  ١٩٩٥( هولسينجر، اريك  -

 . مركز التعريب ، الدار العربية للعلوم ، لبنان 
 
 ميـة مهـارات   ندليل املعلـم لت )  . م ٢٠٠٤.( وزارة التربية والتعليم  -

 .١مركز التطوير التربوي ،  ط. التفكري 
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إعداد برنامج لتنمية مهارات التفكري ) . م  ١٩٩٦( يونس ، مجال الدين  -
العلمي ملعلمي العلوم وقياس أثـره يف اكتسـاب تالميـذهم    

، كليـة    )غري منشورة ( رسالة دكتوراه  ،للعمليات العقلية 
  . التربية ، جامعة املنيا 

  
  : مراجع املواقع الكترونية 

  
استرجعت  . الطالب وحتديات املستقبل أمنوذج عملي. عبدالعزيز ، الرويس  -

 : من موقع . ) هـ١٤٢٦  - ٢-٣(:  بتاريخ 
www.almarefa.com/artical.com.ph?id=306  

  
  - ١-١٣( :  استرجعت بتاريخ . التكنولوجيا ومدرسة املستقبل . العنقود  -

   :من موقع . )هـ ١٤٢٦
  www.alyaseer. Gov.sa/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27715http://   
  
تنمية التفكري العلمي لدى الطالب السعودي من . القباع ، مندل عبد اهللا  -

، من ) هـ  ١٤٢٦/  ٣/ ١٧: (  استرجعت بتاريخ .أجل دعم املوهوبني 
  : موقع 

http : //www .minshawi .com/ vb/ printthread> php?t=113  
  
  
"  مؤمتر العملية التعليمية يف عصر اإلنترنت .  " املصري ، صالح   -

  : من موقع ) هـ  ١٤٢٦/  ١/  ٢٨ : (استرجعت بتاريخ 
http://najah.edu/arabic/conferences/it/1.htm  

  
استرجعت بتاريخ .اخلدمات التربوية  أثر احلاسب يف. اليونس ، عبد الكرمي  -
  .  :kha5.jeeran.com\\Http:  من موقع ) هـ   ١٤٢٦/  ٢/  ٢٥( 
  

http://www.almarefa.com/artical.com.ph?id=306
http://najah.edu/arabic/conferences/it/1.htm


فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 املصادر واملراجع 

٢٦٩ 
 

من ) هـ  ١٤٢٨ ٧/ ١٢: ( استرجعت بتاريخ . االختبارات املوضوعية  -
  .  http://nb2.jeeran.com/whatsnew21.htm: موقع 

- Raymonnal L . Sanders , Jr ( 1998 ). GEOTEKS: 
Using GIS and Multimedia Tools for Middle School 
Social Studies, University of Texas At Austin . 

، من موقع )  ھـ ١٤٢٨/  ٤: ( / ١٢استرجعت بتاریخ                             

http://gis2.esri.com/library/userconf/proc98/PROCEED/TO300/PAP27
1/P271.htm. 

 

- Kaufman J. Alan ,  ( 2001 ). GEODISCOVERIES: An 
Interactive Multimedia CD –ROM For Teaching An 
Introductory Geology And Geography   

:                                      ، من موقع ) ھـ  ١٤٢٨/  ٩/ ١٣:( استرجع بتاریخ   

http://gsa.confex.com/gsa/2001AM/finalprogram/abstract_27068.
htm . 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://nb2.jeeran.com/whatsnew21.htm
http://gis2.esri.com/library/userconf/proc98/PROCEED/TO300/PAP27
http://gsa.confex.com/gsa/2001AM/finalprogram/abstract_27068


فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 املصادر واملراجع 

٢٧٠ 
 

  : املراجع األجنبية 
  

- Begoray , John A . (1990 ) .An Introduction              
to hypermedia issues systems , and 
application areas, International Journal 
of Man- Machine Studies No 33 .  

 
- Ferrel, O.& Ferrell.I ( 2002) . Assessing   

Instructional Technology in the 
classroom .   Morketing Educational 
review , Vo.l,12  , No . 3 . 

 

- Jonassen , D , H( 1995 ) . Computers as 
cognitive tools : Learning with technology 
, Journal of Computing of Computing 
in Higher Education, Vol. 6 , U.S.A. 

 

- Krygier , John ; Reeves, Catherine; Cupp , 
Jason; DiBiase, David  (1997 ) . 
"Design, Implementation and 
Evaluation of Multimedia 
Resources for Geography and 
Earth Science Education."  
Journal of Geography in Higher 
Education, V. 21, N.1, p. 17-39 .  

 

 



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 املصادر واملراجع 

٢٧١ 
 

- Proctor D. James & Richardson E. Anthony 
, (1997 ) . Evaluating the 
Effectiveness of Multimedia 
Computer Modules as  Enrichment 
Exercises for Introductory Human 
Geography  , Journal of 
Geography in Higher Education, 
V.21, N.1, P.41-55  . 

 

- Phillips, C. Richard( 1974 )  . Teaching for 
Thinking High School Social 
Studies . Addison Wesley ,London 

 

-  Reves , T . ( 1998 ) . The Impact of media 
and Technology in Schools . A 
research Report Prepared for The 
Bertelsmann Foundation ,               
( University of Georgia ) Feb . 12, p 
1-39. 

 

- Sweany, N.D.,MC Manus, T.F., 
Williams,D.C.and D.Kenneth(1996) 
. The use of cognitive and 
metacognitive strategies in 
hypermedia environment , Paper 
presented at the Ed Media , 
Boston, MA . Jun 1996. 

 



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 املصادر واملراجع 

٢٧٢ 
 

- Tobin, G.T. & Capie , W. ( 1981 )                      
" Relation ships between formal reasoning 
ability , Locus of control . academic 
engement and integratell process skill 
achievement " Journal of Research in 
Science Teaching . Vol . 19 , NO. 2 . 

  

- Mcknight , Clif and John Richardson                  
( 1992 ) Hypermedia in Encyclopedia of 
Library and information Science , Vol 
50, Supplement 13 – N.Y : Marcel Dekker 
. 

 

- Welsh, Erwink( 1992 ) Hypertext , Hypermedia 
and the Humanities . Library Trends. Vol 
40 (4 )Spring. 

 
 
 



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 املصادر واملراجع 

٢٤٣ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 املصادر واملراجع 

٢٤٣ 
 

 

  
  )  ١( امللحق 

 أسماء السادة المحكمين 
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  أمساء السادة احملكمني ) :  ١( امللحق 

٢٧٥ 

االختبار   مساء السادة احملكمنيأ
  التحصيلي

  اختبار التفكري
  العلمي

  بسام أمحد النصر. د 
 بكلية التربية  اجلغرافيا البشرية  ختصصأستاذ مساعد 

  .للبنات باملدينة املنورة 

  ü  

  خدجية خوجة ٠د
 بكليـة التربيـة    وعلم النفسأستاذ مساعد بقسم التربية 

  .جبامعة امللك عبد العزيز جبدة  

ü  ü  

  رضوان فضل الرمحن شيخ. د 
املناهج وطـرق تـدريس العلـوم     ختصصأستاذ مشارك 

  . االجتماعية جبامعة طيبة

ü  ü  

  رانيا ناصر الردادي ٠أ
حماضرة بدرجة ماجستري  ختصص مناهج وطرق تـدريس  

  . العلوم االجتماعية 

ü    

  سحر عبد الغين  عبود ٠د
بكليـة   والصحة النفسـية  التربية  ختصصأستاذ مساعد 

  .للبنات باملدينة املنورة  التربية 

  ü  

  مسري عبد الباسط إبراهيم ٠د 
املناهج وطـرق تـدريس العلـوم     ختصص أستاذ مشارك

  . باملدينة املنورة  االجتماعية جبامعة طيبة

ü  ü  

  مسري معرب. د
جبامعة امللك عبد  أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية

   .العزيز جبدة  

ü  ü  

  فاطمة سيد رمضان ٠د
 بكليـة التربيـة    اجلغرافيا الطبيعية  ختصصأستاذ مساعد 

  .للبنات باملدينة املنورة 

  ü  

  مبارك محدان ٠د
املناهج وطـرق تـدريس العلـوم     ختصص أستاذ مشارك

  .امللك خالد يف أا االجتماعية جبامعة 

ü  ü  

  حممد خريت حممد راشد . د  
الغـة  املناهج وطـرق تـدريس   ختصص أستاذ مشارك 

  . جبامعة طيبةاالجنليزية 

ü    
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االختبار   أمساء السادة احملكمني
  التحصيلي

  اختبار التفكري
  العلمي

  د منصور أمحد غوين . أ 
أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم جبامعة طيبة  باملدينـة  

  .املنورة  

ü  ü  

  مها اليماين ٠د
مناهج وطرق تدريس العلوم بكلية  ختصصأستاذ مساعد 

  .للبنات باملدينة املنورة التربية 

ü  ü  
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  ) ٢( امللحق 

استبانة االختبار 
التحصيلي للسادة 

 المحكمين
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٢٧٨٢٧٨ 
 

  المملكة العربية السعـوديـة
  وزارة التعلـيـــم العـالي
  جـامـعــة طـيـبـــة
  كلية التربية والعلوم اإلنسانية
  قسم المناهج وطرق التدريس

   االختبار التحصيلي
  لوحدة املناخ 

  يف مادة اجلغرافيا 
  الصف األول املتوسط 

  
   :الباحــثة 

  .مناهج وطرق تدريس العلوم االجتماعية :التخصص 
  :عنوان البحث 

  والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول املتوسط باملدينة املنورةفاعلية الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة يف تدريس اجلغرافيا وأثرها يف تنمية مهارات التفكري العلمي 
  إشراف                                                                     

  إبراهيم دمياطيبنت فوزية .د .أ
  هـ١٤٢٨ -هـ١٤٢٧
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٢٧٩٢٧٩ 
 

  
 

 
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  :وبعد 

دى فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل" تقوم الباحثة  حالياً بإجراء دراسة بعنوان 
  .لوم االجتماعية مناهج وطرق تدريس الع: ختصص  على درجة املاجستري يف التربية  وذلك ضمن متطلبات احلصول " طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

لوحدة املناخ للصف األول املتوسط الفصل الدراسي الثاين لعام  )  ، التحليل ، التركيب   التذكر ، الفهم ، التطبيق: ( وقد قامت الباحثة بإعداد اختبار حتصيلي من نوع اختيار من متعدد وفقاً للمستويات املعرفية التالية 
  .هـ  ١٤٢٨ -هـ  ١٤٢٧

  :احلكم على االختبار التحصيلي وفقاً   للمعايري التالية من السادة احملكمني آملة 
  .مدى قياس الفقرات لألهداف -
  .انتماء الفقرة ملستوى األهداف   -
  .مالئمة البدائل لكل فقرة -
  الصياغة اللغوية للفقرات -
  . مناسبة الفقرات ملستوى الطالبات - 

  .وتعين عدم حتقيق املعيار)    û(   وتعين حتقيق املعيار ، أو إشارة )  ü( م على كل سؤال بوضع إشارة وهذا وترجو الباحثة أن يكون احلك
  .، وميكنه كتابة ذلك وتترك الباحثة للمحكم احلرية يف إبداء الرأي فيما يراه مفيداً ألغراض الدراسة ، وذلك يف أي جمال مت تناوله معايري احلكم املذكورة 

  .تعاونكم  وراجية من املوىل أن جيعل ذلك يف موازين حسناتكم  شاكرة لكم حسن



  دى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
 

 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٨٠٢٨٠ 
 

  الباحثة                                              واهللا ويل التوفيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  من متعدد  االختيارسؤاالً من نوع )  ٣٠( بني يديك جمموعة من األسئلة عددها.  
  لكل سؤال أربعة اختيارات ، واحد منها فقط  هي اإلجابة الصحيحة.  

  :بإتباع التعليمات التالية  استعيين باهللا مث أجييب عن مجيع األسئلة
  .، وال تدوين أي شيء يف ورقة األسئلة  يلكأجييب يف ورقة اإلجابة املعطاة  ?
 . يف ورقة اإلجابة  ضعي دائرة حول الفقرة اليت متثل اإلجابة الصحيحة?
 .تأكدي من مطابقة رقم السؤال يف ورقة األسئلة مع ورقة اإلجابة ?
 .أكثر من فقرة على ورقة اإلجابة للسؤال الواحد  تاريال خت?
 .أكثر من فقرة للسؤال الواحد تلغى درجة السؤال  اختيارك يف حالة ?
 .إذا عجزت عن حل السؤال فال تتوقفي بل اتركيه مؤقتاً مث عودي له ثانية ?
 .انتبهي للوقت احملدد حىت ال تفوتك اإلجابة عن بعض األسئلة بسبب ضيق الوقت ?
 .قبل تسليم الورقة  إجابتكراجعي ?
  .تأكدي من كتابة امسك وفصلك ومدرستك يف ورقة اإلجابة فقط ?
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  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

رف الطالبة الغالف تعأن     -١
  .اجلوي

  : يعرف الغالف اجلوي بأنه 
  اهلواء املتحرك أفقياً على سطح الكرة األرضية -أ

منطقة من سطح وزن اهلواء الواقع على أي -ب
  .األرض  

  .طبقات اهلواء احمليطة باألرض إحاطة تامة   -ج
  .نسبة الغازات املوجــودة يف اجلــو   -د

            ج  التذكر

أن تقترح الطالبة بعـض    -٢
التوقعات اليت ميكـن أن  
حتـدث يف حالـة عــدم    
وجود  غالف جوي حييط 

  . بالكرة األرضية 
  
  

غالف جـوي  قد  حيدث يف حالة  عدم وجود  
  :حييط بالكرة األرضية ما يلي  

تصطدم الكـرة األرضـية بالشـهب     -أ
  .واملذنبات 

تنفذ األشعة الضارة على سطح الكرة  -ب
  .األرضية 

  عـدم قدرة األرض على الــدوران -ج
  . و بأ    -د

            د  التركيب
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٢٨٢٢٨٢ 
 

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن تقترح الطالبة بعـض     -٣
التوقعات اليت ميكـن أ ن  
حتدث لو مل حيتوي الغالف 
  اجلوي عل غاز األكسجني

قد  حيدث يف حالة عدم احتواء  الغالف اجلوي  
  : على غاز األكسجني اآليت 

    .لك احليوانات ويقضى على البشرية   -أ
 .تتجمد الكـرة األرضـيــــة   -ب
  .ات ـــاتـبـنـــوت الــمت -ج
  .تــرتـفــع درجـة الـحرارة    -د

            أ  التركيب

أن تستنتج الطالبة أوجـه    -٤
بني الطقـس  االختالف 

  .واملناخ
  

  :يف  خيتلفانمبقارنة الطقس واملناخ جند أما 
  .العناصر نفسها احتوائهما على -أ

  .  كالً منهما تصفان حالة اجلو  -ب
  .ية ــزمنــدة الـــامل -ج
  . ب أ و  -د
  
  

  الفهم 
  )مقارنة ( 

            ج

  
  



  دى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
 

 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٨٣٢٨٣ 
 

  

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
لفقرات ا 

  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن حتدد الطالبة    -٥
العبارة املناسبة ملفهوم 

  .الطقس 

  :أياً من العبارات التالية أقرب ملفهوم الطقس 
  .نسبة الرطوبة يف فصل الصيف  -أ

 .متوسط درجة احلرارة السنوية  -ب
 .اجتاهات الرياح اليومية  -ج

  .  ب و أ  -د

            ج  التطبيق

أن حتدد الطالبة مـن    -٦
ــاهدا  ــالل مش خ
ــاخ   ــر املن لعناص
املوجودة يف اخلريطة 
العنصر الذي ينقصها 

.   

أمامك خريطة للمملكـة  
العربية السعودية مبينة فيها 

  .عناصر املناخ 
هناك عنصر مـن عناصـر   
  : املناخ ال يظهر على اخلريطة  

  .درجة احلرارة   - أ
 .الضغط اجلوي   - ب
  .اح ـــالري -ج
  . الرطوبة والتكاثف -د

            ب  التحليل



  دى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
 

 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٨٤٢٨٤ 
 

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

ــة أن    -٧ ــل الطالب تعل
ارتفاع درجة احلرارة 
يف املناطق احلراريـة  
احملصورة بني مـدار  

  .السرطان واجلدي 

املناطق املدارية احملصورة بني مدار السرطان واجلدي 
  :أشد جهات العامل حرارة بصفة عامة وذلك  بسبب 

  .ودية عليها ـأشعة الشمس عمسقوط -أ
 . ســقــوط أشعة مـائلة عليها -ب
  . وقوعها ضمن نطاق الضغط املرتفع -ج
 . احنراف حمــور الكــرة األرضية  -د

  

  الفهم
  )تعليل ( 

            أ

أن توضح الطالبة يف   -٨
ضوء تعريف املنـاخ  
القاري املدينة الـيت  
  .تتميز باملناخ القاري

  

  : قارياً  اإليها أدناه يعترب مناخهإحدى املدن املشار 
  .ام ــــــالدم-أ

 .ورة ـــرأس تن-ب
  .ورة ــاملدينة املن -ج
  . عـــبـنــي -د

  

  التطبيق
  

            ج

  
  
  



  دى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
 

 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٨٥٢٨٥ 
 

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن تبني الطالبـة العامـل      -٩
الرئيسي الذي يـؤثر يف  

  .مناخ مدينة الظهران  

من أهم العوامـل املـؤثرة يف منـاخ مدينـة     
  : الظهران

  . االرتفاع عن مستوى سطح األرض -أ
  . بة لدوائر العرضــوقع بالنسـامل-ب
  . احـــــــالرياه ـــاجت -ج
  . ةـطحات املائيـرب من املسـالق -د

            د  التطبيق

أن تعلل الطالبـة  أمهيـة     - ١٠
  .عنصر احلرارة

  
  
  

  :يعترب عنصر احلرارة أهم عناصر املناخ 
  .ة ــــــاقــا بالطــدنـمت ألا -أ

  .رارة ـاس درجة احلــهولة قيـــلس -ب
  .لتأثريها القوي عل بقية العناصر األخرى  -ج
  . أ و ب -د

  
  
  

  الفهم
  )تعليل (

            ج



  دى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
 

 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٨٦٢٨٦ 
 

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن تفسر الطالبة العالقـة     - ١١
بني اليابس واملاء واحلرارة           

  العالقة بني اليابس واملاء واحلرارة ميكن تفسري 
   : باآليت 

اليابس ميتص احلرارة ببطء ويفقدها ببطء بينما -أ
  . تص احلرارة بسرعة ويفقدها بــسرعةاملاء مي
 اليابس ميتص احلرارة  بسـرعة  ويفقـدها  -ب

  ويفقدها بينما املاء ميتص احلرارة  ببطء   بسرعة
 .ء ببط 
اليابس واملـاء ميتصـان احلـرارة بسـرعة      -ج
  .ة ـسرعــا بـــقداـــفـــوي
 ء  طـبب صان احلرارةـابس واملاء ميتــالي -د

  .ء  ببط ويفقداا 
  
  
  

  الفهم
  )تفسري (

            ب

  



  دى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
 

 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٨٧٢٨٧ 
 

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

حتدد الطالبة املنطقـة  أن    - ١٢
احلرارية اليت تقع ضمنها 

   .        دولة الكويت 

  بني دائريت عرض تــقـع دولـة الكويت 
٢٨ º٣٠و º االً  ـــمش.  

  : أي أا تقع ضمن نطاق املنطقة 
  .ارة ــاحل  -أ

 .تدلة ـاملع -ب
  .اردة ــلبا-ج
  .الصحراوية   -د

            ب  التطبيق

تبني الطالبة األضـرار  أن   - ١٣
الناجتة من عـدم ظهـور   
أشعة الشمس لفترة طويلة  

  
  

قد حيدث يف حالة عدم ظهور  أشعة الشـمس  
  :لفترة طويلة 

  .النباتات واألشجار ذبول -أ
  .ارتفاع درجة احلرارة    -ب
  . ذوبــان  اجلليــد  -ج
  . أ و ج -د

            أ  التركيب

  
  



  دى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
 

 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٨٨٢٨٨ 
 

  

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن متيز الطالبة بني املدينتني    - ١٤
اللتان ختتلفان يف درجـة  

  .حرارا صيفاً وشتاًء

كال املدينتني التاليتني تتشاان يف درجة احلرارة 
  :صيفاً وشتاًء ما عدا 

  .ر ـــرعـات و عــريـــالق-أ
 .ةــعــجمـاض واملـــالري -ب
  .ـبوك والدمـــــامـتـــ -ج
  . الطـــائف وأبـــهــــا -د

            ج  التحليل

تبني الطالية املقيـاس  أن   - ١٥
املناسب لدرجة حـرارة  

  . اجلو 
  
  

  :نقيس درجة حرارة اجلو من خالل 
  .الترمومترات والترموجرافات -أ

   .اهلــيـجـرومــتـر  -ب
  .إحــساســنا بـهـا  -ج
  .األنــيــمـو مــتر   -د

  

            أ  التذكر

  
  
  



  دى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
 

 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٨٩٢٨٩ 
 

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن تعرف الطالبة الضغط    - ١٦
  .اجلوي 

   :يعرف الضغط اجلوي بأنه 
  .اهلواء املـــحـيط بالكـرة األرضـية  -أ

وزن اهلواء الواقع على أي منطقة من سطح  -ب
  .األرض حـىت أعـلى الغــالف اجلـوي 

اهلواء املتحرك أفـقياً علـى ســــطح    -ج
  الكــــــرة األرضـــيـــــة 

  .نســبــة الغازات املوجودة يف اجلو   -د

            ب  التذكر

أن تعلل الطالبـة  عـدم     - ١٧
شعورنا بثقـل الضـغط   

.           اجلوي على أجسامنا 
  
  

من األسباب اليت جتعلنا ال  نشعر  بثقل الضغط 
  :اجلوي على أجسامنا  ما يلي 

  .دم يعادل ضغط اهلواء الذي فوقنا ضغط ال -أ
ا ـنـامــالضغط اجلوي يقع على أجس -ب

 .ات ـــهــجـع الــــيــمن مج
  اجلوي أعلى من ضغط اهلواء فوقناالضغط   -ج
    أ و ب -د

  الفهم
  )تعليل (

            د

  
  



  دى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
 

 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٩٠٢٩٠ 
 

  

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن توضح الطالبة نطـاق     - ١٨
الضــغط التــابع جلــزر 

   . اندونيسيا 

يف ضوء دراستك ملناطق الضغط العامـة تقـع   
  : جزر اندونيسيا ضمن الضغط  

  .ش  ٣٠ºاملرتفع حول خطي عرض -أ
 .وائي ـتـض االسـفـاملنخ -ب
  .طيب ــع القـــرتفــامل-ج
  . شº ٦٠املنـخـفـض حول  -د

            ب  التطبيق

تنب الطالبـة العامـل   أن   - ١٩
األساسي يف هبوب الرياح  

  
  
  

  :العامل األساسي يف هبوب الرياح  
  .وي ـط اجلـغـالف الضـتـاخ-أ

 .ة ـراريـالف املناطق احلــاخت-ب
  .اختالف خطوط الطول والعرض  -ج
  . احنراف حمور الكـرة األرضـية  -د

  
  

            أ    التذكر

  
  



  دى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
 

 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٩١٢٩١ 
 

  
  

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن تسمي  الطالبة اجلهاز    - ٢٠
ــذي يقــيس ســرعة   ال

   .          الرياح

  :ـالرياح ب اجلهاز الذي يقيس سرعةيسمى 
  .اهليجرومتر  -أ

  . ييتفهرال-ب
  .األنيمومتر  -ج
  دوارة الرياح -د

            ج  التذكر

أن تفسر الطالبة سـبب    - ٢١
احنراف الرياح إىل ميـني  
اجتاهها يف نصف الكـرة  
الشمايل وإىل يسار اجتاهها 

   . يف نصف الكرة اجلنويب 
  
  

الرياح إىل ميني اجتاهها يف نصف الكرة  تنحرف 
ر اجتاهها يف نصـف الكـرة   الشمايل وإىل يسا

  :اجلنويب  وذلك بسبب 
  .ة األرض ـــــرويــك-أ

 .دوران األرض حول حمورها -ب
  . حمـــور األرضاحنراف   -ج
  .بق ـما ســيء مــالش -د

  الفهم
  )تفسري ( 

            ب
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 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٩٢٢٩٢ 
 

  

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

الفقرة انتماء 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن توضح الطالبة فوائـد    - ٢٢
الرياح من خالل اآليـة  

َ وهو الَّذي يرسـلُ  الكرمية  
الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى 

 قَاإِذَا أَقَلَّتا ثابحالًس   لَـدبل اهقْنس
  ا بِـهنجراَء فَأَخالْم ا بِهلْنزفَأَن تيم
  ـرِجخن ككَذَل اتركُلِّ الثَّم نم

األعراف   الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  ٥٧آية 

  

وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشرا بـين َ   : قال تعاىل 
دقَيا ثابحس ى إِذَا أَقَلَّتتح هتمحر االً ي   لَـدبل اهـقْنس

   اتـركُـلِّ الثَّم نم ا بِهنجراَء فَأَخالْم ا بِهلْنزفَأَن تيم
األعراف آيـة    كَذَلك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

٥٧  
  :الرياح  وهي تشري اآلية  الكرمية إىل  فوائد 

تدفع السحب من منطقة إىل أخرى مما يؤدي -أ
  .ار ـــطــوط األمــــقــإىل س
  .وي األرضي ـحتقق التوازن احلراري اجل-ب
  .إحـــيــــــــاء األرض  -ج
  .أوب  -د

            د  التحليل
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 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٩٣٢٩٣ 
 

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن تستنتج الطالبة نـوع     - ٢٣
الرياح  اليت أشارت إليها 

  :اآلية الكرمية 
    ـاحيـلَ الرسرأَنْ ي هاتآي نمو

  ـنم يقَكُمذيلو اترشبم  ـهتمحر
 نوا مغتبتلو رِهبِأَم الْفُلْك رِيجتلو

الـروم    فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
  .٤٦آية 

ومن آياته أَنْ يرسلَ الرياح مبشـرات   :  قال تعاىل
 رِهبِأَم الْفُلْك رِيجتلو هتمحر نم يقَكُمذيلو نوا مغتبتلو

  .٤٦الروم آية    فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
  : وع من أنواع الرياح وهي ذكرت اآلية ن

  .ة ـيـــطبـالرياح الق-أ
 .ية ــومســالرياح امل-ب
  .ارية ــجــالرياح الت -ج
  . سيةــكــالرياح الع -د

            ج  التحليل

أن تعلل الطالبـة سـبب     - ٢٤
اجلبـل   حدوث نسـيم 

  .والوادي 
  

حيدث نسيم اجلبل والوادي بسبب  اخـتالف  
  :الضغط اجلوي  

  .اراً ــهـــالً ونــلي  -أ
 .س واملاء ـابـــبني الي  -ب
  .رتفعات واملنخفضات ـبني امل-ج
  . ةـمجيع أجزاء الكرة األرضي يف -د

    الفهم
  )تعليل ( 

            ج
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 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٩٤٢٩٤ 
 

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  لفقرةا
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

توضح الطالبة أكـرب  أن    - ٢٥
مصادر الرطوبـة علـى   

   . سطح األرض 

  : مصادر الرطوبة على سطح األرض  أكربمن 
  . البــحــار -أ

 .األنـهــار -ب
  .البحـيـرات -ج
  . احملـيـطات   -د

            د  التذكر

تعلل الطالبة إصـابة  أن   - ٢٦
الناس يف الدول اليت تكثر 
فيها السحب مبرض لـني  

  . العظام 
  
  
  

يصاب بعض الناس يف الدول اليت تكثر فيهـا  
  :بسببالسحب مبرض لني العظام 

  .ال ـــبـاع اجلـــفـــارت -أ
 .تسبب مرض لني العظام ن السحب أ -ب
  .مس ـة الشـة التعرض ألشعـلـلق -ج
  .وجـود شحنات سالبة يف السـحب  -د
  
  
  

  الفهم
  )تعليل (

            ج
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 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٩٥٢٩٥ 
 

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن تقارن الطالبـة بـني      - ٢٧
ظـــاهريت الضـــباب 

  . والسحاب 

مبقارنة ظاهريت الضباب والسـحاب جنـد أن   
  :أن الفارق بينهما يف 

  .حب ـف وزناً من السـاب أخـبـالض -أ
 .اب ـبـل من الضـقـب أثـحـالس-ب
السحب تكون يف الطبقات العليـا بينمـا    -ج

  .ح األرض ــطــكون على سـالضباب ي
الضباب يكون يف الطبقـات العليـا بينمـا     -د

  .ح األرض ـطـون على سـكــالسحب ت

  الفهم
  )مقارنة ( 

            ج

أن تقترح الطالبة بعـض    - ٢٨
التوقعات اليت حتدث لـو  
ذاب اجلليد املوجود على 
سطح القـارة اجلنوبيـة   

  .املتجمدة 

لجليد املوجود على سـطح  ل لو حدث ذوبان 
  :فسوف  القارة املتجمدة اجلنوبية 

  .درجة حرارة األرض ترتفع  -أ
 .وتغرق  اجلـزر يرتفع منسوب املياه   - ت
  .ة ـريـزر البحـاجل تكثر  -ج
  . اًـئــيــدث شــحي ال  -د

            ب  تركيب
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 كمني استبانة االختبار التحصيلي للسادة احمل) :  ٢( امللحق 
 

٢٩٦٢٩٦ 
 

  اإلجابة  املستوى  التقويم  اهلدف  الفقرة
  الصحيحة

  مدى قياس
ا لفقرات 
  لألهداف

انتماء الفقرة 
ملستوى 
  األهداف

مالئمة البدائل 
  لكل فقرة

الصياغة 
  اللغوية
  للفقرات

مناسبة الفقرات 
ملستوى 
 الطالبات

أن تسمي الطالبة اجلهـاز     - ٢٩
  .   الذي يقيس الرطوبة 

  :يسمى اجلهاز الذي يقيس الرطوبة بـ 
  .رومتر ـاهليج -أ

  .الباروجراف-ب
  .األنيمومتر  -ج
  .  ب أ و -د

            أ  التذكر

أن حتدد   الطالبة  نـوع     - ٣٠
ــيت  ــاء  ال ــرات امل قط
تشاهدها علـى نافـذة   
   الزجاج يف الصباح الباكر

  
  

عندما تستيقظني من النوم يف الصباح البـاكر  
تشاهدين قطرات من املاء على نافذة زجاجك 

فإن هذه القطرات تعرف أو على أوراق النبات 
  :بـ
  .ر ــطــامل -أ

 .اب ــبـالض-ب
  .ع ـيـقـالص -ج
  .دى ــــالن -د

            د  تطبيق
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  ) ٣( امللحق 

استبانة اختبار التفكير 
 العلمي للسادة المحكمين



  األول المتوسط بالمدينة المنورةدى طالبات الصف فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
  
  

 استبانه اختبار التفكري العلمي للسادة احملكمني ) :  ٣( امللحق 
 

٢٩٨ 

  المملكة العربية السعـوديـة 
  وزارة التعلـيـــم العـالي  

  جـامـعــة طـيـبـــة 
  كلية التربية والعلوم اإلنسانية
  قسم المناهج وطرق التدريس 

  
  اختبار                                                                                         

  التفكري العلمي                                                                                            
  لطالبات  المرحلة المتوسطة

  
  

  .خدجية بنت ناجي حممد غالم  :الباحثــة                                                                                              
  مناهج وطرق تدريس العلوم االجتماعية :التخصص 

  
  :عنوان البحث 

  دى طالبات الصف األول املتوسط باملدينة املنورةفاعلية الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة يف تدريس اجلغرافيا وأثرها يف تنمية مهارات التفكري العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
  إشراف 

  فوزية إبراهيم دمياطي. د .أ
  هـ١٤٢٨-هـ ١٤٢٧ 



  األول المتوسط بالمدينة المنورةدى طالبات الصف فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
  
  

 استبانه اختبار التفكري العلمي للسادة احملكمني ) :  ٣( امللحق 
 

٢٩٩ 

  
 

 
 

 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  :وبعد 
دى طالبات الصف فاعلية الربجميات التعليمية ذات الوسائط املتعددة يف تدريس اجلغرافيا وأثرها يف تنمية مهارات التفكري العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل" تقوم الباحثة  ببحث بعنوان 

  " األول املتوسط باملدينة املنورة 
  .وهذا يتطلب مقياس للتفكري العلمي يتناسب مع عينة البحث -
  . مقياس للتفكري العلمي باالستعانة بعدد من املقاييس األخرى وقد قامت الباحثة بإعداد  -
  : وهذا املقياس حيتوي على مثان مترينات كل مترين يتحدث عن موضوع معني كما حيتوي كل مترين على  مخس حماور وهي  -

  . لقياس مستوى التفكري العلمي  لطالبات الصف األول املتوسط . التعميم  –التفسري  –التأكد من صحة الفرض  –فرض الفروض  -حتديد املشكلة 
  . الرجاء من سيادتكم التكرم يف حتديد مدى صحة متثيل العبارات لقياس ما وضعت لقياسه حتت كل حمور من حماور املقياس -
  .كما ترجو الباحثة إضافة أي عبارات أو تعديالت تروا مناسبة -
  .خبالص شكرها ملسامهتكم الفاضلة يف هذا البحث العلمي  والباحثة تتقدم 

  واهللا املوفق                                                                                                                 
  الباحثة                                                                                                                                              
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٣٠٠ 

 
 

  :أرجو قراءة التعليمات التالية 
  .قدرتك على التفكري العلمي الصحيح يتكون هذا املقياس من مخسة أقسام مستقلة ، تقيس  - ١
 .اقرئي تعليمات كل قسم بدقة تامة ، وكذلك املثال التوضيحي لطريقة اإلجابة  - ٢
 .ي أي عالمة على ورقة األسئلة عضعي إجابتك عن كل مترين على ورقة اإلجابة املنفصلة ، وال تض - ٣
 .إجابتك باآلخرين ، ومتهلي وال تتسرعي يف اإلجابة تذكري أن لكل فرد قدراته اخلاصة يف التفكري ، فال حتاويل مقارنة  - ٤
 .ال تتركي متريناً دون أن جتييب عنه  - ٥
 . ة دقيق ٥٠مدة االختبار  - ٦
 . انتبهي للمدة احملددة لالختبار حىت ال تفوتك اإلجابة على بعض األسئلة  - ٧
 .ال تقليب هذه الصفحة قبل أن يطلب منك ذلك  - ٨

لبحث العلمي بإجابتك على هذا املقياس ، علماً بأن إجابتك لن يطلع عليها سوى الباحثة ولن يستخدم إال خلدمة البحث وتذكري أنك بذلك تسدين خدمة جليلة ل
  . العلمي فقط ، وأن الفائدة املرجوة من هذا البحث سوف تعود عليك وعلى اتمع بالنفع إن شاء اهللا 

      
  مع متنيايت للجميع بالتوفيق ،،،،،،،،
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 استبانه اختبار التفكري العلمي للسادة احملكمني ) :  ٣( امللحق 
 

٣٠١ 

    

ت 
ما
علي
الت

  

  التعميم  التفسير  اختبار صحة الفروض  فرض الفروض  تحديد المشكلة

یبدأ كل تمرین في ھذا القسم بفقرة تشتمل  -
  .على مشكلة معینة 

  
ویل  ي الفق  رة ع  دد م  ن األس  ئلة تمث  ل ك  ل     -

منھا مشكلة  اقرئي كل فقرة ثم األسئلة التي 
  .تلیھا 

  
وقرري بالنسبة لكل س ؤال ھ ل یعب ر فع ًال      -

عن المشكلة الرئیسیة التي توجد في الفقرة 
ویح   ددھا أم أن   ھ یش   یر إل   ى أش   یاء غی   ر      

  .أساسیة 
  
المش كلة  (فإذا كان الس ؤال یعب ر ع ن     -

دائ رة  "في الفقرة فضعي ) الرئیسیة 
ف   ي ورق   ة اإلجاب   ة ح   ول الح   رف  " 

الذي ترین سؤالھ معبرًا عن المشكلة 
  .سیة في الفقرة الرئی

  
الحظي أن ك س وف تض عین عالم ة واح دة      ( 

  ).فقط لكل تمرین 
  

یبدأ كل تمرین في ھذا القس م بموق ف    -
  .یتضمن مشكلة ما 

  
ی أتي بع  ده ع دد م  ن الف روض یمك  ن      -

لك  ل منھ  ا أن یص  لح أو ال یص  لح لح  ل    
  .مشكلة الموقف 

  
اقرئ   ي الموق   ف وح   ددي ف   ي ذھن   ك   -

  .المشكلة المتضمنة فیھ 
  
ث  م أقرئ  ي الف   روض المقترح  ة لح   ل     -

  .المشكلة  
وعلیك أن تقرري ما إذا كان الف رض   -

الذي تقرئینھ یمك ن األخ ذ ب ھ حس ب م ا      
  .جاء في مشكلة الموقف أم ال 

  
ف  إذا كن  ت ت  رین أن الف  رض یتمش  ى    - 

  .مع ما جاء بھ في الموقف 
فضعي في ورقة اإلجابة دائرة  حول   -

  .المقبول الحرف المماثل للفرض 
  
الحظ   ي أن   ك س   وف تخت   ارین فرض   ًا   (

واح     دًا فق     ط ھ     و أنس     ب الف     روض  
   )المقترحة لحل مشكلة الموقف 

   

یبدأ كل تم رین ف ي ھ ذا القس م بعب ارة        -
  .تمثل فرضًا ما 

  
ویأتي بعد العبارة عدد من الطرق التي  -

یمكن اس تخدامھا الختب ار ص حة الف رض      
 .  
  
بعضھا یص لح فع ًال الختب ار ص حة      -

الف  رض وال  بعض اآلخ  ر ال یص  لح  
 . الختبار صحتھ

  
  اقرئي كل عبارة والطرق المختلفة  -

، فإذا كنت ت رین أن الطریق ة   التي تلیھا 
  تصلح فعًال الختبار صحة

" الف   رض فض   عي ف   ي ورق   ة اإلجاب   ة  
ح  ول الح  رف المماث  ل لح  رف   " دائ  رة 

  .ھذه الطریقة 
  
الحظ  ي أن ھن  اك طریق  ة واح  دة لك  ل    ( 

  )الختبار صحة الفرضتمرین تصلح 
  
  

      
  

                         

یتكون كل تمرین في ھذا القسم من  -
  .فقرة یتبعھا عدة تفسیرات مقترحة 

  
أقرئي الفقرة ثم التفسیرات التالی ة    -

  .لھا 
  
ف   إذا كن   ت ت   رین أن التفس   یر     -

یترت    ب عل    ى الفق    رة بدرج    ة 
معقول    ة فض    عي ف    ي ورق    ة     

ح     ول )) دائ     رة (( اإلجاب     ة  
الحرف المماثل لحرف التفسیر 

  .الذي ترتضیھ 
  
الحظي أنك سوف تخت ارین تفس یرًا   ( 

  ) .واحدًا فقط لكل تمرین 
  

ھذا القسم یحت وي عل ى عب ارات تح دد      -
م    دى ش    مول الوص    ف ، أو خص    ائص 

  .معینة ، بجماعة أو ظاھرة معینة  
  
حددي مدى اشتمال الصفة في ك ل   -

عبارة وفي المقاب ل تج دین خم س    
كل ، : یوجد أعالھا ما یلي خانات 

معظ  م ، بع  ض ، غی  ر ص  حیح ، ال 
  .أعرف 

  
  : مع مراعاة اآلتي  

إذا ك ان الوص ف یش مل أف راد     )  : كل (  
  الجماعة  أو الظاھرة

إذا كان الوصف یشمل أغلب ) : معظم (  
  .الجماعة أو الظاھرة 

إذا كان الوص ف ال یمث ل إال   ) : بعض (  
أقلیة  من الجماعة أو جزء من الظ اھرة  

.  
إذا ك ان الوص ف ال   )  : غیر صحیح  (   

ینطبق على الجماعة  أو الظ اھرة نھائی ًا   
 .  
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  التعميم  التفسير  اختبار صحة الفروض  الفروض اختيار  تحديد المشكلة
يصل إىل ميناء جدة يومياً عدد من السفن اليت 
حتمل واردات بالدنا من املنتجـات الزراعيـة   
والصناعية مما يسبب تكـدس املينـاء ـذه    

  .املنتجات
  

ما السؤال الذي ترينه يعبر فعليـاً عـن   
  : المشكلة المطروحة في النص السابق 

  
كيف ميكن التقليـل مـن واردات الـبالد    -أ

  الزراعية والصناعية ؟
ما أنسب اإلجراءات لسحب الـواردات  -ب

 من ميناء جدة أوالً بأول ؟
ما أهم الواردات الزراعية والصناعية الـيت  -ج

 تصل إىل ميناء جدة ؟
أفضل الطرق لزيـادة واردات بالدنـا    ما -د

 الزراعية والصناعية ؟
  
  

وجد مشرف زراعي أن املبيد احلشـري  
اجلديد املستخدم يف القضاء على الذبابـة  
البيضاء اليت تنقل الفريوس املسبب ملرض 
جتعد ورق الطماطم واملستوردة حـديثاً  
بكميات كبرية ال تستقر قطراتـه علـى   
ورقة نبات الطماطم حيث ترتلق وتسقط 

  . على التربة 
لعبـارة  لما الفرض المناسـب  ? 

  :  قةالساب
إرسال كميات املبيد إىل خمازن وزارة  -أ

  .الزراعة حلفظه  
مادام املبيد قد استورد فـريش بـه    -ب

  .نبات الطماطم وال يهم النتائج 
إضافة بعض املواد اليت تقلل السيولة  -ج

  .إىل املبيد اجلديد مث رشه 
املصدرة رد كميات املبيد إىل الدولة  -د

  . له رغم تكاليف الشحن

  
  

التربة الربكانية من أفضل أنواع التربـة  
  .إنتاجاً للمحاصيل الزراعية 

  
ما الطريقة المناسبة للتحقق من  ?

  :  صحة ما تتضمنه العبارة السابقة 
  
  تحليل عينة من التربة الربكانية نقوم ب -أ

زراعة نباتـات خمتلفـة يف التربـة    -ب
 .منوها  الربكانية ومالحظة

قياس مدى احتفاظ كل من التربـة  -ج
 .الربكانية والتربة الرملية باملاء 

زراعة نباتات خمتلفة يف كالً من التربة -د
الربكانية وتربة غري بركانيـة واملقارنـة   

  .. أعرب
  
  
  
  
  

على الرغم من أن الواليـات املتحـدة   
للقمح إال أا األمريكية أول دولة منتجة 

  .تستورد هذا احملصول من دول أخرى 
  
ما التفسير المناسـب للعبـارة    ?

  :السابقة 
  
أسعار القمح الذي تنتجه الواليات   - أ

 .املتحدة األمريكية مرتفعة 
كثرة عدد السكان مما جعل املنتج  - ب

 .ام ـياجـتـي باحــفـال ي
   رداءة نوع القمح الـذي تنتجـه    -ج
 دة ـحــتـاملات ـــواليـــال
 كانيات واخلربةـوفر اإلمـدم تـع -د

  ول  ـذا احملصــة هــزراعـل
  

  ات التي أمامك ؟ما الكلمة المناسبة للعبار
  .الدول اجلزرية معرضة للزالزل والرباكني- -١
  صحيح غري -د. بعض  -ج. معظم  –ب .كل  -أ

  
  أهايل شرق آسيا يفضلون أكل األرز  -٢
  صحيح غري -د. بعض  -ج. معظم  –ب .كل  -أ

  
    النباتات الصحراوية قصرية األجل   -٣
  صحيح غري -د. بعض  -ج. معظم  –ب .كل  -أ

  
  األراضي املاحلة صاحلة للزراعة   -٤
   صحيح غري -د. بعض  -ج. معظم  –ب .كل  -أ 
  
  

      

 ج   ـ   د    -ب    -أ   ج   ـ   د    -ب    -أ  
 ج   ـ   د    -ب    -أ  

 ج   ـ   د    -ب    -أ  
 د

  ج   ـ   د    -ب    - أ   -١
  
  ج   ـ   د    - ب    -أ   -٢
  
  ج   ـ   د   - ب    -أ   -٣
   

 ج   ـ   د    - ب    -أ   -٤

 ب

ج

 أ

د  ج ب

 د

 ب
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نظراً ملا يصاحب رحلة احلج من تغـريات يف    )١(  
السكن وامللبس واملناخ والتنقل من مكـان  

إضافة إىل اجلهد البـدين الكـبري   ، إىل آخر 
الذي يبذله احلاج يف أداء أركان وفرائضـه  

كل هذه األمور جتعل من احلكمة أن يعـد  ،
ألداء احلاج نفسه مـن الناحيـة الصـحية    

  .مناسك احلج على أمت وجه 
  

العوامل اليت تؤثر  على صحة احلاج يف  ما  -أ 
  موسم احلج ؟

 ما هي أركان احلج ؟ -ب
كيف ميكن للحاج أن يعد نفسه للحج    -ج

  من الناحية الصحية ؟
  . ما األمور اليت تعيق احلاج من أداء احلج  -د

من املالحظ أن أغلب احلجاج يف موسـم  
احلج يستخدمون مظـالت ذات اللـون   

  .الشمس األبيض حلمايتهم من 
  
اللون األبيض يعكس أشعة الشمس ممـا    -أ 

  .يقلل من حرارة اجلو 
 .اللون األبيض ال يؤثر على العني -ب
 .اللون األبيض طارد للجراثيم -ج
ولـون   تهناك عالقة بني لون املظـال  -د

  .اإلحرام

اخنفاض نسبة الوفيات يف موسم احلج هذا العام 
.  

  
الوفـاة  دراسة أثر االزدحام الشديد على حالة -أ

  .اليت يتعرض هلا احلجاج يف موسم احلج 
عمل مقارنة بني نسبة الوفيات يف موسـم    -ب

 . احلج هذا العام واألعوام السابقة
 حتديد نسبة الوفيات يف حج هذا العام  -ج
ندرس أثر احلمالت اإلعالمية لتوعية احلجـاج  -د

  .باملخاطر اليت يتعرضون هلا أثناء احلج  

تزداد نسبة اإلصابة موسم احلج يف 
  .بـفريوس األنفلونزا بني احلجيج 

  
االزدحام الشديد يساعد على نقل فريوس -أ

  .املرض بني احلجاج 
يؤثر فريوس األنفلونزا على مجيع أجهزة -ب

 .اجلسم 
 .عدم حمافظة احلاج على صحته -ج
 . املراكز الصحية املهتمة باحلجيجقلة -د
  

احلجاج يتأثرون بتغري اجلو يف موسم 
  احلج 
  كل  - أ

 .معظم   - ب
  .بعض  -ج
  .غري صحيح  -د

  
  
  
  

    واضحة
  

        

  تقيس ما
وضعت 
  لقياسه

          

الصياغة 
  اللغوية 

          

زن اتو
فقرات 

  االختبار  
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اتمعات العربية بعدة مراحل تطورت مرت   )٢(  
فيها احلياة االجتماعية واالقتصادية بسـرعة  
وبصورة غري تدرجيية توفرت فيهـا املـواد   
الغذائية بصورة كبرية وبنوعيات وكميـات  
هائلة  ولكن لألسف كـان هنـاك غيـاب    
للتوعية الصحية والغذائية ومل تعط األمهيـة  

  . الوزن املالئمة مما تسبب يف ظهور طفرة يف
  
  ما  املراحل اليت مرت ا اتمعات العربية ؟-أ

 ما سبب حدوث الطفرة يف الوزن ؟-ب
كيف ميكن توعية اجلماهري بأمهية تنظيم   -ج

 الغذاء ؟
 ما معىن طفرة يف الوزن ؟ -د
.  

مل تتطرق اتمعات القدمية عن احلديث عن 
  .مرض السمنة باحلدة اليت نشاهدها اليوم 

  
  .معرفتهم بأعراض ذلك املرض عدم  -أ

تغري العادات الغذائية وانتشار مطـاعم   -ب
  .الوجبات السريعة 

 .عدم انتشار وسائل اإلعالم -ج
كانت السمنة ظاهرة ال تستحق االهتمام -د
. 

  

ارتفاع نسبة املصابني مبرض السمنة يف الواليات 
  . املتحدة أكثر من غريها من الدول 

  
من األطباء املتخصصـني  استطالع آراء جمموعة  أ

  .يف هذا املرض 
حتديد نسبة املصابني ذا املرض يف الواليات  -ب

 .املتحدة 
عمل دراسة للمقارنة بني عدد املصابني ـذا  -ج

 .املرض يف الواليات املتحدة وغريها من الدول 
دراسة أثر املستوى االقتصـادي األمريكـي    -د

 .كعامل مؤثر يف ذا املرض 
  

سرة السعودية علـى الوجبـات   تعتمد األ
الغذائية  السريعة واملعتمدة على املطـاعم  
اخلارجية مثلها مثل باقي دول العامل متأثرة 

  .بذلك بعدد من العوامل
  
  .خروج املرأة للعمل  -أ

ارتفاع املستوى االقتصـادي لألسـرة   -ب
  .السعودية 

 مواكبة تغريات العصر السريع -ج
  . انتشار البطالة بصورة كبرية-د

مرض السمنة يصيب كبار السن 
  .بنسب عالية 

  .كل   - أ
 . معظم   - ب
  .بعض  -ج
              .غري صحيح  -د
  

  
  
  
  

    واضحة
  

        

  تقيس ما
وضعت 
  لقياسه

          

الصياغة 
  اللغوية 

  
  
  

        

زن اتو
فقرات 

  االختبار  
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ـ من املالحظ أن نسبة غـاز ثـاين أك    )٣(   يد س
الكربون يف الغالف اجلـوي لـألرض قـد    
ارتفعت قليالً يف السنوات األخرية مقارنة مع 

مما أدى ما كانت عليه بداية القرن الفائت ، 
  .إىل ارتفاع يف درجة   احلرارة 

كم تبلغ نسبة غاز ثاين أكسيد الكربون يف -أ
  اجلو ؟

األضرار النامجة من زيادة ثاين أكسـيد  ما -ب
 الكربون يف اجلو ؟

ما أنسب الوسائل اليت  ميكـن إتباعهـا   -ج
 للتقليل من نسبة ثاين أكسيد الكربون يف اجلو 

  اجلو ؟درجة حرارة ما سبب ارتفاع   -د 
  

كلما ارتفعت نسبة ثاين أكسيد الكربون يف 
  . اجلو كلما زادت درجة احلرارة 

ثاين أكسيد الكربون علـى  يعمل غاز  - أ
  .امتصاص احلرارة 

تسبب ارتفاع نسـبة  زيادة السكانية ال -ب
  .ثاين أكسيد الكربون 

للتلوث البيئي دور يف ارتفاع نسبة ثـاين  -ج
 .أكسيد الكربون 

هناك عالقة عكسية بني درجة احلـرارة  -د
  .وغاز ثاين أكسيد الكربون 

  

تعتمد حياة النبات على غـاز ثـاين أكسـيد    
  .لكربون املوجود يف اهلواء اجلوي ا
حيتوي على غاز ثـاين  نضع نبات حتت ناقوس -أ

  .أكسيد الكربون ونالحظ ما حيدث
نضع نبات حتت ناقوس حيتوي علـى هـواء    -ب

ونالحظ مـا   خايل من غاز ثاين أكسيد الكربون
 .حيدث 

حيتوي على غاز ثاين نضع نبات حتت ناقوس  -ج
يف نـاقوس آخـر   أكسيد الكربون مث نضع نبات 

خايل من غاز ثاين أكسيد الكربون مث نالحظ ما 
  . حيدث

ونضعه حتت الشمس نضع نبات حتت ناقوس  -د
  .ونالحظ ما حيدث 

تعترب الواليات املتحدة مسئولة عن انبعاث 
  .ربع كمية غاز ثاين أكسيد الكربون 

  
  .كرب مساحة الواليات املتحدة -أ

ملتحدة  كثرة عدد السكان يف الواليات ا -ب
. 
  .كثرة عدد املصانع ا  -ج
   .التقدم التكنولوجي ا  -د

أكسيد ثاين النباتات حتتاج إىل غاز 
   الكربون يف عملية التمثيل الضوئي

  
  .كل -أ

 . معظم -ب
  .بعض  -ج
              .غري صحيح  -د

  
  
  

    واضحة
  

        

  تقيس ما
وضعت 
  لقياسه

          

الصياغة 
  اللغوية 

  
  
  

        

زن اتو
فقرات 

  االختبار  
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تعد مدينيت اجلبيل وينبع من املناطق الصناعية   )٤(  
الكربى يف اململكة العربية السعودية ، فهـي  
مكتظة باملصانع ومعامـل التصـنيع علـى    

التلـوث  مستوى عايل مما أدى إىل زيـادة  
الصناعي يف تلك املدينتني وتعرض سكنها إىل 

  .أضرار جسيمة من جراء تلك املصانع 
  
ما العوامل اليت تؤثر  على صحة احلاج يف -أ

  موسم احلج ؟
 ما هي أركان احلج ؟ -ب
كيف ميكن للحاج أن يعد نفسه للحج    -ج

  من الناحية الصحية ؟
  . احلجما األمور اليت تعيق احلاج من أداء   -د

أشارت إحصائية إىل إصابة  عدد كبري من 
أهايل مدينة اجلبيل يف اململكـة بـأمراض   

  . سرطان اجللد وااللتهابات الرئوية
تعرض السكان للتلوث الصناعي يف تلك -أ 

  .املدينة 
هناك عالقة بني القـرب مـن البحـر    -ب

 .واإلصابة بذلك املرض 
 ارتفاع نسبة الرطوبة يف تلك املدينة -ج
ألن السكان يف تلك املدينـة يتنـاولون   -د

   .األمساك بكمية كبرية 
  
  

انتشار مرض سرطان اجللد وااللتهابات الرئوية 
أكثر من غريها من  اجلبيلبنسبة كبرية يف مدينة 

  . مدن اململكة  
دراسة أثر القرب من املسطحات املائية ومرض -أ

  الرئوية  سرطان اجللد وااللتهابات
صابني بأمراض سرطان اجللـد  حتديد نسبة امل-ب

 .الرئوية يف تلك املدينة 
عمل مقارنة بني أعداد املصابني بذلك املرض -ج

 .يف مدينة اجلبيل وغريها من مدن اململكة 
هناك عالقة بني تناول السكان لألمساك يف تلك -د

  . املدينة ومرض سرطان اجللد وااللتهابات الرئوية 
  

خمـزون   على الرغم من أن اململكة متتلك
هائل من النفط إال أا ال تعترب من الـدول  

  .الصناعية 
  
ال مييل السعوديني إىل العمل يف املؤسسات -أ

  .الصناعية 
قلة خربة السعوديني يف جمال الصـناعة  -ب

 . توفر مقومات الصناعة وعدم 
 .قلة عدد املدن الصناعية يف اململكة -ج
  . عدم توفر املناخ املالئم للصناعة-د

  . متقدمة صناعياًالدول األوروبية 
  .كل -أ

 . معظم -ب
  .بعض  -ج
              .غري صحيح  -د

  
  
  
  

    واضحة
  
  

        

  تقيس ما
وضعت 
  لقياسه

          

الصياغة 
  اللغوية 

  
  
  

        

زن اتو
فقرات 

  االختبار  

          



  األول المتوسط بالمدينة المنورةدى طالبات الصف فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
  
  

 استبانه اختبار التفكري العلمي للسادة احملكمني ) :  ٣( امللحق 
 

٣٠٧ 

  التعميم  التفسير  اختبار صحة الفروض  الفروض اختيار  تحديد المشكلة  التمرين

تعد الرياح من أهم العوامل اليت تـؤدي إىل    )٥  (
زحف الرمال إىل املنشآت واملزروعات ممـا  

وأصبح .يعرضها إىل خطر الردم والتخريب 
اهتمام املسئووليني يف البحث عـن أفضـل   

  .الطرق ملنع زحف الرمال إىل تلك املناطق 
  
ما أضرار زحف الرمال علـى املنـاطق    -أ

  الصحراوية ؟
العوامل اليت تؤدي إىل زحف الرمـال  ما  -ب

  يف املناطق الصحراوية ؟
  ما العالقة بني زحف الرمال والرياح ؟ -ج
  كيف ميكن احلد من خطر زحف الرمال  -د

  .وإيقافها 

ازته فاكتشف أن حديقته عاد رجل من إج
أخذ يفحص احلديقة فوجـد   قد خربت ،

السور مكسوراً ، والزهور قد سقطت على 
شاهد حدائق األرض ، والقوائم قد اقتلعت 

  اجلريان ووجدها يف نفس حالة حديقته
أطفال اجلريان هم الذين خربوا احلديقـة   -أ 

  . عامدين
أمحد هو الذي خرب احلديقة لوجـود  -ب

 .عداوة بينه وبني أمحد 
بعملية  ختريب  اقامواللصوص هم الذين  -ج

  .احلديقة 
هبوب رياح عاصفة  هي السـبب يف    -د

  .ختريب احلديقة 
  

تعترب املناطق السـاحلية يف اململكـة العربيـة    
السعودية  املطلة على اخلليج العريب أكثر عرضة 

  . هلبوب رياح عاصفة
  
دراسة أثر املسطحات املائية يف هبوب رياح   - أ

  .عاصفة 
الرياح اليت ب علـى  دراسة مقارنة لنوع   - ب

سواحل  اخلليج العريب وسـواحل البحـر   
 .األمحر 

دراسة نوع الرياح اليت ب على سـواحل   -ج
  اخلليج العريب 

  . استطالع آراء  اخلرباء يف ذلك -د

تعتمد دولة الفلبني على الرياح كمصـدر  
  .للطاقة املتجددة 

  
ألنه أقل تكلفة من مصادر الطاقة األخرى  -أ

  . كثرة هبوب الرياح يف تلك املنطقة -ب
  .عدم توفر مصادر أخرى لطاقة -ج
  . عدم وجود البترول يف الفلبني  -د
 
  

تعتمد اململكة العربية السـعودية علـى   
  .الرياح كمصدر أساسي للطاقة  

  
  .كل -أ

 . معظم -ب
  .بعض  -ج

  غري صحيح  - د     
  
  
  

    واضحة
  

        

  تقيس ما
وضعت 
  لقياسه

          

الصياغة 
  اللغوية 

  
  

        

زن اتو
فقرات 

  االختبار  

          



  األول المتوسط بالمدينة المنورةدى طالبات الصف فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
  
  

 استبانه اختبار التفكري العلمي للسادة احملكمني ) :  ٣( امللحق 
 

٣٠٨ 

  التعميم  التفسير  اختبار صحة الفروض  الفروض اختيار  تحديد المشكلة  التمرين

استخدام أنواع جديدة من الطاقة مثل الطاقة   )٦(  
الشمسية و النووية واهلوائية تعد من الوسائل 
احلديثة اليت تستطيع  ا الـدول مواجهـة    
النقص يف الطاقة وهي أقل يف أسعارها مـن  

  .أسعار الطاقة التقليدية وال سيما النفط 
  
كيف تقوم بعمليات املسح اجليولوجي  -أ

  واجلغرايف اخلاص باستخدام هذه الطاقة ؟
اىل مىت تظل دول العامل تعتمد على  -ب

 البترول كطاقة هامة يف حياتنا ؟
  كيف ميكن مواجهة النقص يف الطاقة  -ج
  التقليدية  ؟ 
هل متكنت الدول املتقدمة من اسـتخدام   -د

  .الطاقات البديلة يف ظل أزمة الطاقة ؟   

  .ارتفاع أسعار النفط يف العامل 
  

  . ازدياد الطلب عليه   - أ
ارتفاع تكاليف مصادر الطاقـة     - ب

 .األخرى 
 .صعوبة  استخراج النفط  -ج     
 . قلة عدد آبار النفط يف العامل -د     
  

متتلك اململكة العربية السعودية خمزون هائل من 
  .البترول يف املناطق الشرقية 

  
استطالع آراء جمموعة من خرباء النفط يف هذا  -أ

    .الشأن  
حتديد نسبة عدد اآلبار  البترولية يف شرق  -ب

 .السعودية   
يف عمل دراسة للمقارنة بني كميات البترول -ج

 شرق اململكة واملناطق األخرى 
دراسة أثر التقدم االقتصادي السعودي مـن   -د

   .استخدامات البترول كطاقة مؤثرة فيه 

  

إن استخراج النفط يكون سهالً يف بعـض  
مناطق اململكة وصـعباً أو مسـتحيالً يف   

  .مناطق أخرى 
  
تمد على مـدى تطـور األجهـزة    يع  - أ

  .باستخراج البترول اخلاصة 
قلة خربة املختصني يف جمال استخراج   - ب

 . البترول 
  .كثرة األراضي الصحراوية  -ج
يعتمد ذلـك علـى تضـاريس األرض     -د

   . الداخلية واخلارجية
  

آبار البترول يف اململكة تتركـز يف  
  . املنطقة الشرقية 

  
  .كل -أ

 . معظم -ب
  .بعض  -ج
              .غري صحيح  -د

                 
  
  
  

    واضحة
  

        

  تقيس ما
وضعت 
  لقياسه

          

الصياغة 
  اللغوية 

          

زن اتو
فقرات 

  االختبار  

          



  األول المتوسط بالمدينة المنورةدى طالبات الصف فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
  
  

 استبانه اختبار التفكري العلمي للسادة احملكمني ) :  ٣( امللحق 
 

٣٠٩ 

  التعميم  التفسير  اختبار صحة الفروض  الفروض اختيار  تحديد المشكلة  التمرين

هناك جتاهل كبري للمنـاطق الصـحراوية يف     )٧(  
العامل العريب حالياً ، حىت أصبحنا نتحرج من 

صفة التصحر  على مناطقنـا  أن يتم إطالق 
العربية ، وهناك حقيقة وواقـع أن املنـاطق   

   كثري من البلدان مهملة للغاية الصحراوية يف
كيف ميكن تنمية املناطق الصحراوية يف عاملنا  -أ

  العريب ؟  
ملاذا ال تم الدول العربية باملناطق الصحراوية  -ب
  ؟
امل كم تبلغ مساحة  املناطق الصحراوية يف الع-ج

  العريب ؟
كم تبلغ مجلة التكاليف املالية لتنمية املنـاطق  -د 

  الصحراوية ؟
  

مت العثور على كميات  هائلة  من التماثيل 
املصنوعة من الذهب والفضة يف صـحراء  

  .ربع اخلايل  
   
  جهود علماء اآلثار بالبحث والتنقيب   - أ

التفوق االقتصادي للمجتمع يف هذه    - ب
 .املرحلة التارخيية 

ناك عالقة بني التماثيل املوجودة وبني ه -ج
  .احلضارات القدمية 

انتقال تلك التماثيل إىل صـحراء ربـع    -د
  .اخلايل عن طريق  بعض األفراد 

  

متتاز النباتات الصحراوية بطول جذورها أكثـر  
  .من أي نوع من أنواع النباتات األخرى 

دراسة أثر املناخ الصحراوي على طول جذور -أ
  .ة الصحراوية نباتات البيئ

اخذ عينة من جذور نباتات البيئة الصحراوية  -ب
وعينة من جذور نباتات بيئة أخرى ونقارن بينهما 

. 
أخذ آراء جمموعة من خرباء نباتـات البيئـة   -ج

 .الصحراوية 
  أخذ عينة من جذور النباتات -د

 .الصحراوية 
  

حتول الصحاري املقفرة يف قلـب جزيـرة   
الظالل وفرية الغالل العرب إىل جنة وارفة 

  .يف زمن قياسي ال يتجاوز ربع القرن 
  
  .التخطيط السليم وتشجيع املزارعني -أ

  .بسبب كثرة سقوط األمطار -ب
التقلبات املناخية الـيت أدت إىل حتسـن   -ج

  .حالة اجلو 
  .اخنفاض درجة احلرارة  -د
  

املناطق الصحراوية تعاين من قلة 
   األمطار

  .كل -أ      
 . معظم -ب
  .بعض  -ج

  غري صحيح - د     
  
  
  
  

    واضحة
  

        

  تقيس ما
وضعت 
  لقياسه

          

الصياغة 
  اللغوية 

  
  
  

        

زن اتو
فقرات 

  االختبار  

          



  األول المتوسط بالمدينة المنورةدى طالبات الصف فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
  
  

 استبانه اختبار التفكري العلمي للسادة احملكمني ) :  ٣( امللحق 
 

٣١٠ 

  التعميم  التفسير  اختبار صحة الفروض  الفروض اختيار  تحديد المشكلة  التمرين

إن توفري املياه الصـاحلة للشـرب تشـكل      )٨(  
يف جزيرة العرب خاصة وأن  معضلة رئيسية

اغلب أراضيها عبارة عن صـحراء قاحلـة   
تفتقر إىل  مصادر للمياه العذبة من األـار  
والبحريات ، باإلضافة إىل قلة املياه اجلوفيـة  

  . ا
ما  مصادر املياه العذبة يف شـبه اجلزيـرة    -أ

  العربية ؟
ملاذا تنتشر الصحاري يف جزيرة العرب   -ب
  ؟
توفري مصادر أخرى للميـاه  كيف ميكن  -ج

  العذبة يف شبه اجلزيرة العربية  ؟
  كيف ميكن العيش يف املناطق الصحراوية ؟ -د

  

مت العثور على كميات كبرية من القواقـع  
البحرية يف مساحات شاسـعة يف أراضـي   

  .  صحراوية بعيدة عن البحر
  
كانت البحار تغطي كثرياً من اليابسة قـدمياً   -أ

  . قبل أن يتبخر
انتقلت القواقـع البحريـة إىل األراضـي    -ب

  .الصحراوية عن طريق بعض األفراد  
سقوط األمطار وبغزارة يف بعض األزمنـة   -ج

أدى إىل تكون هذه القواقع البحرية يف األراضي  
 .الصحراوية  

انتقلت القواقع البحرية إىل الصـحراء عـن    -د
  .طريق عواصف رملية هائلة  

  

 موسم احلج هذا العام اخنفاض نسبة الوفيات يف
.  

  
دراسة أثر االزدحام الشديد على حالة الوفـاة  -أ

  .اليت يتعرض هلا احلجاج يف موسم احلج 
عمل مقارنة بني نسبة الوفيات يف موسـم    -ب

 . احلج هذا العام واألعوام السابقة
 حتديد نسبة الوفيات يف حج هذا العام  -ج
احلجـاج  ندرس أثر احلمالت اإلعالمية لتوعية -د

  .باملخاطر اليت يتعرضون هلا أثناء احلج  

البحر مصنع طبيعي إلنتاج الربوتني احليواين 
املستخلص من األمساك ، ولكننا ال نستفيد 

  .إال جبزء ضئيل من هذه الثروة احليوية 
ال مييل كثري من السـعوديني إىل أكـل    -أ

األمساك مما يؤدي إىل عدم االستفادة من هذه 
  .وية الثروة احلي

بعد أماكن الصيد مـن متنـاول يـد     -ب
اإلنسان السعودي هـو السـبب يف عـدم    

 .استغالل هذه الثروة احليوية   
قلة اخلربات واإلمكانيات املادية املتاحة  -ج

للصيد البحري هو السبب يف تقليل استغالل 
  هذه الثروة احليوية   

أسعار األمساك املرتفعة هي السبب يف  -د
  .هذه الثروة احليوية   تقليل استغالل

الدول الصناعية تلقي مبخلفاا 
  .   الصناعية يف  مياه األار 

                                   
  كل - أ  
 . معظم -ب
  .بعض  -ج

                             .غري صحيح  - د     

  
  
  

            واضحة
  تقيس ما
وضعت 
  لقياسه

          

الصياغة 
  اللغوية 

          

زن اتو
فقرات 

  االختبار  

          

 



األول دى طالبات الصف فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
  المتوسط بالمدينة المنورة

  
  

 استبانه اختبار التفكري العلمي للسادة احملكمني ) :  ٣( امللحق 
 

٢٩٧ 
 

  
  

  
  ) ٤( امللحق 

 االختبار التحصيلي



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
 العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 االختبار التحصيلي) :  ٤( امللحق 

٣١٢ 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أختي الطالبة 
  سؤاالً من نـوع  )  ٣٠( بني يديك جمموعة من األسئلة عددها
  .من متعدد  االختيار
  أربعة اختيارات ، واحد منها فقط  هـي اإلجابـة   لكل سؤال

  .الصحيحة 
   ورقات ٨عدد أوراق االختبار .  

  : استعيين باهللا مث أجييب عن مجيع األسئلة بإتباع التعليمات التالية 
أجييب يف ورقة اإلجابة املعطاة لك ، وال تدوين أي شيء يف ورقـة   ?

  .األسئلة 
 جابة الصحيحة يف ورقة اإلجابة  ضعي دائرة حول الفقرة اليت متثل اإل?
 .تأكدي من مطابقة رقم السؤال يف ورقة األسئلة مع ورقة اإلجابة ?
 .أكثر من فقرة على ورقة اإلجابة للسؤال الواحد  تاريال خت?
 أكثر من فقرة للسؤال الواحد تلغى درجة السؤال  اختيارك يف حالة ?
ه مؤقتاً مث عودي له إذا عجزت عن حل السؤال فال تتوقفي بل اتركي?

 .ثانية 
انتبهي للوقت احملدد حىت ال تفوتك اإلجابة عن بعض األسئلة بسبب ?

 .ضيق الوقت 
 .قبل تسليم الورقة  إجابتكراجعي ?
  .تأكدي من كتابة امسك وفصلك ومدرستك يف ورقة اإلجابة فقط ?
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 االختبار التحصيلي) :  ٤( امللحق 

٣١٣ 
 

  

 

 

  

  
  : يعرف الغالف اجلوي بأنه 

  .ة ــيـاهلواء املتحرك أفقياً على سطح الكرة األرض -أ
  .وزن اهلواء الواقع على أي منطقة من سطح األرض   - ب
 . ة ــامـاطة تـاهلواء احمليطة باألرض إحطبقات  -ج
  .و  ـودة يف اجلــوجـازات املــة الغـسبـن -د
  
  :قد  حيدث يف حالة  عدم وجود  غالف جوي حييط بالكرة األرضية ما يلي  -٢
  .ات ـذنبـهب واملـتصطدم الكرة األرضية بالش -أ

  .تنفذ األشعة الضارة على سطح الكرة األرضية  -ب
  .دوران ــــلى الـدرة األرض عـدم قـع-ج
  . و بأ    -د
  
  : قد  ينتج يف حالة عدم احتواء  الغالف اجلوي  على غاز األكسجني اآليت  -٣
  .  لك احليوانات ويقضى على البشرية   -أ

 .ة ـــيـرة األرضـتتجمد الك  -ب
  .ات ـاتـبـوت النـــمـــت -ج
  .رارة  ـة احلـع درجــفــرتـت  -د
  
  :مبقارنة الطقس واملناخ جند أما خيتلفان يف  - ٤
  .احتوائهما على العناصر نفسها -أ

  .  كالً منهما تصفان حالة اجلو  - ب
  .ة ـيـنـدة الزمــمــال -ج
 . أ و ب  -د
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٣١٤ 
 

  :أياً من العبارات التالية أقرب ملفهوم الطقس  -٥
  .سبة الرطوبة يف فصل الصيف ـن -أ

 .السنوية متوسط درجة احلرارة  -ب
 .ية ـرياح اليومـاهات الـاجت -ج
  .ب   أ و -د
  
  .أمامك خريطة للمملكة العربية السعودية مبينة فيها عناصر املناخ  -٦

  : هناك عنصر من عناصر املناخ ال يظهر على اخلريطة  
  .درجة احلرارة -أ

 الضغط اجلوي -ب
  .اح ـريـال -ج
ــة  -د الرطوبــ

  .فــكاثـوالت
  
  
  
  
  
  
  
  
املناطق املدارية احملصورة بني مدار السرطان واجلدي أشد جهات العـامل حـرارة    -٧

  :بصفة عامة وذلك  بسبب 
  .سقوط أشعة الشمس عمودية عليها  -أ

 .يها  ـعة مائلة علـقوط أشــس-ب
  .ع ـفــط مرتـغـود ضـوج -ج
  .انـحـرف مــحـور األرض  -د
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 االختبار التحصيلي) :  ٤( امللحق 

٣١٥ 
 

  :قارياً  اإحدى املدن املشار إليها أدناه يعترب مناخه -٨
  .ام ـــدمــال-أ

 .ورة ـنـرأس ت-ب
  .املدينة املنورة  -ج
  . عـبـنــي -د
  
  : من أهم العوامل املؤثرة يف مناخ مدينة الظهران -٩
  .االرتفاع عن مستوى سطح األرض  -أ

  . رضــلدوائر العاملوقع بالنسبة  -ب
  . احـــريــاه الــجـات  -ج
  . يةـحات املائـالقرب من املسط  -د
  
  

  :يعترب عنصر احلرارة أهم عناصر املناخ  -١٠
  .ة ـــاقــدنا بالطـــا متــأل -أ

  .رارة ـولة قياس درجة احلــهــلس - ب
  .لتأثريها القوي عل بقية العناصر األخرى  -ج
  .أ و ب  -د
  

  : باآليت تفسر العالقة بني اليابس واملاء واحلرارة   -١١
اليابس ميتص احلرارة ببطء ويفقدها ببطء بينما املاء ميتص احلرارة بسـرعة ويفقـدها    -أ

  .بسرعة 
اليابس ميتص احلرارة  بسرعة  ويفقدها بسرعة  بينما املاء ميـتص احلـرارة  بـبطء     -ب

 .ويفقدها  ببط ء 
  .احلرارة بسرعة ويفقداا بسرعة  اليابس واملاء ميتصان -ج
  .اليابس واملاء ميتصان احلرارة ببطء   -د

      
        

                                                       



فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير 
 العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 االختبار التحصيلي) :  ٤( امللحق 

٣١٦ 
 

  .مشـــاالً  º ٣٠وº ٢٨تــقـع دولـة الكويت بني دائريت عرض  -١٢
  : أي أا تقع ضمن نطاق املنطقة 

  .احلــارة   -أ
 .املعـتدلة  -ب
  .البــاردة -ج
  .الصحراوية   -د
  

  :قد حيدث يف حالة عدم ظهور  أشعة الشمس لفترة طويلة  -١٣
  .ذبول النباتات واألشجار   -أ

  .ارتفاع درجة احلرارة    -ب
  .يد  ــان  اجللـذوب  -ج
  .أ و ج   -د
  

  :ما عدا  كال املدينتني التاليتني تتشاان يف درجة احلرارة صيفاً وشتاًء -١٤
  .ر ــرعـو ع الـقـريـــات -أ

 .ةــمعـجــاض واملــالري -ب
  .تــــبوك والدمـــــام -ج
  .ا ــهــف وأبـــطائــال -د
  

  :نقيس درجة حرارة اجلو من خالل  -١٥
  .الترمومترات والترموجرافات  -أ

   .ر  ــتـرومـجـيـاهل -ب
  .ها ــنا بــساســإح -ج
  .ر ـتـو مـــمــاألني  -د
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 االختبار التحصيلي) :  ٤( امللحق 

٣١٧ 
 

   :يعرف الضغط اجلوي بأنه  -١٦
  .الـهـواء املـحـيـط بالـكرة األرضـيـة  -أ

  .وزن اهلواء الواقع على أي منطقة من سطح األرض حـىت أعـلى الغالف اجلوي  -ب
  .اهلواء املتحرك أفـقياً على سـطح الكـرة األرضـيـة  -ج
  .  نـسـبـة الغـازات املـوجـودة يف اجلــو -د
  

  : يف ضوء دراستك ملناطق الضغط العامة تقع جزر اندونيسيا ضمن الضغط   -١٨
  .ش º ٣٠املرتفع حول خطي عرض -أ

 .توائي ـض االسـفـخــاملن -ب
  .طيب ـقـع الـفـرتـمــال-ج
  . ش º ٦٠ض حول ـفـنخــامل -د
  

  : العامل األساسي يف هبوب الرياح  يعترب -١٩
  .وي ـط اجلـغـالف الضــاخت -أ

 .اطق احلرارية ـنـالف املـتـاخ-ب
  .اختالف خطوط الطول والعرض  -ج
  .راف حمور الكرة األرضية  ـحـان -د
  
  

  :يسمى اجلهاز الذي يقيس سرعة الرياح بـ -٢٠
  .ر ـتـرومـجـاهلي -أ

  .رايت ـهـفـالل -ب
  .ر ـتـمومـيـاألن -ج
  . احــريـدوارة ال -د
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٣١٨ 
 

الرياح إىل ميني اجتاهها يف نصف الكرة الشمايل وإىل يسار اجتاهها يف تنحرف  - ٢١ 
  :وذلك بسبب نصف الكرة اجلنويب  

  .ة األرض ــــرويــك -أ
 .دوران األرض حول حمورها  -ب
  .ور األرض ــراف حمـاحن  -ج
  .ق ـبـا ســيء ممـالش -د
  

شرا بين يدي رحمته حتى إِذَا أَقَلَّـت  َ  وهو الَّذي يرسلُ الرياح ب: قال تعاىل  -٢٢
   ككَـذَل اتـركُلِّ الثَّم نم ا بِهنجراَء فَأَخالْم ا بِهلْنزفَأَن تيم لَدبل اهقْنقَاالً سا ثابحس

  . ٥٧األعراف آية   نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  :الكرمية إىل  فوائد الرياح  وهي تشري اآلية  

  .تدفع السحب من منطقة إىل أخرى مما يؤدي إىل سقوط األمطار -أ
  .وي األرضي ـوازن احلراري اجلــتــق الــقـحــت-ب
 . اء األرض ــــــــــــــــيــــإح -ج
  .أوب  -د
  

مبشرات وليـذيقَكُم مـن رحمتـه    ومن آياته أَنْ يرسلَ الرياح :   قال تعاىل -٢٣
  .٤٦الروم آية    ولتجرِي الْفُلْك بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ

  : ذكرت اآلية نوع من أنواع الرياح وهي 
  .الرياح القـطبـــيـة -أ

 .الرياح املــومســية -ب
  .رية الرياح التــجــا -ج
  .الرياح العــكــسية -د
  

  :حيدث نسيم اجلبل والوادي بسبب  اختالف الضغط اجلوي   -٢٤
  .اراً ـــــهــالً ونــيــــل  -أ

 .ماء ــبس والـاـن اليـــيــب  -ب
  .رتفعات واملنخفضات ـمــن الـيـب -ج
  .                                                             .يةـرة األرضـع أجزاء الكـيـمـيف  ج -د
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 االختبار التحصيلي) :  ٤( امللحق 

٣١٩ 
 

  : من أكرب مصادر الرطوبة على سطح األرض  -٢٥
  .ار ـــحــبـــال -أ

 .ارـــــهــاألن-ب
  .رات ــيــحــالب-ج
  .ات ـطـيــحــامل  -د
  

  :يصاب بعض الناس يف الدول اليت تكثر فيها السحب مبرض لني العظام بسبب -٢٦
  . د ـــديــالش االرتــفــاع -أ

 .أن السحب تسبب مرض لني العظام  -ب
  .مس ـة التعرض ألشعة الشــلـق -ج
  . ط اجلوي ـغـالض انـخــفـاض -د
  

  :مبقارنة ظاهريت الضباب والسحاب جند أن الفارق بينهما يكمن يف  -٢٧
  .ب ــحـــاً من الســـف وزنــاب أخــبــالض -أ

 .اب ــبـل من الضـــقـــب أثــــحـــالس-ب
  .السحب تكون يف الطبقات العليا بينما الضباب يكون على سطح األرض  -ج
  .الضباب يكون يف الطبقات العليا بينما السحب تكون على سطح األرض  -د
  

لو حدث ذوبان  للجليد املوجود على سطح القارة املتجمدة اجلنوبية فقد ينتج  -٢٨
  :عن ذلك   

  .ة حرارة األرضــيف درج اخنــفــاض -أ
 . والقارات وغرق اجلزر ارتفاع منسوب املياه-ب
  .رية ـحــزر البــرة  اجلــثـــك  -ج
  .شــــيء  دثــــحــــال ي  -د
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٣٢٠ 
 

  :يسمى اجلهاز الذي يقيس الرطوبة بـ  -٢٩
  .اهليجرومتر  -أ

  .الفهلريت -ب
  .األنيمومتر  -ج
  .  أ و ب -د
  

تستيقظني من النوم يف الصباح الباكر تشاهدين قطرات من املـاء علـى   عندما  -٣٠
  :نافذة زجاجك أو على أوراق النبات فإن هذه القطرات تعرف بـ

  .ر ـطـامل -أ
 .الضباب -ب
  .الصقيع  -ج
 .دى ـالن -د
  

ةانتهت األسئل                               
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٣٢١ 
 

 
 

  
  ) ٥( امللحق 

اختبار التفكير العلمي  
 للطالبات 



  دى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل واالحتفاظ ل
 

 للطالباتاختبار التفكير العلمي ) :  ٥( الملحق 
 

٣٢٢ 

  
 

  
  :أرجو قراءة التعليمات التالية 

  حتديد املشكلة ، اختيار الفروض ، اختبار صحة الفروض ، التفسري ، ( حيتوي االختبار على مثان مترينات كل مترين يضم مخس مهارات - ١
 .يقيس قدرتك على التفكري العلمي الصحيح ) التعميم 

 .اقرئي تعليمات كل مهارة  بدقة تامة ، وكذلك املثال التوضيحي لطريقة اإلجابة - ٢
 .ي أي عالمة على ورقة األسئلة عجابتك عن كل مترين على ورقة اإلجابة املنفصلة ، وال تضضعي إ- ٣
 .تذكري أن لكل فرد قدراته اخلاصة يف التفكري ، فال حتاويل مقارنة إجابتك باآلخرين ، ومتهلي وال تتسرعي يف اإلجابة - ٤

  .ال تتركيِ متريناً دون أن جتييب عنه - ٥    
 .قيقة د ٥٠مدة االختبار  - ٦
 . انتبهي للمدة احملددة لالختبار حىت التفوتك االجابة عن بعض األسئلة  - ٧
 .ال تقليب هذه الصفحة قبل أن يطلب منك ذلك  - ٨

إال  وتذكري أنك بذلك تسدين خدمة جليلة للبحث العلمي بإجابتك على هذا املقياس ، علماً بأن إجابتك لن يطلع عليها سوى الباحثة ولن يستخدم
  . خلدمة البحث العلمي فقط ، وأن الفائدة املرجوة من هذا البحث سوف تعود عليك وعلى اتمع بالنفع إن شاء اهللا 

      
  جميع بالتوفيق ،،،،،،مع متنيايت لل  
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  التعميم  التفسير  اختبار صحة الفروض  الفروض اختيار  تحديد المشكلة

یبدأ كل تمرین في ھذا القسم بفقرة تشتمل  -
  .على مشكلة معینة 

  
ویل  ي الفق  رة ع  دد م  ن األس  ئلة تمث  ل ك  ل     -

منھا مشكلة  اقرئي كل فقرة ثم األسئلة التي 
  .تلیھا 

  
وقرري بالنسبة لكل س ؤال ھ ل یعب ر فع ًال      -

عن المشكلة الرئیسیة التي توجد في الفقرة 
ویح   ددھا أم أن   ھ یش   یر إل   ى أش   یاء غی   ر      

  .أساسیة 
  
المش كلة  (فإذا كان الس ؤال یعب ر ع ن     -

دائ رة  "في الفقرة فضعي ) الرئیسیة 
ف   ي ورق   ة اإلجاب   ة ح   ول الح   رف  " 

الذي ترین سؤالھ معبرًا عن المشكلة 
  .سیة في الفقرة الرئی

  
الحظي أن ك س وف تض عین عالم ة واح دة      ( 

  ).فقط لكل تمرین 

یبدأ كل تمرین في ھذا القس م بموق ف    -
  .یتضمن مشكلة ما 

  
ی أتي بع  ده ع دد م  ن الف روض یمك  ن      -

لك  ل منھ  ا أن یص  لح أو ال یص  لح لح  ل    
  .مشكلة الموقف 

  
اقرئ   ي الموق   ف وح   ددي ف   ي ذھن   ك   -

  .المشكلة المتضمنة فیھ 
  
ث  م أقرئ  ي الف   روض المقترح  ة لح   ل     -

  .المشكلة  
وعلیك أن تقرري ما إذا كان الف رض   -

الذي تقرئینھ یمك ن األخ ذ ب ھ حس ب م ا      
  .جاء في مشكلة الموقف أم ال 

  
ف  إذا كن  ت ت  رین أن الف  رض یتمش  ى    - 

  .مع ما جاء بھ في الموقف 
فضعي في ورقة اإلجابة دائرة  حول   -

  . الحرف المماثل للفرض المقبول
  
الحظ   ي أن   ك س   وف تخت   ارین فرض   ًا   (

واح     دًا فق     ط ھ     و أنس     ب الف     روض  
   )المقترحة لحل مشكلة الموقف 

یبدأ كل تم رین ف ي ھ ذا القس م بعب ارة        -
  .تمثل فرضًا ما 

  
ویأتي بعد العبارة عدد من الطرق التي  -

یمكن اس تخدامھا الختب ار ص حة الف رض      
 .  
  
بعضھا یص لح فع ًال الختب ار ص حة      -

بعض اآلخ  ر ال یص  لح الف  رض وال  
 . الختبار صحتھ

  
  اقرئي كل عبارة والطرق المختلفة  -

، فإذا كنت ت رین أن الطریق ة   التي تلیھا 
  تصلح فعًال الختبار صحة

" الف   رض فض   عي ف   ي ورق   ة اإلجاب   ة  
ح  ول الح  رف المماث  ل لح  رف   " دائ  رة 

  .ھذه الطریقة 
  
الحظ  ي أن ھن  اك طریق  ة واح  دة لك  ل    ( 

  )حة الفرضتمرین تصلح الختبار ص
                       

یتكون كل تمرین في ھذا القسم من  -
  .فقرة یتبعھا عدة تفسیرات مقترحة 

  
أقرئي الفقرة ثم التفسیرات التالی ة    -

  .لھا 
  
ف   إذا كن   ت ت   رین أن التفس   یر     -

یترت    ب عل    ى الفق    رة بدرج    ة 
معقول    ة فض    عي ف    ي ورق    ة     

ح     ول )) دائ     رة (( اإلجاب     ة  
التفسیر الحرف المماثل لحرف 

  .الذي ترتضیھ 
  
الحظي أنك سوف تخت ارین تفس یرًا   ( 

  ) .واحدًا فقط لكل تمرین 
  

ھذا القسم یحت وي عل ى عب ارات تح دد      -
م    دى ش    مول الوص    ف ، أو خص    ائص 

  .معینة ، بجماعة أو ظاھرة معینة  
  
حددي مدى اشتمال الصفة في ك ل   -

عبارة وفي المقاب ل تج دین خم س    
كل ، : خانات یوجد أعالھا ما یلي 

معظ  م ، بع  ض ، غی  ر ص  حیح ، ال 
  .أعرف 

  
  : مع مراعاة اآلتي  

إذا ك ان الوص ف یش مل أف راد     )  : كل (  
  الجماعة  أو الظاھرة

إذا كان الوصف یشمل أغلب ) : معظم (  
  .الجماعة أو الظاھرة 

إذا كان الوص ف ال یمث ل إال   ) : بعض (  
أقلیة  من الجماعة أو جزء من الظ اھرة  

.  
إذا ك ان الوص ف ال   )  : ر صحیح  غی(   

ینطبق على الجماعة  أو الظ اھرة نھائی ًا   
 .  
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يصل إىل ميناء جدة يومياً عـدد مـن   
السفن اليت حتمل واردات بالدنا مـن  
املنتجات الزراعية والصناعية مما يسبب 

  .تكدس امليناء ذه املنتجات
  

ما السؤال الذي ترينه يعبر فعلياً 
عن المشكلة المطروحة في النص 

  : السابق 
  
كيف ميكن التقليـل مـن واردات   -أ

  البالد الزراعية والصناعية ؟
ما أنسب اإلجـراءات لسـحب   -ب

 الواردات من ميناء جدة أوالً بأول ؟
مـا أهـم الـواردات الزراعيـة     -ج

 والصناعية اليت تصل إىل ميناء جدة ؟
أفضل الطرق لزيـادة واردات   ما -د

 بالدنا الزراعية والصناعية ؟
  
  

وجد مشرف زراعي أن املبيـد احلشـري   
اجلديد املستخدم يف القضاء على الذبابـة  
البيضاء اليت تنقل الفريوس املسبب ملـرض  
جتعد ورق الطماطم واملسـتوردة حـديثاً   

راته على ورقة بكميات كبرية ال تستقر قط
نبات الطماطم حيث ترتلق وتسقط علـى  

  . التربة 
لعبـارة  لما الفـرض المناسـب   ? 

  :  السابقة
إرسال كميات املبيد إىل خمـازن وزارة   -أ

  .الزراعة حلفظه  
مادام املبيد قد استورد فريش به نبات  -ب

  .الطماطم وال يهم النتائج 
إضافة بعض املواد اليت تقلل السـيولة   -ج
  .املبيد اجلديد مث رشه  إىل
رد كميات املبيد إىل الدولة املصدرة له  -د

  . رغم تكاليف الشحن

  
  

التربة الربكانية من أفضـل أنـواع   
  .التربة إنتاجاً للمحاصيل الزراعية 

  
ما الطريقة المناسبة للتحقق  ?

من صحة مـا تتضـمنه العبـارة    
  :  السابقة 

  
تحليل عينة مـن التربـة   نقوم ب -أ

  الربكانية 
زراعة نباتات خمتلفة يف التربـة  -ب

 .الربكانية ومالحظة منوها 
قياس مدى احتفاظ كـل مـن   -ج

التربة الربكانية والتربة الرملية باملاء 
. 
زراعة نباتات خمتلفة يف كالً مـن  -د

بركانيـة  التربة الربكانية وتربة غري 
  .. واملقارنة أعرب

  
  
  

على الـرغم مـن أن الواليـات املتحـدة     
األمريكية أول دولة منتجة للقمـح إال أـا   

  .تستورد هذا احملصول من دول أخرى 
  
ما التفسير المناسب للعبارة السابقة  ?

:  
  
أسعار القمح الذي تنتجه الواليات املتحدة -أ

 .األمريكية مرتفعة 
مما جعـل املنـتج ال   كثرة عدد السكان -ب
 .ام ـياجـتـي باحــفـي
ــذي تنتجــه  -ج ــح ال ــوع القم    رداءة ن
 دة ـحــتـات املـــواليـــال
 كانيات واخلربةـوفر اإلمـدم تـع -د

  ول  ـذا احملصــة هــزراعـل
  

  ات التي أمامك ؟ما الكلمة المناسبة للعبار
  .معرضة للزالزل والرباكنيالدول اجلزرية - -١
 غري -د. بعض  -ج. معظم  –ب .كل  -أ

  صحيح
  أهايل شرق آسيا يفضلون أكل األرز  -٢
 غري -د. بعض  -ج. معظم  –ب .كل  -أ

  صحيح
    النباتات الصحراوية قصرية األجل   -٣
 غري -د. بعض  -ج. معظم  –ب .كل  -أ

  صحيح
  األراضي املاحلة صاحلة للزراعة   -٤
 غري -د. بعض  -ج. معظم  –ب .كل  -أ 

   صحيح
  
  

      

  التعميم  التفسير  اختبار صحة الفروض  الفروض اختيار  تحديد المشكلة  

 دج   ـ    -ب    -أ  
 د  

 ج   ـ   د    -ب    -أ  

 ج   ـ   د    -ب    -أ  

 ج   ـ   د    -ب    -أ  
 د

  ج   ـ   د    -ب    - أ   -١
  
  ج   ـ   د    - ب    -أ   -٢
  
  ج   ـ   د   - ب    -أ   -٣
   

 ج   ـ   د    - ب    -أ   -٤

 ب

ج

 أ

د  ب
 ج

 د

 ب
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  التعميم  التفسير  اختبار صحة الفروض  الفروض اختيار  تحديد المشكلة  نالتمري

نظراً ملا يصاحب رحلة احلج من تغـريات يف    )  ١(  
السكن وامللبس واملناخ والتنقل من مكان إىل 

إضافة إىل اجلهد البدين الكبري الـذي  ، آخر 
كل هذه ،يبذله احلاج يف أداء أركان وفرائضه 

األمور جتعل من احلكمة أن يعد احلاج نفسـه  
ألداء مناسك احلج علـى  من الناحية الصحية 

  .أمت وجه 
  
ما السؤال الذي ترينه يعبر فعليـاً  ?

عن المشـكلة المطروحـة فـي الـنص     
  : السابق 

ما العوامل اليت تؤثر  على صحة احلاج يف -أ
  موسم احلج ؟

 ما هي أركان احلج ؟ -ب
ميكن للحاج أن يعد نفسه للحج كيف    -ج

  من الناحية الصحية ؟
  ؟ما األمور اليت تعيق احلاج من أداء احلج   -د

من املالحظ أن أغلـب احلجـاج يف   
موسم احلج يستخدمون مظالت ذات 

  .اللون األبيض حلمايتهم من الشمس 
  
لعبـارة  لما الفرض المناسب ?

  :  السابقة
اللون األبيض يعكس أشعة الشـمس  -أ
  .يقلل من حرارة اجلو  مما
 .اللون األبيض ال يؤثر على العني -ب
 .اللون األبيض طارد للجراثيم -ج
ولون  تهناك عالقة بني لون املظال -د

  .اإلحرام

نسبة الوفيات يف موسم احلج  اخنفاض
  .هذا العام 

  
ما الطريقة المناسبة للتحقـق   ?

من صـحة مـا تتضـمنه العبـارة     
  :  السابقة 
  

االزدحام الشديد علـى  دراسة أثر   -أ 
حالة الوفاة اليت يتعرض هلا احلجاج 

  .يف موسم احلج 
عمل مقارنة بني نسبة الوفيـات    -ب

يف موسم احلج هذا العـام واألعـوام   
 . السابقة

حتديد نسبة الوفيات يف حج هـذا   -ج
 .العام 

ندرس أثر احلمالت اإلعالمية لتوعية -د
ء احلجاج باملخاطر اليت يتعرضون هلا أثنا

 .احلج  
  

موسم احلج تزداد نسبة اإلصـابة  يف 
  . بـفريوس األنفلونزا بني احلجيج

  
ما التفسير المناسب للعبارة  ?

  :السابقة 
  
االزدحام الشديد يساعد على نقـل   -أ

  .فريوس املرض بني احلجاج 
يؤثر فريوس األنفلونزا على مجيـع  -ب

 .أجهزة اجلسم 
 .عدم حمافظة احلاج على صحته -ج
 . قلة املراكز الصحية املهتمة باحلجيج-د
  

احلجاج يتأثرون بتغري اجلو يف موسم  
  .احلج 

  
  :ما الكلمة المناسبة للعبارة السابقة  ?

  
  كل-أ

 .معظم -ب
  .بعض  -ج     
  .غري صحيح  -د    
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مرت اتمعات العربية بعدة مراحل تطورت   )  ٢( 
فيها احلياة االجتماعية واالقتصادية بسـرعة  
وبصورة غري تدرجيية تـوفرت فيهـا املـواد    
الغذائية بصورة كبرية وبنوعيات وكميـات  
هائلة  ولكن لألسف كـان هنـاك غيـاب    
للتوعية الصحية والغذائية ومل تعـط األمهيـة   

  . ة يف الوزناملالئمة مما تسبب يف ظهور طفر
  
ما السؤال الذي ترينه يعبر فعليـاً  ?

عن المشـكلة المطروحـة فـي الـنص     
  : السابق 

  
  ما  املراحل اليت مرت ا اتمعات العربية ؟-أ

 ما سبب حدوث الطفرة يف الوزن ؟-ب
كيف ميكن توعية اجلماهري بأمهية تنظـيم    -ج

 الغذاء ؟
 ما معىن طفرة يف الوزن ؟-د
  

اتمعات القدمية عن احلديث مل تتطرق 
عن مرض السمنة باحلدة اليت نشاهدها 

  .اليوم 
  
لعبـارة  لما الفرض المناسب ?

  :  السابقة
  
  .عدم معرفتهم بأعراض ذلك املرض  -أ

تغري العادات الغذائيـة وانتشـار    -ب
  .مطاعم الوجبات السريعة 

 .عدم انتشار وسائل اإلعالم -ج
ق كانت السمنة ظـاهرة ال تسـتح  -د

 .االهتمام 
  

ارتفاع نسبة املصابني مبرض السمنة يف 
الواليات املتحدة أكثر من غريها مـن  

  . الدول 
  
ما الطريقة المناسبة للتحقـق   ?

من صـحة مـا تتضـمنه العبـارة     
  :  السابقة 

استطالع آراء جمموعة من األطبـاء   -أ
  .املتخصصني يف هذا املرض 

حتديد نسبة املصابني ذا املرض يف  -ب
 .الواليات املتحدة 

عمل دراسة للمقارنة بـني عـدد   -ج
املصابني ذا املرض يف الواليات املتحدة 

 .وغريها من الدول 
دراسة أثر املسـتوى االقتصـادي    -د

 .األمريكي كعامل مؤثر يف ذا املرض 
  

تعتمد األسرة السعودية على الوجبات 
الغذائية  السريعة واملعتمـدة علـى   

مثلها مثل باقي دول  املطاعم اخلارجية
  .العامل متأثرة بذلك بعدد من العوامل 

  
ما التفسير المناسب للعبارة  ?

  :السابقة 
  .خروج املرأة للعمل -أ

ارتفاع املستوى االقتصادي لألسرة -ب
  .السعودية 

 مواكبة تغريات العصر السريع -ج
 .انتشار البطالة بصورة كبرية -د
  

 مرض السمنة يصيب كبار السن بنسب
  .عالية 
  ما الكلمة المناسبة للعبارة السابقة ?

  .كل -أ      
 . معظم -ب
  .بعض  -ج
              .غري صحيح  -د
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يد سمن املالحظ أن نسبة غاز ثاين أك
الكربون يف الغالف اجلوي لألرض قد 
ارتفعت قليالً يف السنوات األخرية 
مقارنة مع ما كانت عليه بداية القرن 

مما أدى إىل ارتفاع يف درجة   الفائت ، 
  .احلرارة 
ما السؤال الذي ترينه يعبر  ?

فعلياً عن المشكلة المطروحة في 
  :النص السابق 

كربون كم تبلغ نسبة غاز ثاين أكسيد ال-أ
  يف اجلو ؟

ما األضرار النامجة من زيادة ثاين -ب
 أكسيد الكربون يف اجلو ؟

ما أنسب الوسائل اليت  ميكن إتباعها -ج
للتقليل من نسبة ثاين أكسيد الكربون يف 

 اجلو ؟
  اجلو ؟درجة حرارة ما سبب ارتفاع   -د

  
  
  
  
  

  

كلما ارتفعت نسبة ثاين أكسيد 
ة الكربون يف اجلو كلما زادت درج

  . احلرارة 
  

ما الفرض المناسب لحل ?
المشكلة الواردة في العبارة 

  :  السابقة
  

يعمل غاز ثاين أكسيد الكربون على  -أ
  .امتصاص احلرارة 

تسبب ارتفاع زيادة السكانية ال -ب
 .نسبة ثاين أكسيد الكربون 

للتلوث البيئي دور يف ارتفاع نسبة -ج
 .ثاين أكسيد الكربون 

عكسية بني درجة هناك عالقة -د
 احلرارة

  .وغاز ثاين أكسيد الكربون 
  
  
  

تعتمد حياة النبات على غاز ثاين أكسيد 
  .الكربون املوجود يف اهلواء اجلوي 

  
ما الطريقة المناسبة للتحقق من  ?

  :صحة ما تتضمنه العبارة السابقة 
  

حيتوي على غاز نضع نبات حتت ناقوس -أ
  .حيدثثاين أكسيد الكربون ونالحظ ما 

نضع نبات حتت ناقوس حيتوي على -ب
 هواء  خايل من غاز ثاين أكسيد الكربون

 .ونالحظ ما حيدث 
حيتوي على نضع نبات حتت ناقوس  -ج

غاز ثاين أكسيد الكربون مث نضع نبات يف 
ناقوس آخر خايل من غاز ثاين أكسيد 

  . الكربون مث نالحظ ما حيدث
ونضعه حتت نضع نبات حتت ناقوس  -د

  .الشمس ونالحظ ما حيدث 

تعترب الواليات املتحدة مسئولة عن 
انبعاث ربع كمية غاز ثاين أكسيد 

  .الكربون 
  

ما التفسير المناسب  ?
  :للعبارة السابقة 

  .كرب مساحة الواليات املتحدة -أ
كثرة عدد السكان يف الواليات  -ب

 .املتحدة  
  .كثرة عدد املصانع ا  -ج
  .ا  التقدم التكنولوجي -د

أكسيد ثاين النباتات حتتاج إىل غاز 
  الكربون يف عملية التمثيل الضوئي

  
ما الكلمة المناسبة للعبارة  ?

  : السابقة
  .كل -أ

 .معظم -ب
  .بعض  -ج
  .غري صحيح  -د
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تعد مدينيت اجلبيل وينبع من املناطق الصـناعية  
الكربى يف اململكة العربية السـعودية ، فهـي   
مكتظة باملصانع ومعامل التصنيع على مسـتوى  
عايل مما أدى إىل زيادة التلوث الصناعي يف تلك 
املدينتني وتعرض سكنها إىل أضرار جسيمة من 

  .جراء تلك املصانع 
  
ما السؤال الذي ترينه يعبر فعلياً عن  ?

  : المشكلة المطروحة في النص السابق 
  
  ما التلوث الصناعي ؟-أ

 كيف ميكن مكافحة التلوث الصناعي ؟-ب
    هل ميكن توعية السكان بأضـرار التلـوث  -ج

 الصناعي ؟
  كيف ميكن بناء عدد كاف من املصانع ؟-د
  
  

أشارت إحصائية إىل إصابة  عدد كبري 
أهايل مدينة اجلبيـل يف اململكـة    من

بأمراض سرطان اجللـد وااللتـهابات   
  .الرئوية 
لعبـارة  لما الفرض المناسب ?

  :  السابقة
  
تعرض السكان للتلوث الصـناعي يف  -أ

  .تلك املدينة 
هناك عالقة بني القرب من البحـر  -ب

 .واإلصابة بذلك املرض 
ارتفاع نسبة الرطوبة يف تلك املدينة -ج
. 
السكان يف تلك املدينة يتناولون ألن -د

   .األمساك بكمية كبرية 
  
  
  
  
  
  
  

انتشار مرض سرطان اجللد وااللتـهابات  
أكثـر   اجلبيلالرئوية بنسبة كبرية يف مدينة 

  . من غريها من مدن اململكة  
  
ما الطريقة المناسبة للتحقق مـن   ?

  :  صحة ما تتضمنه العبارة السابقة 
  
املسطحات املائيـة  دراسة أثر القرب من -أ

  الرئوية  ومرض سرطان اجللد وااللتهابات
حتديد نسبة املصابني بأمراض سـرطان  -ب

 .اجللد الرئوية يف تلك املدينة 
عمل مقارنة بني أعداد املصابني بـذلك  -ج

املرض يف مدينة اجلبيل وغريها مـن مـدن   
 .اململكة 

هناك عالقة بني تناول السكان لألمسـاك  -د
ومـرض سـرطان اجللـد     يف تلك املدينة

  . وااللتهابات الرئوية 
  

على الرغم من أن اململكة متتلك 
خمزون هائل من النفط إال أا ال تعترب 

  .من الدول الصناعية 
ما التفسير المناسب للعبـارة   ?

  :السابقة 
  
ال مييـل السـعوديني إىل العمـل يف    -أ

  .املؤسسات الصناعية 
قلة خـربة السـعوديني يف جمـال    -ب

 . توفر مقومات الصناعة الصناعة وعدم 
 .قلة عدد املدن الصناعية يف اململكة -ج
  . عدم توفر املناخ املالئم للصناعة-د

                                                      
متقدمة الدول األوروبية 

  . صناعياً
  
ما الكلمة المناسبة  ? 

  : للعبارة السابقة
  .كل -أ

  . معظم -ب
  .بعض  -ج
            .غري صحيح  -د
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تعد الرياح من أهم العوامل الـيت تـؤدي إىل   
زحف الرمال إىل املنشآت واملزروعـات ممـا   

وأصـبح  .يعرضها إىل خطر الردم والتخريب 
اهتمام املسئووليني يف البحث عن أفضل الطرق 

  .ملنع زحف الرمال إىل تلك املناطق 
  
ما السؤال الذي ترينه يعبر فعلياً عن  ?

   :لسابق المشكلة المطروحة في النص ا
  
ما أضرار زحـف الرمـال علـى املنـاطق      -أ

  الصحراوية ؟
ما العوامل اليت تؤدي إىل زحف الرمال يف  -ب

  املناطق الصحراوية ؟
  ما العالقة بني زحف الرمال والرياح ؟ -ج
  كيف ميكن احلد من خطر زحف الرمال  -د

  ؟وإيقافها 

 ازته فاكتشف أن حديقته قد خربت ،عاد رجل من إج
أخذ يفحص احلديقة فوجد السور مكسوراً ، والزهور 

شـاهد  قد سقطت على األرض ، والقوائم قد اقتلعت 
  .حدائق اجلريان ووجدها يف نفس حالة حديقته 

   :  لعبارة السابقةلما الفرض المناسب ?
  . أطفال اجلريان هم الذين خربوا احلديقة عامدين -أ

عداوة بينـه  أمحد هو الذي خرب احلديقة لوجود -ب
 .وبني أمحد 

  .بعملية  ختريب احلديقة  االلصوص هم الذين قامو -ج
هبوب رياح عاصفة  هي السبب يف ختريب احلديقة   -د
.  

  

تعترب املناطق الساحلية يف اململكة العربيـة  
السعودية  املطلة على اخلليج العريب أكثـر  

  . عرضة هلبوب رياح عاصفة
  
ما الطريقة المناسبة للتحقق مـن   ?

  :  صحة ما تتضمنه العبارة السابقة 
دراسة أثر املسطحات املائية يف هبـوب   -أ

  .رياح عاصفة 
دراسة مقارنة لنوع الرياح اليت ب على -ب

سواحل  اخلليج العريب وسـواحل البحـر   
 .األمحر 

دراسة نوع الرياح الـيت ـب علـى     -ج
  سواحل اخلليج العريب 

  .  ستطالع آراء  اخلرباء يف ذلكا -د

تعتمد دولة الفلبني علـى الريـاح   
  .كمصدر للطاقة املتجددة 

  
ما التفسير المناسب للعبارة  ?

  :السابقة 
  
ألنه أقل تكلفة من مصادر الطاقـة  -أ

  . األخرى 
كثرة هبوب الريـاح يف تلـك   -ب

  . املنطقة 
  .عدم توفر مصادر أخرى لطاقة -ج
  . عدم وجود البترول يف الفلبني  -د
  
  
  

تعتمد اململكة العربيـة  
السعودية على الرياح 
كمصدر أساسي للطاقة  

.  
  
ما الكلمة  ?

المناسبة للعبارة 
  : السابقة
  .كل -أ

 . معظم -ب
  .بعض  -ج
            غري صحيح -د
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استخدام أنواع جديدة من الطاقة مثـل الطاقـة   
الشمسية و النووية واهلوائية تعد مـن الوسـائل   
احلديثة اليت تستطيع  ا الدول مواجهة  الـنقص  
يف الطاقة وهي أقل يف أسعارها من أسعار الطاقـة  

  .التقليدية وال سيما النفط 
  
ما السؤال الذي ترينه يعبر فعلياً عن  ?

   :المشكلة المطروحة في النص السابق 
  
كيف تقوم بعمليات املسح اجليولوجي واجلغرايف  -أ

  اخلاص باستخدام هذه الطاقة ؟
اىل مىت تظل دول العامل تعتمد على البترول  -ب

 كطاقة هامة يف حياتنا ؟
  كيف ميكن مواجهة النقص يف الطاقة  -ج
  التقليدية  ؟ 
هل متكنت الدول املتقدمة من استخدام  -د

  الطاقات البديلة يف ظل أزمة الطاقة ؟   

  .ارتفاع أسعار النفط يف العامل 
  
لعبـارة  لما الفـرض المناسـب   ?

  :  السابقة
  
 . ازدياد الطلب عليه    - أ

ارتفاع تكاليف مصادر الطاقة    - ب
 .األخرى 

 .صعوبة  استخراج النفط  -ج
 . آبار النفط يف العامل قلة عدد -د
   
  
  
  

متتلك اململكة العربية السعودية خمـزون  
  .هائل من البترول يف املناطق الشرقية 

  
ما الطريقة المناسبة للتحقق من  ?

  :  صحة ما تتضمنه العبارة السابقة 
  
آراء جمموعة من خرباء النفط يف استطالع  -أ

    .هذا الشأن  
البترولية يف حتديد نسبة عدد اآلبار   -ب

 .شرق السعودية   
عمل دراسة للمقارنة بني كميات البترول -ج

 .يف شرق اململكة واملناطق األخرى 
دراسة أثر التقدم االقتصادي السعودي من  -د

    استخدامات البترول كطاقة مؤثرة فيه
  

إن استخراج النفط يكون سهالً يف بعض 
مناطق اململكة وصعباً أو مسـتحيالً يف  

  .أخرى  مناطق
ما التفسير المناسـب للعبـارة    ?

  :السابقة 
  
يعتمد على مدى تطور األجهزة اخلاصة  -أ

  .باستخراج البترول 
قلة خربة املختصني يف جمال استخراج -ب

 . البترول 
  .كثرة األراضي الصحراوية  -ج
يعتمد ذلك على تضاريس األرض الداخلية  - د

   . واخلارجية
  

آبار البترول يف اململكة تتركـز يف  
  . املنطقة الشرقية 

 
ما الكلمة المناسبة للعبارة  ? 

  : السابقة
  .كل -أ

 . معظم -ب
  .بعض  -ج
              .غري صحيح  -د
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كبري للمناطق الصحراوية يف العـامل  هناك جتاهل 
العريب حالياً ، حىت أصبحنا نتحرج من أن يـتم  
إطالق صفة التصحر  على مناطقنا العربية ، هلذا 
فإن دراسة املناطق الصحراوية وتنميتـها أصـبح   
أمراً مهماً للغاية ، وهناك حقيقة وواقع أن املناطق 

  .الصحراوية يف كثري من البلدان مهملة للغاية 
  
ما السؤال الذي ترينه يعبر فعلياً عـن   ?

  :المشكلة المطروحة في النص السابق 
  
كيف ميكن تنمية املناطق الصحراوية يف عاملنـا   -أ

  العريب ؟  
   ملــاذا ال ــتم الــدول العربيــة باملنــاطق  -ب

  الصحراوية ؟
كم تبلغ مساحة  املناطق الصحراوية يف العـامل  -ج

  العريب ؟
كم تبلغ مجلة التكاليف املالية لتنميـة املنـاطق   -د 

  الصحراوية ؟
  
  

مت العثور على كميـات  هائلـة  مـن    
التماثيل املصنوعة من الذهب والفضة يف 

  .صحراء ربع اخلايل  
  
ــل  ? ــب لح ــرض المناس ــا الف م

المشـكلة الـواردة فـي العبــارة    
  :  السابقة

  
  .جهود علماء اآلثار بالبحث والتنقيب -أ

وق االقتصادي للمجتمع يف هـذه  التف-ب
 .املرحلة التارخيية 

هناك عالقة بني التماثيـل املوجـودة    -ج
  .وبني احلضارات القدمية 

انتقال تلك التماثيل إىل صحراء ربـع   -د
  .اخلايل عن طريق  بعض األفراد 

  
  
  
  
  

متتاز النباتات الصحراوية بطول جذورها 
أكثر من أي نوع من أنـواع النباتـات   

  . األخرى
  
ما الطريقة المناسبة للتحقق من  ?

  :  صحة ما تتضمنه العبارة السابقة 
  
دراسة أثر املناخ الصحراوي على طول -أ

  .جذور نباتات البيئة الصحراوية 
اخذ عينة من جذور نباتـات البيئـة    -ب

الصحراوية وعينة من جذور نباتات بيئـة  
 .أخرى ونقارن بينهما 

نباتـات  أخذ آراء جمموعة من خرباء -ج
 .البيئة الصحراوية 

  أخذ عينة من جذور النباتات -د
 .الصحراوية 

  

حتول الصحاري املقفرة يف قلب جزيـرة  
العرب إىل جنة وارفة الظـالل وفـرية   
الغالل يف زمن قياسي ال يتجـاوز ربـع   

  .القرن 
  
ما التفسير المناسـب للعبـارة    ?

  :السابقة 
  
  .التخطيط السليم وتشجيع املزارعني -أ

  .بسبب كثرة سقوط األمطار -ب
التقلبات املناخية اليت أدت إىل حتسـن  -ج

  .حالة اجلو 
  .اخنفاض درجة احلرارة  -د

  

املناطق الصحراوية تعاين من قلة 
  . األمطار

  
ما الكلمة المناسبة للعبارة  ?

  : السابقة
  .كل -أ

 . معظم -ب
  .بعض  -ج

  .غري صحيح  - د     
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 للطالباتاختبار التفكير العلمي ) :  ٥( الملحق 
 

٣٣٢ 

  
  

  التعميم  التفسير  اختبار صحة الفروض  الفروض اختيار  المشكلةتحديد   التمرين

  )٨  (  
   

إن توفري املياه الصاحلة للشرب تشـكل معضـلة   
رئيسية يف جزيرة العـرب خاصـة وأن اغلـب    
أراضيها عبارة عن صـحراء قاحلـة تفتقـر إىل     
مصادر للمياه العذبة من األـار والـبحريات ،   

  . اجلوفية اباإلضافة إىل قلة املياه 
  
ما السؤال الذي ترينه يعبر فعلياً عن  ?

  :المشكلة المطروحة في النص السابق 
  
  ما  مصادر املياه العذبة يف شبه اجلزيرة العربية ؟ -أ

  ملاذا تنتشر الصحاري يف جزيرة العرب ؟  -ب
كيف ميكن توفري مصادر أخرى للمياه العذبة  -ج

  يف شبه اجلزيرة العربية  ؟
  ميكن العيش يف املناطق الصحراوية ؟ كيف -د

  

مت العثور على كميات كبرية من القواقع 
البحرية يف مساحات شاسعة يف أراضـي  

  .  صحراوية بعيدة عن البحر
  
لعبـارة  لما الفرض المناسـب  ? 

  :  السابقة
  
كانت البحار تغطي كثرياً من اليابسة قدمياً  -أ

  . قبل أن يتبخر
إىل األراضـي   انتقلت القواقع البحريـة -ب

  .الصحراوية عن طريق بعض األفراد  
سقوط األمطار وبغزارة يف بعض األزمنة  -ج

أدى إىل تكون هـذه القواقـع البحريـة يف    
 .األراضي  الصحراوية  

انتقلت القواقع البحرية إىل الصحراء عن  -د
  .طريق عواصف رملية هائلة  

   
  
  
  
  

اخنفاض نسبة الوفيات يف موسم احلـج  
  .ام هذا الع

  
دراسة أثر االزدحام الشديد على حالـة  -أ

الوفاة اليت يتعرض هلا احلجاج يف موسـم  
  .احلج 
عمل مقارنة بني نسبة الوفيـات يف    -ب

 . موسم احلج هذا العام واألعوام السابقة
 حتديد نسبة الوفيات يف حج هذا العام  -ج
ندرس أثر احلمالت اإلعالمية لتوعيـة  -د

يتعرضون هلا أثنـاء   احلجاج باملخاطر اليت
  .احلج  

البحر مصنع طبيعي إلنتـاج الـربوتني   
احليواين املستخلص من األمساك ، ولكننا 
ال نستفيد إال جبزء ضئيل من هذه الثروة 

  .احليوية 
ما التفسير المناسـب للعبـارة    ?

  :السابقة 
ال مييل كثري من السعوديني إىل أكـل   -أ

مـن   األمساك مما يؤدي إىل عدم االستفادة
  .هذه الثروة احليوية 

بعد أماكن الصيد من متنـاول يـد    -ب
اإلنسان السعودي هو السـبب يف عـدم   

 .استغالل هذه الثروة احليوية   
قلة اخلربات واإلمكانيـات املاديـة    -ج

املتاحة للصيد البحري هو السبب يف تقليل 
  استغالل هذه الثروة احليوية   

بب يف أسعار األمساك املرتفعة هي الس -د
  .تقليل استغالل هذه الثروة احليوية  

الدول الصناعية تلقي مبخلفاا   
  .   الصناعية يف  مياه األار 

                                   
ما الكلمة المناسبة للعبارة  ?  

  : السابقة
  .كل -أ

 . معظم -ب
  .بعض  -ج

                             .غري صحيح  - د     
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  الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 

 للطالباتاختبار التفكير العلمي ) :  ٥( الملحق 
 

٣٣٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )  ٦( امللحق 

ورقة اإلجابة الخاصة 
 باالختبار التحصيلي  
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  العلمي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 
 

 ورقة اإلجابة الخاصة باالختبار التحصيلي  ) :  ٦( الملحق 

٣٣٤ 
 

  
  
  

  
  

  :بعد قراءتك  لألسئلة ضعي دائرة حول احلرف الذي ميثل اإلجابة الصحيحة ?
  

  الــــــفـــــــــقـــــــرات  السؤال  الــفــــــــقـــــــــــرات  السؤال
  د  - ج    - ب     - أ    - ١٦  د  - ج    - ب     - أ    -١
  د  - ج    - ب     - أ    - ١٧  د  - ج    - ب     - أ    -٢
  د  - ج    - ب     - أ    - ١٨  د  - ج    - ب     - أ    -٣
  د  - ج    - ب     - أ    - ١٩  د  - ج    - ب     - أ    -٤

  د  - ج    - ب     - أ    - ٢٠  د  - ج    - ب     - أ    -٥
  د  - ج    - ب     - أ    - ٢١  د  - ج    - ب     - أ    -٦
  د  - ج    - ب     - أ    - ٢٢  د  - ج    - ب     - أ    -٧
  د  - ج    - ب     - أ    - ٢٣  د  - ج    - ب     - أ    -٨

  د  - ج    - ب     - أ    - ٢٤  د  - ج    - ب     - أ    -٩
  د  - ج    - ب     - أ    - ٢٥  د  - ج    - ب     - أ    - ١٠
  د  - ج    - ب     - أ    - ٢٦  د  - ج    - ب     - أ    - ١١
  د  - ج    - ب     - أ    - ٢٧  د  - ج    - ب     - أ    - ١٢

  د  - ج    - ب     - أ    - ٢٨  د  - ج    - ب     - أ    - ١٣
١٤ -  

  د  - ج    - ب     - أ    - ٢٩  د  - ج    - ب     - أ    

  د  - ج    - ب     - أ    - ١٥
  

  د  - ج    - ب     - أ    - ٣٠

  : ..........................التاريخ : ................................. اسم الطالبة 
 : ..........................املدرسة :............................. الصف الدراسي 

  
٣٠ 
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 ورقة اإلجابة الخاصة باالختبار التحصيلي  ) :  ٦( الملحق 

٣٣٤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  )  ٧( امللحق 

ورقة اإلجابة الخاصة 
   باختبار التفكير العلمي
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 اإلجابة الخاصة بالتفكير العلميورقة ) :  ٧( الملحق 
 

٣٣٦ 

  
  
  
  

:بعد قراءتك  لألسئلة ضعي دائرة حول احلرف الذي ميثل اإلجابة الصحيحة ? 

  التعميم  التفسير  اختبار صحة الفروض  فرض الفروض  تحديد المشكلة  التمرين

  د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   )  ١(  

  د -ج  –ب  –أ    د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   )  ٢(  

  د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   )  ٣(  

  د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   )  ٤(  

  د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   )  ٥(  

  د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   )  ٦(  

  د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   )  ٧(  

  د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   د -ج  –ب  –أ   )  ٨(  

  : ..........................التاريخ : ................................. اسم الطالبة 
 : ..........................املدرسة :............................. الصف الدراسي 

  

٤٠ 
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  واالحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة 

 
 

 اإلجابة الخاصة بالتفكير العلميورقة ) :  ٧( الملحق 
 

٣٣٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  )  ٨( امللحق 

   األنشطة التعليمية
 



  فاعلية البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة في تدريس الجغرافيا وأثرها في تنمية مهارات 
   االحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورةالتفكير العلمي والتحصيل و

 

 األنشطة التعليمية ) : ٨( الملحق 

٣٣٨ 
 

  
  
  
  
  
  
 

 مم تتكون األرض ؟ -١
.....................................................  

 ؟ ماذا تسمى الطبقة اخلارجية احمليطة بالكرة األرضية -٢
..................................................... 

من خالل مشاهدتك للرسم الذي أمامك أعطي تعريفاً  -٣
 مبسطا هلذه الطبقة بأسلوبك ؟

............................................................................... 
 ما أمهية هذه الطبقة ؟ -٤

................................................................................. 
 ماذا ميكن أن حيدث يف حالة عدم وجود هذه الطبقة ؟ -٥

......................................................................................... 
 وضحي عالقة هذه الطبقة بقشرة التفاح ؟   -٦

      
......................................................  

  كوين تعميماً يوضح العالقة بني ؟ -٧    
  .األكسجني  –ن و احليوان تنفس اإلنسا –الغالف اجلوي 

.............................................................................................  
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 األنشطة التعليمية ) : ٨( الملحق 

٣٣٩ 
 

  
  
  

  
  

  من خالل معرفتك ملفهومي الطقس واملناخ ، استنتجي  أوجه الشبه واالختالف بني  - ١
  املفهومني ؟        

  أوجھ االختالف  أوجھ الشبھ
..............................................  
.............................................  

  

..........................................  
.........................................  

  
 :وزعي العبارات التالية يف هذا اجلدول  - ٢

متوسط نسبة الرطوبة يف فصل الصيف  –األمطار يف فصل الشتاء متوسط  –اجتاهات الرياح اليومية 
  .درجة احلرارة اآلن  –
  

 عبارات مرتبطة بالمناخ  عبارات مرتبطة بالطقس
    
-.........................................................  
- ........................................................ 

- .......................................................  
- ...................................................... 

  
إذا أردت السفر إىل أي منطقة ورغبت معرفة حالة الطقس يف تلك املنطقة ما هي الوسائل  -٣

  اليت ميكن أن تلجئي إليها ملعرفة حالة الطقس ؟
.........................................................................................

.........................................................................................  
  ملاذا تمني مبعرفة حالة الطقس ؟ -٤

.........................................................................................  
ما االحتياطات اليت من املمكن  أن تتخذيها إذا علمت أن الطقس يف تلك املنطقة شديد  -٥

  الربودة مع سقوط أمطار شديدة  ؟ 
......................................................................................  
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 األنشطة التعليمية ) : ٨( الملحق 

٣٤٠ 
 

  
وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمته  حتى إِذَا أَقَلَّت سحابا ثقَاالً   :قال تعاىل   -٦

توالْم رِجخن ككَذَل اتركُلِّ الثَّم نم ا بِهنجراَء فَأَخالْم ا بِهلْنزفَأَن تيم لَدبل اهقْنس لَّكُمى لَع
 ٥٧األعراف  رونَ  تذَكَّ

  : وضحي عالقة اآلية الكرمية بعناصر املناخ 
......................................................................................... 

  :الصحف احمللية تقريراً عن األحوال اجلوية جاء فيه  إحدىنشرت  -٧
على البالد منخفض جوي واجلو غائم والرياح مشالية درجات احلرارة متيل إىل االعتدال ويسيطر 

غربية متوسطة السرعة ونتوقع مبشيئة اهللا تعاىل سقوط أمطار متفرقة على أحناء اململكة والرطوبة 
  .مرتفعة على السواحل 

 ما العناصر املناخية الواردة يف هذا التقرير ؟ -
............................................................................................  
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   االحتفاظ لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورةالتفكير العلمي والتحصيل و

 

 األنشطة التعليمية ) : ٨( الملحق 

٣٤١ 
 

  
  

    
     

                     ٣٥                 ٤٠                       ٤٥                      ٥٠                    ٥٥ 
                                                              

  
  

    
  

                                                  
                                                         

  رأس تنورة                                                          
                                                            

                                                                               .                              المجمعة  .
  
  
  

                                                                               
  القنفذة                                                                                   

  
                                                            

  
  
  
  
  
  
  :ن خالل مشاهدتك خلريطة اململكة العربية السعودية وضحي ما يلي م
  .....................................................أين تقع مدينة عرعر ؟  -١
  ...................................................... مدينة جنران ؟أين تقع  -٢
  .......................................................... أيهما أشد حرارة ؟ -٣
  .......................................................................... ملاذا ؟ -٤
  ...................الختالف  ةيف مدينة عرعر ومدينة جازان نتيج ختتلف درجة احلرارة -٥
  
  ختتلف درجة حرارة مدينة الطائف عن مدينة مكة ؟:  عللي  -٦

.............................................................................................  
  أين تقع مدينة الظهران ؟ -٧

.............................................................................................  
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 األنشطة التعليمية ) : ٨( الملحق 

٣٤٢ 
 

  ما العامل املؤثر يف مناخ مدينة الظهران ؟ -٨
............................................................................................  

  ؟ قارين بني املناخ البحري واملناخ القاري -٩
  املناخ القاري  املناخ البحري  أوجه الشبه

      يف فصل الصيف
      يف فصل الشتاء
      نوع اهلواء
      مثال

  
  ما نوع الرياح إذا كانت آتية من البحر املتوسط ؟ - ١١

........................................................  
  

  كوين تعميماً يوضح العالقة بني اليابس واملاء واحلرارة؟ - ١٢
........................................................................  

  
فكم تتوقع . م ٤٤إىل وصلت درجة احلرارة يف مدينة القنفذة القريبة من مستوى سطح البحر  - ١٣

  م فوق سطح البحر؟ ٢٩٠٠أن تصل إليه درجة احلرارة يف النماص الواقعة على ارتفاع  
.............................................................................................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحرارة 
  
  

  یابس    
 ماء                 
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 األنشطة التعليمية ) : ٨( الملحق 

٣٤٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  تعميماً يوضح العالقة بني  كوين -١

  .األمطار  –احلرارة    –وية الصحرااملناطق 
………………………………………………………………….  

  يعترب عنصر احلرارة أهم العناصر املناخية ؟ -أ: عللي  - ٢
.............................................................................................  

مالبس ذات األلوان الفاحتة ويف فصل الشتاء إىل ارتداء   ارتداءيلجأ الناس يف فصل الصيف إىل  - ب
  ؟مالبس ذات األلوان الغامقة 

.............................................................................................  
  تكون قمم اجلبال العليا أكثر برودة رغم أا أقرب للشمس؟ -ج 

............................................................................................  
  

  برأيك ماذا تتوقعني أن حيدث يف حالة عدم ظهر أشعة الشمس لفترة طويلة ؟ -
.........................................................................................

........................................................................................  
  
  : أمامك صور للعوامل املؤثرة يف درجة احلرارة  ضعي حتت كل صورة العامل املناسب له  -

                         
...............                 ....................  .....................  
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  حددي على الرسم املناطق احلرارية  -١

  :     مع ذكر درجة عرض كل منطقة من املناطق احلرارية
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  ماذا تتوقعني أن حيدث لو كانت اململكة العربية السعودية واقعة يف املناطق املتجمدة ؟  -٢

  ...................................................................................................  
  
،  مث حددي املناطق احلرارية اليت تقع ٩قومي مبشاهدة خريطة العامل من خالل لألطلس ص  -٣

   :ضمنها الدول التالية 
  ...............................................اململكة العربية السعودية  -
 : ............................................................الكويت  -
 .................................................................كندا  -
 : ...............................................................تركيا  -
 : ............................................................اندونيسيا  -

  أمامك جهازين لقياس درجة احلرارة              -٤

  :   قارين بني اجلهازين من حيث  
  ) ب ( اجلهاز   ) أ ( اجلهاز   وجه املقارنة

      االسم 
      مقسم إىل

      درجة التجمد
      درجة الغليان

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ب                     أ
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  هل للهواء املوجود حولنا وزن وثقل ؟ -١

.........................................................................................................  
  دعمي إجابتك بتجربة علمية تثبيت فيها صحة قولك ؟ -٢

..........................................................................................................

..........................................................................................................  
كيلو غرام إذا كنا  ٥٠٠حولنا ،على الرغم من أنه يصل إىل  مباذا تفسرين عدم شعورنا بثقل الضغط اجلوي -٣

  بالقرب من سطح البحر ؟ 
........................................................................................................  

.........................................................................................................  
  عندما أفرغنا الوعاء املوجود يف الصورة من اهلواء  شمت جدارنه ؟:  عللي  -٤

......................................................................  
........................................................................  

     
        

  يقل عدد السكان كلما ارتفعنا إىل أعلى ؟  -٥
.......................................................................................................  

 .حددي على اخلريطة مناطق الضغط العامة -٦
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تقع جزر اندونيسيا ضمن نطاق الضغط ؟-

...........................................................................................  
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  أمامك أجهزة لقياس الضغط اجلوي ضعي حتت كل جهاز االسم املناسب له ؟
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  يوجد فرق بني كلمة الرياح وكلمة الريح ؟هل  - ١
.......................................................................... 

 استنجي ذلك من اآليتني التاليتني ؟ -٢
ولتجرِي الْفُلْك بِأَمرِه ولتبتغوا من من آياته أَنْ يرسلَ الرياح مبشرات وليذيقَكُم من رحمته وَ   : قال تعاىل 

  .  ٤٦الروم آية  فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
 ٦آية  حلاقة ا وأَما عاد فَأُهلكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتية:  وقوله تعاىل

 ...............................................................................الرياح
  .............................................................................الريح 

 
  الكرة اجلنويب  تنحرف الرياح إىل ميني اجتاهها يف نصف الكرة الشمايل وإىل يسار اجتاهها يف نصف: عللي  -٣

.................................................................................................  
  

  طبقي قانون احنراف الرياح على هذا الرسم من خالل اخلطوط املتقطعة ؟ -٤
  
  ختتلف اجتاه الرياح من منطقة ألخرى ؟: عللي  -٥
.............................................................  
  ماذا تتوقعي أن حيدث لو كان الضغط اجلوي متساوياً يف  -٦

  مجيع أجزاء الكرة األرضية ؟ 
....................................................................  

  
يرسلَ الرياح مبشرات وليذيقَكُم من رحمته ولتجرِي الْفُلْك بِأَمرِه ولتبتغوا من آياته أَنْ وَ   : قال تعاىل  -٧

  من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
  .  ٤٦الروم آية 
  السبب ؟ذكرت اآلية الكرمية نوع من أنواع الرياح حددي  نوع الواردة يف اآلية الكرمية مع ذكر  -
- .............................................................................................  
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  : كوين تعميماً جغرافياً يوضح العالقة بني -١
  .  النهار  –الليل  –املاء  -اليابس  –الضغط اجلوي  –نسيم الرب ونسيم البحر 

..............................................................................................  
  
  استنتجي من الشكل الذي أمامك كيف حيدث نسيم اجلبل ونسيم الوادي ؟   -٢

..........................................  
  

           
  

  هواء                     هواء                                                                   
  بارددايفء                                                                                               

        
  
  :                       ضعي حتت كل جهاز امسه ووظيفته   -٣   

                                              
  
  
  
  
  
  

  .......................امسه  :.....................                                                        امسه 
  .......................وظيفته  .....................                                                    وظيفته
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  )  ٩( امللحق 

صورة من خطاب 
الموافقة على خطة 

   البحث 
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أما عن عامل القرب أو البعد عن املسطحات املائية وعامل التيارات البحرية فهي عبارة عن لقطات 

  . فيديو ال نستطيع  طباعته 
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      This study aimed at determining the effectiveness 
of  instructional  multimedia software in teaching 
Geography and its impact on Scientific thinking skills , 
student achievement and retention among the first 
grade intermediate female students In Madinah Al – 
Munawarah                                                                        

    
    The Study was applied on a sample of 95 female  
students from the first grade intermediate school for 
the year 1427- 1428 H , having In mind that the final 
result of the study relied on the answer of The 88 
female students : 44 for the experimental group and 44 
 students for the control group .                                       

                            
                                      

       In order to measure students' performance in pre- 
test and post – test in the following aspects : Student 
achievement in Geography  especially " Climate " Unit 
the Scientific thinking skills and  Students retention . 
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The researcher prepared achievement test which  
measures the following levels of Bloom's        
Taxonomy : ( knowledge , comprehension , 
application, analysis , synthesis )  as  well as  the 
researcher prepared a test  for scientific thinking  
containing  five skills : (problem definition , the choice 
of hypotheses test of correctness of hypotheses, 
interpreting, generalizing  )   .                                          

   
                                                                             

       The  researcher's instruments were pre-applied on 
the two groups , then the  experimental group was 
taught via using multimedia software and the control 
group was taught the traditional teaching method . 
The duration of the experiment was five weeks . The 
instruments were later applied on the sample after the 
end of teaching .After three weeks , the postponed 
post – test was applied                                                        

                                                      
        To handle data statistically the researcher used 
the means , standard deviations and T-Test of the 
study showed that              :                                              

                         
1- The scores of experimental and control groups were 
the same in the scientific thinking test in general           

 
2- The scores of experimental and control groups were 
Same in the in the following skills:  problem 
definition, test of correctness of hypotheses, 
interpreting,        generalizing.                                         
                                                                                             
3- The scores of experimental group were higher than 
the control group in the choice of hypotheses skills      
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4- The scores of experimental group were higher than 
the control group   in the  achievement test.               

 
                 

5-   The scores of experimental group were higher than 
the control group in the in knowledge retaining . 

 
On the light of the findings of the current study ,  the 
researcher provided several recommendations and 
suggestions that can be considered in the teaching of 
geography .                                                                          

 
  


