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 بسم ا الرمحن الرحيم
 :قال تعاىل                      

 }وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم وكان فضل ا عليك عظيما...{
 )١١٣النساء سورة(                                                                                                                
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 مستخلص الدراسة

يف  فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية الداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف االول ثانوي: عنوان الدراسة
 الكيمياء مبدينة مكة املكرمة

عنـد   الدراسة إىل التعرف على مدى فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على  تنمية التحصيل الدراسي دف هذه     
اسة يف السؤال الرئيس يف مقرر الكيمياء لطالبات الصف األول ثانوي مبدينة مكة املكرمة ، وقد حددت مشكلة الدر) تذكر،فهم،تطبيق(املستويات املعرفية الثالث 

 : التايل
التذكر، الفهم : ( لثالث  ما فاعلية استخدام اإلنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي عند املستويات املعرفية ا" 

 " .لدى طالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة ) والتطبيق
 : لإلجابة عن السؤال الرئيس متكنت الدراسة من صياغة الفروض الصفرية التالية و
رنت ، واموعـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنت -١

اا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند مستوى التذكر البعدي  ملقرر الكيمياء، وذلك الضابطة لالختبار البعدي اليت تقوم طالب
 . بعد ضبط التحصيل القبلي  

خالل اإلنترنت ، واموعـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من  -٢
ملقرر الكيمياء ، وذلك   الضابطة لالختبار البعدي اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند مستوى الفهم البعدي

 . بعد ضبط التحصيل القبلي 
 ٣- موعـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة التجريبية  اليت تقوم طالبا

دي ملقرر الكيمياء ، وذلك الضابطة لالختبار البعدي اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند مستوى التطبيق البع
 . القبلي  بعد ضبط التحصيل 

ات ال توجد فـروق ذات داللة إحصـائية بني متوسط درجات امــوعتني التجريبية والضابطة  يف التحصيل الدراسي البعدي الكلـي عنـد املسـتوي    -٤
 .، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي ) التذكر ، الفهم والتطبيق : ( املعرفيــة الثالثة

) التاسعة عشر(للمجموعة التجريبية ، والثانوية ) الرابعة(م املنهج شبه التجرييب بعد حتديد جمتمع الدراسة يف املدرسة الثانوية ولإلجابة عن سؤال الدراسة مت استخدا
د طالباا للمجموعة التجريبية عد) الرابعة(، وكانت مكونة من فصل دراسي يف الثانوية ) بالقرعة(للمجموعة الضابطة ، واختريت العينة بطريقة عشوائية بسيطة 

طالبة ، إذن جمموع طالباما مخسون طالبة متثل جمموعيت الدراسة ، مث ) ٢٥(للمجموعة الضابطة عدد طالباا ) التاسعة عشر(طالبة ، وفصل دراسي يف الثانوية ) ٢٥(
االختبار التحصيلي البعدي ، واقتصرت الدراسة على األدوات مت تطبيق االختبار التحصيلي القبلي للمجموعتني ، وتاله تطبيق التجربة ، وبعد االنتهاء أعيد تطبيق 

 : التالية 
 –فهم  –تذكر (ث اختبار حتصيلي يف فصل الترتيب الدوري للعناصر من منهج الكيمياء املقرر على طالبات الصف األول الثانوي عند املستويات املعرفية الثال -

 ) .تطبيق 
،  Cronback Formula" كروبناخ " لى عينة الدراسة ،  وبعد معاجلة نتائج االختبار التحصيلي باستخدام   معادلة وبعد تطبيق االختبارات قبليا وبعديا ع

، واملتوسطات احلسابية ،  واالحنرافات املعيارية ، واختبار  Coefficient Alphaوفيها يتم  حساب معامل الثبات هذا عن طريق حساب ما يسمى معامل الفا 
 (ANACOVA)بني متوسطات اموعة الواحدة بني القياسني القبلي والبعدي ومعامل ارتباط بريسون ، وأسلوب حتليل التباين املصـاحب   للفروق" ف " 

 :   كأسلوب إحصائي ، مت التوصل إىل النتائج التالية 
 ٠٫٠٥(ص على أنه  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى مت رفض الفروض الصفرية األول والثاين والثالث والرابع  ومت قبول الفروض البديلة والذي ين

ر البعدي اليت تقوم طالباا بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبا)
ي فقط ، يف التحصيل الدراسي وذلك عند مستوى التذكر البعدى وعند مستوى الفهم البعدى وعند مستوى باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرس
 قبلي  لصاحل اموعة التجريبية البعدي ملقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل ال) التذكر، الفهم والتطبيق( التطبيق البعدى وعند املستويات املعرفية الثالثة الكلية 

 : هت الدراسة مبجوعة من التوصيات منها وقد انت
بشكل خاص مبزيد من  يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ، أوصت الباحثة املسؤولني يف اململكة العربية السعودية بشكل عام وطالبات املرحلة الثانوية -١

،وتوفري التسهيالت الفنية الالزمة ،  وكذلك عمل الدورات التدريبية يف جمال استخدام  االهتمام مبجال اإلنترنت وتوفريه جمانا ، والعمل على توفري أجهزة احلواسيب
 . اإلنترنت

 : وجمموعة من املقترحات وكان من أمهها 
ذلك باملخرجـات   إجراء املزيد من الدراسات والبحوث اليت تلقى الضوء على استخدام االنترنت وأمهيتها ، وفاعليتها ، وكيفية استخدامها ، ومدى ارتباط -١

 .  التعليمية املختلفة لدى طالبات وطالب املراحل التعليمية األخرى
 الباحثة                                  املشرف على الدراسة                                                                                         

 رانيا بنت ابوبكر سامل بلجون                                                                                                         خدجية بنت حممد سعيد جان  / د
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Search Abstract 

Study title: effectiveness of using the internet in doing homework on developing the academic a chievement in 
chemistry for the secondary school first graders in Makkah .  

This study aims at exploring the effectiveness of using the internet in doing homework on developing the 
academic achievement at the three cognitive levels (remembering, understanding and applying) in chemistry 
for the secondary school first graders in Makkah  . The study problem was identified in the following main 
question:  

"What is the effectiveness of using the internet in doing homework on developing the academic achievement at 
the three cognitive levels (remembering, understanding and applying) in chemistry for the secondary school 
first graders in Makkah? 

To answer the main question the study has managed in forming the following zero hypotheses: 

١- There are no significant statistical differences between the mean scores of the experimental group, in 
which students do their homework via the internet, and the control group of the posttest, in which 
students do their homework via textbooks only at the post remembering level of chemistry, after 
managing the pre achievement. 

٢- There are no significant statistical differences between the mean scores of the experimental group, in 
which students do their homework via the internet, and the control group of the posttest, in which 
students do their homework via textbooks only at the post understanding level of chemistry, after 
managing the pre achievement. 

٣- There are no significant statistical differences between the mean scores of the experimental group, in 
which students do their homework via the internet, and the control group of the posttest, in which 
students do their homework via textbooks only at the post applying level of chemistry, after managing 
the pre achievement.    

٤- There are no significant statistical differences between the mean scores of the experimental and 
control groups at the three cognitive levels (remembering, understanding and applying), after 
managing the pre achievement. 

    To answer the study question, the semi-experimental approach was used after identifying the study society 
in the (fourth) secondary school for the experimental group and the (nineteenth) secondary school for the 
control group. The sample was used by a sample random method (lot). It consisted of a classroom in the 
(fourth) secondary school for the experimental grou ٢٥p with (  students) and a classroom in the (nineteenth) 

٢٥ ٥٠secondary school for the control group with (  students). There were, therefore,  students for the two 
groups. The achievement pretest was executed first. It was followed by performing the experiment. After that 
the achievement posttest was performed. The study instruments were limited to the following:   

- An achievement test in the chapter of the periodic table of elements in the chemistry curriculum for the 
secondary school first graders at the three cognitive levels (remembering, understanding and applying). 

After performing the pre and posttest for the sample, treating the results of the achievement test by using 
the Cronbach Formula, in which the stability coefficient was calculated by calculating the Alpha 
Coefficient, the arithmetic means, the standard deviations, "f" test for the mean differences among each 
group between the pre and posttest, Pearson correlation coefficient and ANACOVA as a statistical method 
the following results were achieved: 

The first, second and third and fourth zero hypotheses were refused. The alternative hypotheses however 
٠.٠٥were accepted. In these hypotheses, there are significant statistical differences of ( ) between the mean 

scores of the experimental group, in which students do their homework via the internet, and the control 
group of the posttest, in which students do their homework via textbooks only, in the academic 
achievement at the post remembering, understanding and applying levels and at the three post cognitive 
levels (remembering, understanding and applying) in chemistry, after managing the pre achievement for 
the experimental group. 

The study concluded with a number of recommendations that include: 

١- In the light of the study findings the researcher recommends those who are in charge in the Kingdom of 
Saudi Arabia, in general, and the secondary school students, in particular, to be more interested in the 
internet and to provide it as free, to provide computers, the necessary technician facilities and the training 
courses in using the internet               

There are a number of recommendations; the most important of which are: 

١- Conducting more studies and researches about the using, importance, efficacy and how to use the 
internet and their relations to the different educational outcomes of the students in the other 
educational stages. 

       Researcher                                                                                                             Supervisor 

Rania . A . S . Baljoon                                                                                        Dr. Khadija . M . S . jan 
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 داء ـــــاإله

 والدي احلبيب ...... إىل من غرس هذا األمل ورعاه 

 أمي الغالية ...... إىل الضارعة من أجلي إىل ا 

 زوجي العزيز ...... إىل من شاركين حلظات عملي 

 وبثينهأسيل ونوران ...... إىل صغاري األحباء 

 ريم ...... إىل أخيت

 وعبد الرمحن حممد وريان وراكان ...... إىل أخواني 

 بشاير...... إىل زوجة أخي

 علي . بعد ا . إىل أساتذتي أصحاب الفضل 

 إىل كل معلمة تبحث عن أفضل وسائل الرتبية والتدريس 

 إىل وطين الغايل الذي أحبه من خالص قليب

 أهدي جهدي املقل                                                       
 الباحثة 



ه  

 فان شكر وعر
لغرض الذي أبدأ حبمد ا سبحانه وتعاىل والثناء عليه الذي أعانين ووفقين يف إجناز هذا العمل املتواضع ، والذي آمل أن أكون قد وفقت بإمتام ا     

 .كان من أجله 
 . م والسعي يف طلبه وأصلي وأسلم على حبيبنا ، وقدوتنا خامت النبيني ، وإمام املرسلني سيدنا حممد الذي علمنا حب العل     

 وبعد،،،
 .إنه ملن الوفاء  الذي يغمر النفس بالغبطة والرضا أن أشيد بدور الذين أعانوني جبهدهم ووقتهم إىل أن خرج هذه البحث إىل حيز الوجود    

فضل واجلميل لكل من مد يل يد العون وساعدني يف إكمال هذه الدراسة أتقدم بالشكر اجل زيل ملعايل مدير اجلامعة ، وسعادة ففي مقام االعرتاف بال
فرصة يل ملواصلة مشواري العلمي وما قدمو يس قسم املناهج وطرق التدريس وأعضاء هيئة التدريس بالقسم إلتاحتهم ال ه يل عميد كلية الرتبية ورئ

 . مجيعا أثناء مراحل دراسيت املنهجية والبحثية 
فاضلة سعادة الدكتورة خدجية بنت حممد سعيد جان األستاذ املشارك يف قسم املناهج  كما يسعدني أن أتقدم بأمسى معاني الشكر ألستاذتي ال

يت كان لطول صربها ، ورحابة صدرها وتعزيزها ، وتزويدها يل بالدراسات القيمة ما أعانين ع لى وطرق التدريس واملشرفة على هذا البحث ، وال
 .إجناز هذا العمل فجزاها ا عين خري اجلزاء 

أستاذ املناهج املشارك يف القسم  ، وسعادة الدكتورة  –أتقدم ببالغ شكري وتقديري إىل سعادة  األستاذة الدكتورة علياء بنت عبدا اجلندي كما 
ة لكل ما عزيزة بنت عبد الرمحن العيدروس أستاذ طرق تدريس العلوم املساعد اللتني تفضلتا بقبول مناقشة هذه الرسالة ، وأبدتا مالحظاهتما القيم

 . هو مفيد هلذه الرسالة 
فوتين أن أرسل بطاقة شكر وتقدير إىل الدكتور حسن بن حسني زيتون ، والدكتورة هالة بنت طه خبش ، والدكتورة منى السبيعي  الذين  قاموا وال ي

 . ن سامهوا يف حتكيم أدوات الدراسة بتحكيم خطة البحث على ما قدموه يل مجيعا من مالحظات قيمة ، كما أشكر مجيع األساتذة األفاضل الذي
يم موقعي ولعل الشكر األمسى والتقدير األوفى وأول من أدين هلم بواجب الشكر والعرفان والدي احلبيبني وزوجي الغايل  الذي قام مبساعدتي يف تصم

جبميل فضلهم ، فهم الذين بذلوا معي الكثري من  ، فلهم منى التقدير وعظيم الشكر والعرفان ، وأشكر والدي شكر املعرتفة حبسن صنيعهم ، املقرة
يت واجهتين ، والذي لن أوفيهم حقهم مهما عملت فجعل ا كل ذلك يف ميزان ح  . سناهتم الوقت واجلهد ، وذللوا يل بفضل ا الكثري من الصعاب ال

هذا العمل املتواضع ممن فاته شكري على كريم فضله ، فجزاهم ا وأخرياً أتقدم بالشكر والتقدير إىل كل من مد يد العون واملساعدة يف سبيل إجناز 
 .مجيعا خري اجلزاء ، وفتح ا عليهم بابا من أبواب العلم يستنريون بضيائه ، إنه على كل شيء قدير 

 . وأخر دعوانا أن احلمد  رب العاملني
 الباحثة                                                                                                               
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 لــمـــحـــــتــــوياتفــهــرس ا

تــــــــــــــــــــــــــوى التسلسل ــ  رقم الصفحة املـــــحـ

 ب مستخلص الرسالة ١

 د إهداء ٢

 هـ شكر وعرفان ٣

 و فهرس احملتويات ٤

 س فهرس األشكال ٥

 ع فهرس اجلداول ٦

 ص فهرس املالحق ٧

 ١ املدخل العام للبحث: الفصل األول                       

 ٢ املقدمة ٨

 ٧ اإلحساس مبشكلة الدراسة ٩

 ٩ مشكلة الدراسة ١٠

 ٩ أهداف الدراسة ١١

 ١٠ أمهية الدراسة ١٢

 ١٠ حدود الدراسة ١٣

 ١١ مصطلحات الدراسة ١٤



ز  

 

 

تـــــــــ التسلسل ــ  رقم الصفحة ـــــــــــــــــوىاملـــــحـ

 ١٥ أدبيات الدراسة :  الفصل الثاني  

 ١٦ اإلطار النظري: أوال  

 ١٦ متهيد ١٥

 ١٧                                    )الكمبيوتر(احلاسوب : األول  احملور ١٦

 ١٧ استخدام احلاسوب يف التعليم ١٧

 ١٨ التعليم مربرات أو دواعي استخدام احلاسوب يف ١٨

 ١٩ مميزات استخدام احلاسوب يف التعليم ١٩

 ٢٢ تطبيقات احلاسوب يف التعليم ٢٠

 ٢٣ .استخدام احلاسوب حلل بعض املشكالت التعليمية املعاصرة  ٢١

 ٢٣ معوقات استخدام احلاسوب يف التعليم ٢٢

 ٢٤ اإلنرتنت: الثاني  احملور ٢٣

 ٢٥ طرق االتصال باإلنرتنت ٢٤

 ٢٥ متطلبات االتصال باإلنرتنت ٢٥

 ٢٦ تعريفات خاصة مبصطلحات اإلنرتنت ٢٦

 ٢٨ مميزات شبكة اإلنرتنت ٢٧

 ٢٨ أهم املميزات اليت شجعت الرتبويني على استخدام شبكة اإلنرتنت يف التعليم ٢٨
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تــــــــــــــــــــــــــوى التسلسل ــ  رقم الصفحة املـــــحـ

 ٢٩ إلنرتنت يف التعليممربرات استخدام ا ٢٩

 ٢٩ إجيابيات استخدام اإلنرتنت يف التعليم ٣٠

 ٣٠ يف اال الرتبوي (Internet)جماالت استخدام شبكة املعلومات الدولية  ٣١

 ٣١ (Internet) )انرتنت(عنوان شبكة املعلومات الدولية  ٣٢

 ٣٣ معنى التعلم اإللكرتوني ٣٣

 ٣٣ املصطلحات وترسيم احلدودة بينها حماولة فك االشتباك بني بعض ٣٤

 ٣٤ كيف يوظف التعلم اإللكرتوني يف عملييت التعليم والتعلم ؟ ٣٥

 ٣٤ أدوات التعلم اإللكرتوني التعليمية: املوضوع األول  ٣٦

 ٣٥ :األداة األوىل من أدوات التعلم اإللكرتوني املعتمد على اإلنرتنت  ٣٧

 ٣٥ World Wide Web      (WWW)الشبكة النسيجية  ٣٨

 ٣٧ :األداة الثانية من أدوات التعلم اإللكرتوني املعتمد على اإلنرتنت  ٣٩

ربيد اإللكرتوني  ٤٠  ٣٧ E-Mailال

 ٣٨ بيئات التعلم اإللكرتوني: املوضوع الثاني  ٤١

 ٣٩ بعض أنواع بيئات التعلم اإللكرتوني الواقعية: أوال ٤٢

 ٣٩ حجرة الدراسة التقليدية) ١( ٤٣

 ٣٩ حجرة الدراسة ذات الكمبيوتر الواحد: النوع األول ٤٤



ط  

 

تــــــــــــــــــــــــــوى التسلسل ــ  رقم الصفحة املـــــحـ

 ٤١ لدينا مناذج توظيف التعلم اإللكرتوني يف عملييت التعليم والتعلم: املوضوع الثالث  ٤٥

 ٤٣ النموذج املساعد: النموذج األول  ٤٦

 ٤٥ دامات اإلنرتنت يف التعليماستخ ٤٧

 ٤٥ الربيد اإللكرتوني  -١ ٤٨

 ٤٦ أنواع الربيد اإللكرتوني ٤٩

 ٤٦ املتطلبات الالزمة للربيد اإللكرتوني ٥٠

 ٤٧ أهم تطبيقات الربيد اإللكرتوني يف التعليم ٥١

 ٤٧ (World Wide Web) الشبكة العنكبوتية  -٢ ٥٢

 ٤٨ WWW )  ( World Wide Web: الشبكة العاملية  ٥٣

 ٤٩ تطبيقات الشبكة العنكبوتية يف التعليم ٥٤

 ٥٠ Search The Webالبحث على الشبكة   ٥٥

 ٥٠ استخدام البحث يف التعليم ٥٦

 ٥١ تطبيقات اإلنرتنت يف العملية التعليمية ٥٧

 ٥٢ فوائد شبكة اإلنرتنت يف التعليم ٥٨

 ٥٣ خصائص شبكة اإلنرتنت كأداة تعليمية ٥٩

 ٥٤ التحصيل الدراسي: الثالث  احملور ٦٠



ي  

 

تــــــــــــــــــــــــــوى التسلسل ــ  رقم الصفحة املـــــحـ

 ٥٦ أمناط سلوكية تعليمية تؤثر على التحصيل ٦١

 ٦٠ اختيار طريقة التدريس املناسبة ٦٢

 ٦١ أساليب وأدوات تقويم نتاجات التعلم املعريف ٦٣

 ٦١ وات تقويم نتاجات التعلم املعريفمعنى أساليب وأد ٦٤

 ٦١ تصنيف أساليب وأدوات تقويم نتاجات التعلم املعريف ٦٥

 ٦٢ :االختبارات التحصيلية املعرفية : الصنف األول من أساليب وأدوات تقويم نتاجات التعلم املعريف  ٦٦

 ٦٢ .التعريف هبا  ٦٧

 ٦٣ فوائد االختبارات التحصيلية ٦٨

 ٦٤ :االختبارات التحصيلية الكتابية : ول النمط األ ٦٩

 ٦٤ :اختبارات اختيار اإلجابة  ٧٠

 ٦٤ التعريف هبا ٧١

 ٦٥ :النوع الثاني من اختبارات اختيار اإلجابة  ٧٢

 ٦٥ اختبار االختيار من متعدد ٧٣

 ٦٥ التعريف به ٧٤

 ٦٥ صور أسئلة االختيار من متعدد ٧٥

 ٦٦  اليت ميكن قياسها باختبار االختيار من متعددأبرز مستويات اال املعريف ٧٦



ك  

 

تــــــــــــــــــــــــــوى التسلسل ــ  رقم الصفحة املـــــحـ

 ٦٦ أبرز مزايا اختبار االختيار من متعدد ٧٧

 ٦٦ إرشادات إلعداد اختبارات االختيار من متعدد ٧٨

 ٦٨ :األساليب واألدوات املكملة : علم املعريف من أساليب وأدوات تقويم نتاجات الت: الصنف الثاني  ٧٩

 ٦٨ التعريف هبا ٨٠

 ٦٨ أنواعها ٨١

 ٦٨ الواجبات املنزلية ٨٢

 ٦٨ التعريف هبا ٨٣

 ٦٩ إرشادات الستخدام الواجبات املنزلية يف تقويم التعلم ٨٤

 ٧٠ ؟) الدراسي(قائمة األسئلة حمل التساؤل يف جمال تقييم التحصيل  ٨٥

 ٧١ تقييم التحصيل ؟: ماذا يقصد بـ : ال األول السؤ ٨٦

 ٧١ ما خصائص أو مسات عملية تقييم التحصيل ؟: السؤال الثاني  ٨٧

 ٧٦ ما أغراض عملية تقييم التحصيل ؟: السؤال الثالث  ٨٩

 ٧٧ ما ملبادئ اليت جيب مراعاهتا عند تقييم التحصيل ؟: السؤال الرابع  ٩٠

 ٧٩ تساؤل يف جمال التقييم اإللكرتوني ؟قائمة األسئلة حمل ال ٩١

 ٨٠ ماذا يعين التقييم اإللكرتوني ؟: السؤال األول  ٩٢

 ٨٠ ما أساليب تقييم التحصيل املستخدمة يف التقييم اإللكرتوني ؟: السؤال الثاني  ٩٣



ل  

 

تــــــــــــــــــــــــــوى التسلسل ــ  رقم الصفحة املـــــحـ

 ٨١ التكليفات على الشبكة، ن أساليب التقييم اإللكرتوني للتحصيل األسلوب الثالث م ٩٤

 ٨٣ ما مزايا التقييم اإللكرتوني للتحصيل ؟: السؤال الثالث  ٩٥

 ٨٤ هل من الوارد تقييم حتصيل الطالبات الذين يدرسون بالتعلم اإللكرتوني من خالل أساليب التقييم التقليدية ؟: السؤال الرابع  ٩٦

 ٨٥ الواجبات املنزلية: الرابع  راحملو ٩٧

 ٨٦ ما مفهوم الواجب املنزيل ؟ ٩٨

 ٨٧ ما املسوغات الرتبوية لتعيني الواجبات املنزلية ؟ ٩٩

 ٨٩ تطور االهتمام بالواجب املنزيل ١٠٠

 ٩٠ فعالية الواجب املنزيل على نواتج التعلم ١٠١

 ٩٦ لية ؟ما التأثريات اإلجيابية املتوقعة للواجبات املنز ١٠٢

 ٩٦ دور املعلم يف إجناز الواجبات املنزلية ١٠٣

 ٩٧ خصائص الواجب املنزيل اجليد ١٠٤

 ٩٨ أمهية الواجب ١٠٥

 ٩٩ أغراض الواجبات ١٠٦

 ١٠٠ صفات الواجب اجليد ١٠٧

 ١٠١ :بعض األسئلة األخرى املهمة اليت تشغل بال املعلمات حول الواجبات املنزلية  ١٠٨

 ١٠٦  مبهارة تعيني الواجب املنزيل ومعاجلتهاماذا نعين ١٠٩



م  

 

تــــــــــــــــــــــــــوى التسلسل ــ  رقم الصفحة املـــــحـ

 ١١١ الالئحة املقرتحة اخلاصة بالواجب املنزيل ١١٠

 ١١٣ الكتاب املدرسي: اخلامس  احملور ١١١

 ١١٤ أمهية الكتاب املدرسي ١١٢

 ١١٤ درسيسلبيات التعلم بالكتاب امل ١١٣

 ١١٥ كيفية استخدام الكتاب املدرسي يف التعليم ١١٤

 ١١٧ الدراسات السابقة: ثانيا  

 ١١٧ دراسات مرتبطة باستخدام االنرتنت والتحصيل الدراسي بالتعليم العام : احملور األول  ١١٥

 ١٢٤ ليم اجلامعي دراسات مرتبطة باستخدام االنرتنت والتحصيل الدراسي يف التع: احملور الثاني  ١١٦

 ١٣٠ التعليق على الدراسات السابقة ١١٧

 ١٣٤ أسئلة الدراسة  ١١٨

 ١٣٤ فروض الدراسة  ١١٩

 ١٣٦ إجراءات الدراسة: الفصل الثالث  

 ١٣٨ منهج الدراسة ١٢٠

 ١٣٩ متغريات الدراسة ١٢١

 ١٣٩ ضبط متغريات الدراسة ١٢٢

 ١٣٩ جمتمع الدراسة ١٢٣



ن  

 

تــــــــــــــــــــــــــوىاملــــ التسلسل ــ  رقم الصفحة ـحـ

 ١٤٠ عينة الدراسة ١٢٤

 ١٤٠ أدوات الدراسة ، وكيفية التحقق من صدقها وثباهتا ١٢٥

 ١٥٨ خطوات تطبيق جتربة الدراسة ١٢٦

 ١٥٩ األساليب اإلحصائية املستخدمة للدراسة ١٢٧

 ١٧٠ خطوات تطبيق جتربة الدراسة : الفصل الرابع  

خطوات تطبيق جتربة الدراسة يف فاعلية استخدام االنرتنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املنزلية وأثر ذلك  ١٢٨
 على تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة 

١٧١ 

 ١٧٤ عرض نتائج الدراسة وحتليلها ومناقشتها : الفصل اخلامس  

 ١٧٥ اختبار فروض الدراسة ١٢٩

 ١٩١ تفسري نتائج الدراسة ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة ١٣٠

 ١٩٥ ملخص الدراسة: السادس  الفصل  
 ١٩٦ ملخص الدراسة ١٣١

 ٢٠٠ التوصيات ١٣٢

 ٢٠١ املقرتحات ١٣٣

 ٢٠٢ املصادر واملراجع  ١٣٤

 ٢٠٧ املالحق  ١٣٥
 

 

 



س  

 فهرس األشكال 
 رقم الصفحة كل الش التسلسل

 ٤٢ مناذج توظيف التعلم اإللكرتوني يف عملية التعليم والتعلم ١

 ٧٠ تقدير أداء الطالبة يف الواجبات املنزلية) ميزان(قواعد  ٢

 ٧٢ العمليات الثالث لتقييم التحصيل ٣

 ٧٥ خصائص عملية تقييم التحصيل ٤

 ٧٩ أبرز مبادئ عملية تقييم التحصيل ٥

 ١١٠ ة عملييت طرح الواجبات املنزلية ومناقشتهابطاقة مالحظ ٦

 ١٣٧ تصميم عام للمنهج شبه التجرييب للدراسة ٧

 ١٧٣ الصفحة الرئيسية ملوقع الباحثة على االنرتنت  ٨

 ١٧٩ املقارنة بني أداء اموعتني يف االختبار التحصيلي البعدي عند مستوى التذكر ٩

 ١٨٣ الدراسة يف االختبار التحصيلي البعدي عند مستوى الفهماملقارنة بني أداء جمموعيت      ١٠

 ١٨٦ املقارنة بني أداء جمموعيت الدراسة يف االختبار التحصيلي البعدي عند مستوى التطبيق ١١

 ١٨٩ )والتطبيق التذكر ، الفهم(املقارنة بني أداء جمموعيت الدراسة يف االختبار التحصيلي البعدي عند املستويات املعرفية الثالثة  ١٢

 
 
 



ع  

 فهرس اجلداول
 رقم الصفحة  عنوان اجلدول  التسلسل

 ٩٢ التأثريات اإلجيابية والسلبية للواجب املنزيل  ١

 ٩٤ منوذج للعوامل املؤثرة يف النتائج املرتتبة على الواجب املنزيل  ٢

 ١٣٩ يوضح التصميم شبه التجرييب للدراسة ٣

 ١٥١ ختبار التحصيلي التوزيع املبدئي ملفردات اال ٤

 ١٥٤ يوضح صدق االتساق الداخلي باستخدام معادلة ارتباط بريسون  ٥

 ١٥٦ لالختبار التحصيلي ) السيكومرتية(اخلصائص اإلحصائية  ٦

 ١٥٧ التوزيع النهائي ملفردات االختبار التحصيلي  ٧

 ١٦٠ يوضح التكرارات والنسب لعبارات االختبار القبلي  ٨

 ١٦٦ كرارات والنسب لعبارات االختبار البعدي يوضح الت ٩

 ١٧٥ ) التذكر، الفهم ، التطبيق ، الكلي (يوضح جتانس اموعتني يف االختبار التحصيلي القبلي عند مستويات بلوم يف  ١٠

 ١٧٦ )التذكر، الفهم ، التطبيق(فية الثالثة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية موعيت الدراسة يف التحصيل القبلي عند املستويات املعر ١١

 ١٧٦ املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية موعيت الدراسة يف التحصيل البعدي  ١٢

 ١٧٧ النسبية وداللتها اإلحصائية عند جمموع التذكر البعدي  ) ف(اختبار ليفنز لتوضيح قيمة  ١٣

 ١٧٨ لدى جمموعيت الدراسة يف التحصيل البعدي عند مستوى التذكر البعدي النسبية وداللتها اإلحصائية) ف(قيمة  ١٤

 ١٨١ النسبية وداللتها اإلحصائية عند جمموع الفهم البعدي ) ف(اختبار ليفنز لتوضيح قيمة  ١٥



ف  

 

 رقم الصفحة  عنوان اجلدول  التسلسل

 ١٨١ لتحصيل البعدي عند مستوى الفهم البعدي النسبية وداللتها اإلحصائية لدى جمموعيت الدراسة يف ا) ف(قيمة  ١٦

 ١٨٤ النسبية وداللتها اإلحصائية عند جمموع التطبيق البعدي ) ف(اختبار ليفنز لتوضيح قيمة  ١٧

 ١٨٥ النسبية وداللتها اإلحصائية لدى جمموعيت الدراسة يف التحصيل البعدي عند مستوى التطبيق البعدي ) ف(قيمة  ١٨

 ١٨٨ النسبية وداللتها اإلحصائية عند مستوى الكلي البعدي ) ف(لتوضيح قيمة  اختبار ليفنز ١٩

 ١٨٨ البعدي ) التذكر ، الفهم والتطبيق (النسبية وداللتها اإلحصائية لدى جمموعيت الدراسة يف التحصيل البعدي عند املستوى الكلي ) ف(قيمة  ٢٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ص  

 فهرس املالحق 
 رقم الصفحة  ـــتـــــــــوىاملــــــــحـ التسلسل 

 ٢٠٩ قائمة بأمساء السادة والسيدات احملكمني  ١

 ٢١١ للصف األول ثانوي الفصل الدراسي األول  " الكيمياء"ملقرر" الرتتيب الدوري للعناصر"األهداف السلوكية املعرفية للفصل الرابع  ٢

 ٢٢٣ فاهيم علمية وقوانني علمية رأي احملكم يف تقسيم احملتوى العلمي إىل حقائق علمية وم ٣

 ٢٣٢ رأي احملكم يف قائمة األهداف السلوكية يف مستوى التذكر ومستوى الفهم ومستوى التطبيق  ٤

 ٢٤٠ رأي احملكم يف أسئلة البنود اليت تقيس مستوى التذكر ومستوى الفهم ومستوى التطبيق  ٥

 ٢٥٥ مستوى التذكر ومستوى الفهم ومستوى التطبيق  رأي احملكم يف أسئلة الواجبات املنزلية اليت تقيس ٦

 ٢٦١ بطاقة تقويم عملية إعداد الواجبات املنزلية  ٧

 ٢٦٣ جدول يوضح مواصفات االختبار التحصيلي  ٨

 ٢٦٧ االختبار التحصيلي يف صورته املبدئية  ٩

 ٢٨٨ االختبار التحصيلي يف صورته النهائية  ١٠

 ٣٠٢ CDعلى " الرتتيب الدوري للعناصر: "بع دليل املعلم الفصل الرا ١١

 ٣٠٤ خطاب بانتهاء التجربة  ١٢

 ٣٠٨ CDموقع الباحثة على االنرتنت على  ١٣

 



 -

 املدخل إىل الدراسة •
 .قدمة امل •

 اإلحساس مبشكلة الدراسة  •

 لة الدراسة ـمشك •

 أهداف الدراسة  •

 أمهية الدراسة  •

 حدود الدراسة  •

  مصطلحات الدراسة •
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 : دمة ـاملق
  )٩(سورة الزمر االية ).. قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ : ( قال تعاىل      

قامت حضارة املسلمني على العلم الصحيح ، وكانت هذه احلضارة مثرة طبيعية لتنفيذ          
، ودعاء املسلمني بقوله  ] ١: سورة العلق ، اآلية  [) ربك الَّذي خلقاقْرأْ بِاسمِ : (أمر اهللا تعاىل 

واللّه ( وإدراكا لقوله تعاىل   ] ١١٤: من اآلية ، سورة طه   [) وقُل رب زِدنِي علْماً(تعاىل 
 مع واَألبصار واَألفْئدةَ لَعلَّكُمشيئاً وجعلَ لَكُم الْس أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم الَ تعلَمونَ

شهِد (وتنويه اهللا جل جالله بالعلم وأهله قال تعاىل ]  ٧٨: سورة النحل ، اآلية  [) تشكُرونَ 
) الْحكيم   هو الْعزِيزوأُولُواْ الْعلْمِ قَآئماً بِالْقسط الَ إِلَـه إِالَّ اللّه أَنه الَ إِلَـه إِالَّ هو والْمالَئكَةُ

 وقال تعاىل ] ١٨: سورة آل عمران ، اآلية [

 )لْموا الْعأُوت ينالَّذو نكُموا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهري بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو اتجرد( 

- ٦٣١( له ، يشري الدمشقي ، وإدراكا لفضل العلم وأه  ] ١١: سورة اادلة ، من اآلية  [ 
  : عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عن أيب الدرداء رضي اهللا) هـ  ٦٧٦

علما سهل اهللا له طريقًا إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب  من سلك طريقًا يبتغي فيه " 
 ات واألرض حىت احليتان يف املاء، وفضلمبا صنع، وإن العامل ليستغفر له من يف السماو العلم رضا

األنبياء مل  العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء وإن
. رواه أو داود والترمذي    " وافر فمن أخذه أخذ حبظ  . يورثوا دينارا وال درمها وإمنا ورثوا العلم

 .٣٩١ص 

ت العلمية والتـكنولوجيـة اليت حـققتها البشـرية يف القـرن إن معظـم اإلجنـازا         
العشرين هي نتاج أفكار املبـدعني، ولكن العلم يف املاضي كان يصمم لعامل مستقر، أما اآلن فإن 
جمتمعنا يعيش يف عامل سريع التغري حتيطه حتديات حملية وعاملية لعل من أمهها االنفجار املعريف 

االنفتاح على العامل الكبري نتيجة سرعة االتصاالت واملواصالت حىت والتطور التكنولوجي و
 .أصبح العامل قرية صغرية

بأنه  مل توجد تقنية حولت وجه احلياة ) ٣٢٥م ، ص ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦( يشري الل          
فهذه الشبكة الترابطية . جمريات حياتنا ) االنترنت ( بالسرعة والقوة اليت حولت ا 

Interconnected – Net work   بكل ما تضمه من خدمات قد صبغت تسعينات
القرن املاضي وبدايات القرن احلادي والعشرين بصبغتها ونقلت مسرية احلضارة من 
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وتنمو االنترنت ) . الشبكة ( إىل ما ميكن اإلشارة إليه اليوم بعصر ) عصر املعلومات(ةـمرحل
الغاية األوىل من بنائها واملتمثلة يف إجياد قناة تواصل اليوم بسرعة كبرية حىت ليبدو أا تتجاوز 

 . سريعة بني أركان العامل

من التقنيات احلديثة اليت ساعدت على "  اإلنترنت " وتعترب الشبكة العاملية للمعلومات          
سرعة انتشار وسائل االتصال ومن املهم على األمة اإلسالمية االستفادة منها ، وتسخريها مبا 

 .يعود على الفرد واتمع بالنفع والفائدة

ولقد أدرك املسلمون منذ بزوغ مشس اإلسالم أمهية املعلومات ، حيث قاموا بتشكيل          
قاعدة معلوماتية ضخمة جلمع ونشر العلوم ، حينما قاموا بنقل وترمجة بعض العلوم األجنبية إىل 

مقعدها يف هذا الزمان  وأيقها يف هذا العصر ، وتتباللغة العربية ، وبعد أن أخذت التقنية تشق طر
متزامنة مع االنفجار املعريف ، كان ال بد أن يأخذ املسلمون نصيبهم يف هذا املضمار ، وال نبالغ 
إن قلنا بوجوب األخذ ذه التقنية ، ألن ذلك يساعدنا يف  اإلسهام يف توجيه العامل وقيادته من 

 .  خالل حمتوى هذه املعلومات

لقد بات استخدام اإلنترنت يف التعليم هو االمتداد الطبيعي واملتوقع يف املؤسسات          
التعليمية وعليه ارتبطت عمليات التطوير فمن الضروري استخدام اإلنترنت ملا له من فاعلية يف 

 اليت توصلت نتائجها إىل أنه توجد) هـ  ١٤٢٤( تنمية التحصيل الدراسي ، كدراسة املبارك 
 ٢٤١(يف متوسط حتصيل الطالب يف مقرر ) ٠.٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة عند املستوى املعريف الثالث لتصنيف بلوم ) وسل 
اليت توصلت نتائجها إىل وجود فروق ) هـ  ١٤٢٤( ، ودراسة آل حممد ) مستوى التطبيق(

يف متوسطات حتصيل طالبات الصف ) ٠٫٠١(و ) ٠٫٠٥(ية عند مستوى ذات داللة إحصائ
األول ثانوي يف وحدة احلج بني اموعة التجريبية اليت درست اإلنترنت ، وبني اموعة الضابطة 

التذكر ، ( اليت درست بالطريقة التقليدية يف املستويات املعرفية األوىل من تصنيف بلوم لألهداف 
بني االختبار القبلي ، واالختبار البعدي ، لكل جمموعة وليس بني اموعتني ) الفهم ، التطبيق 

ومن الضروري تشجيع الطالبات وتدريبهم على مهارات .  وذلك لصاحل االختبار البعدي 
استخدامه ويف هذه الدراسة قامت  الباحثة باستخدام اإلنترنت كوسيلة تعليمية  يف الواجبات 

ول ثانوي ، ولقد اختارت الباحثة الواجبات املرتلية بسبب ندرة وقلة املرتلية يف الصف األ
أشار كنور : " األحباث عليها وقد أشار إىل ذلك هوجز  عندما سأل عن الواجب املرتيل فقال أنه 

 –أن الواجب الدراسي ) م  ١٩٨١( يف حبثه عن الواجب الدراسي واملواضيع املتعلقة به عام 
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قد مت قبوله والتعامل معه كجزء من العملية التعليمية ، ومع ذلك فإن  –رغم اآلراء املختلفة 
على قلتها خبصوص  –واقترحت البحوث املوجودة . هنالك حبوثا قليله عن هذا املوضوع 

: هـ١٤٢٣ديفيد أجنالن ، " ( وجود عالقة إجيابية بني الواجب الدراسي والتحصيل  –الواجب 
 ). ٢٧ص 

الغـرض األساسـي   " عن أمهية الواجب أن ) م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩( يذكر جان          
والرئيس من إعطاء الواجبات ، هو تدريب الطلبة على تطبيق ما تعلموه على مواقف جديـدة ،  
وغالبا ما يكونه الواجب عبارة عن تكرار وترديد وإعادة لعناصر الدرس ، تـؤدي إىل تثبيـت   

الرئيسة فيه ، مما يـؤدي إىل سـهولة    مهم للعناصراملعلومات يف نفوس الطلبة ، وإىل تعميق فه
استدعائها من جهة ، وإىل إمكانية االستفادة منها يف املواقف الطبيعية يف عامل الواقع ، من جهـة  

 . ٢٠٨ص " أخرى 

هذا وتعدد صور )  ٥٢٤ – ٥٢٣م ، ص ص ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(ويضيف زيتون          
ظيفة أو اهلدف الذي يراد يف عملية التعلـيم  والـتعلم   هذه املهام واألنشطة املرتلية حسب الو

وتنقسم هذه الصور إىل مهام وأنشطة حتضريية ، مهام وأنشطة تدريبية ، مهام وأنشطة تطبيقية ، 
 .مهام وأنشطة إثرائية ، مهام وأنشطة تقوميية 

تحصـيل  الـدافع إىل ال " أن ) ٢٠٠٤( أما بالنسبة إىل التحصيل  فيشـري نصـر اهللا            
achievement    يقصد به احلافز إىل اجلد واالجتهاد واملثابرة يف طلب شيء معني والـذي

مبقتضاه يتأثر الطالب أو الفرد على التحصيل بنوع من التصميم والعزم حىت يصـل إىل حتقيـق   
 .١٦ص " الغاية أو اهلدف الرئيس الذي يسعى لتحقيقه ويعطيه العناية اخلاصة والشديدة 

دراسـة   ١٢٠الضوء على حتليله لنتائج حبوث   Cooper (١٩٨٣)كما يلقي كوبر          
حول فعالية الواجب املرتيل مبينا أن للواجب املرتيل أثره اإلجيايب على التحصيل ، ولكن هذا األثر 
خيتلف باختالف الصف الدراسي ، وإذ يزداد تأثريه يف املرحلة الثانوية ، كما أن له تأثري إجيـايب  

ا باملرحلة اإلعدادية أو املتوسطة إال أنه يعدل نصف ما يؤثر به يف املرحلة الثانوية ، يف حني أن أيض
 ) . ٦٠٧م، ص ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣زيتون ، (تأثريه باملرحلة االبتدائية يعترب تافها  

كما تتفاوت كمية الواجـب علـى   " أنه ) م  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(ويضيف زيتون          
ففي املرحلة االبتدائية ال تأثري للواجب سواء زاد أم قل ، أمـا  . وف املختلفة التحصيل يف الصف
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املرحلة اإلعدادية فأفضل نتائج حتصيل تتحقق بأداء الواجب ملدة تتراوح من ساعة إىل سـاعتني  
 .٦٠٧ص" أما يف املرحلة الثانوية فكلما زاد زمن إنفاذ الواجب كلما زاد التحصيل . كل ليلة 

قامت الباحثة بسبب وجود العالقة اإلجيابية بني الواجب والتحصيل بتوظيف استخدام  و         
االنترنت يف حل الواجبات لتنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول ثانوي يف 

إن " الكيمياء مبدينة مكة املكرمة للبحث عن فاعلية استخدام االنترنت ، حيث أنه يرى بادي 
جمال املناهج وطرق التدريس يشري إىل أثر املعلم يف تالميذه ، أو التغري املرغوب لفظ الفاعلية يف 

وهكذا جند أن الفاعلية تشري إىل النواتج . فيه ، والذي جيعلهم يصلون إىل األهداف التربوبة 
 ). ١٣ص : هـ  ١٤١٩مداح ، " ( التعليمية اليت تظهر يف أداء التالميذ على أا أثر تعليم 

وقد قامت الباحثة بتفعيل االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثرها على          
تنمية التحصيل الدراسي من خالل موقع الباحثة املصمم من قبل الباحثة على االنترنت وعنوانه 

www.baljoon.com    

ب تفوق أن هناك أسبا)  ٣٤ – ٣٣م ، ص ص  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦( ويوضح الل          
حد اإلقناع لبذل اجلهود على تأسيس تكنولوجيا املعلومات احلديثة وتعليمها يف مؤسساتنا 

تأثري التكنولوجيا يف املناهج والتعليم ، لقد طور استخدام : التعليمية لعل على رأسها ما يلي
شطة اليت الكمبيوتر يف املدارس من الوظيفة االجتماعية للتدريس ، فقد اكتشف الباحثون أن األن

تعتمد على الكمبيوتر أعطت نتائج إجيابية على التواصل الشفهي وكان هلا األثر الكبري يف عملية 
إن . البناء الذهين للطالب ، وعلى نوعية املساعدة اليت يقدمها الطالب أو حيصلون عليها 

كما أن . عي اإلمكانيات االتصالية املوجودة على شبكة اإلنترنت تعزز من العمل الفردي واجلما
الشبكة توفر جمموعة من الوسائل اليت تساعد املريب يف تصميم دروسه ، وتأمني مصادر 

وكذلك اإلمكانية . املعلومات، وتنظيم األنشطة، وحتديد أطر ومهام عمل اموعات الطالبية 
عة النطاق يف أن تكون أداء تعليمية واس) الويب ( اهلائلة للتكنولوجيا ، خصوصا الشبكة العاملية 

التدريس اخلصوصي ، والقدرة على أن تكون : تقوم بعمليات تعليمية كبرية منها على سبيل املثال
، وسهولتها على متكني الطالب  دار نشر ملشاريع وأحباث الطالب ، وأن تكون منتدى ثقافياً

 . واملعلم من البحث على املعلومات عرب حمركات البحث

ويوجد على " بقوله ) م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥( ادي وعمار كما يشري كل من اهل         
إجابات عن : وجرس املدرسة   Yahooاإلنترنت عدد من أدلة أو حمركات البحث مثل ياهو 

: وموقع العلم    Answers School Bell : Homeworkالواجبات الدراسية 

http://www.baljoon.com
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طبة املتعلمني أو وبواسطة خما.  اخل .....    Science : Ask a Scientistأسأل عاملا 
الطالب هلذه املواقع ، ميكنهم احلصول على إجابات عن أسئلتهم يف أي جمال من خالل استخدام 

  ٢٥٨ص " الربيد اإللكتروين 

أن )  ٢٣٥م  ، ص  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢( ويذكر جمموعة من خرباء تدريس العلوم          
ركائز األساسية لتطوير طرق تدريس العلوم التقنيـات التربوية وتكنولوجيا التعليم تعترب  من ال

والعمل على تبسيط املعلومات وحتويلها من صورة جمردة إىل صورة ملموسة يسهل على التالميذ 
استيعاا بأسلوب علمي، كما تعترب تـطورا عصـريا وحتميا يف جمال التعليم والتعلم، باستخدام 

ختدم تدريس العلوم، فالطرق التقليدية تقف اآلن  التطبيقات العلمية لوسائل االتصال احلديثة اليت
حائرة أمام املشكالت الكثرية النامجة عن زيادة املعرفة اإلنسانية وتطورها السريع، سواء كان 
ذلك بالنسبة للمدرس أم للتلميذ، هذا باإلضافة إىل مشكالت االنفجار التعليمي وعدا ذلك فإن 

ىل أا تنمي قدرة التالميذ على التفكري السليم وتواجه استخدام التقنيات التربوية باإلضافة إ
الزيادة املتنامية يف املعرفة توفر وقتا للمدرس يستطيع أن يستغله يف بذل جهد موجه ومقصود حنو 
حتقيق أهداف أخرى ال تقل يف أمهيتها عن تزويد التالميذ باملعلومات ، وإثراء حتصيل التلميذ 

 . ة كثري من مشكالت التعليموحتسني عملية التدريس ومعاجل

الوسائل التعليمية وفقا لعدد )  ٦٥م ، ص  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥( ويصنف سامل          
وسائل فردية وهي وسائل تعليمية يستفيد منها متعلم واحد يف نفس : املستفيدين من الوسيلة إىل

لتعليمية اليت يستفيد ووسائل مجاعية وهي الوسائل ا. الوقت مثل الكمبيوتر الشخصي،واالنترنت
منها جمموعة من املتعلمني املتواجدين يف مكان واحد ويف نفس الوقت مثل الشبكة التليفزيونية 

ووسائل مجاهريية وهي الوسائل التعليمية اليت . املغلقة ، ومعمل اللغات ، ومؤمترات الفيديو 
وقت ، التلفيزيون ، والقنوات يستفيد منها مجهور من املتعلمني يف أماكن خمتلفة ولكن يف نفس ال

 . الفضائية ، واإلذاعة املسموعة

أبعاد استخدام )  ٢٦٠م ، ص  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥( ولقد الحظ اهلادي وعمار         
، حيث  ميكن مالحظة التأثري اإلجيايب   Didacticاإلنترنت من وجهة النظر التربوية 

وقد لوحظ التحصيل اإلجيايب . لدى املتعلم لتطبيقات اإلنترنت املستخدمة يف عملية التحصيل 
للمتعلم يف جمال التعليم من مرحلة ما قبل املدرسة إىل مرحليت التعليم الثانوي واجلامعي أو العايل، 

أصبح من ... ونتيجة لذلك . كما يف جمال التعليم العام والتعليم الفين واملهين يف الوقت نفسه 
 . بيوتر واالتصاالت يقدم نتائج تعلم أحسنالواضح أن استخدام تكنولوجيا الكم
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سوف تصبح املعلومات اليت تقدمها شبكة  "أنه    (Ron Shearer ) ويشري          
معلومة يف أسرع وقت )  ١٠٠٠( إىل )  ١٠٠( عرب الكمبيوتر من ) اإلنترنت ( املعلومات 

ن حاليا بتزويدك باخلدمات باملدارس يف املستقبل القريب ، كما تقوم شركات الكيبل والتلفزيو
" إىل ذلك بقوله ) هـ  ١٤٢٣( ولقد أضاف الل . ١٢ص " السريعة للمعلومات يف أي مكان 

لذا فإن تقنيات املعلومات يف التعليم قضية حتمية حتتاج إىل إميان القائمني على التعليم بأمهيتها 
م ،   ٢٠٠٢ -هـ   ١٤٢٣الل ، " ( وجدواها ، لكوا من أهم االجتاهات حنو املستقبل 

 ).١٢ص

لذلك قامت الباحثة بإجراء الدراسة الشبه جتريبية عن فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة          
تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف 

الباحثة أنه  عند عدم القـيام ذه األول ثانوي يف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة ، ومن وجهة نظر 
الدراسة سوف يعين استمرار بعض جوانب الضعف والنقص، ومن هـذه اجلوانب وهو التأخر 

وفخر ) ١٩٨١(وحممد نصر ) ١٩٧٤(حيث أشار فتح الباب . يف دخول االنترنت يف املدارس 
ن العوامل تساعد أنه من الضروري أن تشجع على استخدام التكنولوجيا ألا م) ١٩٨٧(الدين 

كذلك أشار احليلة . الطالب على استخدامها بصورة مناسبة وفاعلة يف مواقف كثرية 
يف دراسته اليت هدفت إىل الكشف عن أثر االستخدام املرتيل لإلنترنت يف ) هـ١٤٢١(

بني متوسطات ) ٠٫٠٥(التحصيل الدراسي ملستخدميه إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 
وهذه . امة للطلبة يف اية الفصل تعزي إىل طريقة تنظيم االستخدام املرتيل لإلنترنت املعدالت الع

       .د اجلميع منهايجهود سابقة قام ا اآلخرون ومن املهم استكماهلا حىت يستف

 : اإلحساس مبشكلة الدراسة 
ديات القرن احلادي يشهد تعليم العلوم اهتماما كبريا وتطورا عامليا وحمليا ملواجهة حت         

والعشرين ، وما يفرضه من تطور هائل يف خمتلف جماالت املعرفة كعلوم االتصاالت والفضاء 
 .والتقنية وغريها 

األهداف العامة لتدريس العلوم )  ٢١ – ١٩ت ، ص ص : د (ولقد حددت خبش          
رة وظيفية وتنمية فهم العالقة اكتساب التالميذ املعلومات املناسبة بصو :باملرحلة الثانوية ومنها

املتبادلة بني العلم واتمع، مبعىن أن كل منها يؤثر يف اآلخر ويتأثر به، فالعلم يستمد اجتاهه 
 . ودعمه وحرارته من اتمع، واتمع يعتمد على التطور العلمي وتطبيقاته حلل مشكالت اتمع
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التعليم من الركائز األساسية لتطوير العلوم والعمل  ومبا أن التقنيات التربوية وتكنولوجيا         
على تبسيط املعلومات وحتويلها من صورة جمردة إىل صورة ملموسة بأسلوب علمي فمن 
الضروري االستفادة منها ، وتعترب التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعليم تطورا عصريا وحتميا يف 

العلمية لوسائل االتصال احلديثة اليت ختدم تدريس  جمال التعليم والتعلم، باستخدام التطبيقات
العلوم إال أن الباحثة قد الحظت خالل فترة عملها معلمة لتدريس مقرر العلوم للمرحلة 
املتوسطة، وتدريسها ملقرر الكيمياء للمرحلة الثانوية  يف أثناء فترة التدريب العملي قلة استخدام 

وسائل الفردية كاإلنترنت مما أدى إىل  ضعف املستوى الطالبات للوسائل التعليمية ومنها ال
التحصيلي للطالبات ملقرر الكيمياء وقد يعود ذلك إىل عدم وجود الشبكة العاملية للمعلومات 

 . داخل مدارسنا ) اإلنترنت(

يف االستفادة منها )  اإلنترنت(لذلك قامت الباحثة بتوظيف هذه الشبكة العمالقة          
مية ألداء الواجبات املرتلية ويكون ذلك حتت رقابة الوالدين، وبتنظيم املدة اليت كوسيلة تعلي

وقد أشار فالتلي . نقضي فيها الواجب الدراسي يف املرتل وتقوم املعلمة بتنظيم ذلك
أوضحت عدة دراسات أن معظم الطالب يدعون أم خيصصون ساعة إىل ساعة ) " هـ١٤٢٣(

أن هناك زيادة ) كوتر ( كما أضاف أنه قد الحظ . الدراسي ونصف يف اليوم ألداء الواجب 
مفاجئة يف املدة اليت تقضى يف أداء الواجب بني الصف العاشر واحلادي عشر، وإىل هذا املستوى 
يبدو الوقت الذي يقضى يف أداء الواجب الدراسي ثابتة تقريبا، كما أضاف أنه قد نقلت مراجعة 

–٣٦ص " وقتا أطول من الذكور يف أداء الواجب الدراسي أن اإلناث يقضون )  الكونيت ( 
٣٧. 

أن اتمع السعودي واخلليجي يسعى إىل إدراك أمهية ) هـ  ١٤٢٣( ويوضح الل          
، واالنتفاع منها يف خمتلف  Internet) اإلنترنت ( تقنيات املعلومات أو شبكات املعلومات 

ده للعملية التعليمية، إذ غدا احلاسب اآليل جزءا ال األنشطة وخاصة اال التعليمي بكل أبعا
يتجزأ يف أعمال الطالب واملعلم، ومنهجا مقررا يف بعض مراحل التعليم العام، وال شك يف أن 

أو تقنيات املعلومات ستأخذ دورها حاليا ومستقبال ضمن املقررات واملناهج وبناء ) اإلنترنت(
ن التحديات اليت حتتاج إىل مهارات وإىل إبداع يف النظم واألحباث والدراسات، وسيكون ضم

 . االستخدام، والتفكري يف إجياد السبل اليت ميكن أن يستفاد منها 

ومن أجل ذلك نشأت احلاجة إىل إجراء دراسة شبه جتريبية حول استخدام وسيلة تعليمية          
ة ، وهي تدور حول فاعلية حديثة جتعل من املتعلم عنصرا فعاال ونشطا يف العملية التعليمي
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استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل 
 .الدراسي لدى طالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة 

 :مشكلة الدراسة 
مدى فاعلية استخدام ومن منطلق ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تكمن يف التعرف على          

اإلنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي عند 
لدى طالبات الصف األول ثانوي يف ) التذكر ، الفهم والتطبيق : ( املستويات املعرفية الثالثة 

 .الكيمياء مبدينة مكة املكرمة 

 : أهداف الدراسة 
  :لدراسة إىل اآليت دف ا         

التعرف على مدى فاعلية استخدام اإلنترنت يف أداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على  -١
تنمية التحصيل الدراسي عند مستوى التذكر يف اال املعريف  يف مقرر الكيمياء لطالبات 

 .الصف األول ثانوي 

رتلية وانعكاس ذلك على إبراز مدى فاعلية استخدام االنترنت يف أداء الواجبات امل -٢
التحصيل الدراسي عند مستوى الفهم يف اال املعريف يف مقرر الكيمياء لطالبات الصف 

 .األول ثانوي 

توضيح مدى فاعلية استخدام االنترنت يف أداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية  -٣
الكيمياء لطالبات التحصيل الدراسي عند مستوى التطبيق يف اال املعريف يف مقرر 

 .الصف األول ثانوي 

التعرف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات التحصيل ألفراد  -٤
عينة البحث للكشف عن فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات 

التذكر ، ( : املرتلية وأثر ذلك على التحصيل الدراسي عند املستويات املعرفية الثالثة 
 .لدى طالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء ) الفهم والتطبيق 
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 : أمهية الدراسة 
أو تقنية  املعلومات سيأخذ دوره ) االنترنت ( تتفق الدراسة احلالية مع ما ينادى به حاليا أن  -١

استخدام  حاليا ومستقبال ضمن املقررات واملناهج وبناء النظم واألحباث والدراسات ، ويعترب
 .االنترنت يف الواجبات املرتلية إحدى هذه الوسائل التعليمية احلديثة 

تم بتطبيق إحدى التقنيات احلديثة اليت ساعدت على سرعة انتشار وسائل االتصال،  -٢
 . باعتبار أن االنترنت له فاعلية يف عملية التعليم وحتقيق بعض أهدافه 

ضافية من خالل تصفح املواقع حسب احلاجة والتفاعل معها تقدم للطالبة خدمات معلوماتية إ -٣
وإمكانية نسخها مقابل اشتراك مايل رمزي يساعد على سرعة توصيل املعلومات احلديثة 
للمستفيد، وتطوير إمكاناته التعليمية والثقافية، باعتبارها هدفا من األهداف العامة لتدريس العلوم 

 .باملرحلة الثانوية 

سيلة أو أسلوب من أساليب تقومي الطالبة تتضمن تدريس بعض دروس مقرر سوف تقدم و -٤
الكيمياء للصف األول ثانوي للبنات وفقا الستخدام االنترنت يف الواجبات املرتلية متكن املعلمة 

 . من معرفة كيفية استخدام هذه الوسيلة التعليمية 

اسب آيل لبنان حلل الواجبات قد تستفيد من الدراسة عائالت الطالبات لتوفري أجهزة ح -٥
 . املرتلية عن طريق اإلنترنت 

وأخريا، قد تساعد اجلهات املعنية يف وزارة التربية والتعليم يف اختاذ قرارات تدعم أو تعارض  -٦
 .استخدام هذه الوسيلة التعليمية يف املدارس استنادا إىل حقائق مثبتة علميا 

 : حدود الدراسة 
 :باحثة يف دراستها باحلدود التالية التزمت ال         

 :احلدود الزمانية  -١    

 ) .هـ١٤٢٩ -هـ  ١٤٢٨(طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي     
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 : احلدود املكانية  -٢   

إحدامها التجريبية ( مدارس مدينة مكة املكرمة الثانوية العامة للبنات ، بواقع مدرستني     
 ) .نية الضابطة والثا

 :احلدود البشرية  -٣    

طالبة ، حيث طبقت الدراسة على ) ٥٠(عينة من طالبات الصف األول ثانوي ، وتتكون من     
فصلني دراسيني يف مدرستني ثانويتني لطالبات الصف األول ثانوي ، أحد هذين الفصلني يف 

 . درسة األخرى يعترب اموعة الضابطة أحدى املدرستني يعترب اموعة التجريبية واآلخر يف امل

 :احلدود املوضوعية  -٤    

اقتصرت الدراسة على فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية      
 .وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي  

 :، وهي "صرالترتيب الدوري للعنا"وقد تتضمنت الدراسة عدة دروس أو موضوعات يف فصل 

 .التطور التارخيي لنظام العناصر الدوري  -١    

 .اجلدول الدوري احلديث  -٢    

 . الروابط الكيميائية  -٣    

   :مصطلحات الدراسة 

 :  Efficiencyالفاعلية  -١    

" وصف لكل ما هو فاعل " إن الفاعلية لفظ استخدم حديثا ، ورد معناه يف املعجم الوسيط بأنه 
 ) . ١٣ص : هـ ١٤١٩اح ، مد( 

إن لفظ الفاعلية يف جمال املناهج وطرق التدريس يشري إىل أثر املعلم يف تالميذه، " ويرى بادي     
وهكذا جند أن الفاعلية . أو التغري املرغوب فيه ، والذي جيعلهم يصلون إىل األهداف التربوبة 

: هـ ١٤١٩مداح ، " ( ذ على أا أثر تعليم تشري إىل النواتج التعليمية اليت تظهر يف أداء التالمي
 ) . ١٣ص 
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العمـل الذي يكـون لـه أثر إجيايب، وعندها تظـهر الفاعليـة يف "كما يعرفها خمتار بأا     
 ) . ١٣ص: هـ  ١٤١٩مداح ، "( األداء أو اإلنـتاج اجلـيد

الوسيلة التعليمية ، ويتمثل يف مقدار التغري الذي حتدثه : ويقصد ا إجرائيا يف هذا البحث أا    
نواتج التعلم املعرفية لدى تلميذات الصف األول ثانوي يف الكيمياء نتيجة  اإلجابة على أسئلة 

 . الواجب من خالل االنترنت 

  Internetاالنترنت  -٢    

هي اختصـار    Internetأن كلمة )  ١٧٦م ،  ص  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥( يبني سامل     
الشـبكة  " ولذلك عند ترمجتها للعربية تسمى   International Networkللكلمتني 

 " .  العاملية للمعلومات 

ماليني من نظم الكمبيوتر وشبكاته املنتشرة حول العامل واملتصلة مع بعضها البعض "ويعرفه بأنه    
بواسطة خطوط هاتفية لتشكل شبكة عمالقة ، وميكن ألي كمبيوتر شخصي االتصال بأحد 

زة اليت يف الشبكة مما ميكنه من الوصول إىل املعلومات املختزنة يف غريه من أجهزة األجه
 .     ١٧٦ص "  الكمبيوتر اليت تشكل شبكة االنترنت العمالقة 

شبـكـة الـشبـكات، وهـي أضـخـم تـطبـيق لتكنولوجيا " ويعرفه الساملي بأنه     
فرضت نفسها كمصدر للمعلومات يف  املعلومات على مستوى العالـم، وخالل فترة قصرية

مجيع جماالت احلياة، وتعترب إحدى أدوات العمل الضرورية ، وهي جمدية اقتصاديا يف الكثري من 
 ) . ٦٨ص : م  ٢٠٠٣سعادة والسرطاوي ، " ( االستخدامات  

رن شبكة لإلتصاالت أنشأا الواليات املتحدة يف الستينات من الق" كما يعرفه شاهني بأنه     
العشرين خلدمة عمليات التأهب السريع للقوات املسلحة األمريكية يف حال نشوب حرب نووية 
أو أي هجوم يهدد أمنها القومي  ومتثل أكرب شبكة للحواسيب يف العامل تتبادل املعلومات فيما 

 ) . ٦٩ص : م  ٢٠٠٣سعادة والسرطاوي ، " ( بينها دون قيد أو رقيب 

شبكـة تكنولوجية ضخمـة جدا تربط " بأنه ) م  ٢٠٠٣( طاوي ويعرفه سعادة والسر    
عشرات املاليني من أجهزة احلاسوب املنتشرة حول العامل عن طريق الربوتوكوالت املتعددة، 
وتعمـل بواسطـتها على تبـادل املعلومات اهلائلة واملعـارف املتنوعة يف خمتـلف مناحي 

هولة ويسر، ويستخدمها مئات املاليني من األشخاص من احلياة البشرية والطبيعية الكونية بكل س
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أجل حتقيق أهداف شىت من تثقيفية واقتصادية واجتماعية وترفيهية وعلمية وشخصية وعسكرية 
 . ٦٩ص " وسياسية ودينية وختطيطية 

اإلنترنت عبارة عن شبكة دولية " بأن ) م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( ويعرفه سويدان ومبارز      
موعة من آالف شبكات الكمبيوتر املتصلة ببعضها يف مجيع أحناء العامل ، حيث يطلق تتكون من جم

 . ٢١٣ص " عليها شبكة الشبكات 

أحد الوسائل التعليمية وهي شبكة املعلومات اليت  :ويقصد به إجرائيا يف هذا البحث أنه    
بدءا من (ول العامل تتكون من عدد هائل من احلواسيب خمتلفة األنواع واألحجام واملنتشرة ح

ويتم الربط بينها من خالل بروتوكول ). احلواسيب الشخصية وانتهاءا باحلواسيب العمالقة
 ) -Internet Proto (TCP / IP) التحكم باإلرسال وبروتوكول اإلنترنت 

Transsion Control / col)  مما ينتج عنه قاعدة بيانات ضخمة خلدمة املستخدم .
ترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية  للبحث يف فاعليته وأثره يف وتوظف الباحثة اإلن

تنمية التحصيل الدراسي  عن طريق برجمة الباحثة موقعها اخلاص ا يف اإلنترنت بعنوان 
www.baljoon.com لى أسئلة ودخول الطالبات هذا املوقع يف اإلنترنت واإلجابة ع

الواجب املرتيل على نفس املوقع ويتم ذلك بتسجيل كل طالبة أثناء دخوهلا املوقع اسم املستخدم 
وكلمة مرور خاص ا ومن  مث تتصفح الطالبة الروابط اخلاصة يف كل درس لإلجابة على األسئلة 

جابة للباحثة ومن مث تقوم الطالبة بالضغط على الزر املوجود يف أسفل صفحة الويب لإلرسال اإل
على نفس املوقع ومن مث تقوم الباحثة بإرسال الدرجة والتقدير وحلول كل طالبة على حدة أي 
تقدمي تغذية راجعة لكل طالبة على حدة عن طريق الربيد اإللكتروين اخلاص بكل طالبة وقد 

 تستطيع عمل قامت الباحثة بتعليم الطالبات عمل الربيد اإللكتروين اخلاص ن والطالبة اليت مل
بريد إلكتروين قامت الباحثة بعمل الربيد اإللكتروين هلا إلرسال اإلجابات من خالله عن طريق 

 )  .اإلنترنت(شبكة املعلومات الدولية 

 :التحصيل الدراسي  -٣    

متييز ما حيصل ، واالسم :  "  انه )  ١٩٩٧( ورد معـىن التحصـيل  يف لسان العرب     
 .  ٩٩ص " احلصيلة 

http://www.baljoon.com
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أنه املعلومات اليت اكتسبها املتعلم أو املهارات اليت تكونت ) " م  ١٩٨٣( و يعرفه غلوش    
لديه من خالل تعلم املوضوعات الدراسية ، ويتم قياسه بالدرجة اليت حيصل عليها املتعلم يف 

 . ١٦ص " اختبار التحصيل 

البة من معلومات ومعارف  من مجيع ما اكتسبته الط :ويعرف إجرائيا يف هذا البحث بأنه    
خالل تعلمها يف مقرر الكيمياء للصف األول ثانوي يف فصل الترتيب الدوري للعناصر ، ويتم 

 .قياسه بالدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف اختبار التحصيل املعد هلذا البحث 

 :الواجبات الدراسية  -٤    

هي الواجبات اليت يقوم الطالب بأدائها يف وقته  : "يعرف بوند ومسيث الواجبات الدراسية بأا  
ص : هـ ١٤٢٣اجنالن وفالتلي ، "( اخلاص بعد ساعات الدراسة كامتداد ألعمال الفصل 

١٣ . ( 

الواجبات املرتلية املتضمنة يف مقرر الكيمياء للصف األول  :ويقصد ا إجرائيا يف هذا البحث    
وهي األسئلة املوجودة يف الكتاب كذلك منها "  صرالترتيب الدوري للعنا"الثانوي يف فصل 

أسئلة إثرائية إلثراء معلومات الكتاب وهي ال خترج عنها واليت على الطالبة إجابتها  من خالل 
االنترنت للبحث عن فاعليتها يف تنمية التحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية ، واإلجابة عليها  

    .عة الضابطة من خالل الكتاب املدرسي فقط للمجمو
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 أدبيات الدراسة •

 اإلطار النظري: اوال •

 الدراسات السابقة: ثانيا •

 اسئلة الدراسة   

 ةفروض الدراس   
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 :اإلطار النظري

 :متهيد 

شهد العامل يف السنوات األخرية تطورا مطردا يف وسائل تكنولوجيا االتصاالت          
Communications Technology  لقد تطور اهلاتف التقليدي عدة تطورات ،

حلال مع التلكس الذي تطور إىل التيليتكست ، والفيديو مطردة زادت من فاعليته ، وكذلك ا
الذي تطور إىل الفيديوتكس ، ودخلنا عصر األقمار الصناعية ، وعصر االنترنت ، والربيد 
اإللكتروين ، وال يزال التطور مستمرا يف جمال تكنولوجيا االتصاالت بشكل جعل العامل  قرية 

 .صغرية  

-نظم لتبادل االتصاالت واملعلومات اعتمادا على احلاسوب واإلنترنت شبكة من ال         
وذلك بالربط املادي الفيزيائي جلهازين أو أكثر معا ، وتشمل على معلومات،   -الكمبيوتر 

 .  Multimediaوصور ، ومجيع عوامل الوسائط املتعددة  

التعليم الذايت،  ويعد التعليم من جماالت استخدام شبكة االنترنت ، وخاصة يف جمال         
حيث ميكن للمتعلم احلصول على أحدث املعلومات يف املوضوع الذي يدرسه من كافة أحناء العامل 

 .املتقدم

لذلك يقـدم هذا الفصـل استخدام االنتـرنت كوسيلة من الوسائل التعليمية احلديثة،          
جبات املرتلية ، وعلى ووظفت يف تنمية التـحصيل الدراسي من خالل استخـدامها يف الوا

الرغم مما يثار حول الواجب املرتيل وفاعليته إال أنه يشكل بعدا ومكونا مهما من مكونات 
منظومة التدريس الفعال ، وخباصة عند النظر إىل التعلم أنه عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية 

اجتماعي مع اآلخرين سواء التوجه تستلزم من املتعلم إعادة بناء معرفته من خالل عملية تفاوض 
 .كانوا أولياء األمور أو الزمالء أو األخوة خارج أسوار املدرسة 

ومن مث فأداء الواجبات املرتلية تسمح بتطور التعلم الذايت وبناء صفات مهمة يف          
وكلها صفات أصبحت  ،االلتزام واالستقالل واملسئولية والتوجيه الذايت: الشخصية مثل 

 .للمواطنة والتثقيف املعاصر ضرورية 
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 :لذا تطرقت الدراسة إىل عدة مـحاور يف إطارها النظري هي 

 ) الكمبيوتر ( احلاسوب : احملور األول 

 التحصيل الدراسي : احملور الثالث                                      االنترنت: احملور الثاين  

 الكتاب املدرسي  : احملور اخلامس                            الواجبات املرتلية : احملور الرابع  

 ):الكمبيوتر ( احلاسوب :  احملور األول

وهب اهللا سبحانه وتعاىل العقل لإلنسان ليميزه عن سائر الكائنات احلية األخرى ، ليفكر يف      
 .خلق اهللا وعظمته وقدرته ، وتكون العبادة هللا وحده دون سواه 

ح السرطاوي  أن تفوق اإلنسان على نفسه يف اختراعه احلاسـوب  يف النصـف   ولقد وض     
الثاين من القرن العشرين، الذي تطور يف أنواعه وأشكاله حىت وصل إىل ما هـو عليـه اآلن يف   

وبسبب املميزات اإلجيابية العديدة اليت ميتاز ا هـذا اجلهـاز فقـد    . القرن احلادي والعشرين 
تنائه واستخدامه يف شؤون حياا كافة ، ومنها جمال التربيـة والتعلـيم ،   تسابقت األمم على اق

وذلك من أجل تعليم أبنائها كيفية التعامل مع هذا اجلهاز واالستفادة من مميزاته بأكرب قدر ممكن، 
لتنشئة جيل يتصف بالتفكري العلمي واإلبداع واإلنتاجية ، مما يفيد األمة حاضـرا ومسـتقبال   

 )  .  ٢٥ص : م  ٢٠٠٣طاوي ، سعادة والسر(

جهـاز إلكتـروين   " احلاسوب بأنه ) م   ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥( ويعرف عطار وكنسارة      
ميكن برجمته ليقوم مبعاجلة البيانات وختزينها واسترجاعها ، وإجراء العمليات احلسابية واملقارنات 

 . ٤٣٨ص " املنطقية الستخالص املعلومات املفيدة منها 

أن جهاز احلاسوب يقوم بتحليل وعرض ونقـل املعلومـات   ) " م ٢٠٠٨( نبهان  وأضاف     
Information   بأشكاهلا املختلفة ، واملعلومات هلا أشكال متنوعة قد تتمثل على هيئة أرقام

أو أحرف للنصوص املكتوبة أو املرسومة وصور وأصوات أو حركة كما يف األفالم والكتابـات  
 .   ١٠٧ص " املتحركة 

 :تخدام احلاسوب يف التعليم اس

تشري الدراسات إىل انتشار احلاسوب بشكل فاعل يف املدارس : "   يعرف مرعي واحليلة بأنه      
، وذلك نتيجة لتطور احلواسيب املصغرة، وما رافق ذلك من تـدن  )١٩٧٧(كان يف بداية عام 
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ه األجهزة وقـدراا،  مستمر يف أسعار التكلفة، واستمرار إدخال التحسينات على خصائص هذ
ولقد أثارت . حيث دخلت إىل معظم املدارس يف الدول املتقدمة، ويف كثري من دول العامل النامي 

سـعادة  " ( عملية إدخال احلاسوب إىل املدارس اهتمام املربني والعاملني بشؤون التربية والتعليم 
 ) .٤١ص : م  ١٩٩٨والسرطاوي ، 

 :وب يف التعليم مربرات أو دواعي استخدام احلاس

يشري السرطاوي أن هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل ضرورة استخدام احلاسوب يف      
 ) :  ٤٢ – ٤١ص ص: م  ٢٠٠٣سعادة والسرطاوي ، ( التعليم وهي كاآليت 

 .االنفجار املعريف وتدفق املعلومات  -١

 .احلاجة إىل السرعة يف احلصول على املعلومات  -٢

 .ة إىل املهارة واإلتقان يف أداء األعمال والعمليات الرياضية املعقدة احلاج -٣

 .توفري األيدي العاملة  -٤

 .إجياد احللول ملشكالت صعوبات التعلم  -٥

 .حتسني فرص العمل املستقبلية  -٦

 .تنمية مهارات معرفية عقلية عليا  -٧

 لتشغيله واستخدامه  استخدام احلاسوب ال يتطلب معرفة متطورة أو مهارة خاصة -٨

 . اخنفاض أسعار احلواسيب مقارنة مع فائدا الكبرية يف ميادين التربية والتعليم  -٩

أا اتسعت استخدامات )  ٥٣ – ٤٩م ، ص ص ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣( يضيف املوسي      
 :احلاسب يف عناصر العملية التعليمية وذلك لدواع ومربرات كثرية منها 

 .يع فئات الطالب أداة مناسبة جلم -١

 .يئة مناخ البحث واالستكشاف  -٢

 .حتسني وتنمية التفكري املنطقي  -٣
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السماح باإلفادة من الوسائل التعليمية مثل عرض الصور والتجارب املعملية على شاشـة   -٤
 . اجلهاز ، عرض األفالم التعليمية والشرائح وتقدمي التوجيهات بواسطة التسجيل الصويت 

على احملاكاة للحاسب قدرة على احملاكاة يف إجراء التجارب التعليمية بـدال مـن    القدرة -٥
 .إجرائها فعال ، مما يقلل التكلفة وحيد من خطورة اإلعداد هلا 

 .القدرة على التفاعل املباشر  -٦

 .توفري الوقت واجلهد يف أداء العمليات املعقدة  -٧

 .بط املهارات لتعلم موضوع دون اآلخر ربط املهارات يساعد احلاسب الطالب على ر -٨

 .مساعدة املعلم  -٩

 .حتسني نواتج وفعالية عملية التعلم للطالب  -١٠

 .تفريد التعليم  -١١

 .تقدمي التغذية الراجعة  -١٢

 . تقسيم املادة املدروسة إىل سلسلة من التتابعات  -١٣

 .القدرة على ختزين واسترجاع املعلومات  -١٤

 .ى العرض املرئي للمعلومات القدرة عل -١٥

 .  القدرة على التحكم وإدارة العديد من امللحقات  -١٦

 :مميزات استخدام احلاسوب يف التعليم 

يشري السرطاوي أنه كان للتطور اهلائل واالنتشار السريع للحاسوب واآلثار اإلجيابية له يف      
ة والتعليم من أجل إعداد جيل املسـتقبل ،  مجيع جماالت احلياة ، دور يف إدخاله إىل ميدان التربي

بسبب املميزات الكثرية  للحاسوب يف هذا امليدان ، ومن أهم املميزات اليت أشار إليهـا األدب  
 )  : ٥٥ – ٥٤ص ص: م  ٢٠٠٣سعادة والسرطاوي ، ( التربوي ما يأيت 

 .يقدم احلاسوب املادة التعليمية بتدرج مناسب لقدرات الطلبة  -١

 .احلاسوب فرصا للتفاعل مع املتعلم مثل احلوار التعليمي يوفر  -٢
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 .ميكن احلاسوب الطالب من اختيار وتنفيذ األنشطة والتجارب املالئمة مليوله ورغباته  -٣

 .يسهل على الطالب اختيار ما يريد تعلمه يف الزمان واملكان املناسبني  -٤

 .تقدمي التغذية الراجعة الفورية  -٥

يعة وخاصة فيما يتعلق باألمور اليت فيها حمددات زمنية أو مكانية أو اخلطورة عند حماكاة الطب -٦
 . متثيلها يف الواقع أو بسبب التكلفة العالية 

 .حفظ بيانات الطالب ودرجام  -٧

قيام احلاسوب التعليمي جبميع األعمال الروتينية ، مما يوفر الوقت للمعلم إلعطاء اهتمامات  -٨
 . أكرب للمتعلمني

 .   ( Accuracy )ميتاز احلاسوب بالدقة العالية  -٩

 .يوفر احلاسوب األلوان والصوت والصور املتحركة مما جيعل عملية التعلم أكثر متعة  -١٠

ـد أنه يوفر حوايل ـاحلاسـوب أثـبت جدارتـه فـي جمـال التـدريب، وقـد وج -١١
 .رن بالطريقة التقليدية من الوقت املطلوب من أجل التدريب إذا ما قو%)  ٣٠(

 .تنفيذ العمليات احلسابية واملنطقية املعقدة  -١٢

 .السرعة يف استرجاع املادة املخزونة يف احلاسوب  -١٣

عند احلديث عن مزايـا  )  ٤٩ – ٤٨م ، ص ص ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣( يضيف املوسى      
 :احلاسب اآليل ميكن ذكر بعضها على سبيل العد ال احلصر 

 . هارات الطالب لتحقيق األهداف التعليمية تنمية م -١

إمكانية حل املشكالت اليت تواجه املعلم داخل الفصل مثل زيادة عدد الطـالب أو قلـة    -٢
 .الوقت املخصص للدراسة 

تنمية اجتاهات الطالب حنو بعض املواد املعقدة وإجراء العديد من املناقشات املثمرة بني املعلم  -٣
 .وطالبه 



 -

بألواـا   Visual Conceptsضوعات ذات املفاهيم املرئيـة أو املصـورة   عرض املو-٤
 .الطبيعية وبالبعد الثالث ، إذ إن تدريسها بالطرق التقليدية قد ال حيقق اهلدف من دراستها 

 . توفري بيئة تعليمية تفاعلية بالتحكم والتعرف على نتائج املدخالت يف احلال -٥

 .ردية بني الطالب التغلب على مشكلة الفروق الف -٦

رفع مستوى متوسط حتصيل الطالب لبعض املواد وذلك بإتاحة الكم الكبري من التدريبات  -٧
 . Feedback.اليت ميارسها املتعلم مع احلاسب ووجود تغذية راجعة 

 . تشجيع الطالب على العمل لفترة طويلة ودون ملل  -٨

آليل اجلهاز احملمول ووظفته داخل الفصـل  ويف هذه الدراسة قامت الباحثة باستخدام احلاسب ا
الدراسي وذلك عند شرح موقع الباحثة واستخدام االنترنت عن طريق بطاقة كنكت موبـايلي   
كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبـات  

أدى ذلك إىل وضوح مزايا احلاسب اآليل الصف األول ثانوي يف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة  مما 
إمكانية حل املشكالت اليت تواجه املعلمة داخل الفصل مثل زيادة عدد الطالبات أو قلة : ومنها 

الوقت املخصص للدراسة ، و تنمية اجتاهات الطالبات  حنو بعض املواد املعقدة وإجراء العديد من 
رفع مستوى متوسط حتصيل الطالبات  لبعض املـواد  املناقشات املثمرة بني املعلمة وطالباا ، و

وذلك بإتاحة الكم الكبري من التدريبات اليت متارسها املتعلمة مع احلاسب ووجود تغذية راجعـة  
.Feedback وتشجيع الطالبات على العمل لفترة طويلة ودون ملل ،. 

من مميزات ) " هـ  ١٤١٨اهلدلق ، ( نقال عن ) م  ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨( يضيف نصر      
استخدام احلاسب اآليل يف التعليم أيضا بعض القدرات اليت يتميز ا احلاسوب كوسيلة تعليمية 

القدرة على إجياد بيئات فكرية حتفز الطالب على استكشاف مواضيع ليست موجـودة  : ومنها 
اكاة ضمن املنهج الدراسي ، والقدرة على توفري خربات وفرص تعليمية عن طريق النمذجة واحمل

  ٨٥ص " أي متثيل املواقف 

) " م ١٩٩٧عبد القادر املصـرايت ،  (نقال عن ) م  ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨( ويضيف نصر      
أيضا لتلك املميزات أن احلاسب اآليل يعمل على ختزين قدر كبري من املعلومات يف الـذاكرة يف  

علومات من املراكـز  صورة تسلسل منطقي ، وعرضها بنفس الكيفية ، كما ميتاز بسرعة نقل امل
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الرئيسة هلا إىل مسافات طويلة ، ويقوم بأداء بعض الوظائف واألعمال بسرعة أكرب وأخطاء أقل 
 .  ٨٥ص " من قدرة املعلم على أدائها 

إىل إجيابيات ) " هـ ١٤٠٦شكري ، ( نقال عن ) م  ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨( ويشري نصر      
يت التعليم والتعلم لتمارس داخل املرتل ، ويسـاعد  احلاسب اآليل على أنه ميكن من انتقال عملي

الطلبة على الفهم واالستيعاب خصوصا يف ظل الكثافة الطالبية الكبرية كما يسـاعد يف حـل   
مشكلة التفاوت الكبري يف مستويات الطلبة ، فضال عن أنه ميتاز عن الكتاب املدرسي وغريه من 

ي املواقف احلياتية اليت يصعب متثيلها أو تقليدها الصفحات املطبوعة يف أنه ميكن أن يقلد وحياك
من خالل الصفحات املطبوعة ، حيث ميكن للطلبة التعامل معه باستخدام القدرة على احلركـة،  
واللون والسيطرة والتوجيه ، والصوت واملساحة واإلضاءة وغريها من القدرات الـيت تتـوافر   

  ٨٦ – ٨٥ص ص " ه للحاسب اآليل بشكل يستهوي الطلبة وجيذم إلي

 :تطبيقات احلاسوب يف التعليم 

إا تطورت أساليب احلاسوب يف التعليم وأصبح االهتمام اآلن ) " م  ٢٠٠٨( يشري نبهان      
مركزا على تطوير األساليب املتبعة يف التدريس مبصاحبة احلاسوب أو استحداث أساليب جديدة 

 . ١١٢ص " ف املواد الدراسية ميكن من خالهلا احلاسوب يف حتقيق بعض أهدا

اسـتخدامات  " عـن   (١٩٨٠)Taylor,R )نقال عـن  ) م  ٢٠٠٨( ويصنف نبهان      
 :احلاسوب التعليمية إىل ثالثة أدوار وهي 

ويشمل على مكونات احلاسوب ومنطقته وبرجمته وهو مـا  : احلاسوب كموضوع للدراسة  -١
ا شأن القراءة والكتابة واملواد األخرى يعرف بثقافة احلاسوب ويف هذا تكون املعرفة شأ. 

والذي يعمل كوسيط ومتكنه من ذلك التطبيقات خالية احملتـوى  : احلاسوب كأداة إنتاجية  -٢
، واللوحات اجلدولية ،  (Processors Word)واألغراض املتعددة مثل معاجلات النصوص

 . (Communication Programs)والرسومات وبرجميات االتصال 

ويعين التعلم مبساعدة احلاسوب دف حتسني املستوى العـام  : احلاسوب كوسيلة تعليمية  -٣
 . ١١٢ص " لتحصيل الطالب الدراسي وتنمية مهارات التفكري وأسلوب حل املشاكل 
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 استخدام احلاسوب حلل بعض املشكالت التعليمية املعاصرة   

ـ )  ١١٧ – ١١٤م ، ص ص  ٢٠٠٨( يشري نبهان       مـن  ) ت :العمـري ، د (ن نقال ع
 : املشكالت التعليمية املعاصرة اليت ميكن أن يساهم احلاسوب بدور ملحوظ يف حلها وهي 

 . مشكلة األمية  -١

 .التعليم املستمر  -٢

 .ازدحام الفصول الدراسية ونقص املعلمني  -٣

 .تدريب العاملني على ما يستجد من أعمال  -٤

 .االنفجار املعريف  -٥

 :ستخدام احلاسوب يف التعليم معوقات ا

وضح حسن والسرطاوي واألغا وعبد الدامي  أنه بالرغم من مميزات احلاسوب اإلجيابية          
العديدة يف مجيع جماالت احلياة، ومنهـا جمـال التربية والتعليم، إال أن هذه التجربة واجهـت  

ذلك على املستوى العاملي أو  معوقات وصعوبات كثرية حتد من انتشارها بشكل سريع سواء كان
وقد أشار األدب التربوي حول هذا املوضوع إىل أهم املعوقات اليت حتد من اسـتخدام  . العريب 

 ) : ٥٧ – ٥٦ص ص: م  ٢٠٠٣سعادة والسرطاوي ، ( احلاسوب يف التعليم وأمهها ما يأيت  

يف الدول املختلفة وقلة  قلة الكوادر املتخصصة يف جمال احلاسوب التعليمي يف جهاز التربية -١
 . الوعي الكايف ألمهية إدخال احلاسوب يف جمال التربية والتعليم ، وخاصة يف الدول النامية 

قلة الربامج احلاسوبية املالئمة ذات املستوى الرفيع بسبب اجلهد الكبري املطلوب لتصـميم   -٢
 . الربامج وكتابتها 

 .فا إىل حد ما يعترب استخدام احلاسوب يف التعليم مكل -٣

ندرة توفر الربامج التعليمية باللغة العربية ، حيث يشكل هذا األمر عقبة للتوسع يف إدخال  -٤
 .احلاسوب إىل التعليم 

اخلوف من احلاسوب على اجتاهات الطلبة ، حيث يرى بعض املربني أنه باستعمال احلاسوب  -٥
 . ستصبح العملية التعليمية بعيدة عن الصبغة اإلنسانية
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مشكالت تتعلق باختيار استراتيجيات التدريس املناسبة للتعامل مع احلاسوب كمادة تعليمية  -٦
 .وكوسيلة تعليمية أيضا 

 .جلوس الطالب فترة طويلة أمام احلاسوب قد يؤثر عليه صحيا وعصبيا  -٧

 .ال يوفر احلاسوب فرصا مباشرة لتعلم املهارات اليدوية ، والتجريب العملي  -٨

تطور أجهزة احلاسوب باستمرار مما جيعل وجود برامج جاهزة جلميع أنواع األجهزة غـري  ت -٩
 . ممكن وبذلك نضطر لتغيري األجهزة باستمرار وهذا مكلف ماديا 

 )  ٥٧، ص  ٢٠٠٣( ولقد أضاف سعادة والسرطاوي 

 .لتعلم ال يوفر احلاسوب فرصا للتفاعل االجتماعي املناسب بني الطلبة أنفسهم أثناء ا -١٠

  :اإلنترنت :  احملور الثاين
ــار            ــذكر الف ـــ  ١٤٢٣( ي ــا ) م  ٢٠٠٢ -ه ــة                                                    " بأ ــبكة العاملي الش

(INTER national NET work)  اليت تربط احلواسيب املختلفة يف األماكن املتفرقة
وحتتل إنترنت موقع . واليت تستخدم لنقل البيانات )   IP(  بلغة مشتركة يطلق عليها بروتوكول

هو أن هذه الشبكة ليس هلـا  : الصدارة بني كل شبكات املعلومات العامة ألسباب كثرية أمهها 
مليـون   ٤٠وال متلكها جهة معينة بل تضم أكثر مـن  . وجود فيزيائي يف مكان واحد يف العامل 

كة كمبيوتر يف شىت أحناء العامل ، وتتـوزع تلـك   ألف شب ٧٠شخص يتصل ا موزعون على 
فهي ملك لكل هؤالء املسـتخدمني  . أربعة ماليني حاسوب عمالق  ٤الشبكات على أكثر من 

الذين يتبادلون عربها املعلومات من كل األنواع ، وتقدم فيها اجلامعـات ومراكـز األحبـاث    
وتتعدد  ، ها العلمي واملعلومايت والتجاريواملكتبات العامة واملؤسسات العامة واخلاصة مثرة إنتاج

ص " اخلدمات اليت تقدمها الشبكة منها العلمية واالجتماعية والتجارية واالقتصادية والثقافيـة  
١٥٧ . 

ساعدت اإلنترنت على إزالـة  " بأا ) م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( يؤكد سويدان ومبارز      
ونية صغرية ، حيـث أتاحـت التواصـل بـني     احلواجز بني دول العامل ، وجعلت العامل قرية ك

وقدمت العديد . األشخاص يف أي مكان من العامل ، وسهلت تبادل املعلومات واحلصول عليها 
من اخلدمات اليت جيب االستفادة منها يف جمال التعليم لتحسني وتطوير العملية التعليمية ومواكبة 

 . ٢١١ص " التقدم العلمي واللحاق به على مستوى العامل 
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  :طرق االتصال باإلنترنت 

يوجد طرق عدة لإلتصال بشبكة " بأنه ) م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( يشري سويدان ومبارز      
 اإلنترنت ، منها 

   up Dial) التليفوين ( االتصال  -١

  Leased lineاخلط املؤجر  -٢

 .  ٢١٤ص " االتصال من خالل شبكة التليفونات الرقمية  -٣

 :ل باإلنترنت متطلبات االتصا

حىت تستطيع االتصـال  )  ٢١٥م ، ص  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨(يضيف سويدان ومبارز      
 :باإلنترنت ، حتتاج إىل جمموعه من املعدات والربامج ، وهي 

 :وتشمل  Hardware)املعدات(األجهزة ) أ(

 .جهاز كمبيوتر مبواصفات مقبولة  -

  Modemمودم  -

 .خط تليفون  -

 .حد مزودي خدمة اإلنترنت االشتراك مع أ -

 .معدات وسائط متعددة  -

  Softwareالربجميات ) ب(

  Web Browserبرامج املستعرض  -

 . للتعامل مع الربيد اإللكتروين  Outlook Expressمثل : برامج الربيد اإللكتروين  -

 .برامج االتصال بالشبكة  -

 .ديو كربامج االستماع إىل الصوت والفي: برامج مساعدة  -
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 :تعريفات خاصة مبصطلحات اإلنترنت 

نظرا لكثرة املصطلحات املهمة ذات العالقة باإلنترنت وترددها باستمرار خالل التعامل          
مع هذه الشبكة املعلوماتية الضخمة واملهمة ، فإنه ال بد للشخص الذي يتعامل مع اإلنترنت أن 

اء كان طالبا يف املدرسـة أو يف املعهـد أو يف   تكون لديه خلفية جيدة عن هذه املصطلحات سو
 .اجلامعة أو موظفا أو مهتما ، وذلك حىت يكون تعامله بشكل دقيق ويؤدي إىل نتائج أفضل 

إىل  توضـيح هـذه   )  ٧٨ – ٧٠، ص ص  ٢٠٠٣( ويشري سـعادة والسـرطاوي            
 :املصطلحات املهمة  ِ

 ) : Intranet( إنترانت  -١

ة من أجهزة احلاسوب داخل احلاسوب الذي يقدم عمليات اإلنترنت نفسها هي شبكة خاص    
الربيد اإللكتروين ، وجمموعات األخبار ، والشبكة العنكبوتية ، ولكنها ال حتتـوي علـى   : مثل 

 .ضمان ضد األخطار املشتركة كربط الشركة مع الشبكة العامة 

 :  ( Electronic Mail)الربيد اإللكتروين  -٢

م إرسال بني أجهزة احلاسوب املرتبطة إلكترونيا عرب الشبكة ، ويعتـرب وسـيلة لتبـادل    نظا    
 .امللفات والصور اليت تعتمد على إمكانيات احلواسيب 

 : ( Protocol)بروتوكول  -٣

. هو عبارة عن جمموعة من القواعد والتعليمات اليت جيب أن يتبعها حاسبان عند اتصـاهلما      
لقواعد عند تصميم الربامج اخلاصة باحلواسيب داخل الشبكة ، واليت تغطـي  ويتم إتباع هذه ا

 .وصفا فنيا لكيفية تنفيذ شئ ما شكل الرسائل وتوقيتها والتحقق من األخطاء على الشبكة وتقدم
 :( Internet Protocol)بروتوكول اإلنترنت  -٤

رير الرزم أو احلزم البيانية مـن  ووظيفته نقل البيانات اخلام من مكان آلخر من أجل تنظيم مت    
. خالل تعقب أثر عناوين اإلنترنت ، وتوجيه الرسائل الصادرة ، والتعرف على الرسائل الواردة 

وال يتضمن هذا الربوتوكول عملية التسليم وال حيدد ترتيب التسليم ، ويتحكم يف طريقة نقـل  
 .نترنت البيانات واالتصال بني احلواسيب وتبادل البيانات على اإل
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 : ( Extra net)الشبكة اخلارجية  -٥

هي عبارة عن شبكة توصل الشركات واملؤسسات مع بعضها للمشاركة يف املعلومات بشكل     
 .خارجي 

 ) : Internet( الشبكة الداخلية   -٦

هي عبارة عن شبكة تستخدم تكنولوجيا اإلنترنت وتؤلف حمتواه داخل بيئة جمددة وميكن أن     
 .بوابة عبور لإلنترنت تكون 

 :   ( Web Page)صفحة ويب  -٧

هي عبارة عن أي ملف فردي خمزن على مقدم الشبكة ، ميكن من خالله عـرض نصـوص       
وصور وأصوات ورسوم ثالثية األبعاد ولقطات فيديو ، ومجيعها مرتبطة مع الصفحات األخرى 

 .  ( HTML)على اإلنترنت ، وتنشأ هذه الصفحة باستعمال رموز 

 :  ( Site)موقع  -٨

 .مصطلح يغطي كافة تسهيالت اإلنترنت اليت تعرض من مؤسسة واحدة     

 : ( Web Site)موقع ويب  -٩

وهو عبارة عن جمموعة من صفحات شبكة اإلنترنت خاصة بشخص واحد أو شركة تـرتبط      
 .ة مع روابط نصوص األوامر لتشكل مقرا ميكن للمستخدمني زيارته على الشبك

 : ( Multimedia)وسائط متعددة  -١٠

وتعين اجتماع أكثر من وسيط بشكل متكامل مع بعضها سواء كانت على شكل نصوص ،     
 .أو رسوم ، أو صور ، أو أصوات ، أو لقطات فيديو يف برنامج واحد 

 : ( Yahoo )ياهو  -١١

يب حسب املوضوع ، وهي هي أداة حبث يف شبكة الويب ، تقوم بترتيب وتصنيف مواقع الو    
 .من أكثر أدوات البحث استخداما على شبكة اإلنترنت وخاصة فيما يتعلق بالشؤون التربوية 
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 :مميزات شبكة اإلنترنت 

املـالكي ،  ( نقال عن )  ١٠٨ – ١٠٧م ، ص ص  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( يؤكد نصر      
 :من مميزات شبكة اإلنترنت ) م  ٢٠٠١

 .ملعلومات سرعة وضمان انتقال ا -١

 .سرية املعلومات  -٢

 .تبادل املستندات  -٣

 .احلديث واملشاورة وعقد املؤمترات  -٤

 :أهم املميزات اليت شجعت التربويني على استخدام شبكة اإلنترنت يف التعليم 

مـن أهـم   ) " م ٢٠٠١املـالكي ،  (نقال عن ) م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( يضيف نصر      
 :ويني على استخدام شبكة اإلنترنت يف التعليم ما يلي املميزات اليت شجعت الترب

 :الوفرة اهلائلة يف مصادر املعلومات  -١

، الـدوريات   Electronic Bookالكتـب اإللكترونيـة   : ومن أمثال هذه املصـادر  
Periodicals  قواعد البيانات ،Data Bases  املوسوعات ،Encyclopedias  ،

 .   Educationalاملواقع التعليمية 

 ) غري املتزامن ( االتصال غري املباشر  -٢

يستطيع األشخاص االتصال فيما بينهم بشكل غري مباشر ومن دون اشتراط حضورهم يف نفس 
 :الوقت باستخدام

 . حيث تكون الرسالة والرد كتابيا  (E-mail)الربيد اإللكتروين  -

 .صوتيا حيث تكون الرسالة والرد   (Voice- mail)الربيد الصويت  -

 ) :املتزامن ( االتصال املباشر  -٣

 :وعن طريقه يتم التخاطب يف اللحظة نفسها بواسطة 
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حيث يكتب الشخص ما يريد قوله بواسطة لوحـة   (Relay – Chat)التخاطب الكتايب  -
املفاتيح والشخص املقابل يرى ما يكتب يف اللحظة نفسها ، فريد عليه بالطريقة نفسها مباشـرة  

 .اء األول من كتابة ما يريد بعد انته

حيث يـتم التخاطـب صـوتيا يف     (Voice – Conferencing)التخاطب الصويت  -
 .اللحظة نفسها عن طريق اإلنترنت 

حيث :  (Video-conferencing) )املؤمترات املرئية ( التخاطب بالصوت والصورة  -
 . ١١٠ -١٠٩ص ص " يتم التخاطب حيا على اهلواء بالصوت والصورة 

 :مربرات استخدام اإلنترنت يف التعليم 

ــر        ــذكر نص ـــ ١٤٢٨( ي ــن  ) ١١١ -١١٠م ، ص ص  ٢٠٠٧ -ه ــال ع نق
(William,١٩٩٥ )  إىل أن هناك أسباب رئيسية الستخدام اإلنترنت يف التعليم منها: 

 .اإلنترنت مثال واقعي للقدرة على احلصول على املعلومات من خمتلف أحناء العامل  -١

 . اعد اإلنترنت على االتصال بالعامل بأسرع وقت وبأقل تكلفة تس -٢

 :إجيابيات استخدام اإلنترنت يف التعليم 

ــر        ــري نصــ ـــ ١٤٢٨( يشــ ــن  ) م٢٠٠٧ -هــ ــال عــ نقــ
(Bates,١٩٩٥),(Eastmond,١٩٩٥),(Wulf,١٩٩٦) " إن اســتخدام اإلنترنــت

 :كأداة أساسية يف التعليم حقق الكثري من اإلجيابيات منها 

 .املرونة يف الوقت واملكان  -١

 .إمكانية الوصول إىل عدد أكرب من اجلمهور واملتابعني يف خمتلف العامل  -٢

عدم النظر إىل ضرورة تطابق أجهزة احلاسوب وأنظمة التشـغيل املسـتخدمة مـن قبـل      -٣
 .املشاهدين مع األجهزة املستخدمة يف اإلرسال 

 . (Rom-CD)لفيديو واألقراص املدجمة سرعة تطوير الربامج مقارنة بأنظمة ا -٤

 .سهولة تطوير حمتوى املناهج املوجودة عرب اإلنترنت  -٥



 -

 .قلة التكلفة املادية مقارنة باستخدام األقمار الصناعية وحمطات التلفزيون والراديو  -٦

 .تغيري نظم وطرق التدريس التقليدية يساعد على إجياد فصل ملئ باحليوية والنشاط  -٧

 .طاء التعليم صبغة العاملية واخلروج من اإلطار احمللي إع -٨

سرعة التعليم ومبعىن آخر فإن الوقت املخصص للبحث عن موضـوع معـني باسـتخدام     -٩
 .اإلنترنت يكون قليال مقارنة بالطرق التقليدية 

احلصول على آراء العلماء واملفكرين والباحثني املتخصصني يف خمتلـف اـاالت يف أي    -١٠
 .ية علمية قض

 .سرعة احلصول على املعلومات  -١١

تطوير وظيفة األستاذ يف الفصل الدراسي حيث تصبح مبثابة املوجة واملرشد وليس امللقي  -١٢
 . Constructive teacherوامللقن ، يسمى أحيانا 

 .ن صح التعبري إمساعدة الطالب على تكوين عالقات عاملية  -١٣

 . (Classroom without Walls)إجياد فصل بدون حائط  -١٤

 .تطوير مهارات الطالب على استخدام احلاسوب  -١٥

عدم التقيد بالساعات الدراسية حيث ميكن وضع املادة العلمية عرب اإلنترنت ويسـتطيع   -١٦
 . ١١٢ -١١١ص ص " الطالب احلصول عليها يف أي مكان ويف أي وقت 

 :يف اال التربوي)   Internet( جماالت استخدام شبكة املعلومات الدولية 

 :أن من أهم استخدامات االنترنت يف اال التربوي ما يلي ) ٢٠٠٢( يشري سالمة     

ت، وأقل تكلفة، وأسـهل  قإرسال الربيد واستالمه من وإىل أي شخص يف العامل بأسرع و -١"
 .طريقة

لصـناعية والتربويـة   التجاريـة وا : احلصول على معلومات حديثة جدا يف مجيع ااالت  -٢
 .اخل ... والعلمية

 .  توفر شبكة إنترنت رصيدا هائال من املصادر احلديثة والبيانات الببليوغرفية  -٣



 -

 البحث يف مجيع فهارس املكتبات ومراكز املعلومات املشتركة يف هذه الشبكة  -٤

 .االتصال املباشر بالباحثني والعلماء يف مجيع التخصصات أينما كانوا  -٥

اإلطالع على األحباث يف مجيع ااالت ، مع توفر احلداثة واجلدة يف هذه األحباث ، خاصة  -٦
 .  ٩٨ص " وهذا ال يستغين عنه باحث يف األرض . مستخلصات رسائل املاجستري والدكتوراه 

 وآخرون مزايا االنترنت يف التعليم والتدريب يف النقاط التالية  Charneyوحيدد تشارين     

 ) : ٢٧٠ – ٢٦٩ص ص : م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣النجدي وآخرون ، ( 

 .القدرة على مراجعة املادة التعليمية يف وقت ومكان مرحيني  –" 

 .إمكانية احلصول على معلومات مطلوبة دون انتظار  -

 .املعلومات اليت يتم احلصول عليها من اإلنترنت تكون حديثة  -

 .مادية قليلة  تكلفة احلصول على املعلومات تكلفة -

 .سيكون وقت التعلم أقل من املعتاد ، حيث إن بعض املعلومات تكون معروفة مسبقا  -

 .  ستكون للمتعلم القدرة على مراجعة املعلومات بفاعلية  -

 .ميكن للمتعلم اإلجابة على األسئلة بطريقة سهلة  - 

 .مراكز التعليم الرئيسة سهولة االتصال واملساندة للمتعلمني الذين يسكنون بعيدا عن  -

 ".زيادة ثقة املتعلم يف نفسه ، حيث إنه حيصل على املعلومات بنفسه ويوظفها حسبما شاء  -

 (Internet)) إنترنت ( عنوان شبكة املعلومات الدولية 

إن اإلنترنت وبعد انتشارها العجيب حتمل يف ) "م ١٩٩٩ /هـ  ١٤١٩( يوضح احمليسن      
لتحسني تدريس العلوم وزيادة أثره على املتعلمني يف وقت اكتظت به الفصول  طياا فرصا ساحنة

الدراسية باملتعلمني وعجزت كثري من املدارس عن استيعاب األفواج القادمة مـن املنـازل إىل   
 . ١٤٩ص " املدارس ، ويف شح من األجهزة العلمية 

 Steen , Douglas and)نقال عن ) م ١٩٩٩ /هـ  ١٤١٩( كما يشري احمليسن      
others االت املناسبة لتدريس العلوم يف اإلنترنت "  ( ١٩٩٧أنه من هذه ا: 



 -

تقدمي بعض مواضيع العلوم عرب الشبكة ، بل إن مجيع مواضيع العلوم ميكن حتميلها علـى   -١
 .الشبكة ، كما ميكن تقدمي بعض املعززات كالصوت والصورة 

هذا حل مناسب لتمكني املتعلم من مشـاهدة التجـارب   تقدمي بعض التجارب العلمية ، و -٢
 .العلمية يف حالة عدم توفرها يف معمل العلوم 

التدريب على املهارات احلاسوبية األساسية ، حيث إن اإلنترنت قـادرة علـى إكسـاب     -٣
 املتعلمني املهارات احلاسوبية متاما كقدرا على إعطائهم املعلومات ، ومن اخلطأ االعتقـاد بـأن  

بل إن املهارات والتدريب جزء أساس من خـدمات   ، ريـاإلنترنت ال تصلح إال للتعليم النظ
 .اإلنترنت 

ويف هذه احلالة فإن  (Virtual Conferencing)الدراسة عرب املؤمترات احلاسوبية  -٤
نادى به وهذا ما ت. بل إن املتعلم يسري ذاتيا . أو إىل معلم " جغرايف " املتعلم ال حيتاج إىل فصل 

 .االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم 

اكتساب املهارات املعلوماتية ، ويقصد ا هنا ليس فقط احلصول على املعلومات الضخمة  -٥
واالنتقـاء   (Searching)داخل قواعد بيانات اإلنترنت ، بل إكساب مهـارات البحـث   

(Selecting)  والتفكري يف الكلمات األساسية للمواضيع ،(Key- words)  وغريها مما
 " .الكبري " يقف موقف الباحث " الصغري " جيعل املتعلم 

التعامل مع  املتعلمني وفق فروقام الفردية ، وكثريا ما يتحدث التربويون عن هذه الفوارق  -٦
لكنهم قليال ما يضعون حلوال هلا ، ومن خالل اإلنترنت متعددة املشارب والوسائل ميكن التعامل 

ص " رق املتعلمني حيث إن التنوع يف عرض التعلم من أفضل ما يناسب الفروق الفردية مع فوا
 .   ١٥٠ – ١٤٩ص 

أنه إذا ما فكرت املؤسسـات التربويـة يف   ) " م ١٩٩٩ /هـ  ١٤١٩( يضيف احمليسن      
أو تغيري  –توظيف اإلنترنت يف تدريس العلوم ، أصبح لزاما عليها أن تفكر قبل ذلك يف حتسني 

 :تدريس العلوم اجلامد  الذي ينظر معىن التعلم اإللكتروين  –

فاملتعلم جيب أن يكـون هـدفا   . إىل املتعلمني كأم وعاء حيفظ وإىل املعلمني كأم خمزون ينقل 
 .  ١٥٠ص " أساسيا من التدريس وحمورا للعملية التعليمية 
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 :معىن التعلم اإللكتروين 

تقدمي حمتـوى  " معىن التعلم اإللكتروين بأنه يعين ) م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يعرف زيتون      
عرب الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إىل املتعلم بشكل يتيح لـه  ) إلكتروين ( تعليمي 

إمكانية التفاعل النشط مع هذا احملتوى ومع املعلم ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنـة  
Sychronous  أم غري متزامنةAsychronous    وكذا إمكانية امتام هـذا الـتعلم يف

الوقت واملكان وبالسرعة اليت تناسب ظروفه وقدراته ، فضال عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضا 
 . ٢٤ص " من خالل تلك الوسائط 

 :حماولة فك االشتباك بني بعض املصطلحات وترسيم احلدودة بينها 

) التعلم اإللكتروين(نه من خالل حبثه عن معىن أ) "م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(يوضح زيتون      
أن أحد مظاهر أزمة حتديد معىن هذا النمط من التعلم هو تداخل معناه مع معاين األنواع األخرى 

 :من التعلم اليت توظف الوسائط اإللكترونية ، ومن أهم هذه األنواع ما يلي 

 : Computer Based Learningالتعلم املعتمد على الكمبيوتر  -١

ومنها برجميـات التـدريس اخلصوصـي    ( وهو التعلم الذي يتم بواسطة الكمبيوتر وبرجمياته 
Tutorial Instructional Softwares    التـدريب واملمارسـة ،Drill and 

Pratice Software  برجميات احملاكاة ،Simulation Softwares   ويكون فيـه
، اسطوانات )  CD(مثل األقراص املدجمة  [ين على أحد وسائط التخز –عادة  –احملتوى خمزنا 

ويتيح هذا النوع من التعلم إمكانية  ] (Hard Disk)، القرص الصلب  (DVD)الفيديو 
 .تفاعل املتعلم مع احملتوى التعليمي دون التفاعل مع املعلم أو األقران 

 : Network Based Learningالتعلم املتعمد على الشبكات  -٢

ي توظف إحدى الشبكات يف تقدمي احملتوى للمتعلم ويتيح له عادة فرصة التفاعل وهو التعلم الذ
ويقع حتت هذا النوع من التعلم ...النشط مع احملتوى ومع واألقران بصورة تزامنية أو ال تزامنية 

 :عدة أنواع من أمهها 

يف تقدمي احملتوى  LANواليت توظف فيه الشبكة احمللية : التعلم املعتمد على الشبكة احمللية  -أ
 .التعليمي للمتعلم وتتيح له فرصة التفاعل تزامنيا وال تزامنيا مع املعلم وأقرانه 



 -

 Web Based) الويـب (التعلم املعتمد على الشـبكة النسـيجية أو العنكبوتيـة     -ب
Learning  :  وهو التعلم الذي توظف فيه هذه الشبكة يف تقدمي احملتوى للمتعلم وتتيح لـه

 .زامنيا وال تزامنيا مع احملتوى ومع املعلم وأقرانه التفاعل ت

 :  Internet Based Learningالتعلم املعتمد على اإلنترنت -ج

الشبكة النسيجية ، الربيد ) ( وتطبيقاا ( وهو التعلم الذي توظف فيه شبكة اإلنترنت وأدواا 
احملتوى التعليمي وتتيح له فرصـة   يف تقدمي) اخل ...اإللكتروين ، غرف احلوار ، جمموعة األخبار 

 .التفاعل تزامنيا وال تزامنيا مع املعلم واألقران 

 : Digital Learningالتعلم الرقمي  -٣

الكمبيـوتر  ( وهو التعلم الذي يتم من خالل وسائط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية 
 ) .إخل... ئيوشبكاته ، شبكة الكابالت التلفزيونية ، أقمار البث الفضا

 :  Distance Learningالتعلم عن بعد  -٤

املواد املطبوعـة ، أشـرطة   (وهو التعلم الذي يتم من خالل كافة وسائط التعلم سواء التقليدية 
الكمبيوتر وبرجمياته وشـبكاته ، القنـوات   (أو احلديثة ) اخل ...التسجيل ، الراديو ، التلفزيون 

ثـنني  الويكون فيه الطالب بعيدا مكانيا أو زمانيا أو ا) اخل" ...ولاحملم"الفضائية واهلاتف النقال 
 . ٣٦ – ٣٤ص ص " معا عن املعلم 

 كيف يوظف التعلم اإللكتروين يف عملييت التعليم والتعلم ؟   

 أدوات التعلم اإللكتروين التعليمية : املوضوع األول 

Instructional E- Learning Tools 

ــون       ــتعلم )  ١٢٦ – ٩٦م ، ص ص  ٢٠٠٥ -ـهــ١٤٢٦(يشــري زيت أن أدوات ال
 :اإللكتروين التعليمية 

 .أدوات التعلم اإللكتروين املعتمد على الكمبيوتر : أوال

 .أدوات التعلم اإللكتروين املعتمد على اإلنترنت : ثانيا 

 . استها واقتصر حبث الباحثة على أدوات التعلم اإللكتروين املعتمد على اإلنترنت ووظفتها يف در
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أن أدوات التعلم اإللكتروين املعتمـد علـى   ) " م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦( يؤكد زيتون      
الربجميات التعليمية املستخدمة يف التعلم املعتمد على اإلنترنت ومن أهم  /اإلنترنت هي الربامج 

 :هذه األدوات 

 .World Wide Web (WWW)الشبكة النسيجية  -١

 .  E-Mailالربيد اإللكتروين  -٢

 . Chattingاحملادثة  -٣

 . Video Conferencesمؤمترات الفيديو  -٤

 .  Groups Discussionجمموعات النقاش  -٥

 . File Exchangeنقل امللفات  -٦

 . ١٢٦ص "  Shared White Boardاللوح األبيض التشاركي  -٧

 وقد استخدمت الباحثة من هذه األدوات ووظفتها يف دراستها      

 :داة األوىل من أدوات التعلم اإللكتروين املعتمد على اإلنترنت األ

 .World Wide Web (WWW)الشبكة النسيجية  -

 :واألداة الثانية من أدوات التعلم اإللكتروين املعتمد على اإلنترنت 

 . E-Mailالربيد اإللكتروين  -

 :وفيما يلي عرض تفصيلي لكل منها 

 :لم اإللكتروين املعتمد على اإلنترنت األداة األوىل من أدوات التع

 . World Wide Web (WWW( الشبكة النسيجية

أنه ينظر إىل الشبكة النسيجية على أـا مكتبـة   ) " م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦( يوضح زيتون 
) امللفـات  /الوثائق (ضخمة من الصفحات اإللكترونية اليت تنضوي على ماليني من املستندات 

ومن ذلك يفهم . الكمبيوترات املتصلة ببعضها ضمن إطار شبكة اإلنترنت املخزنة يف آالف من 
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وليست هي اإلنترنت وإن كانت يف الواقع  –أن الشبكة النسيجية هي جزء من شبكة اإلنترنت 
 .اجلزء السائد واألساسي يف شبكة اإلنترنت 

خطيـة  وقد تنضوي كل صفحة عادة على نصوص مكتوبة ، كما ميكن أن تنضوي على رسوم 
رابطة أو أكثر مـن   –عادة  –ويوجد يف كل صفحة . ورسوم متحركة وصوت ومقاطع فيديو 

 /كلمات(وتكون هذه الروابط على هيئة نصوص قصرية  Hyper Linksالروابط التشعبية 
مميزة بلون معني أو حتتها خط أو على هيئة أشكال أو صور حمددة ترمز إىل أـا روابـط   ) مجل

نقر على أي من هذه الروابط يف أي صفحة يتم االنتقال إىل جـزء آخـر يف   وعند ال. تشعبية 
الصفحة أو تنفتح صفحات أخرى ا تفصيالت ذات عالقة بصفحة الويب املوجود ا االرتباط 

مرتبطة ببعضـها  ) أو مواقع الويب(التشعيب حمل النقر ، وعلى حنو خمتصر فإن صفحات الويب 
داخل صفحة أو صفحات املوقـع  ) اإلحبار(التنقل ) الويب(ية وميكن ملستخدم الشبكة النسيج

الواحد أو التنقل من موقع آلخر عن طريق النقر على الروابط التشعبية وكأنه عصفور يتنقل بني 
اإلحبار هذه هي أهم  /وخاصية التنقل .. أغصان الشجرة الواحدة أو ينتقل من شجرة إىل أخرى 

 . ١٢٧ -١٢٦ص ص " ما مييز الشبكة النسيجية 

وال تقتصر وظيفة الشبكة النسـيجية علـى   ) " م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(ويضيف زيتون      
كوا مكتبة ضخمة من الوثائق اليت ميكن الوصول إليها بسهولة أو التنقل بينها ، وإمنا تسـمح  

مثل الربيد اإللكتروين ونقـل  (هذه الشبكة للمستخدم بالدخول إىل خدمات اإلنترنت األخرى 
واالستفادة من هذه اخلدمات ، كما ميكن من خالل هذه الشبكة عـرض الوسـائط   ) لفاتامل

 .  ١٢٧ص " املتعددة باستخدام ملفات الصوت والصورة 

أنه فيما يتعلق مبجـال  ) ١٢٩ – ١٢٨م ، ص ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(ويؤكد زيتون      
 :التعليم فيوجد عديد من تلك االستخدامات لعل من أبرزها ما يلي 

 . Online Coursesنشر املقررات على الشبكة  -١

دروس خصوصـية  (، بكافة أمناطهـا   Online Lessonsتقدمي دروس على الشبكة  -٢
Tutorial Lessons  دروس تدريب وممارسة ،Drill and Practice . ( 

 . تدريبات يف كافة املواد الدراسية  /متارين  /تقدمي أنشطة  -٣

 .ادر املعلومات وإتاحة سهولة الوصول إليها ومنها املوسوعات توفري العديد من مص -٤
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الدخول إىل املكتبات العاملية املنتشرة على شبكة اإلنترنت وتصفح فهارسها ومنها مكتبـة   -٥
 .الكوجنرس األمريكي 

 .جاهزة ميكن االستفادة منها يف تدريس بعض املوضوعات ) الكترونية(تقدمي عروض تقدميية  -٦

 .العديد من الوسائل التعليمية اليت ميكن للمعلم االستفادة منها يف تدريسه  توفري -٧

دروس يف كافة املواد ميكن للمعلمني االسـتفادة منـها يف إعـداد    ) خمططات(توفري خطط  -٨
 .الدروس وتنفيذها 

إتاحة الفرصة للقائمني على العملية التعليمية والطالب إمكانية متابعة اجلديد وذلـك مـن    -٩
 . خالل املواقع 

متارين  /تقدمي أنشطة : وقد وظفت الباحثة يف دراستها تلك االستخدامات يف جمال التعليم ومنها 
تدريبات يف كافة املواد الدراسية كالكيمياء يف هذه الدراسة ، وتوفري العديد مـن مصـادر    /

يا الذي استخدمتها املعلومات وإتاحة سهولة الوصول إليها ومنها املوسوعات كموسوعة ويكيميد
، وإتاحـة  الفرصـة    www.baljoon.comالباحثة واملواقع التعليمية كموقع الباحثة 

للقائمني على العملية التعليمية والطالبات إمكانية متابعة اجلديد وذلك من خالل املواقع كموقع 
 .على شبكة اإلنترنت  www.baljoon.comالباحثة 

 :األداة الثانية من أدوات التعلم اإللكتروين املعتمد على اإلنترنت 

 : E-Mailالربيد اإللكتروين 

أن الربيد اإللكتروين هو أداة أو وسيلة إلكترونية ) " م  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يؤكد زيتون      
واستقباهلا على تنوعها سواء أكانت  Massagesالرسائل تسمح ملستخدم اإلنترنت بإرسال 

مرئية أو مطبوعة أو صور أو ملفات مسموعة مثل التسجيالت الصوتية أو التسجيالت املرئيـة  
أحـد أدوات   :ويصنف الربيد اإللكتروين على أنه) لقطات الفيديو(واملسموعة يف وقت واحد 

ادل املرسل الرسالة مع غريه يف اللحظـة ذاـا ،   االتصال الالتزامين إذ ال يتطلب األمر أن يتب
ويشبه الربيد اإللكتروين لدرجة كبرية الربيد التقليدي نوعا ما من حيث أن للمتراسلني عناوين 

غري أن الربيد اإللكتروين خيتلف . يتبادلون من خالهلا الرسائل بينهم ) صناديق بريدية(للمراسلة 
 : عن الربيد التقليدي يف ثالثة أمور
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إىل املرسل إليهم عن طريـق   -وليس يدويا –أن الرسائل اإللكترونية يتم نقلها إلكترونيا  -١
 .شبكة اإلنترنت 

 .أن وقت إيصال هذه الرسائل ال يستغرق سوى ثوان فقط  -٢

أن اجلهد املبذول يف توصيل الرسالة من قبل املرسل واستقباهلا من قبل املرسل إليـه يكـاد    -٣
لغاية مقارنة حبال الربيد التقليدي ، ومن مث يقال أن الربيد اإللكتـروين بـديل   يكون حمدودا ل

 .عصري للربيد التقليدي 

 . ١٣٠ص " كما ميكن للمتراسلني إرفاق مواد مكتوبة 

أنه من أهم االستخدامات التعليمية ) ١٣١م ، ص ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦(ويضيف زيتون      
 :مت به الباحثة يف دراستها للربيد اإللكتروين ما يلي وهذا الذي قا

إرسال املعلم التعيينات والتكليفات للطالبات ومن مث استقباهلا منهم بعد حلـها وإعادـا    -١
مصححة إليهم وذلك خالل دقائق أو سويعات معدودة دون احلاجة لالنتظار لوقت احلصـة أو  

املعلم ملزيد مـن الفهـم    احملاضرة بعد أيام ، كما ميكن هلؤالء الطالب إبداء آرائهم واستيضاح
 .واالستيعاب 

 :بيئات التعلم اإللكتروين : املوضوع الثاين 

أنه حيدث التعلم اإللكتروين يف بيئات متعددة ، ) " م  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يصنف زيتون      
 :ميكن تصنيفها إىل نوعني مها 

لـي ، أي  وهي أماكن دراسة هلا وجود فع:  Real Environmentالبيئات الواقعية  -١
ومن أبرز هذه البيئات ) . مقاعد ، طاوالت ، سبورات(هلا حوائط وأسقف وا جتهيزات مادية 

، ومعامـل   Lecture Roomsوقاعات احملاضرات  Classroomحجرات الدراسة 
 Smart Classroomوالفصول الذكية  Computer Labsالكمبيوتر ) خمتربات(

 .مصادر التعلم وقاعات التدريب وغريها  واملكتبات املدرسية واجلامعية ومراكز

وهي بيئات حماكية للواقـع تنـتج   :  Virual Environmentالبيئات االفتراضية  -٢
الواقع االفتراضي ، وتوجد هذه البيئات على مواقع معينة على إحدى ) أدوات(بواسطة برجميات 
 Virual Classroomومنها الفصول االفتراضية ) شبكة اإلنترنت مثال(أنواع الشبكات 

 . ١٤٣ص "  Virual Labsواملعامل االفتراضية 
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وستعرض الباحثة النوع األول من البيئات املرتبطة باملؤسسات التعليمية والتدريبية كاملـدارس  
 .والذي استخدمتها الباحثة يف دراستها 

 :بعض أنواع بيئات التعلم اإللكتروين الواقعية : أوال 

 ) :يديةالتقل(حجرة الدراسة ) ١(

أنه يقصد ا الصـف  ) ١٤٤ – ١٤٣م ، ص ص  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يوضح زيتون      
الذي يلتقي فيه الطالب مع املعلـم  ) التقليدي(الدراسي املعتاد الذي حيدث فيه التعلم الصفي 

وجها لوجه ويقضون جل دوامهم الدراسي فيه ، ويكون هذا الصف جمهـزا جبهـاز كمبيـوتر    
الالزمة لتشغيلها وتوظيفها يف العمليـة   Software'sإىل الربجميات واحد إضافة ) شخصي(

 Desk Top Computerالتعليمية وقد تكون هذه األجهزة من نوع الكمبيوتر املكتيب 
 Labوجهاز الباحثة من نوع الكمبيوتر احملمـول   Lap Top، أو نوع الكمبيوتر احملمول 

Top  ومزود خبدمة االتصال بشبكة اإلنترنت . 

) التقليديـة (أن هنالك نوعني حلجرة الدراسة ) " م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يضيف زيتون      
حجرة الدراسة ذات الكمبيوتر الواحد ، وحجرة الدراسـة ذات أجهـزة الكمبيـوترات    : مها

 . ١٤٤ص " املتعددة 

 :وفيما يلي تفصيل للنوع األول والذي استخدمتها الباحثة يف دراستها وطبقتها 

 :حجرة الدراسة ذات الكمبيوتر الواحد : ل النوع األو

The One Computer Classroom:                

أنه فيها يوجـد يف الصـف   )  ١٤٥ – ١٤٤م ، ص ص  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يشري زيتون 
فكيف يوظفه . Lab Topجهاز كمبيوتر واحد يفضل أن يكون هذا اجلهاز من النوع احملمول 

 لتعلم ؟املعلم يف عملية التعليم وا

 .وقد وظفته الباحثة يف عملية التعليم والتعلم 

ويف واقع األمر أن وجود كمبيوتر واحد يف الصف ميثل حتديا للمعلم عليه مواجهتـه وابتكـار   
 :وفيما يلي بعض األفكار املفيدة يف هذا الصدد .. أفضل السبل لتوظيفه على أفضل حنو ممكن 



 -

العروض التقدميية اجلماعية يتطلب العـروض التقدمييـة    استعماله من قبل الباحثة يف تقدمي -أ
 Data Showأن يكون جهاز الكمبيوتر موصـال جبهـاز عـرض البيانـات     ) اجلماعية(

Projector     ووجود شاشة عرض مستقلة يف مقدمة الفصل الدراسـي أو يكـون جهـاز
اضرين يف الصف ؤية العرض لكل احلالكمبيوتر موصال بشاشة تلفزيونية كبرية احلجم وتسمح بر

استخدامه يف تزويد الطالبات واملعلمات مبا قد حيتاجونه من معلومات وذلك مـن خـالل    -ب
تصفح املوقع اليت توجد ـا هـذه املعلومـات يف الشـبكة النسـيجية كموقـع الباحثـة        

www.baljoon.com  اجلهاز بشبكة اإلنترنت وذلك يف حالة وجود خدمة اتصال هذا. 

استخدامه يف إرسال الربيد اإللكتروين واستقباله يف حالة اتصال هـذه اجلهـاز بشـبكة     -ج
 . اإلنترنت

الغريب زاهر (نقال عن )  ١٥٠ – ١٤٩م ، ص ص  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يضيف زيتون      
استخدام الطالبات  أنه جيدر التنويه أن هنالك أمور أخرى جيب مراعاا عند)  ٢٠٠١إمساعيل ، 

 :هي ) اليت ا كمبيوتر واحد(للكمبيوتر يف حجرة الدراسة 

وما  نأن تضع الطالبات خطة مسبقة قبل العمل على الكمبيوتر حيددن فيها اهلدف من عمله -أ
القيام ا ، فإذا كان اهلدف مثال استخدام الكمبيوتر يف البحث عن  نيتطلبه من إجراءات عليه

فيهـا عـن هـذه     نيف شبكة اإلنترنت فإن عليهم حتديد املواقع اليت سيبحث موضوعات معينة
وحمرك البحث املناسب والكلمـات   www.baljoon.comاملوضوعات كموقع الباحثة 

 Key Wordsاملفتاحية 

 .املستخدمة يف هذا البحث إىل غري ذلك من إجراءات  

وقت حمدد لكل طالبة أو جمموعة من الطالبات وفق خطة مرنة حبيث مينـع   جيب ختصيص -ب
جتمع الطالبات بشكل عشوائي حول كمبيوتر واحد ، ومن األفكار املطروحة يف هـذا الشـأن   

دقيقة مـثال وهـو الوقـت    ) ١٥(جبانب كل جهاز يضبط ملدة  Timerوضع منظم ميقات 
املنظم تتوقف الطالبة عـن العمـل علـى     املخصص للطالب الواحد ، وعندما يدق جرس هذا

 تانته يتهذا وميكن للطالبة ال. الكمبيوتر ويسمح لغريه من قائمة املنتظرين بالعمل على اجلهاز 
 .عمل مساعدا أو مرشدا للطالبة الذي جاء عليه الدور تمن العمل على اجلهاز أن 
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ا واحلفاظ عليها من العبـث  جيب توعية الطالبات بأمهية صيانة أجهزة الكمبيوتر وملحقا -ج
ومواقـع  ) الربجميـات (والتدمري وبأمهية مراعاة األخالقيات املتعارف عليها للتعامل مع الربامج 

  www.baljoon.comاإلنترنت وخصوصا موقع الباحثة 

األجهزة يف أثنـاء االسـتخدام   جيب تعريف الطالبات باملشكالت البسيطة اليت تتعرض هلا  -د
 .على التغلب عليها  نوتدريبه

للكمبيوتر مىت تطلب  نجيب تقدمي املساعدة الفنية والتعليمية للطالبات يف أثناء استخدامه -هـ
من مشـكالت فنيـة أو    ناألمر ذلك وحبيث تكون هذه املساعدة يف كل وقت حلل ما يصادفه

حتقيقا ملبدأ التعلم التعـاوين   ندة من قبل الطالبات لزمالئهوميكن أن تقدم املساع. تعليمية بذاته 
 .ولتقليل العبء على املعلم يف ذات الوقت 

يف  نعلى األجهزة ومالحظة مدى اندماجه نمن الضروري مالحظة الطالبات يف أثناء عمله -و
األجهزة يف التعلم من خالهلا ويف حالة وجود طالب أو أكثر غري مندجمني يف التعلم أو يستخدمون 

 .غري األغراض املخصصة هلا جيب التنبيه عليهم وتوجيههم التوجيه املناسب 

كمبيوتر جديدة فإنه من املناسب عرضـها  ) برجمية(على برنامج  نإذا كان الطالبات سيعمل -ح
 Data Show Projectorعن طريق جهاز عرض البيانـات   :بشكل مجاعي أوال نعليه

 . ا وكيف يستفيدون منها أو غري ذلك من أمور تتعلق ذه الربجمية وتبيان الغرض منها ومكونا

 :لدينا مناذج توظيف التعلم اإللكتروين يف عملييت التعليم والتعلم : املوضوع الثالث 

أنه ختربنا أدبيات التعلم اإللكتروين عن وجود عـدد  ) " م  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يشري زيتون 
املتعلقة بتوظيف التعلم اإللكتروين يف عملييت التعليم والتعلم  )الصيغ أو التصورات(من النماذج 

، وباطالعنا على هذه النماذج ، تبني لنا أن معظمها ميكن إدراجه حتت مناذج أساسـية وهـي   
 :باختصار ما يلي 

 : Supplementaryالنموذج املساعد ) ١(

 ) .ليديالتق(وفيه يوظف التعلم اإللكتروين جزئيا ملساعدة التعلم الصفي 
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 : :Blended Model) املمزوج(النموذج املخلوط  )٢(

يف عملييت التعلـيم والـتعلم   ) التقليدي(وفيه يوظف التعلم اإللكتروين مدجما مع التعلم الصفي 
 .حبيث يتشاركا معا يف إجناز هذه العملية 

 :   :Solitary Model)  املفرد(النموذج املنفرد  )٣(

 .تروين وحده يف إجناز عملية التعليم والتعلم وفيه يوظف التعلم اإللك

يف درجـة إسـهام الـتعلم     -من حيث املبدأ –وبذلك يتضح أن هذه النماذج الثالثة ختتلف 
اإللكتروين يف عملية التعليم والتعلم مقارنة بالتعلم الصفي ، فتكون جزئية يف حالـة النمـوذج   

يف حالة النموذج املنفرد ، كمـا  ) نسبيا(مة املساعد ، ومتوسطة يف حالة النموذج املخلوط ، وتا
ختتلف يف درجة استقاللية املتعلم فتكون هذه االستقاللية حمدودة نسبيا يف حالة النموذج األول 

 ) :١(ويف أقصى حالتها يف حالة النموذج الثالث وذلك حبسب ما هو موضح يف شكل 

 

 )١٦٩م ،  ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦زيتون (يم والتعلم مناذج توظيف التعلم اإللكتروين يف عملية التعل) ١(شكل
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كما نشري إىل أن هذه النماذج ليست متقطعة األوصال عن بعضها بل يوجد بينـها ختـوم        
 .مشتركة

وجيدر التنويه أن هذه النماذج ميكن أن توظف كلها أو بعضها يف عملية التعلـيم والـتعلم يف   
، مبعىن أن مدرسة معينة مثال ميكن أن توظف كـل  ) مدرسة ، كلية ، معهد(مؤسسة تعليمية ما 

هذه النماذج يف عملية التعليم والتعلم أو قد تقتصر فقط على توظيف اثنني منها وليكونا مـثال  
النموذج املساعد والنموذج املخلوط أو توظف واحد فقط منها وليكن النموذج املساعد ، وهو 

 . ١٦٩ – ١٦٨ص ص " التعليم النظامية  أكثرها شيوعا يف التطبيق حىت اآلن يف مؤسسات

وفيما يلي تفصيل للنموذج الذي استخدمته الباحثة يف دراستها مقرونا بأوجه توظيفها يف عملية 
 .التعليم والتعلم 

 :النموذج املساعد: النموذج األول

أنه فيه توظف بعض أدوات التعلم اإللكتـروين  ) " م  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يؤكد زيتون      
وتسهيله ورفع كفاءته ويتم هذا التوظيف عادة خـارج  ) التقليدي(يف دعم التعلم الصفي  جزئيا

ساعات الدوام الرمسي وخارج الصف الدراسي ، إال أن بعض هذا التوظيف ميكن أن يتم يف أثناء 
وقاعات احملاضرات اليت يوجد ـا كمبيـوتر   ) التقليدية(التدريس الصفي يف حجرات الدراسة 

 . ١٧٠ص " ة كمبيوترات واحد أو عد

أنه من أهـم أوجـه   ) ١٧٢ – ١٧٠م ، ص ص  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يوضح زيتون      
 :توظيف النموذج املساعد ما يلي والذي استخدمته الباحثة يف دراستها 

قيام املعلمات بتوجيه الطالبات قبل تدريس موضوع معني باإلطالع على دروس معينة على  -١
ة هذه الدروس على شبكة اإلنترنت دروس يف الكيمياء علـى املوقـع   شبكة اإلنترنت من أمثل

 :التايل

www.baljoon.com   وذلك بغرض حتضريهم لتدريس املوضوع يف الصف الدراسي أو
 .تزويدهم مبتطلبات التعلم املسبقة الالزمة لفهمهم 

بالبحث عن معلومات معينة يف شبكة اإلنترنت كموقع الباحثة  قيام املعلمة بتكليف الطالبات -٢
www.baljoon.com  تتعلق مبا يدرسونه من معلومات يف الصف الدراسي. 

http://www.baljoon.com
http://www.baljoon.com
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قيام املعلمة بوضع عدد من األنشطة والتمارين والتكليفات واألسئلة على موقع معني للباحثة  -٣
وتوجيه طالم حللها خـارج    www.baljoon.com:نترنت واملوقع كالتايل بشبكة اإل

ومن مث تلقي تغذية ) . الباحثة(ساعات الدوام الدراسي وإرسال احلل بالربيد اإللكتروين للمعلمة 
 .راجعة عن هذا احلل من معلميهم عن طريق الربيد اإللكتروين أيضا 

ن بعضا وبني املعلمات مع بعضه نالطالبات مع بعضهالتواصل بني املعلمات والطالبات وبني  -٤
 .عن طريق الربيد اإللكتروين 

توجيه الطالبات الذين فام حضور درس معني اإلطالع على برجمية تعليم خصوصي علـى   -٥
الدرس عن بغرض أن يتعلم هذا  www.baljoon.com شبكة اإلنترنت كموقع الباحثة 

 .الربجمية  طريق تلك 

توجيه الطالبات الذين يعانون من صعوبة يف التعلم ألحد الدروس اإلطالع علـى برجميـة    -٦
تدريب وممارسة حمملة على شبكة اإلنترنت ، بغرض معاجلة أخطاء التعلم ومن مث يتقنون حمتوى 

 .هذا الدرس

يف أحد املوضوعات بزيارة مواقع معينـة  درسا أو دروسا معينة  نتوجيه الطالبات بعد تلقيه -٧
تنضوي علـى معلومـات    www.baljoon.comعلى شبكة اإلنترنت كموقع الباحثة 

 .جديدة عن هذا املوضوع وذلك بغرض إثراء التعلم لديهم هلذا املوضوع 

ضوع دراسي معني وال يسمح وقت كثري من األسئلة حول مو نحث الطالبات الذين لديه -٨
الدرس باإلجابة عنها زيارة مواقع معينة على شبكة اإلنترنت جتيب عن تلك األسـئلة كموقـع   

 . www.baljoon.comالباحثة 

٩- أن  التعليمية والعلمية ، ذلك نمتكن للطالبات استخدام شبكة اإلنترنت كمصدر ملشروعا
من االتصال مبصادر املعلومات املختلفة مثل املوسوعات اإللكترونية واـالت   ناإلنترنت ميكنه

 .اإللكترونية واملقاالت وحنو ذلك من املصادر اإللكترونية 

متكن للمعلمات والطالبات احلصول على العديد من الوسائل التعليمية املنشورة على شبكة  -١٠
سوم ومقاطع الفيديو، وغريها وتوظيفها يف شـرح أو فهـم بعـض    اإلنترنت مثل الصور والر

 .الدروس

 

http://www.baljoon.com
http://www.baljoon.com
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 :استخدامات اإلنترنت يف التعليم  

 ١٧٧ – ١٧٠م ، ص ص ٢٠٠٢ /هـ ١٤٢٣( يتفق العديد من التربويني ومنهم املوسى     
عن أهم اخلدمات اليت ) ٢٢٧ -٢١٦م ، ص ص  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨(وسويدان ومبارز ) 

 :ت وتطبيقاا يف جمال التعليم تقدمها اإلنترن

 (Electronic Mail)الربيد اإللكتروين  -١

 (Mailing List)القوائم الربيدية  -٢

  ( News groups, Usenet,Net new)نظام جمموعات األخبار  -٣

 ( Internet Relay Chat)برامج احملادثة  -٤

  ( World Wide Web)الشبكة العنكبوتية  -٥

عن أهم اخلدمات الـيت  ) ٢١٨م ، ص ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨(دان ومبارز ويضيف سوي     
 :تقدمها اإلنترنت وتطبيقاا يف جمال التعليم 

 Search The Webالبحث عن الشبكة 

ويف هذه الدراسة ستتحدث الباحثة عن الربيد اإللكتروين والشبكة العنكبوتية والبحث عن      
 .الشبكة  

 (Electronic Mail)الربيد اإللكتروين  -١

يعد الربيد اإللكتروين أفضـل بـديل عصـري    ) :" م ٢٠٠٢ /هـ  ١٤٢٣( يضيف املوسى 
ويعترب تدريب طالب التعليم على استخدام الربيد . للرسائل الربيدية الورقية وألجهزة الفاكس 

ربـع  ويتكون العنوان الربيدي من أ. اإللكتروين اخلطوة األوىل يف استخدام اإلنترنت يف التعليم 
 :نقاط هي 

 املستخدم @املؤسسة . اال . رمز البلد 

وإلرسال الربيد اإللكتروين جيب أن تعرف عنوان املرسل إليه ، وهذا العنوان يتركب من هوية 
وبتوضيح أكثر يتكون . متبوعة مبوقع حاسوب املرسل إليه  @املستخدم الذاتية ، متبوعة بإشارة 
كترونية من اسم الشخص يف شبكته رمزا أو امسا حقيقيا أو العنوان يف رسائل اإلنترنت اإلل



 -

يليه عنوان الشبكة اليت يرتبط ا املرسل والذي يتكون من  Atويعين  @مستعارا ويليه رمز 
حيث إن كلمة  imamu.edu.sa  aamosa@عدة أمساء أو اسم واحد مثال  

aamosa هي لقب املستخدم وimamu  عة اإلمام اليت هو اسم املؤسسة وهي هنا جام
 Saudiوهو ميثل اسم الدولة  saتعين نوع النشاط وهو هنا تربوي و  eduتوفر اخلدمة 

Arabia  " ١٧١ -١٧٠ص ص. 

 : وهناك نوعان من الربيد اإللكتروين 

أن هناك نوعان من الربيد ) " م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( يوضح سويدان ومبارز      
 :اإللكتروين ومها 

روين العادي الذي حتتاج عند استخدامه إىل برنامج بريد إلكتروين مثل الربيد اإللكت -١
Microsoft Outlook  ا يف القرصوهذا النوع من الربيد ختزن امللفات اليت يتم قراء

 .الصلب للكمبيوتر الذي تعمل عليه 

الربيد اإللكتروين املوجود على شبكة اإلنترنت يف شكل صفحة ويب ، وغالبا ما يكون  -٢
احلصول على هذا الربيد جمانا ، وميكن استخدامه دون احلاجة لربنامج بريد إلكتروين ، والرسائل 
اليت تقرؤها يف هذا النوع تبقى يف املوقع ، وبالتايل ميكن استخدامه من أي جهاز كمبيوتر ومن 

 . ٢٢١ص "  Hotmail , yahooأمثلة بريد 

 .لكتروين من النوع األول وهنا استخدمت الباحثة يف دراستها الربيد اإل

 : إذا املتطلبات الالزمة للربيد اإللكتروين هي 

إذا املتطلبات الالزمة ) ٢٢١م ، ص  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( ويضيف سويدان ومبارز      
 :للربيد اإللكتروين هي 

 .جهاز كمبيوتر ومودم وخط تليفون ميكنك من خالله االتصال باإلنترنت  -

ين ميكن استخدامه للكتابة وحترير وإرسال واستقبال رسائل الربيد برنامج بريد إلكترو -
 .اإللكتروين

 حق دخول ميكنك من خالله الدخول على خدمة الربيد اإللكتروين بصورة جمانية   -

mailto:@imamu.edu.sa
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 : أهم تطبيقات الربيد اإللكتروين يف التعليم  

وسويدان )  ١٧١ م ، ص٢٠٠٢ /هـ ١٤٢٣( يتفق العديد من التربويني ومنهم  املوسى      
أن من أهم تطبيقات واستخدامات  الربيد ) ٢٢٢م، ص  ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨(ومبارز 

 :اإللكتروين يف التعليم ومنها 

استخدام الربيد اإللكتروين كوسيط بني املعلم والطالب إلرسال الرسائل جلميع الطالب ،  •
سية املختلفة ، أو يف إرسال سواء فيما يتعلق بإرسال مجيع األوراق املطلوبة يف املقررات املدر

الواجبات املرتلية أو الرد على االستفسارات ، أو كوسيط للتغذية الراجعة ملعلومات 
 .الطالب

استخدامه كوسيط لتسليم الواجبات املرتلية ، حيث يقوم املعلم بتصحيح اإلجابات مث إرساهلا  •
، حيث ميكن تسليم مرة أخرى للطالب ، ويف هذا العمل توفري للورق والوقت واجلهد 

 .الواجب املرتيل يف الليل أو النهار دون احلاجة  ملقابلة املعلم شخصيا 

استخدامه بوصفه وسيطا لالتصال باملتخصصني من خمتلف دول العامل واإلفادة من خربام  •
 .وأحباثهم يف شىت ااالت 

ت وجهد سواء مساعدته للطالب على االتصال باملتخصصني يف أي مكان بأقل تكلفة ووق •
 .يف حترير الرسائل أو يف الدراسات اخلاصة أو يف االستشارات 

 ( World Wide Web)الشبكة العنكبوتية  -٢

إن الشبكة العنكبوتية هي مركز معلومات ) :" م ٢٠٠٢ /هـ  ١٤٢٣( يضيف املوسى      
كل ، و Hypertext Linksمنتشر عامليا لوثائق متصلة ببعضها بواسطة ما يسمى ب  

وحتتوي هذه الصفحة على خاصية  (Home Page)وثيقة من هذه الوثائق تسمى صفحة 
بعدد من الصفحات األخرى اليت تكون عادة على شكل مجل مضاءة  (Hypertext)الربط 

عن طريق النقر  (Links)وعند اختيارك إلحدى نقاط الربط  . أو صور أو رموز أو أشكال 
 .بنقل الصفحة املطلوبة وعرضها لك على الشاشة  عليها بالفأرة فإا تقوم فورا

وتعد الشبكة العنكبوتية من أبدع التقنيات اليت عرفت حىت اآلن يف تاريخ اإلنترنت حيث ميكن 
عرب هذه التقنية حصول املستخدم على معلومات نصية ، مسعية ، أو مرئية عرب صفحات 



 -

عن طريق أحد املتصفحات مثل  إلكترونية يتصفحها املستخدم عرب حاسبه اآليل ، وذلك
 . ١٧٥ص " اكسبلورر أو نت سكيب أو غريها 

 World Wide Web (www): الشبكة العاملية 

 : webبعض مصطلحات شبكة ال 

 :  webإىل بعض مصطلحات شبكة ال) " م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( يشري سويدان ومبارز 

 Web Siteموقع الوب  -

الويب ، أو جمموعة من امللفات املرتبطة ببعضها ، وتقوم املوقع عبارة عن جمموعة من صفحات 
بإنشائها وتعديلها كلية ، أو جامعة ، أو شركة ، أو وكالة ، أو منظمة ، أو جهة حكومية ، أو 

وعند استعراض هذا املوقع فإن أول صفحة يتم رؤيتها تعرف باسم صفحة البداية . فرد
Home Page  . 

 Home Pageصفحة البداية  -

أول صفحة يراها املستعرض عندما يتصل مبوقع ما على اإلنترنت ، وغالبا ما حتتوي على  هي
 .ارتباطات ببقية امللفات أو الصفحات املوجودة على املوقع 

 Web Pageصفحة الويب  -

هي عبارة عن مستند موجود على شبكة الويب ، وقد تتضمن صفحات الويب نصوصا وصورا 
 . وملفات صوت وملفات فيديو

  URLعنوان صفحات الويب  -

 (URL)لكل موقع أو صفحة من صفحات الويب عنوان فريد غري متكرر يطلق عليه 
Uniform Resource . Locator  وميكن عرض أية صفحة ويب إذا عرفنا ،

 .عنواا

  http://www.yahoo.com: مثال 

 

http://www.yahoo.com
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HTTP تخدم للدخول على املوقع الربوتوكول املس. 

WWW  نوع اخلدمة اليت تطلبها من شبكة اإلنترنت ، ويقصد به الشبكة العنكبوتية 

yahoo ـال Domain ـأو اسم ال Server  املخزن عليه صفحات املوقع الذي نرغب
 . يف استعراضه 

com  خدمات للمؤسسات التجارية ( طبيعة اخلدمة اليت يؤديها النطاق ( 

  Web Browser: عرض املست -

 Internetهو برنامج يتح إمكانية استعراض حمتويات شبكة الويب العاملية ، مثل 
Explorer ،Navigator Netscape 

HTML  :Hyper Text Mark up Language  

هي اللغة اليت تكتب ا صفحات الشبكة العنكبوتية ، وحتتوي على أوامر خترب املستعرض كيف 
 – ٢١٧ص ص " صفحات من نصوص ، ورسوم وملفات وسائط متعددة يعرض حمتويات ال

٢١٨ . 

 تطبيقات الشبكة العنكبوتية يف التعليم 

أن من أهم تطبيقات الشبكة )  ١٧٦م ، ص ٢٠٠٢ /هـ ١٤٢٣( يؤكد املوسى      
 :العنكبوتية  يف التعليم ومنها 

 ) .املنهج اإلنترنيت ( وضع مناهج التعليم على الوب  -١

 .ع الدروس النموذجية وض -٢

 .اإلفادة من الدروس املوجودة على املواقع  -٣

 ) .تطبيقات حركات معينة ( وضع دروس حركية يف املوقع  -٤

 .التدريب على بعض التمارين وغريها  -٥

 . وضع دروس للتعلم الذايت  -٦



 -

يت تعد حمركات األحباث أحد اخلدمات ال) "م ٢٠٠٢ /هـ ١٤٢٣( ويضيف املوسى      
عبارة عن قاعدة بيانات  Search Enginesتقدمها الشبكة العنكبوتية وحمركات البحث 

وأرشيف ضخم موعة كبرية من املواقع تتيح إمكانية البحث فيها بطرق متعددة ، كما تقوم 
 .  ١٧٦ص " املواقع حسب موضوعاا ) تبويب ( بفهرسة 

اك كذلك بعض املواقع املتخصصة سواء أن هن) " م ٢٠٠٢ /هـ ١٤٢٣( ويؤكد املوسى      
 . ١٧٧ص " كانت إسالمية أو علمية أو طبية أو غري ذلك 

من استخدامات شبكة الويب يف ) " م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( يضيف سويدان ومبارز      
التعليم من خالل املواقع العديدة اليت مت أنشاؤها للجامعات واملدارس واملعاهد واليت يتم التعامل 

الهلا ، وتقدمي الدورات والربامج التدريبية ، وبالتايل حل العديد من املشكالت اليت تواجه من خ
الطالب ، حيث تقدم إمكانات جديدة للتعلم املفتوح والتعليم عن بعد لتسهيل إمداد الطالب 

والتمكن  والدارسني املتواجدين يف املناطق النائية بالتسهيالت التعليمية واملعرفية الالزمة لتنميتهم
ص " من التعلم املستمر مدى احلياة ، فهي متثل رصيدا وثروة ضخمة من املعلومات التعليمية 

٢١٨ . 

  Search The Webالبحث على الشبكة  -٣

أنه يوجد الكثري من املعلومات اليت ) " م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( يذكر سويدان ومبارز      
اإلنترنت ، وهناك طرق خمتلفة للحصول على متأل ا العديد من املواقع والصفحات على 

ولعل األكثر شيوعا بني هذه الطرق مها الفهارس وحمركات . املعلومات يف شبكة اإلنترنت 
 . ٢١٨ص " البحث 

 :استخدام البحث يف التعليم 

من استخدام البحث يف )  ٢١٩م  ، ص  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( يوجز سويدان ومبارز      
 :التعليم 

على املعلومات من خمتلف أحناء العامل ، حيث ميكن الدخول إىل املكتبات العاملية  للحصول -١
والبحث فيها واستخدام حمركات البحث للبحث عن املقاالت ، واملوضوعات ، واملراجع 

 .املختلفة يف مجيع ااالت 



 -

تزويده من خالهلا للوصول إىل املصادر البحثية املختلفة اليت حيتاج إليها املتعلم ، حيث ميكن  -٢
 بالدراسات واألحباث يف جمال التعليم وااالت العلمية املختلفة 

ي وقت حيتاج فيه املتعلم إىل أللحصول على أحدث املعلومات بسهولة وبسرعة ويف  -٣
 . املعلومات

 :تطبيقات اإلنترنت يف العملية التعليمية 

ظرا لكون اإلنترنت من أهم أنه ن)  ١٢٩ – ١٢٨م ، ص ص  ٢٠٠٨( يؤكد نبهان      
وسائل املعلوماتية اليت ميكن استخدامها يف التعليم ، فإنه ميكن اقتراح جمموعه من أهم تطبيقات 

 :اإلنترنت يف التعليم 

 :يف جمال املناهج الدراسية 

استخدام اإلنترنت كوسيلة مساعدة يف املناهج ، حبيث ميكن وضع املناهج الدراسية يف  -١
ة يف اإلنترنت وتتاح الفرص للطالب وويل األمر بالدخول لتلك الصفحات يف صفحات مستقل

 .املرتل

 .استخدام اإلنترنت كوسيلة تعليمية مساعدة يف تناول املناهج وشرح موضوع معني  -٢

 :يف جمال التدريس 

 استخدام اإلنترنت يف احلصول على املعلومات املطلوبة من العديد من املواقع  -١

اإلنترنت يف تعزيز طرق وأساليب التدريس تفريد التعليم والتعليم التعاوين واحلوار  استخدام -٢
 .والنقاش 

استخدام اإلنترنت يف زيادة ثقة الطالب بنفسه وذلك بتنمية املفاهيم اإلجيابية جتاه التعليم  -٣
 .الذايت

 .استخدام اإلنترنت يف االطالع على الدروس النموذجية  -٤

 :ملعلومات يف جمال تبادل ا

 .استخدام اإلنترنت كوسيلة للبحث واإلطالع  -١



 -

أن من أهم بعض هذه التطبيقات  ) م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( يوضح سويدان ومبارز      
 :االنترنت يف التعليم ما يلي 

 Web Based Instructionالتدريس مبساعدة اإلنترنت  -١  

ريس للطالب يف صورة برنامج تعليمي أو ويقصد به استخدام اإلنترنت كوسيلة لتقدمي التد" 
حيث يتم إنشاء املواقع التعليمة على الشبكة العنكبوتية ) . التعليم اإللكتروين ( صفحة تعليمية 

لتقدمي املقررات الدراسية ، وميكن للطالب الدخول إليها يف أي وقت ، والبد من تقدمي هذه 
لوسائط املتعددة ، وتتيح التفاعل اإلجيايب بني املقررات بصورة جيدة ، وأن تكون مدعمة بعناصر ا

 .الطالب والدروس املقدمة ، ويعترب هذا وجها آخر من برامج التدريس مبساعدة احلاسب 

احملتوى ، ملخصات ( وقد يتم وضع صفحة تعليمية على الشبكة حتتوي على معلومات عن املقرر 
 .اقع على اإلنترنت ذات صلة بطبيعة املقررإىل جانب الربط مبو) الدروس ، التدريبات ، واملراجع

ومع تطور أدوات إنشاء الصفحات أصبح من املمكن للمعلم إنشاء مواقع لتوجيه طالبه من 
خالهلا ، كما يستطيع التحكم ذه املواقع وحتديثها ملواكبة التغري السريع يف املعلومات الدراسية  

 .  ٢٢٨ -٢٢٧ص ص " 

  Electronic Mailالربيد اإللكتروين  -٢

يعترب من أهم الوسائل املفيدة يف جمال التعليم ، حيث يسهل عملية االتصال وتبادل الرسائل " 
واملعلومات وامللفات بني املعلم وطالبه وبني الطالب وبعضهم بعضا ، حيث يستطيع الطالب 
التواصل خارج الصف الدراسي وإرسال رسائل للمعلمني لالستفسار منهم عن موضوعات 
غامضة عليهم أو موضوعات أخرى هلا عالقة باملناهج الدراسية ، وكذلك يستطيع املعلم أن 
يوضح أو يشرح موضوعا معينا ، ويرسله إىل كل طالبه عن طريق الربيد اإللكتروين الذي 

 .  ٢٢٩ص " يساعده على حتقيق التواصل مع طالبه وزمالئه أيضا 

 :فوائد شبكة اإلنترنت يف التعليم 

أن هناك فوائد )  ٢٣١ – ٢٣٠م ، ص ص ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨(يؤكد سويدان ومبارز      
 :عديدة ميكن حتقيقها من استخدام شبكة اإلنترنت يف العملية التعليمية ، ومنها ما يلي 

استخدام شبكة اإلنترنت يف التعليم عن بعد من خالل إنشاء مواقع ملقررات دراسية ،  -١
 .ويف أي وقت وجعلها يف متناول الدارسني ، 



 -

مصدر ثري ملعلومات الطالب ، حيث توفر شبكة االنترنت كمية كبرية جدا من املعلومات  -٢
العلمية والبحوث والدراسات املتخصصة من مجيع جماالت املعرفة ، وبالتايل يستطيع الطالب 

ية واحمللية عن االستفادة منها يف البحث عن املعلومات التربوية يف قواعد البيانات واملكتبات العامل
 .طريق مواقع البحث املتخصصة 

تسهيل اتصال الطالب فيما بينهم ، وتبادل املعلومات واألفكار التربوية ، وإتاحة تواصلهم  -٣
مع طالب من دول أخرى ، وكذلك تسهيل االتصال بني املدرس والطالب ، وبني املدرس 

 .وزمالئه 

، والواجبات ، مع إمكانية التعرف إىل  إنشاء مواقع مدرسية حتوي مفردات الدروس -٤
 .مستويات الطالب الدراسية 

 .املساعدة على إزالة احلواجز املصطنعة بني الغرف الصفية والعامل احلقيقي  -٥

تسهل للطالب واملعلمني نشر إبداعام وأعماهلم من خالل إنشاء املواقع الشخصية على  -٦
ما يتعلق باهتمامام التربوية والعلمية والتخصصية الشبكة ، من أجل التواصل مع اآلخرين في

 .املختلفة 

هكذا جند أن استخدام شبكة اإلنترنت يف جمال التعليم قد ساعد على حتسني املمارسات التعليمية 
 .جديدة ميكن عن طريقها زيادة فعالية وكفاءة العملية التعليمية  غا، وأتاح صي

 : خصائص شبكة اإلنترنت كأداة تعليمية 

أن هناك بعض )  ٢٣٢ -٢٣١م ، ص ص٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨(يشري سويدان ومبارز      
اخلصائص اليت تتميز ا اإلنترنت كأداة تعليمية عن غريها من األدوات التعليمية األخرى ، وهذه 

 :املميزات هي 

توفري جوا من املتعة والتشويق ، وتعمل على جذب انتباه الطالب ، حيث تقدم له وسائط  -١
 .متعددة للحصول على املعلومات 

تساعد على سرعة التعليم ، حيث إن الوقت املخصص للبحث عن املعلومات يكون قليال  -٢
مقارنة بالطرق التقليدية األخرى عن طريق الكتب واملراجع ، وبالتايل تساعد على سرعة 

 .احلصول على املعلومات 
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مما جيعل املتعلمني على صلة بأحدث ما توصل توفر املعلومات احلديثة وجتددها باستمرار ،  -٣
 .إليه العلم يف جمال من جماالت املعرفة 

توفر بيئة تعليمية تتصف باحلرية وعدم االقتصار على غرفة الصف ، أو التقيد بالساعات  -٤
الدراسية والتعلم يف أي وقت وأي مكان ، مما يساعد على التحرر من الوقت واحليز ويساعد 

 .على املعلومات من مصادر خمتلفة وتكوين قدرات ذاتية على احلصول 

توفر فرصا تعليمية غنية وذات معىن ، مما يشعر الطلبة بالسيطرة والتحكم يف تعلمهم الذايت  -٥
 .، أكثر من الطلبة الذين ال تتوافر هلم فرصة االستفادة من خدمات اإلنترنت يف التعليم 

اخلارجي ، وتعطي التعليم صبغة العاملية واخلروج من اإلطار  تتيح الفرصة لالنفتاح على العامل -٦
 .احمللي 

 .حتول الطالب من التعلم بطريقة االستقبال السليب إىل التعلم عن طريق التوجيه الذايت  -٧

 .توفر للمتعلمني معلومات متعددة مربجمة وسريعة بتكلفة قليلة جدا  -٨

 .ا يساعد على إجياد فصل مليء باحليوية والنشاط تغري نظم وطرق التدريس التقليدية ، مم -٩

تزيد فرص التطوير املهين للمعلم ليصبح مبثابة املوجه واملرشد من خالل األدوات  -١٠
التكنولوجية كالتعلم عن بعد أو االطالع على نتائج الكثري من البحوث التربوية واخلطط 

 .املدرسية لدى غريه من املدرسني على مستوى العامل 

إكساب الطلبة مهارات إجيابية من خالل التعامل مع الشبكة ، مثل مهارة القيادة ، ومهارة  -١١
التواصل مع اآلخرين ، ومهارة حل املشكالت ومهارة التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد ، وغريها 

 . من اخلصائص واملهارات والعمل على تطوير هذه املهارات 

 : اسي التحصيل الدر: احملور الثالث
يعين أن حيقق الفرد  achievementإن التحصيل ) ١٥ص  – ٢٠٠٤( يذكر نصر اهللا     

لنفسه يف مجيع مراحل حياته منذ الطفولة وحىت أواخر العمر أعلى مستوى من العلم أو املعرفة يف 
كل مرحلة حىت يستطيع االنتقال إىل املرحلة اليت تليها واالستمرار يف احلصـول علـى العلـم    

 levelومسـتوى التحصـيل   . ملعرفة ، ولذا فإن التحصيل مرتبط عادة بالتعلم والدراسة وا
achievement  يف أي امتحان مقـنن  ) الفرد ( نقصد به العالمة اليت حيصل عليها الطالب



 -

يتقدم إليه ، أو أي امتحان مدرسي يف مادة معينة قد تعلمها مع املعلم من قبل ، لذا فإن التحصيل 
يقصد به ذلك النوع من التحصيل  academic achievementو األكادميي املدرسي أ

الذي يتعلق بدراسة أو تعلم العلوم واملواد املدرسية املختلفة ، والعالمة اليت حيصل عليها عبـارة  
عن تلك الدرجة اليت حصل عليها الطالب يف امتحان مقنن يتقدم إليه عندما نطلب منه ذلك أو 

التصميم املسبق ، وأعلى عالمة حيققها أو حيصل عليها الطالب تعتـرب  يكون حسب التخطيط و
الرقم القياسي التحصيلي الذي استطاع أن يصل إليه ، واعتمد من قبل املعلم خالل فترة زمنية 

 . معينة 

أنه حىت نستطيع معرفة التحصيل املعريف والعلمـي  )  ١٥ص  – ٢٠٠٤( وأضاف نصر اهللا     
تبارات التحصيلية املدرسية واليت تقيس قدرة الفرد على القيام بأداء عمل جيب أن نستعمل االخ

معني ومدى استفادته من املعلم والتعليم الذي حصل عليه يف غرفة الصف ، واخلـربات الـيت   
وهذه االختبارات التحصيلية ـدف إىل قيـاس   . استطاع أن حيققها بالنسبة لزمالئه يف الصف 

لألداء أو االجناز أو التحصيل ، ويتوقف مدى التحصيل على مـدى  استعدادات الفرد الطالب 
االستعداد املوجود لدى الطالب ، ولكن جيب أن نذكر أنه من املمكن أن يوجـد االسـتعداد   
وبالرغم من ذلك فإن التحصيل الذي يصل إليه الطالب ال يتناسب معه بسبب ضعف وتـدين  

عدة ، تتعلق باملعلم أو املادة أو الطالب واألسرة الدافع إىل التحصيل والذي قد يرتفع ألسباب 
 .وطموحاا 

يقصد به احلافز   achievementالدافع إىل التحصيل " أن ) ٢٠٠٤( ويشري نصر اهللا     
إىل اجلد واالجتهاد واملثابرة يف طلب شيء معني والذي مبقتضاه يتأثر الطالب أو الفـرد علـى   

ىت يصل إىل حتقيق الغاية أو اهلدف الرئيس الذي يسـعى  التحصيل بنوع من التصميم والعزم ح
 . ١٦ص " لتحقيقه ويعطيه العناية اخلاصة والشديدة 

التحصيل بصورة عامة والتحصيل الدراسي بصورة خاصة " أن )  ٢٠٠٤( ويرى نصر اهللا     
أو جتعلـه   يتأثر بعوامل عديدة تؤثر على الفرد أو الطالب بصورة مباشرة فإما أن ترفعه إىل أعلى

 .   ١٧ص " هذا باإلضافة إىل العوامل األخرى . متدنيا جدا 
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 أمناط سلوكية تعليمية تؤثر على التحصيل 

ما الذي يؤثر " يف التحصيل واألمناط السلوكية أنه ) م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩(يوضح عابد      
ل من الدراسات الـيت  على حتصيل الطلبة من قبل املعلمني أنه إذا حاولنا أن نستعرض الكم اهلائ

 .أجريت على السلوكات التعليمية لدى املعلمني وجدناها سلوكات تنقسم يف اجتاهني 

ات تتبع وجهة النظر يف احلياة وتسري وفق القاعدة الفكرية لدى األمم املختلفة وهذا يسلوك -١
ارا ومن فكل أمة تعد معلميها وطالا وأجياهلا من أجل احلفاظ على ثوابت حض. حق مشروع 

 .أجل دميومتها يف كافة ااالت 

 . ٥٣ص " وهناك أمناط سلوكية عامة يشترك ا كل البشر ألن مفرداا بشرية عاملية  -٢

أنه هناك أمناط ذات عالقـة  )  ٦٣ -٥٤م ، ص ص ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يؤكد عابد      
 .لدى املتعلمني بتحصيل الطالب واليت يتم فيها إحداث التغيري املطلوب واملدروس 

 .اإلميان املترجم بالعمل  -١

 :يتمثل هذا اإلميان فيما يلي " أنه ) م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يذكر عابد 

 .اإلقناع واإلقتناع بأمهية املوضوع املطروح  -أ

 .إثارة اهتمام الطالب باملوضوع  -ب

التمسك الشديد واملقنـع  الطرح املوضوعي والرتيه بلغة احلوار واحليادية إزاء آراء الطلبة و -ج
 . ٥٤ص " بل تعتمد املناقشة مع الدليل . باملبدأ ولكن دون تسلط وإكراه 

 :الثقة  -٢

تسليم بأهلية املعلم بالقدوة ، وهـي  " يف الثقة أا ) م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يوضح عابد 
وهي ضـرورية   .اعتراف من املعلم بأهلية الطالب للتلقي عن املعلم وعن سالمة العالقة بينهما 

ألن األخذ والعطاء بني أي طرفني يكون قويا وفعاال ودائما . لعملية التعلم إلحداث تفاعل مثمر 
ص " إذا كانت الثقة والود متوفرتني ألن الثقة تدفع لالهتمام واحلب يعطي دافعية كبرية للتعلم 

٥٦ . 

 



 -

 .اعتماد األسلوب غري املباشر  -٣

منط تدريسي يقوم به املعلم الذي يسمع وحيـاور  " أنه )  م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يشري عابد 
ويناقش ويقنع ويتحمل وأول من استعمله عند الغرب فالندرز وإن كان عندنا يف تاريخ تربيتنا 

 .اإلسالمية عمره أكثر من ألف وأربعمائة سنة 

ارس فقد كان نظام التدريس نظاما مفتوحا وكانت املدارس مراكز إشعاع وتعلم وتعلـيم ومـد  
 (FIAC)أخالق وإن كان أحدهم يقول ان فالندرز عندما طور نظامه التعليمـي العشـري   

 .لتحليل عملية التفاعل الصفي وتوصل إىل املفهوم املتقدم واعتربه أمناطا سلوكية 

 .  ٥٧ص " واملالحظ عند فالندرز أنه يركز على الطالب دون التركيز على املعلم 

 :إجادة مادة التدريس  -٤

 :الوضوح  -٥

عكس الوضوح الغموض وال يتأتى الوضوح إال " أن ) م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يؤكد عابد 
 .بعد التخلص مما يلي 

 .عدم هدم الفكرة وعدم اإلحاطة جبوانبها املختلفة  -

 أو سوء اختياره . عدم وضوح األسلوب  -

 .والقدرة على قراءة جوانب النقص عند الطالب لتفسري املعلومات  -

 .وضوح املصطلحات لدى املعلم والطالب  -

مبعىن أن ال خنرج من إطار وحـدة  . واملوضوع كله يعتمد على توصيل املعلومة وجتانس الدرس 
. املعلومة إىل وحدة أخرى ألن هذا سوف يؤدي إىل تشتيت فكر الطالب وإىل غياب التركيـز  

وأسلوب االنفـالش  . ايت معني ألن لكل نوع من املعلومات تركيز عقلي معني واستحضار معلوم
يف تقدمي املعلومات يقضي على هذا التركيز ويضعف بالتايل الفعالية العقلية الالزمة لنوع املعلومة 

 . ٥٨ص " 

احلرص على إيراد املعلومات اليت تدعم بعضها " أن ) م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يضيف عابد 
. ضة مع بناء املعلومات الفكري الذي يقدمه بعضا وهذا يعين عدم تقدمي أية معلومة قلقة أو متناق
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أما عـن  . وجيب أن تطرح األفكار الرئيسة بوضوح وتركيز ذلك عن طريق اإلعادة والسؤال 
الواجبات فيجب أن تشمل تنمية روح البحث والرجوع إىل املكتبة أو احلاسـوب أو اـالت   

جودة يف الكتاب على أن تكـون  العلمية أو السؤال اهلادف وعدم االقتصاد على الواجبات املو
وتعليم الطالب لفن التلخـيص وإعـادة   . معقولة وال تشكل محال مع واجبات املواد األخرى 

هذا وجيب أن يهتم املعلم . الدرس أو البحث أو املوقف بكلمات قليلة تشمله وتكون نائبة عنه 
وذلـك ألن  . د الدراسية وكذلك الطالب أيا كانت مادته على قواعد اللغة العربية يف كل املوا
 . ٦٠ – ٥٩ص ص " الفصيحة هي حارس اللغة العربية وألا لغة القرآن وألا وعاء اللغة 

 :االتصال الفعال  -٦

هذا عنوان يتحدث عنه علماء التربية وأظن أن " أن ) م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يؤكد عابد 
أما البصر فهو ملا ال . كون إال باللغة االتصال احلقيقي هو الذي يعتمد على السمع أوال وهذا ال ي

" هذا هو االتصال الفعال . يسمع بل يبصر وقد يشمل ما يسمع وما يبصر أما الفؤاد فهو العقل 
 . ٦٠ص 

مىت أحس الطالب بتفاهة تفكريه وان عليه أن " أنه  ) م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يضيف عابد 
الصحيحة والدقيقة وتعلم العمق والدقة يف  يكون عميقا يف تفكريه ازداد حصوله على املعلومات

وذلك ألن دافـع االرتقـاء ذايت   . مما ينعكس إجيابا على قدرته على التحصيل . األخذ واحلكم 
 .وواضح ومستمر 

واملعلم الواعي وهو يقوم بعملية االتصال يعلم أنه أمني على أمته عقيدة وحضارة وفكرا أمـني  
على مدى الزمن اآليت كوارث هلذه الثقافة واحلضارة وقبل  على فكر الطالب ونفسيته وامتداده

 .ذلك العقيدة 

ومن املعلوم أن الثقة الفكرية هي احلارس لالتصال الواعي والدائم وهي اليت تزود كال من املعلم 
 .والطالب بقوة دفع كبرية على العطاء واألخذ والتأثر والتأثري وعلى اهلدم للفاسد والبناء الصاحل 

ا فإن هذه الثقة تدفع الطالب إىل تاليف السطحية والضياع وعدم االهتمـام وتقـوده إىل   ويقين
فتجعله يهتم مبا جيري حوله وحيـدد  . االهتمام باملعلومة واحلدث والواقعة واملكانة يف هذا العامل 

هدفه ضمن منظومة األهداف جلميع األفراد وطريق ذلك هو التعلم والتعليم املثمر والتحصـيل  
 . ٦١ص " واعي البعيد عن الضعف وأسبابه ال
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 .املرونة واالنطالق والطالقة  -٧

وما هو االنطالق ؟ وهل لذلك  ؟ ما هي املرونة" عن ) م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يشري عابد 
 عالقة بتحصيل الطالب قوة وضعفا ؟

فها وربطهـا  وتصني. هي القدرة على هضم املعلومات بعد قياسها وفق القاعدة الفكرة : املرونة 
مع ترك حيز مناسب الستيعاب رأي الغري ومراعـاة قدراتـه   . بالوسائل واألساليب واألهداف 

 .وإمكاناته 

 .فهو التحرك من نقطة ما إىل اهلدف املربمج واملنشور : أما االنطالق 

 .فهي السالسة يف إدارة عملية املرونة واالنطالق : أما الطالقة 

فإا ذات عالقة تالزمية إن أحسن استخدامها هلا أدوات . لطالب أما عن عالقة ذلك بتحصيل ا
 .ووسائل وجوانب معرفية 

 :أما األدوات والوسائل فهي 

 .استخدام الوسائل التعليمية املختلفة  -أ

 .التجريب فيما حيتاج لورش عمل أو خمترب  -ب

 .حسن استخدام تقنيات التعليم وتقنيات احلياة  -ج

 :فية فتتمثل فيما يلي أما اجلوانب املعر

 .تعديل األسلوب أثناء السري وفقا للموقف التعليمي واملستجدات  -أ

 .تنويع أساليب التعزيز  -ب

 .اإلطالع على أمناط سلوكية خمتلفة والقيام ا واستخدامها  -ج

 .حتليل التغذية الراجعة بأنواعها املختلفة  -د

 .إثارة الدافعية والتعزيز  -٨

 .ئلة طرح األس -٩
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 . مهارة اإلصغاء  -١٠

 اختيار طريقة التدريس املناسبة 

أن االختيار هو عبـارة عـن   )  ٢٨٢ – ٢٧٨م ، ص ص  ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩(يؤكد عابد 
مبادئ وخصائص ال بد من توفرها يف تدريس مادة العلوم حىت تكون ناجحة وفاعلة ومنسجة مع 

 .وهي . األهداف العامة واخلاصة 

 .لألهداف  مناسبة الطريقة -١

 .مناسبة الطريقة للمحتوى  -٢

أي خطأ يف خط السري للطريقـة إزاء األهـداف   " أنه ) م  ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩(يشري عابد 
سوف ينعكس سلبا على أداء املعلمني واستيعاب . كأن يكون التدريس فيها ارجتاليا . واحملتوى 
إىل تدين التحصيل يف املـواد  وبالتايل سوف يكون التلقي مشوشا ومضطربا مما يؤدي . الطالب 

 . ٢٧٩ص " العلمية إضافة لتدنيه يف املواد واملعارف اإلنسانية 

 .الطلبة  /مناسبة الطريقة لقدرات وإمكانات التالميذ  -٣

 .التعلم بالعمل واملمارسة  -٤

 ) .عنصر التشويق ( الطلبة  /إثارة اهتمام التالميذ  -٥

 .تنظيم احملتوى وترتيبه  -٦

 .نتقال من اجلزء إىل الكل اال -٧

 .االنتقال من الكل إىل اجلزء  -٨

 .التعزيز  -٩

 التقومي  -١٠

التقومي مع ما سبقه من نقاط يشـكل معينـا ال   " أن ) م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يؤكد عابد 
ينضب من التصويب والتحسني للعملية التربوية ويشكل مرجعية مناسبة لدفع مستوى التحصيل 

 .٢٨١ ص" حنو األفضل 
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الدافعية هي استغالل حاجـة  "  أن ) م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يذكر عابد : الدافعية  -١١
الطلبة إىل املعرفة ودور العملية التربوية هو تنشيط أو استثارة السلوك املتجه حنو حتقيـق هـذه   

. يـة وهذا يفرض عليه اختيار األسلوب املناسب لالهتمامات وامليول واالجتاهات اإلجياب. احلاجة 
                                      . ٢٨١ص " مما ينعكس إجيابا على حتسني عملية التحصيل 

 .التكرار  -١٢ 

 :البيئة  -١٣

هو مدى تأثري الثقافة اخلاصة لألهل ومدى "أن البيئة ) م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩( يوضح عابد 
ائح البيئية ميكن أن تكون عامـل  ترابط الناحية االجتماعية ومقدار أو مستوى اقتصاديات الشر

مثل . مساعد أو عامل مثبط للعملية التعليمية وهذا الوسط ميكن أن يكون حمددا لنشاطات معينة 
ارتياد أندية االنترنت أو مقاومة تلوث البيئة أو املشاركة يف التشجري وجتميل البيئة أو تكون معينة 

تساعد على تكوين خربة ذاتية تساعد على  ألساليب معينة وأساليب حمددة هذه املشاركة سوف
 . ٢٨٢ص " الرغبة يف التحصيل 

 .التعلم الذايت  -١٤

 . الفروق الفردية  -١٥

 :أساليب وأدوات تقومي نتاجات التعلم املعريف 

 :معىن أساليب وأدوات تقومي نتاجات التعلم املعريف 

املختصة بتقومي  Techniquesجمموعة من التقنيات " أا ) هـ١٤٢٨(يوضح زيتون      
 /، أي املختصة بتقومي التعلم ذات العالقة بتحصيل الطـالب  ) املعلومايت(نتاجات التعلم املعريف 

إخل ...املعرفة النوعية ، املفاهيم والتعريفـات  (الطالبات للجانب املعلومايت من احملتوى الدراسي 
وعلى حنو . الؤه أو اليت حددها غريهم وفق مستويات حتصيل اال املعريف اليت حددها بلوم وزم

) " املعلوماتيـة (آخر ميكن القول إا التقنيات اليت نقيس من خالهلا مدى حتقق األهداف املعرفية 
 .١٩٧ص 

 :تصنيف أساليب وأدوات تقومي نتاجات التعلم املعريف 

 :مت تصنيفها إىل صنفني أساسني مها " أنه ) هـ١٤٢٨(يصنف زيتون      
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 .متمثلة يف االختبارات التحصيلية املعرفية : أساليب وأدوات تقومي معتادة  :األول 

وهي اليت حنصل من خالهلـا   Complementaryأساليب وأدوات تقومي مكملة : الثاين 
على بيانات ومعلومات نكمل ا املعلومات والبيانات املتحصلة من االختبـارات التحصـيلية   

الطالبة املعريف وعن مدى حتقق األهداف  /ملة عن حتصيل الطالب املعرفية مما يعطي صورة شبه كا
،  املقابلـة   Portfiliosحقائب اإلجناز : التعليمية املعرفية املرجوة ومن أبرز هذه األساليب 

 .  ١٩٧ص " اإلكلينيكية ، الواجب املرتيل ، األوراق البحثية ، أساليب الوجبات السريعة 

من أصناف تقومي نتاجات التعلم املعريف الذي استخدمتها الباحثة  وفيما يلي عرض لكال الصنفني
 .يف دراستها 

االختبـارات  : الصنف األول من أساليب وأدوات تقومي نتاجـات الـتعلم املعـريف    
 Congnitive (Information) Achievementالتحصيلية املعرفية 

Tests : 

 :التعريف ا 

تعد هذه االختبارات بأنواعها املختلفة من أكثر أساليب "  أا) هـ ١٤٢٨(يعرفها زيتون        
التقومي وأدواته شيوعا يف تقومي نتاجات التعلم املعريف سواء يف التعلـيم املدرسـي أو التعلـيم    

 .اجلامعي

واالختبار يعد أداة أو أسلوبا لقياس عينة من السلوك ، أي أنه أداة لتقومي أداء الفرد يف جمـال  
، أو األسـئلة   Itemsهذه األداة يف جمموعها من عدد من الفقرات أو البنود وتتكون . معني 

Questions  جياب عنها ، وعادة ما يتم تقدير اإلجابات مبقاييس عددية أو درجات تقديرية "
 . ١٩٩ص 

أنه من أمثلتها اختبـار اختبـار حتصـيلي  يف    ) ١٩٩ص  -هـ ١٤٢٨(ويضيف زيتون      
البة على التذكر ، واستيعاب وتطبيق بعـض املعلومـات املرتبطـة يف    الكيمياء يقيس قدرة الط

الدروس يف الفصل الترتيب الدوري للعناصر ، من كيمياء الصف األول الثانوي الفصل الدراسي 
 . األول 
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 :فوائد االختبارات التحصيلية 

جمال تقـومي  أن لالختبارات التحصيلية العديد من الفوائد يف )  " هـ١٤٢٨(يؤكد زيتون      
 :التعلم 

الطالبات على فهم أنفسهم بشكل أفضل ، نتيجة التغذية الراجعة اليت  /مساعدة الطالب  -١
 .تكشف عن نقاط القوة والضعف لديهم ومدى ما أحرزوه من تقدم 

الطالبة قد أتقن مفردات احملتوى التعليمي حمـل   /املساعدة على حتديد ما إذا كان الطالبة  -٢
 .التدريس 

 .زيادة الدافعية لديهم وحثهم على التحصيل والتعلم  -٣

 .املساعدة على التنبؤ بتحصيلهم ومعرفة فرص جناحهم يف مواد دراسية أخرى  -٤

املساعدة يف احلكم على فعالية استراتيجية التدريس ، وخباصة إذا أخذ يف احلسبان نتائجهم  -٥
نية ، فقد يكون السـبب كامنـا يف   فإذا حصل معظمهم على عالمات أو درجات متد. ككل 

 .استراتيجية التدريس املتبعة 

 .تشخيص صعوبات التعلم بغية تنظيم الوصفات العالجية املناسبة  -٦

 .املساعدة على االحتفاظ بالتعلم لفترة أطول عن طريق عمل االختبارات من وقت آلخر  -٧

 . سبقة من عدمه املساعدة على حتديد مدى متكنهم من متطلبات التعلم امل -٨

الطالبات املختلفة يف اجلوانب اليت يقيسها االختبار  / املساعدة يف حتديد مستويات الطالب  -٩
 .  ١٩٩ص " ووضع من أجلها 

أنه يوجد عديد من أنواع االختبارات املعرفية ، األمر الذي ) " هـ ١٤٢٨(ويضيف زيتون      
سـالف الـذكر إىل احملاولـة    ) ٥(ويشري الشكل . استدعى قيام عديد من احملاوالت لتصنيفها 

 :املقترحة منا يف هذا الصدد ، واليت يتم مبقتضاها تصنيف هذه االختبارات إىل منطني أساسني مها 

 Paper) االختبارات التحريرية /اختبارات الورقة والقلم (االختبارات الكتابية : النمط األول 
& Pencil Tests سئلة للطالب أو الطالبة يف شكل مكتوب وتكون وهي اليت تقدم فيها األ

 :وينطوي هذا النمط على كل من . االستجابة عليها بذات الشكل أيضا 
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 . Supply Response Testsاختبارات تزويد اإلجابة  -١

 .  Select Response Testsاختبارات اختيار اإلجابة  -٢

ي اليت تقدم فيها األسئلة للطالبـة يف  وه:  Oral Testsاالختبارات الشفوية : النمط الثاين 
 . ٢٠٠ص " شكل شفهي وتكون إجابته عليها بذات الشكل 

 .وستعرض الباحثة منط االختبارات املستخدم يف دراستها 

 :االختبارات التحصيلية الكتابية : النمط األول 

 :اختبارات اختيار اإلجابة 

 :التعريف ا 

خالفا الختبارات تزويد أو استدعاء االستجابة السالف أنه ) " هـ  ١٤٢٨(يوضح زيتون      
تبياا ، فإن اختبارات اختيار اإلجابة ال تتطلب من ايب إنتاج إجابة معينة عن السؤال بنفسه ، 
وإمنا تتطلب منه اختيار إجابة من اإلجابات املعطاة له ، وتتكون اختبارات اختيار اإلجابة من عدد 

ويقيس كل سؤال معلومـة  ) غالبا(جابتها الصحيحة حمددة ال خالف عليها من األسئلة املغلقة وإ
 .معينة 

 :من أمهها ما يلي . ويوجد هلذا النوع من االختبارات عديد من األنواع 

 . True – False Testاختبار الصواب واخلطأ  -١

 . Multiple Choice Testاختبار االختيار من متعدد  -٢

 . Matching Testاختبار املزاوجة  -٣

 . ٢٢٧ص "  Reorder Testاختبار إعادة الترتيب  -٤

 .Multiple Choice Test  وقد  استخدمت الباحثة  اختبار االختيار من متعدد 
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 اختبار االختيار من متعدد : النوع الثاين من اختبارات اختيار اإلجابة 

 :التعريف به 

 Stemل من مشكلة رئيسة تسمى جذع فيه يتكون السؤا) " هـ١٤٢٨(يوضح زيتون      
وقائمة من اإلجابات احملتملة تسمى خيارات اإلجابـة ، أو البـدائل املقترحـة أو املرادفـات     

Alternatives or Options  على صـورة  ) اجلذع(وتصاغ املشكلة يف رأس السؤال
غالبـا مـا   (ة مجلة أو سؤال أو عبارة ناقصة وغري ذلك ، أما البدائل فتشمل عدة إجابات حمتمل

يف صورة فقرات أو مجـل كلـها   ) عادة(وتصاغ البدائل ) . بدائل  ٦-٤يكون عددها ما بني 
خاطئة ما عدا واحدة منها صحيحة ، وعلى الطالبة حتديـد اإلجابـة الصـحيحة أو أحسـن     

ابات، أو قد تصاغ البدائل أيضا يف صورة فقرات ، أو مجل بعضها صحيح واآلخر غـري  ـاإلج
ى ايب حتديد اإلجابات الصحيحة من بينها ، أو قد تصاغ أيضا يف فقرات أو مجل صحيح ، وعل

كلها صحيحة ما عدا واحدة منها غري صحيحة ، أو أقل يف صحتها ، وعليه يف هذه احلالة حتديد 
وتسمى اإلجابات اخلاطئة يف هذا النوع من األسئلة اإلجابات املضللة أو . اإلجابة غري الصحيحة 

 . ٢٣٧ص "  Distractersت أو املموهات املشوشا

 :صور أسئلة االختيار من متعدد 

أنه يوجد عديد من صور أسـئلة االختيـار مـن متعـدد     ) " هـ١٤٢٨(يوضح زيتون      
Multiple Choice Questions  ومن أبرزها ما يلي: 

  Simple Completion Questionsأسئلة التكملة البسيطة  -١

 Multiple True – Falseخلطــأ متعــددة االختيــار أســئلة الصــواب وا -٢
Questions. 

  Questions Classification Set أسئلة الفئات التصنيفية  -٣

  Questions Multiple Answer أسئلة اإلجابات املتعددة  -٤

  Assertion – Reason Questionsأسئلة العلة واملعلول  -٥

  Questions Two Tire األسئلة ذات الصفني  -٦



 -

 :أبرز مستويات اال املعريف اليت ميكن قياسها باختبار االختيار من متعدد 

أن ابرز مستويات اال املعريف اليت ميكن قياسـها  )  ٢٤٥ص  -هـ ١٤٢٨(يشري زيتون      
 باختبار االختيار من متعدد 

 التطبيق  -٣االستيعاب       -٢التذكر      -١

 :يار من متعدد أبرز مزايا اختبار االخت

 أنه من أبرز مزايا اختبار االختيار من متعدد ) " هـ١٤٢٨(يؤكد زيتون      

أكثر صدقا وثباتا من كثري من االختبارات األخرى مثل اختبار الصواب واخلطـأ واملقـال    -١
 .الطويل

 .تغطي أكرب كمية من مفردات احملتوى املراد اختبار الطلبة فيه  -٢

موضوعي ، ال يتأثر بالعوامل الذاتية أو الشخصية ) تصحيحها(وتقييمها  سهلة التصحيح ، -٣
 ) .املعلمة (للمصحح 

يعد جمال التخمني فيها أقل منه يف اختبارات اختيار اإلجابة األخرى وخباصة إذا ما كانـت   -٤
 ٢٤٥ص ص " فقرات  ٦-٤لكل سؤال يف حدود ) املموهات(خيارات اإلجابة أو عدد البدائل 

– ٢٤٦ . 

 :إرشادات إلعداد اختبارات االختيار من متعدد 

أنـه هنـاك إرشـادات إلعـداد     )  ٢٥٣ – ٢٤٦ص ص  -هـ ١٤٢٨(يوضح زيتون      
 اختبارات االختيار من متعدد 

 .يراعي عند تصميم األسئلة أن يقيس كل منها أحد نتاجات التعلم املهمة  -١

 .جيب أن يتضمن اجلذع مشكلة حمددة  -٢

 .اجلذع مكتوبا بلغة سهلة وواضحة ومفهومة  أن يكون -٣

 .جيب عدم تضمني اجلذع كلمات زائدة ال حاجة هلا لإلجابة عن السؤال  -٤



 -

يراعي عند الضرورة أن يتضمن اجلذع أكرب قدر ممكن من املعطيات بدال من إعادا يف كل  -٥
 .بديل 

 .قة مميزة توضع إشارة حتت الكلمات السالبة يف اجلذع ، أو تكتب بطري -٦

 .جيب أال يقل عدد بدائل اإلجابة عن أربعة ، وال يزيد عن ستة بدائل  -٧

 . أن تتوافق خيارات اإلجابة مع اجلذع من الناحية القاعدية والصياغة  -٨

جتنب أن يكون أحد البدائل متضمنا يف بديل آخر ، أو أن تكون مشاة له مع االختالف يف  -٩
 .ل عليه الكلمات املستخدمة للدلي

أن يكون البديل الدال على اجلواب الصحيح متغريا يف طوله ، حىت ال يكون يف ذلك ما  -١٠
يدل عليه ، حيث أن هناك نزعة لدى واضعي األسئلة جلعل البديل الدال على اجلواب الصحيح 

تداء الطالبات ، فيتخذون منها داللة لاله /أطول من غريه ، وكثريا ما يتنبه لذلك بعض الطالب 
 .إىل اجلواب الصحيح 

أن يتم تغيري موقع البديل الصحيح من فقرة ألخرى ، ويفضل أن يـتم ذلـك بشـكل     -١١
 .عشوائي 

أن يراعي أال يتضمن االختبار أسئلة معتمدة على بعضها بعضا ، أو أن اإلجابة عن أحدها  -١٢
 .ميكن أن يستخلص من اإلجابة عن أسئلة أخرى ، أو يعتمد عليه 

ب أن تكتب البدائل غري الصحيحة حبيث يستطيع كل منها أن جيذب إليه عددا مـن  جي -١٣
الطلبة الذين تنقصهم املعرفة الصحيحة جبواب الفقرة املعنية ، ألنه ال فائدة من البـديل الـذي   

 .يكون واضحا خطؤه حبيث ال جيذب إليه أحدا 

من حيث أهدافه ، وزمن تطبيقه الطالبة تعليمات واضحة عن االختبار  /أن يعطي الطالب  -١٤
 .، وطريقة اإلجابة عنه موضحة مبثال 

 

 

 



 -

األسـاليب  : من أساليب وأدوات تقومي نتاجـات الـتعلم املعـريف    : الصنف الثاين 
 :واألدوات املكملة 

 :التعريف ا 

نعين ا الوسائل اليت ميكـن اسـتخدامها إضـافة إىل    " أا ) هـ ١٤٢٨(يعرفها زيتون      
تبارات التحصيلية املعرفية لتقومي نتاجات التعلم املعـريف ، وال تغـين عـادة عـن هـذه      االخ

االختبارات، إذ تستخدم املعلومات أو البيانات اليت حيصل عليها بتطبيـق هـذه الوسـائل يف    
استكمال أو تدعيم املعلومات أو البيانات اليت حنصل عليها مـن تطبيـق تلـك االختبـارات     

 . ٢٩١ص " التحصيلية 

 :أنواعها 

يوجد العديد من تلك الوسائل إال أننا سـنكتفي هنـا   " أنه ) هـ  ١٤٢٨(يوضح زيتون      
 :باإلشارة إىل ما يلي منها 

 . students portfolioالطالبة  /حقيبة إجناز الطالب  -١

 . clinical Interviewاملقابلة اإلكلينيكية  -٢

 . homeworkالواجب املرتيل  -٣

 . Papers & Reportsق البحثية األورا -٤

 . ٢٩١ص " أساليب الوجبات السريعة  -٥

 .وفيما يلي عرض تفصيلي للنوع الذي استخدمته الباحثة يف دراستها 

 :الواجبات املرتلية 

 :  التعريف ا 

 /يقصد ا هنا املهمات أو األنشطة اليت يكلف ا املعلمون " أنه ) هـ١٤٢٨(يشري زيتون      
 .الطالبات حبيث يتم اجنازها يف غري ساعات الدوام املدرسية  /مات الطالب املعل



 -

وتتنوع هذه املهمات أو األنشطة لتشمل حل عدد من األسئلة ، حل متارين وتدريبات ، إعـداد  
، كتابة مقاالت صحفية ، وحنوها )إخل..رسوم بيانية ، لوحات ، خرائط (رسوم وتكوينات خطية 

 .األخرى من املهام واألنشطة 

وتتنوع أغراض الواجبات املرتلية واستخداماا يف عملية التدريس ، منها أا  تنمي مبدأ التوجيه 
الذايت لدى الطالب ، وتعزز ما حيدث من تعلم باملدرسة بتوفري املمارسة والتكامـل والتطبيـق   

اضها اليت منا هنـا ،  إخل ، إال أن هناك واحدا من بني أغر.. الالزم ، ومنها توسيع جمال اخلربة 
وهو استخدامها كوسيلة من وسائل تقومي التعلم لدى الطالب خاصة يف جمايل الـتعلم املعـريف   

 . ٢٩٩ص" والتعلم املهاري 

 :إرشادات الستخدام الواجبات املرتلية يف تقومي التعلم 

 تقـومي  أنه هناك إرشادات الستخدام الواجبات املرتليـة يف ) " هـ ١٤٢٨(يوضح زيتون      
 :التعلم وهي كالتايل 

ما اهلدف مـن القيـام ـذه    : أن خيطط مسبقا هلذه الواجبات يف ضوء أسئلة حمددة مثل  -١
الواجبات؟ وما الذي ينبغي أن يقوم به الطالب ؟ ، وكيف ميكنهم القيام به ؟ وما الوقت الالزم 

 لذلك ؟

 ب املرتيل وكيفية حله أن تزود الطالبات بتعليمات واضحة عن اهلدف من الواج -٢

 ) .دقيقة  ٣٠يف حدود (أال يستغرق حلها وقتا طويال  -٣

أن يكون الواجب يف مستوى مناسب ملعظم قدرات الطالبات حبيث يستطيعون القيام بـه   -٤
 .مبفردهم دون مساعدة من اآلباء أو معلم خاص 

 .أن يكون متنوعا وال يقتصر على األعمال التحريرية وحدها  -٥

 .أن يقدر لكل من مهامه أو أنشطته درجات حمددة  -٦

التقدير ) موازيني(إىل أحد قواعد ) ٢(أن يتم تقييمه يف ضوء معايري موضوعية ويوضح شكل  -٧
 .الطالبة للواجبات املرتلية  /املقترحة من قبلنا اليت ميكن استخدامها لتقييم أداء الطالب 

 .أدائه يف الواجب املرتيل أن تتلقى الطالبة تغذية راجعة تتعلق ب -٨



 -

أن تسجل درجات الطالبة يف سجل خاص بذلك ، مقرونة بتعليقات من املعلـم ، توضـح    -٩
 . ٣٠٠ص " نقاط القوة والضعف لديه ، والوصفات العالجية املطلوبة إذا اقتضى األمر ذلك 

 

 )٣٠٠هـ ، ص ١٤٢٨، زيتون ( تقدير أداء الطالبة يف الواجبات املرتلية ) ميزان(قواعد ) ٢(شكل 

 ؟)الدراسي(قائمة األسئلة حمل التساؤل يف جمال تقييم التحصيل 

تنضوي هذه القائمة على األسـئلة التاليـة   " أنه ) م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يذكر زيتون      
 :وإجابتنا عنها 

 تقييم التحصيل ؟: ماذا يقصد بـ -١

 مسات عملية تقييم التحصيل ؟  ما خصائص -٢

 عملية تقييم التحصيل ؟ ما أغراض  -٣



 -

  . ٢٠٩ص " ملبادئ اليت جيب مراعاا عند تقييم التحصيل ؟ اما  – ٤

 . وفيما يلي عرض تفصيلي لتلك األسئلة تعقبها إجاباا 

 تقييم التحصيل ؟: ماذا يقصد بـ: السؤال األول 

ما يلي ) تعلمةامل( /يعين تقييم حتصيل الطالبة " أنه ) م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يوضح زيتون      
تعلم الطالبة ، حملتوى دراسي  /عملية مجع معلومات مستمرة بشكل كمي وكيفي عن حتصيل : 

ومالحظة ما حيدث يف هذا التحصيل من ) مبا يشمله من معرفة ، مهارات ، اجتاهات ، قيم(معني 
يري معينة تغريات والسعي إىل تفسري تلك التغريات ومن مث احلكم على هذا التحصيل يف ضوء معا

وتزويد كل من الطالبة واملعلمة بتغذية راجعة عن هذا التحصيل دف حتسني عمليـة التعلـيم   
 . ٢١٠ص " والتعلم مبا حيقق املعايري املتوقعة هلذا التحصيل 

 ما خصائص أو مسات عملية تقييم التحصيل ؟: السؤال الثاين 

 :ه اخلصائص على النحو التايل من أبرز هذ" أنه ) م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يشري زيتون      

هذه العملية مستمرة ومتواصلة فهي حتدث قبل عملية تعليم وتعلم احملتوى ويف أثنائهـا ويف   -١
 :إذ يندرج حتت هذه العملية ثالث عمليات فرعية هي ... ختامها 

وهي حتدث يف مبتدأ تعلم :  Diagnostic Assessmentعملية التقييم التشخيصي  -أ
درس أو جزء منه أو لوحدة دراسية أو ملقرر دراسي وهذه العملية تسـتهدف عـادة   الطالبة ل

تشخيص ما لدى الطالبة من أخطاء التعلم السابقة املرتبطة مبا هو قادم على تعلمه مـن حمتـوى   
دراسي جديد وأيضا تستهدف حتديد ما لدى الطالبة من معرفة ومهارات سابقة عن هذا احملتوى 

االختبـارات التشخيصـية   : ية التقييم التشخيصي هذه باالستعانة مبا يسمى وغالبا ما تتم عمل
Diagnostic tests  أو االختبارات القبليةPretests   وعادة ال يدخل أداء الطالبـة يف

 .هذه االختبارات ضمن درجته يف النجاح يف املقرر 

ء تعلم درس وهي حتدث يف أثنا:  Formative Assessmentعملية التقييم البنائي  -ب
أو جزء منه أو وحدة دراسية أو مقرر دراسي وعادة ما تستهدف هذه العملية حتديد مدى تقدم 
الطالبة يف تعلمه للمحتوى ومعرفة أوجه القوة والضعف يف حتصيله فضال عن تقدمي تغذية راجعة 

مة للطالبة يف عن صحة أداء الطالبة يف حل األسئلة والتدريبات املقد) إن وجد(للطالبة واملعلمة 
أو غريها مـن   Quizzesأثناء تعلمها واليت يتم تضمينها فيما ما يسمى االختبارات القصرية 



 -

وال تستهدف عملية التقييم البنائي هذه تقـدير   Tests Formativeاالختبارات البنائية 
 .درجة أو وضع عالمة للطالبة 

حتدث يف ختام تعلـم  وهي :  Summative Assessmentعملية التقييم اخلتامي  -ج
الطالبة حملتوى دراسي أو وحدة دراسية أو مقرر دراسي وهي تستهدف تعريف الطالبة واملعلمـة  
مبدى ما تعلمه من هذا احملتوى وجودته ومدى جناح منط التعلم املسـتخدم يف إحـداث النمـو    

عالمة تقدير  /املطلوب يف تعلم احملتوى فضال عن أن هذه العملية تستهدف إعطاء الطالبة درجة 
أحد األساليب املهمة  Final Testsتوضح مدى كفاءته التحصيلية وتعد االختبارات النهائية 

 .يف التقييم اخلتامي 

عن هذه العمليات الثالث لتقييم التحصيل والعالقة التواصلية بينها ونوعيـة  ) ٣(ويعرب شكل 
 .االختبارات املستخدمة إلجناز كال منها 

   

 )٣١٢م،  ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦زيتون ،( ليات الثالث لتقييم التحصيلالعم)٣(شكل 

املعرفـة ،  (عملية تقييم التحصيل عملية مشولية من حيث كوا تغطي كافة عناصر احملتوى  -٢
مبعىن إا ال تقتصر فقط على جمرد قياس حتصيل الطالبة للمعرفة أو ) املهارات ، االجتاهات ، القيم

يف حسباا اجلوانب الوجدانية أيضا متمثلـة يف االجتاهـات والقـيم     للمهارات ولكنها تأخذ
 .املستهدف تعلمها 

عملية تقييم التحصيل متعددة األساليب ، مبعىن أن عملية مجع البيانات واملعلومات عن ذلك  -٣
اختبـارات  (التحصيل تتم بأساليب شىت وال تقتصر فقط على االختبارات التحصيلية التقليدية 

  Assignmestsالتكليفـات  : وإمنا تشمل أساليب أخرى عديدة من أبرزها ) والقلم الورقة



 -

 ، احلقائـب الوثائقيـة   ) اخل ....كتابة مقاالت ، عمـل مشـروعات ، كتابـة تقـارير     (
Protifilios استبانات التقييم الذايت وغريها ،. 

وإمنا تستكمل ) رقمية(عملية تقييم التحصيل ال تقف عند حد تقدير التحصيل بصورة كمية  -٤
، مبعىن أن هذه العملية تنضوي علـى كـل مـن التقيـيم الكمـي      ) وصفية(بصورة كيفية 

Qualitative Assessment   للتحصيل الذي يقيس التحصيل كميا ، فيعطى الطالبـة
يف اختبـار مـا ، وكـذا التقيـيم الكيفـي       ) مـثال   ١٠مـن   ٧(درجة رقمية على حتصيله 

Quantitive Assessment   الذي يصف التحصيل وصفا كيفيا متعمقا يوضح أوجـه
الصواب وأوجه اخلطأ يف التحصيل ، ومن مث فإن كال الصورتني من التقييم يكمل كل منـهما  

 .اآلخر 

معينة جيري من خالهلا احلكـم علـى    Criteriaعملية تقييم التحصيل تتم وفق معايري  -٥
 تصل إىل مستوى املعيار أو أعلى منه يعترب انه قد يتحتصيل الطالبة للمحتوى الدراسي فالطالبة ال

فإذا كان هذا املعيار حمددا مثال . نجح يف تعلمه تصل يعترب أنه مل تيف تعلم احملتوى وإذا مل  تجنح
يف تعلـم   تالطالبة قد جنح :نإمن أسئلة االختبار التحصيلي قيل %) ٨٥(بإجابة الطالبة على 

 .احملتوى الدراسي 

ملية تقييم التحصيل على حماولة تفسري ما حيدث من تغريات يف حتصيل الطالبـة  تنضوي ع -٦
سواء أكانت هذه التغريات إجيابية أو كانت تغريات سلبية ، فإذا كانت إجيابية فذلك يدل على 

لة عن التغريات املطلوبة يف التحصيل وإذا كانت سلبية فذلك وكفاءة عملية التعليم والتعلم املسؤ
على وجود قصور يف هذه العملية ومن مث حيدد هذا القصور وأسبابه واقتراح أسـاليب  رمبا يدل 

 .العالج املناسبة 

بتغذية راجعة مستمرة ) إن وجدت(تشمل عملية تقييم التحصيل على تزويد الطالبة واملعلمة  -٧
ومستمر عن أداء الطالبة التحصيلي ، مبعىن تزويده مبعلومات عن سري هذا األداء بشكل منتظم 

 .من أجل مساعدته ، أي الطالبة على حتسني هذا األداء وتطويره 

علـى جمـرد أداء    اتشارك الطالبة يف عملية تقييم حتصيله مشاركة إجيابية فال يقتصر دوره -٨
ليشمل أدورا أخـرى   افيها وإمنا ميتد دوره اعالمته / اومعرفة درجته ااالختبارات املقدمة إليه

ابعة تقدمه الدراسي بنفسه وتفسري ما حيدث يف حتصيله من تغريات إجيابية أو تقييم ذاته ومت:مثل
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سلبية واقتراح احللول املناسبة ملعاجلة بعض أوجه القصور يف التحصيل الدراسي ، تقومي املقـرر  
   . واملعلمة وزمالئه إىل غري ذلك من أدوار أخرى 

والتعلم فكالمها يؤثر ويتـأثر بـاآلخر   عملية تقييم التحصيل ال تنفصل عن عملية التعليم  -٩
فعملية التقييم تكشف عن جودة عملية التعليم والتعلم ومدى فاعليتها ومن مث تؤدي إىل تطورها 
وحتسينها باستمرار يف حني يؤدي حتسني وتطوير عملية التعليم والتعلم إىل تعديل أو حتسـني يف  

يم والتعلم قد يتبعها ظهور أساليب جديدة يف عملية التقييم فظهور أساليب جديدة يف عملية التعل
 . التقييم وإجراءاته 

ميكن تطبيق عملية تقييم التحصيل على الطالبة الواحدة مبفردها لتقدير حتصيلها الدراسي  -١٠
كما ميكن تطبيق تلك العملية على جمموعة من الطالب تشاركوا أو تعاونوا معا لتقدير إجنـازهم  

 Individualizedسمى التقييم يف احلالـة األوىل تقيـيم فـردي    مهمة تعليمية معينة وي
Assessment    ويف احلالة الثانية تقيـيم زمـريGroup Assessment   أو تقيـيم

 . Collaborative Assessmentتشاركي 

 Storingواحلفـظ   Recordingختضع نتائج عملية تقييم التحصيل للتسـجيل   -١١
هل استدعاؤها من قبل الطالبة وأولياء األمـور واملعلمـة   املنظم يف ملفات أو سجالت حبيث يس

وعـادة مـا   . ومصممي املقررات واإلداريات وحنوهم حتقيقا لألغراض اليت سيشار إليها الحقا 
يراعي يف عملية التسجيل واحلفظ واالستدعاء مبدأ اخلصوصية ، فال يسمح باالطالع عليها إال 

 .٢١٥ -٢١١ص ص " ك ملن له احلق يف ذلك أي املرخص هلم بذل

 

 

 

 

 

 

 



 -

 .اخلصائص اإلحدى عشرة لتقييم التحصيل ) ٤(هذا ويلخص شكل 

 
 

 )٢١٦م، ص ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦زيتون، (خصائص عملية تقييم التحصيل ) ٤(شكل 
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  ما أغراض عملية تقييم التحصيل ؟: السؤال الثالث 

 :على النحو التايل أنه أغراض هذه العملية ) " م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يؤكد زيتون      

للطالبة قبل بدء عملية التعليم والتعلم وذلـك  ) أو القبلي(تقدير مستوى التحصيل املبدئي  -١
بغرض تكييف هذه العملية مبا يتناسب مع هذا املستوى مبعىن أن تبدأ الطالبة دراستها للمحتوى 

 .الدراسي حبسب مستواه التحصيلي املبدئي هذا 

خطاء التعلم قبل بدء الطالبة لدراستها حملتوى دراسي معني ويف أثنـاء  التشخيص املستمر أل -٢
دراستها هلذا احملتوى بغرض التعرف على هذه األخطاء وأسباا ومن مث تقدمي الوصفات العالجية 

 .املناسبة لتصحيحها 

 .التحصيلي بغرض حتسني هذا األداء  اتزويد الطالبة بتغذية راجعة عن أدائه -٣

 .الطالبة على اختاذ القرار املناسب حول مواصلة الدراسة يف جمال معني مساعدة  -٤

تزويد املعلمة بتغذية راجعة عن أداء الطالب التحصيلي بغرض التعرف على فاعلية عمليـة   -٥
التعليم والتعلم وكفاءا يف تنمية التحصيل الدراسي لديهم ومن مث حتسني هذه العملية إن تطلب 

 .األمر ذلك 

املقررات بتغذية راجعة عن األداء التحصيلي للطالبـات ومـن مث    /ويد مصممي املناهج تز -٦
التعرف على كفاءة تلك املناهج أو املقررات يف تنمية التحصيل الدراسي ومن مث حتسينها إذا ما 

 .تطلب األمر ذلك 

جناحهـا أو  تقدير درجة الطالبة أو عالمتها أو تقديرها النهائي يف التحصيل بغرض تبيـان   -٧
 .رسوا يف حتصيل مستوى دراسي معني 

رصد درجات الطالبات يف سجالت أو ملفات خاصة وحفظها مما يسهل الرجوع إليها عند  -٨
 .احلاجة من قبل الطالبات واملعلمات واإلداريات وحنوهم 

ت علـى  حفز الطالبات على التعلم باعتبار أن عملية التقييم من الدوافع اليت حتفز الطالبا -٩
 .التحصيل والتعلم 

تزويد أولياء األمور بتقارير عن التقدم الدراسي ألبنائهم وما قد يكـون لـديهم مـن     -١٠
 . ٢١٩ – ٢١٨ص ص " مشكالت يف التحصيل الدراسي  
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 ما املبادئ اليت جيب مراعاا عند تقييم التحصيل ؟ : السؤال الرابع 

وجد كثري من املبادئ الـيت جيـب علـى    ي" أنه ) م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يوضح زيتون      
املخططني لعملية التقييم اإللكتروين واملنفذين هلا مراعاا إلجناح تلك العملية لعل من أبرزها ما 

 :يلي 

جوانب التحصيل األساسية ذات القيمة الوظيفية ، مبعىن  /أن يركز ذلك التقييم على عناصر -١
املقرر ذات األمهية التطبيقية يف حيـاة   /ات املادة أن يعطى الوجوب يف تقييم التحصيل ألساسي

الطالب ، وبعبارة أخرى جيب أن يركز التقييم على املفاهيم واألفكار األساسية اليت تكون أساسا 
من حيـث كوـا    Authenticلفهم احملتوى الدراسي من ناحية وتكون وظيفية أو حقيقية 

 .ياته الواقعية من ناحية أخرى تتطلب من املتعلم أداء مهام حقيقية ترتبط حب

أن يهتم ذلك التقييم بتقدير أو قياس كافة جوانب أو أوجه الفهم أو التفكري عند الطالبات  -٢
دون التركيز على القدرة على التذكر ، مبعىن أن التقييم جيب أن يتجه حنو قياس قدرة الطالبات 

ة والتصنيف وتكوين املفاهيم والعالقات على الفهم والتفكري ، أي على الشرح والتفسري واملقارن
التطبيق والتوقع والتخيل والتحليل واختاذ القرار وحل املشكالت والتفكري اإلبداعي وغريها من 

 .عمليات الفهم والتفكري 

م عملية التقييم مع استراتيجيات أو طرائق التعليم والتعلم املستخدمة يف تنمية ءجيب أن تتوا -٣
نت هذه االستراتيجيات تعتمد مثال على اكتشاف الطالبـات للمعلومـات   التحصيل ، فإذا كا

مع قليل من التوجيه من قبل املعلمة ، فإن أسئلة التقييم ومهامـه ينبغـي أن تقـيس     نبأنفسه
مستويات عليا من الفهم والتفكري وال تقيس املستويات الدنيا من التحصيل مثل مستوى التذكر 

 .وى أو االستيعاب احملدود للمحت

أن تستخدم عدة أساليب لتقدير حتصيل الطالبة حملتوى دراسي معني فإذا كنا مثال بصـدد   -٤
مثل  [فيها  اتقييم حتصيل طالبة يف وحدة دراسية معينة فإننا نستخدم عدة أساليب لتقدير حتصيله

د لوحات ، كتابة مقال ، إعدا(االختبارات املكتوبة ، االختبارات الشفهية ، التكليفات بأنواعها 
 . ]إخل ....احلقائب الوثائقية ، ) إجراء مقابالت مع اخلرباء 

يف االخنراط يف تلك العملية  اجيب أن تثري عملية التقييم دافعية الطالبة للتعلم وكذا دافعيته -٥
عزف عنها وهذا يتطلب أن تكون أسئلة التقييم ومهامه من النوع الذي يتحدى فكرة بدرجة تفال 

يكون قيها شيء من اإلبداع والطرافة وأن تكون عملية التقييم آمنة وحتافظ علـى   مناسبة وأن
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خصوصيته وأن تستخدم فيها عدد من احملفزات واملكافآت العينية أو املعنوية إىل غري ذلك مما يثري 
 .هذه الدافعية 

 :أن تتوافر يف أساليب التقييم معايري التقييم اجليد وهي  -٦

ن يقيس هذه األساليب كافة جوانب التحصيل احملددة هلا وال تغفل جانب ويعين أ: الصدق  -أ
 . دون آخر 

ويعين أن تعطي هذه األساليب نتائج متسقة نسبيا حول حتصيل الطالبة يف كل مرة : الثبات  -ب
فإذا طبقت على الطالبـة اآلن فـإن   . تطبق فيها فال تتفاوت هذه النتائج كثريا مرة إىل أخرى 

 . ختتلف كثريا عن تطبيقها عليه بعد ساعة مثال  نتائجها ال

وتعين وجود قواعد حمددة لتقدير الدرجات تكون معروفة للطالبـة واملعلمـة   : املوضوعية  -ج
وكذا وجود معايري متفق عليها للحكم على هذا التحصيل كما تعين أال تكون هذه األسـاليب  

ثقافة املدينة مثال على حساب ثقافة (فة معينة متحيزة حنو فئة دون أخرى كأن متحيزة مثال إىل ثقا
 .أو متحيزة للذكور دون اإلناث ) الريف 

مبعىن أن تكون هذه األساليب من النوع الذي يسهل تطبيقه يف حدود الوقت املتاح : عملية  -د
 .ه، ويف حدود امليزانية املتاحة وتكون آمنة يف التطبيق ويسهل معه تقدير الدرجات وتفسريها ـل

وتعين أن ما تشمله هذه األساليب من أسئلة ومهـام وإجـراءات جيـب أن    : األخالقية  -هـ
تتناسب مع قيم اتمع وأعرافه وكذلك حتترم مبدأ خصوصية الفرد فال تكشف عـن نتـائج   

 .التحصيل إال ملن هلم عالقة بعملية التقييم واملرخص هلم بذلك وفق ما أشري إليه من قبل 

الطالبة واملعلمة وويل : ملية التقييم تعاونية ، يشترك فيها عدة أطراف هم جيب أن تكون ع -٧
 .األمر ومصمم املنهج واإلداريات ذو العالقة 

ـ  -٨  اأن تتضمن عملية التقييم تقدير قدرة الطالبة على أداء مهام تعاونية وتشاركية مع زمالئه
على أداء مهام فردية  افضال عن تقدير قدر . 
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 .املبادئ اليت جيب مراعاا عند تقييم التحصيل ) ٥(ص شكل هذا ويلخ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٢٢٣ص   ،م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦زيتون،(ابرز مباديء عملية تقييم التحصيل ) ٥(شكل

 قائمة األسئلة حمل التساؤل يف جمال التقييم اإللكتروين ؟

ائمـة علـى   أنه تنضوي هذه الق)  ٢٢٤م  ، ص  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يوضح زيتون      
 :األسئلة التالية وإجابتنا عنها 

 ماذا يعين التقييم اإللكتروين ؟  – ١

 ما أساليب تقييم التحصيل املستخدمة يف التقييم اإللكتروين ؟ -٢

 ما مزايا التقييم اإللكتروين للتحصيل ؟  -٣

أسـاليب   بالتعلم اإللكتروين من خالل نيدرس اليتهل من الوارد تقييم حتصيل الطالبات ال -٤
 التقييم التقليدية ؟ 
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 .وفيما يلي عرض تفصيلي لتلك األسئلة وتعقبها إجاباا 

 ؟  Electronic Assessmentماذا يعين التقييم اإللكتروين : السؤال األول 

هو التقييم الذي يـتم بواسـطة تقنيـات    " أنه ) م  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يشري زيتون      
إعداد أسئلة ومهام التقييم ، : يتم القيام بكافة أنشطة التقييم  الكمبيوتر وشبكاته ، فمن خالهلا

وعرضها على الطالبات ، قيام الطالبات باإلجابة عنها ، استقبال اإلجابة وتصحيحها ، تقـدمي  
تغذية راجعة عن تلك اإلجابة ، تقدير درجام أو تقديرام ، رصد نتائج التقيـيم وتفسـريها   

 .توفري إجراءات األمان لكل ذلك حفاظا على السرية واخلصوصية واستدعاؤها عند الطلب ، و

 :ويندرج حتت التقييم اإللكتروين نوعني من التقييم مها 

  Assessment Computer Basedالتقييم املعتمد على الكمبيوتر  -١

ل فقط دون تقنيات االتصا) إخل .....األجهزة ، الربجميات ، (ويتم عن طريق تقنيات الكمبيوتر 
 ) .احمللية ، نطاق املدينة ، اإلنترنت (بالشبكات 

 .  Assessment Online) التقييم الفوري(التقييم املعتمد على الشبكة  -٢

ويتم عن طريق تقنيات إحدى شبكات الكمبيوتر وإذا كانت هذه الشبكة هي اإلنترنت فيطلـق  
أو التقييم املعتمد   Internet Based Assessmentعليه التقييم املعتمد على اإلنترنت 

وهو املسمى السائد يف  Web Based Assessment) الويب(على الشبكة العنكبوتية 
 . ٢٢٥ص " أدبيات التقييم اإللكتروين 

أو  Internet Based Assessmentوقد طبقت الباحثة التقييم املعتمد على اإلنترنت 
وهـو   Web Based Assessment) الويـب (التقييم املعتمد على الشبكة العنكبوتية 

 .املسمى السائد يف أدبيات التقييم اإللكتروين  

 ما أساليب تقييم التحصيل املستخدمة يف التقييم اإللكتروين ؟ : السؤال الثاين  

يوجد كثري من تلك األساليب ، ومعظمهـا  " أنه ) م  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يؤكد زيتون      
وسـنتناول هنـا   )  املعتـاد (تخدمة يف التعلم الصفي يتشابه يف استخداماته مع األساليب املس

 .األساليب واألدوات التالية األكثر شيوعا يف التقييم اإللكتروين 

 .  Formal e – testsاالختبارات اإللكترونية الرمسية  -١



 -

 .Online Quizzes) االختبارات القصرية الفورية(االختبارات القصرية على الشبكة  -٢

 . Online  Assignments) التكليفات الفورية (ى الشبكة التكليفات عل -٣

 .  Electronic Protfilioاإللكترونية ) البورتفليو(احلقيبة الوثائقية  -٤

التعليم اخلصوصي ، التدريب واملمارسة ، أنظمـة الـتعلم التكامليـة    ) برجميات( برامج  -٥
Tutorial , Dill and Practice And Integrated Learning 

System Programs . 

  Electronic Self – Assessmentاستبانات التقيـيم الـذايت اإللكترونيـة     -٦
 .٢٢٦ص"

 . وفيما يلي عرض تفصيلي لألسلوب الذي استخدمته الباحثة يف دراستها 

 :األسلوب الثالث من أساليب التقييم اإللكتروين للتحصيل 

 التكليفات على الشبكة

 –الواجبات اليت يكلف الطالبات ا  /املهام ) " م  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يقصد ا زيتون      
ويتم إعدادها وأداء الطالبات هلا وتقدير هذا  –ضمن متطلبات اجتياز املقرر الدراسي أو انشطته 

ص " األداء وتقدمي تغذية راجعة عنه باستخدام تكنولوجيا الشبكات خاصة شـبكة اإلنترنـت   
٢٤١ . 

تنضوي هذه التكليفات )  ٢٤٢ – ٢٤١م ، ص ص  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يذكر زيتون      
 :على أنواع شىت من املهام إال أن من أبرزها ما يلي والذي استخدمتها وطبقتها الباحثة  

حل متارين أو تدريبات ختص موضوع معني انتهت الطالبة من دراستها كأن حيـل متـارين    -١
ي يف الفصل الدراسي األول ملوضوعات فصل وتدريبات ختص مادة الكيمياء للصف األول ثانو

 " .الترتيب الدوري للعناصر "

عن معلومات معينة ختص أحد موضوعات )   Webالويب(البحث يف الشبكة النسيجية  -٢
الدراسة وتلخيصها والتعليق عليها كأن يبحث مثال يف تلك الشبكة على معلومات عن 

التطور التارخيي لنظام العناصر : ، وهي "الترتيب الدوري للعناصر " موضوعات يف فصل 
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املشاركة يف املناقشات الصفية اليت تتم عن طريق أحد وسائط االتصال عرب الشبكة مثل  -٣
 .لربيد اإللكتروين ا

أنه جيدر التنويه أن ) ٢٤٣ – ٢٤٢م ، ص ص  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يضيف زيتون      
هناك عديد من املبادئ اليت جيب مراعاا عند توظيف التكليفات كأحد أساليب التقييم 

 :اإللكتروين للتحصيل لعل من أبرزها ما يلي وهي الذي استخدمتها الباحثة وطبقتها يف دراستها 
جيب أن يكون اهلدف من التكليف واضحا يف ذهن الطالبة ، مبعىن أن تعرف الطالبة ما  -١

 .املطلوب منها إجنازه 
 .تعلمه من حمتوى يف املقرر تجيب أن تدرك الطالبة عالقة التكليف مبا  -٢
 : من الضروري تزويد الطالبة بعدد من التعليمات املتعلقة بكل من  -٣
 .لتقدمي التكليف    Deadlineآخر موعد  -أ

 ) .عن طريق الربيد اإللكتروين ، موقع املقرر على الشبكة ( طريقة تقدمي التكليف  -ب
 .الشروط الواجب توافرها يف التكليف  -ج
 ) .فردي أم مجاعي(طريقة إجناز التكليف  -د

 .طريقة تلقي الطالبة للتغذية الراجعة  -هـ
 .مسبقا  اأداء الطالبة للتكليف وتكون معلومة لديه من الواجب وضع معايري حمددة لتقدير -٤
 .جيب تنويع التكليفات حبيث تغطي كافة أنواع التكليفات  -٥
جيب مراعاة عنصر الوقت واجلهد عند اختيار التكليف فال تعطى تكليفات تستغرق وقتا  -٦

 .وجهدا كبريا ال تسمح به ظروف الطالب 
 .جمموعة من الطالب يف إجنازها معاتشاركية يشترك  من الضروري أن تكون هناك تكليفات -٧
من الضروري أن تتحقق يف معظم التكليفات عنصر املتعة فضال عن أن تكون ذات مغزى  -٨

 .ومعىن للطالبة وتثري الدافعية لديه إلجنازها 
 .يف التكليفات  اجيب سرعة تزويد الطالبة بالتغذية الراجعة املناسبة حول أدائه -٩

الناقد ، حل املشكالت ، (أن تتضمن التكليفات مهام تنمي قدرات التفكري العليا جيب -١٠
 ) . اخل ... االبتكاري 
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 ما مزايا التقييم اإللكتروين للتحصيل ؟ : السؤال الثالث 
أنه توجد عدة مزايا قد )  ٢٥٩ – ٢٥٧م ، ص ص  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(يؤكد زيتون      

التقليدي ميكن حصر معظمها يف السمات ) الصفي(على التقييم  يتفوق ا التقييم اإللكتروين
 :التالية

 .سهولة إعداد األسئلة واملهام والتكليفات وتوفري الوقت واجلهد يف ذلك  -١
 :ومن املؤشرات الدالة على ذلك ما يلي 

 .ميكن للمعلمة إعداد التكليفات يف دقائق معدودة  -أ
كليفات عن طريق احلذف واإلضافة بسهولة ويسر ويف ميكن إجراء تعديالت يف مهام الت -ب

 . زمن حمدود للغاية 
 .إمكانية توظيف تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف إعداد التكليفات الصفية وإجنازها  -٢

 :ومن املؤشرات الدالة على ذلك ما يلي 
لرسوم ميكن إعداد أسئلة تعتمد على دمج كل من النصوص املكتوبة والصوت والصور وا -أ

الثابتة واملتحركة معا لتقيس أداء الطالبة ملهام حتاكي الواقع الفعلي وتكون ذات معىن ومغزى 
 .للطالبة مما جيعل التقييم احلقيقي ممكنا 

ميكن للطالبة توظيف تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف اإلجابة عن املهام مما جيعل عملية  -ب
 .من مواهب وقدرات  اوتربز ما لديه التقييم عملية مثرية وحمفزة وغري مملة

 :مرونة التطبيق  -٣
 :ومن دالئل ذلك ما يلي 

ميكن تطبيق وإجراء التكليفات الصفية يف أي وقت ويف أي مكان ، فال يتطلب األمر عادة  -أ
دد الوقت املناسب له حتحتديد جداول وأوقات حمددة لتطبيق تلك التكليفات وميكن للطالبة أن 

يف كما ميكن أن ختتار الطالبة املكان املناسب هلا إلجناز التكليفات وال يشترط أن يتم إلجناز التكل
 .ذلك يف الصف الدراسي 

 .ميكن تنويع أسئلة ومهام التقييم بسهولة ويسر حبسب املستوى التحصيلي للطالبة  -ب
لكل ميكن تطبيق تكليفات متنوعة يف صعوبتها على الطالبات حبسب املستوى الدراسي  -ج

 .نمنه
 :سرعة تقدمي التغذية الراجعة وتنوعها  -٤
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 :ومن املؤشرات الدالة على ذلك 
ميكن أن تتلقى الطالبة تغذية راجعة على أدائها يف التكليفات عقب إجنازها مباشرة يف غالبية  -أ

 .األحوال 
، نقاط القوة  الدرجة النهائية يف التكليف: ميكن أن تتنوع معطيات التغذية الراجعة لتشمل  -ب

، ابنفسه اونقاط الضعف يف أداء الطالبة ، تصحيح ألخطائها ، إرشادات توجهه لتصحيح أخطائه
 .إىل غري ذلك من معطيات أخرى  اتقدمي عبارات املدح واإلطراء هل

 .سرعة وسهولة التصحيح ورصد النتائج واستدعاؤها ومتابعة التقدم الدراسي للطالبة  -٥
 :لك ما يلي ومن الدالئل على ذ

يتم تصحيح التكليفات بشكل آيل فوري وكذا رصد الدرجات بشكل آيل مما يوفر الوقت  -أ
 .واجلهد على املعلمات 

: يوفر التقييم اإللكتروين بيانات ثرية عن األداء التحصيلي للطالبة وللطالبات مجيعهم مثل  -ب
 .مستواهم التحصيلي ، أخطائهم الشائعة ، متوسط درجام 

 اميكن متابعة التقدم الدراسي للطالبة بسهولة ويسر من خالل سرعة الرجوع مللفه -ج
 .التحصيلي 

ميكن إعداد تقارير سريعة وواقعية عن األداء التحصيلي للطالبة مما يوفر الوقت واجلهد الذي  -د
 .كان يستغرق يف إعدادها يدويا 

 :توافر عنصر املوضوعية يف التصحيح وعنصر اخلصوصية  -٦
 :ومن الدالئل على ذلك ما يلي  

من  -إىل حد كبري -التصحيح يتم آليا يف معظم احلاالت وبناء على معايري حمددة مما يقلل  -أ
 .عنصر اخلطأ البشري يف التصحيح 

إمكانية احلفاظ على سرية نتائج الطالبة فال يسمح لالطالع عليها إال لألشخاص املصرح  -ب
 .هلم فقط 

يدرسن بالتعلم  اليتهل من الوارد تقييم حتصيل الطالبات ال :السؤال الرابع 
 اإللكتروين من خالل أساليب التقييم التقليدية ؟ 

إن األساس يف تقييم حتصيل الطالبات )  ٢٦٨م ، ص  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(يوضح زيتون      
فة الذكر الذين يدرسون بالتعلم اإللكتروين أن يتم من خالل أساليب التقييم اإللكتروين سال

 ) .كالتطبيقات على الشبكة (
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اختبارات (إال أن هنالك بعض األحوال اليت ميكن أن يلجأ فيها إىل أساليب التقييم التقليدية 
 :ومن أمثلة هذه األحوال ما يلي ... بديال عن أو مكملة للتقييم اإللكتروين ) الورقة والقلم 

 .لتنوع املطلوب عدم توافر برجميات بنوك لألسئلة باملستوى وا -١
عدم مناسبة أساليب التقييم اإللكتروين لتقييم أحد جوانب التحصيل كحال تقييم بعض  -٢

 ) .مثل مهارات البحث ( املهارات 
عدم توافر عنصر األمان يف التقييم اإللكتروين واحتمال تسرب األسئلة من خالل عملية  -٣

 .القرصنة اإللكترونية 
 .ربجميات املطلوبة للتقييم اإللكتروين عدم توافر األجهزة وال -٤

 :الواجبات املرتلية :  احملور الرابع     
أنه لو تساءلنا عن األسباب اليت جتعل التالميـذ  ) "م  ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(يتساءل زيتون      

يكرهون املدرسة وخباصة صغار السن ، فإنين أعتقد أن الواجب املرتيل سوف يأيت يف قائمة تلك 
وقد أثري جدل بني التربويني حول مغزى الواجب املرتيل وأمهيته ، وتباينت اآلراء مـا  . األسباب 

بني مؤيد ومعارض لتضمني الواجب املرتيل واحلث على أدائه ، كما اختلفت نتائج الدراسـات  
 .املتعلقة بفعاليته على نواتج التعلم 

كل بعدا ومكونا مهما من مكونات وعلى الرغم مما يثار حول الواجب املرتيل وفاعليته إال أنه يش
منظومة التدريس الفعال ، وخباصة عند النظر إىل التعلم أنه عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضيه 
التوجه تستلزم من املتعلم إعادة بناء معرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين سواء 

 .ر املدرسة كانوا أولياء األمور أو الزمالء أو األخوة خارج أسوا

: ومن مث فأداء الواجبات املرتلية تسمح بتطور التعلم الذايت وبناء صفات مهمة يف الشخصية مثل 
االلتزام واالستقالل واملسئولية والتوجيه الذايت وكلها صفات أصـبحت ضـرورية للمواطنـة    

 .٦٠٥ص " والتثقيف املعاصر 

هل تعين هذه الصورة : نتساءل  أنه هنا حنن) " م  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(ويضيف زيتون      
 وية للواجبات املرتلية أن نلغيها من قاموس التعليم يف مدارسنا ؟ااملأس

إن عددا من املفكرين التربويني ال يرون فكرة إلغاء الواجبات املرتلية باعتبارها أحد أدوات التعلم 
يف حتقيق عدد من أهدافه والتقومي اليت ميكن أن تسهم بشكل أو بآخر يف حتسني التعلم املدرسي و

ويرون أن العيب ليس يف الواجبات املرتلية نفسها ، وإمنا يف توظيفها بصورة فعالة هلذا الغرض . 
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سوف جيعلك توظفها بالشكل  ؛ وبالتايل فإن متكنك من مهارة تعيني الواجبات املرتلية ومعاجلتها
 .  ٥٢٢ص " املرغوب فيه وبذلك ميكن إجناز هذا الغرض 

 هوم الواجب املرتيل ؟ما مف

مهمـات يكلـف ـا    " الواجب املرتيل بأنه ) م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣( ويعرف زيتون      
املدرسون تالميذهم حبيث يطلب منهم إجنازها يف غري ساعات الدوام املدرسية وهذا التعريـف  

 :يستثىن كال من 

 .املذاكرة املوجهة واليت تتم داخل أسوار املدرسة 

 .املرتلية أو اخلصوصية حلقات الدروس 

 . ٦٠٥ص " وهي األنشطة اليت ال يرتبط تنفيذها مبنهج دراسي معني . األنشطة غري املنهجية 

أي مهمات أو أنشطة : " بالواجبات املرتلية هنا ) م  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(يقصد زيتون      
ساعات الدوام الرمسـي   البيت يف غري /يكلف املعلمون طالم ا ، حبيث يتم إجنازها يف املرتل 

 .٥٢٢ص " املقرر الدراسي  /املدرسي وتكون ذات عالقة مبا يدرس هلم من موضوعات يف املادة 

هذا وتعدد صـور  )  ٥٢٤ – ٥٢٣م ، ص ص  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(ويضيف زيتون      
 هذه املهام واألنشطة املرتلية حسب الوظيفة أو اهلدف الذي يراد يف عمليـة التعلـيم والـتعلم   

 :وتنقسم هذه الصور إىل ما يلي 

ويكون اهلدف منها يئة الطالبات عقليا للـدرس اجلديـد أو   : مهام وأنشطة حتضريية  -١
تزويدهم مبتطلبات التعلم املسبقة اخلاصة بفهم هذا الدرس وبالتايل فقد يكون الواجب املـرتيل  

رس اجلديد مسبقا يف الكتاب على شكل تعليمات شفهية أو كتابية توجه للطالبات إىل قراءة الد
املدرسي أو قراءة مقالة أو مشاهدة برنامج أو فيلم حول هذا الدرس قبل تدريسه أو توجههم إىل 
حل عدد من األسئلة التحضريية مقدما اليت تغطي املعلومات اخلاصة ذا الدرس يف األيام السابقة 

 .على شرحه أو مناقشته يف الصف 

ويكون اهلدف منها تدريب الطالبات على ما سبق أن تعلموه من : مهام وأنشطة تدريبية  -٢
معلومات ومهارات يف الصف ، وبالتايل قد يكون الواجب املرتيل على شكل توجيه الطالبات إىل 
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حفظ نصوص أو حل مسائل ومتارين رياضية أو لغوية مشاة لليت قدمت هلم يف الصف أو رسم 
 .اب الدراسي خرائط ، مثل تلك املوجودة يف الكت

ويكون اهلدف منها زيادة قدرة الطالبات على تطبيق ما تعلموه يف  :مهام وأنشطة تطبيقية  -٣
مواقف تعلم جديدة أو حل مشكالت غري مألوفة ، وبالتايل قد يكون الواجب املرتيل على شكل 

 .مشكالت جديدة ويطلب منهم البحث عن حلول هلا 

ويكون اهلدف منها توسيع نطـاق تعلـم الطالبـات     ) :إغنائية(مهام وأنشطة إثرائية  -٤
املتفوقات أو املوهوبات للمعلومات واملهارات املقدمة هلم حبيث ال تقتصر فقط علـى مـا هـو    

وبالتايل فإن الواجب املرتيل قد يأخذ شكل تعليمـات توجـه   . موجود منها يف الكتاب املدرس 
ع على املراجع واملصادر األساسـية ، ممارسـة   اإلطال: الطالبات إىل ممارسة أنشطة إضافية مثل 

 .أنشطة إبداعية 

ويكون اهلدف األساسي منها تشخيص أخطـاء الـتعلم لـدى     :مهام وأنشطة تقوميية  -٥
وبالتايل قد . الطالبات أو إعطاء الطالبات درجات أو تقديرات توضح مدى كفاءم التحصيلية 

بييت يتضمن عددا من  Diagnostic Testيأخذ الواجب املرتيل شكل اختبار تشخيصي  
األسئلة اليت تكشف عن أخطاء التعلم لدى الطالبات وال حتتسب درجات الطالبـات يف تلـك   

الطالبة النهائية يف املقرر الدراسي أو يأخذ شكل االختبار البييت ) عالمة(االختبارات ضمن درجة 
اليت حيكم من خالل حـل  الذي يتضمن عددا من األسئلة  Take Home Test) املرتيل(

الطالبات هلا على مدى كفاءم التحصيلية وحتتسب درجاا ضمن درجة الطالبة النهائية يف املقرر 
 .الدراسي 

وقد طبقت الباحثة يف دراستها هذه الصور من املهام واألنشطة املرتلية حسب الوظيفة أو اهلدف 
واألنشطة التحضريية واملهام واألنشطة التدريبية وهي املهام . الذي يراد يف عملية التعليم والتعلم 

 . واملهام واألنشطة التقوميية ) اإلغنائية ( واملهام واألنشطة التطبيقية واملهام واألنشطة اإلثرائية 

 ما املسوغات التربوية لتعيني الواجبات املرتلية ؟ 

بأن تعـيني   –لمني حنن املع –أنه من املهم أن نعي ) " م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(يؤكد زيتون      
الواجبات املرتلية على الطالبات أمر له ما يربره وليس جمرد فعل روتيين نقوم به للوفاء مبتطلبات 
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فلقد قدم التربويون رؤية متكاملة حول مسوغات هذا التعيني ولعل من أهم هذه . مهنة التدريس 
 :املسوغات ما يلي 

قضيه الطالبات يف املدرسـة وقـت   تالذي  التعليم عملية مستمرة وليس هلا وقت حمدد ، -١
اول حتستطيع كل طالبة بعد مغادرة املدرسة أن تأخذها دروسا حمددة ، فتحمدود، والدروس اليت 

بتعلمه يف املدرسة أو التدرب على ما تعلمه ، أو إضافة معلومات جديدة ملا تلقاه  تإكمال ما بدأ
تنظم وقت الطالبة وتركز اهتماماا الرئيسـة يف  يف املدرسة ، وهذا يعين أن الواجبات حتاول أن 

 .املدرسة وخارجها على موضوعات الدراسة 

التعلم عملية ذاتية تتم عن طريق اجلهود اليت يبذهلا املتعلم ، فالواجبـات املرتليـة تـدفع     -٢
الطالبات للممارسة والدراسة والتدريب والبحث والتنقيب فيتوصلوا الطالبات إىل املعرفة عـن  

 .ريق جهودهمط

إن للبيت دورا هاما يف عملية التربية ، فاملدرسة ليست املكان الوحيد للتعلم فالبيت مؤسسة  -٣
 .تربوية تتعلم فيها الطالبة أيضا 

يتم التعليم يف املدرسة بطريقة مجاعية ، فاملعلم ال يستطيع أن يكيف أسـاليبه واهتماماتـه    -٤
لطالبات املتزايدة يف الصف ال تسمح هلم بالتركيز على حسب طبيعة كل طالبة ، كما أن أعداد ا

بينما تسري الطالبة يف مواجهة . فتسري املعلمة بسرعة الصف ال بسرعة الطالبة . كل طالبة كفرد 
 . اتعلم حسب قدراتاخلاصة ، و االواجبات املرتلية بسرعته

قد  البانق عليه املعلمات مع طإثارة اهتمام الطالبات باملادة الدراسية ، فالواجب الذي تتف -٥
يدفع الطالبات إىل القيام بنشاطات تتعلق باملادة الدراسية فيجمعون املعلومات أو يقرأون كتبا أو 

 .يعدون رسومات ووسائل متعلقة باملوضوع ومن مث ينمو لديهم اإلهتمام ذه املادة 

ن الذين يعدون الواجبات جيتهدون فاملعلمو. يوجه اهتمام الطالبات حنو األهداف التعليمية  -٦
يف تنظيمها وربطها بأبرز األهداف التعليمية مما يركز نشاطات الطالبات حنو هـذه األهـداف   

عن التفصيالت غري اهلامة أو األمور الروتينية اليت ال تتعلق ذه األهداف ، ومن هنـا  ن ويبعده
 .ميكن أن يكون الواجب املرتيل داعما لتحقيق هذه األهداف 

ميكن من خالل الواجب املرتيل أن متارس الطالبات عمليا التدريب على مهارات متنوعة مثل  -٧
، وقد تتدرب الطالبات أيضا  يالتمهارة القراءة أو مهارة الكتابة ، أو العمل اجلماعي مع الزم
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على مهارة البحث والتنقيب ، أو على مهارة حل املشكالت واملسـائل أو تطبيـق القواعـد    
 .قوانني والنظريات وال

يرتبط الواجب الدراسي بعملية التقومي ، فحني يرتبط الواجب باألهداف التعليمية فإن أداء  -٨
 .الواجبات هو مقياس ملدى حتقق هذه األهداف وتقومي لعملية التعلم والتعليم

 كتسنبيف املدرسة وي منيتعل نيعمل الواجب املرتيل على ربط خربات الطالبات وتكاملها فه -٩
مبقابالت وزيارات خارج املدرسة ، ويكتسنب  منخربات معينة ، مث يبحثن يف كتب ومراجع ويق

خربات عملية فتقارن الطالبات هذه اخلربات مع بعضها بعضا فيعدلن يف خربام أو يضيفون إليها 
 .فتتكامل خربام 

ات ، فالطالبة اخلجولة يستطيع بعض الطالبات أن يعربوا عن أنفسهم عن طريق حل الواجب -١٠
ميكن أن تعرب عن نفسها حبرية يف األعمال الكتابية مما يسهل ويئ للمعلمات الفرصة ملساعدا 

 .   ٥٢٦ – ٥٢٤ص ص " على التكيف مع زمالئها 

وقد استفادت الباحثة بتلك املسوغات التربوية لتعيني الواجبات املرتلية مجيعها كذلك ربطـت  
لية التقومي ، فحني يرتبط الواجب باألهداف التعليمية فإن أداء الواجبات الواجب الدراسي بعم

هو مقياس ملدى حتقق هذه األهداف وتقومي لعملية التعلم والتعليم ، كذلك يعمل الواجب املرتيل 
على ربط خربات الطالبات وتكاملها فهم يتعلمون يف املدرسة ويكتسبون خـربات معينـة ، مث   

ابالت وزيارات خارج املدرسة ، ويكتسبون خربات عملية فتقارن الطالبات يبحثون ويقومون مبق
 .هذه اخلربات مع بعضها بعضا فيعدلون يف خربام أو يضيفون إليها فتتكامل خربام 

 :تطور االهتمام بالواجب املرتيل 

أنه سـاد يف مسـتهل   )  ٦٠٦ – ٦٠٥م ، ص ص  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣( يذكر زيتون     
رين مفهوم أن العقل عبارة عن صفحة بيضاء متتلئ بالتمارين العقليـة أو عمليـات   القرن العش

احلفظ ، وقد انعكس هذا التصور على عملية التدريس ، مما جعل فكرة الواجبات املرتلية تلقـي  
مث حتول التركيز يف األربعينات من نقل املعارف إىل حل املشكالت مما انعكس سلبا . قبوال طيبا 
 .لواجب املرتيل على دور ا

وقد أدى إطالق الروس للقمر الصناعي يف فترة اخلمسينات إىل تبين االعتقاد بأن الواجـب      
املرتيل يزيد من سرعة اكتساب املعرفة سعيا ملواجهة التكنولوجيا املعقـدة ، يف حـني شـهدت    



 -

لضغط الزائد من الستينات حتوال آخر فقد اعترب الواجب املرتيل جهدا ال ضرورة له ، إذ يؤدي ا
جانب املدرسة إىل اإلمهال يف إشباع جوانب الشخصية األخرى ومنذ بداية الثمانيات عـادت  
الدعوة إىل املطالبة بالواجب املرتيل وخباصة عندما أصبح التالميذ يقضون ساعات من أوقام أمام 

 . مشاهدة التلفزيون مما انعكس سلبا على نتائج تعلمهم 

  :رتيل على نواتج التعلم فعالية الواجب امل

 Earleنظرا لتباين آراء التربويني حول جدوى الواجبات املرتلية من عرضها فقد أجـرى      
زيتون، ( تلخيصا لنتائج الدراسات حول فعالية الواجب املرتيل على التحصيل وتوصل إىل ما يلي 

 ) : ٦٠٧ – ٦٠٦م ، ص ص  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣

ول فاعلية الواجب املرتيل يف حتسني التحصيل الدراسـي ، فثمـة   تتفاوت نتائج البحوث ح –" 
بعض الدراسات اليت تشري إىل دوره يف التحسني ، إال أن هناك دراسات قد أوضحت عدم وجود 

 .دليل يدعم تلك العالقة 

 .يرتبط احلصول على درجات مرتفعة يف االختبارات بإجناز التعيينات اليت يكلف ا التلميذ  -

مل تقدم نتائج  –ام املدرسة يف إعطاء واجبات بصورة منتظمة يؤثر على التحصيل املدرسي انتظ -
 .الدراسات موافقة صرحية حول ضرورة تقدمي واجبات مدرسية من عدمها 

تبدو األفضلية يف إعطاء الواجب املرتيل على عدم إعطائه وخباصة للصـفوف مـن الرابـع     -
 .االبتدائي حىت األول الثانوي 

 .وجد عالقة ارتباطيه موجبة بني الواجب املرتيل والدرجات اليت حيصل عليها التلميذ ت -

 .يرفع الواجب املرتيل من حتصيل الطالب  -

مل توضح البحوث بأن الواجب املرتيل هل يرفع من درجات املتعلمني التحصيلية أم أنه ينشطهم  -
 .من الفتور والالمباالة 

 .يل التعلم ميكن أن يدعم الواجب املرت -

 . يسهم الوقت الذي يستغرقه الطالب يف املذاكرة يف درجات حتصيلية مبعدل دال إحصائيا  -

 .الطالب الذي يكملون واجبام مييلون لتعلم حمتوى املادة الدراسية بصورة أكثر -
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دراسة حول  ١٢٠الضوء على حتليله لنتائج حبوث   Cooper (١٩٨٣)كما يلقي كوبر      
الواجب املرتيل مبينا أن للواجب املرتيل أثره اإلجيايب على التحصيل ، ولكن هـذا األثـر    فعالية

خيتلف باختالف الصف الدراسي ، وإذ يزداد تأثريه يف املرحلة الثانوية ، كما أن له تأثري إجيـايب  
ة ، يف حني أن أيضا باملرحلة اإلعدادية أو املتوسطة إال أنه يعدل نصف ما يؤثر به يف املرحلة الثانوي

 ) . ٦٠٧م، ص ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣زيتون ، (تأثريه باملرحلة االبتدائية يعترب تافها  

كما تتفاوت كميـة الواجـب علـى    " أنه ) م  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(ويضيف زيتون       
ففي املرحلة االبتدائية ال تأثري للواجب سواء زاد أم قل ، أمـا  . التحصيل يف الصفوف املختلفة 

اإلعدادية فأفضل نتائج حتصيل تتحقق بأداء الواجب ملدة تتراوح من ساعة إىل سـاعتني  املرحلة 
 . ٦٠٧ص" أما يف املرحلة الثانوية فكلما زاد زمن إنفاذ الواجب كلما زاد التحصيل . كل ليلة 

كال من التأثريات اإلجيابية والسلبية للواجب املرتيل وذلك وفـق  ) ١(ويوضح جدول رقم      
إال أن تلك التأثريات تتأثر بعـدد مـن   .   (١٩٨٣) Cooper" كوبر"الذي أجراه  التحليل

 ٦٠٧م ، ص ص  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣زيتون ، (   )٢(العوامل وفق ما يوضحه جدول رقم 
– ٦٠٩ .( 
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 التأثريات اإلجيابية والسلبية للواجب املرتيل) ١(جدول 

 التأثريات اإلجيابية 

 لى التحصيل والتعلم التأثريات اآلتية ع -

 .إعادة أفضل للمعلومات احلقائقية  •

 .زيادة الفهم  •

 .حتسن كل من التفكري الناقد وتكوين أو بناء املفاهيم ، ومعاجلة أو جتهيز املعلومات  •

   Curriculum Enrichmentإثراء املنهج  •

 التأثريات األكادميية بعيدة املدى   -

 .الرغبة يف التعلم أثناء وقت الفراغ  •

 .حتسني االجتاهات حنو املدرسة  •

 .حتسن عادات االستذكار ومهاراته  •

 التأثريات غري األكادميية  -

 .توجيه الفرد توجيها ذاتيا  •

 .زيادة القدرة على االنضباط الذايت  •

 .تنظيم الوقت بصورة مثلى  •

 .تنمية الرغبة يف البحث  •

 .زيادة استقاللية الفرد يف حل مشكالته  •

 .ولياء األمور لدورهم يف املشاركة يف األمور املدرسية زيادة تقدير أ -
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 التأثريات السلبية 

  Satiation التخمة -

 .فقد االهتمام باملواد األكادميية  •

 .اإلرهاق اجلسمي والذهين  •

 احلرمان من وقت الفراغ واألنشطة اتمعية -

 تدخل أولياء األمور  -

 .رة حسنة التشدد يف إكمال الواجب وأدائه بصو •

 .اخللط يف االستفادة من التقنيات واألساليب التعليمية  •

 الغش  -

 النسخ من زمالئه  •

 .االعتماد على الدروس اخلصوصية إلنفاذ الواجب  •

 .تزايد الفجوة بني ذوى التحصيل املرتفع واملنخفض  -
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 جب املرتيل منوذج للعوامل املؤثرة يف النتائج املترتبة على الوا) ٢(جدول رقم 

عوامل 
 خارجية

خصائص 
 الواجب

عوامل  عوامل صفية
 اجتماعية

 مرتلية -

النتائج أو  املتابعة الصفية
 احلصيلة

الصفات 
الذاتية 
 للتلميذ

كمية  -
 الواجب

مدى توافر  -
املواد املتعلقة 
 باملوضوع

العوامل املزامحة 
 للوقت التلميذ

إكمال  - التغذية الراجعة
 الواجب

الغرض من  - القدرة -
 الواجب

التسهيالت -
 املعطاة للتلميذ

 أداء الواجب- كتابة تعليقات - حميط املرتل

جانب املهارة - الدافع -
املراد تطبيقها 

من خالل 
 الواجب

املقترحات 
 لطريقة األداء

 آثار إجيابية وضع درجات - سعة املكان -

املادة 
 الدراسية

درجة  -
الفردية يف 
 تكيف الواجب

ربط قنوات ال
 باملنهج

ختصيص  - اإلضاءة -
 مكافأة

تعليم نظري 
 بعيد اآلجل

املرحلة 
 الدراسية

درجة حرية  -
التلميذ يف 
 اختيار الواجب

أسباب منطقية 
 أخرى

إعطاء اختبار يف  اهلدوء -
املوضوعات 
 املتعلقة بالواجب

 تعلم عملي
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 ترتبة على الواجب املرتيل منوذج للعوامل املؤثرة يف النتائج امل) ٢(تابع جدول رقم 

عوامل 
 خارجية 

خصائص 
 الواجب 

عوامل  عوامل صفية
 اجتماعية

 مرتلية -

النتائج أو  املتابعة الصفية 
 احلصيلة 

املدة احملددة  - 
لتسليم 
 الواجب

مدى توافر  
األدوات 

الالزمة ألداء 
 الواجب

مناقشة الواجب 
 داخل الفصل

 اشتراك اآلباء

احمليط  
 االجتماعي

مدى تدخل  
 اآلخرين

 آثار سلبية 

 التشبع-  اآلباء األقارب   

احلرمان من -
 وقت الترفيه

زمالء  -   
 الدراسة

وقت  - 
 الترفيه

تدخل  -     
 اآلباء

 الغش -

زيادة  -     
وضوح 
الفروق 
 الفردية

 

 



 -

 ما التأثريات اإلجيابية املتوقعة للواجبات املرتلية ؟

أنه تورد األدبيات التربوية العديد من التـأثريات  ) " م ٢٠٠٦-ـه١٤٢٧(يؤكد زيتون      
 :اإلجيابية املتوقعة للواجبات املرتلية وسوف نشري هنا إىل أهم هذه التأثريات بشيء من اإلجياز 

هلا تأثري إجيايب مرتفع على التحصيل الدراسي للطالبات خصوصا إذا صـححتها املعلمـة    -١
زيد من متكن الطالبات من حمتوى املادة العلمية ، وتعزز الـتعلم  وعلقت عليها ، ومن مث فهي ت

 .وذلك ألا تتيح فرصة للممارسات والتطبيقات العملية للمعلومات 

 .ميكن أن تسهم يف تنمية قدرة الطالبات على اإلبداع  -٢

 .تساعد الطالبات على تنمية صفات االستقاللية وحتمل املسئولية واملبادأة  -٣

 .عادات االستذكار ومهاراته حتسن  -٤

 .تزيد من رغبة الطالبات يف التعلم أثناء وقت الفراغ  -٥

 .حتسن االجتاهات حنو املدرسة وكذا العالقات مع املعلمات  -٦

 .تعمل على إثراء املناهج الدراسية  -٧

 .تنمي الرغبة يف البحث والتنقيب لدى الطالبات  -٨

دورهم يف املشاركة يف األمور املدرسية ، وكذا تزيد من فرصة تزيد من تقدير أولياء األمور ل -٩
 .  ٥٢٧ – ٥٢٦ص ص " مشاركتهم يف تعليم أبنائهم 

  دور املعلم يف إجناز الواجبات املرتلية

أنه لكي يساعد املعلم تالميـذه علـى إجنـاز    ) " م  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(يؤكد زيتون      
 :و يف منازهلم عليه القيام باملهام التالية واجبام املرتلية سواء يف داخل الفصول أ

على املعلم أن يقوم بالتجوال بني الطلبة أثناء تأدية الواجب لتقدمي املساعدة الالزمة لكل من  -١
 .حيتاجها منهم 
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أن يعد املعلم الواجب بعناية فائقة ، وبشكل هادف ، فإذا أسرع يف إعداده أصبحت أمهيته  -٢
ش ، وإذا كان الواجب طويال أو صعبا أو مكررا سبب عند الطلبـة  وفائدته موضع جدل ونقا

 .الضيق والتربم ، وفتور احلماسة للعمل 

ميكن أن يقدم واجبات متعددة لطلبة متعددين يف الصف أو موعة منهم كما ميكن اللجوء  -٣
ة عامة ، أو إىل عملية التفريد يف إعطاء الواجب ، أي أن نعطي لكل فرد واجبا معينا بعد حماضر

 .بعد نقاش وحوار عام 

على املعلم أن يراقب عمل كل طالب ليقف على مدى صحته ، وبشكل مستمر ، وإذا كان  -٤
فقد بينت . الواجب طويال جلأ إىل تدقيق كل جزء منه يف حينه ودون انتظار إلمتام الواجب كله 

أقوى تأثري للواجب عندما  دراسات التحليل البعدي خلمسة عشر دراسة عن الواجب املرتيل أن
 .يضع املعلم درجات عليه أو يعلق عليه مبالحظات 

أن ال يغفل املعلم املشاريع اجلماعية ، وقد يلجأ إىل أن يسند إىل كل طالب يف اموعة جزءا  -٥
 .معينا من هذا املشروع ، حبيث تكون اموعة كلها مسؤولة مسؤولية مجاعية عن إجناز املشروع 

أن مننح الطلبة حرية اختيار الواجب ، ففي ذلك ما يسـاعدهم   –ومن حني آلخر  –ن ميك -٥
 . ٦١٢ – ٦١١ص ص " على حتمل املسئولية واإلحساس ا 

قـد ينظـر   " أنه )  ١٩٩٦عدس ، (نقال عن ) م  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣( ويضيف زيتون -٧
، وأن املكافأة على القيام بعض الطلبة إىل الواجب املدرسي وكأنه جمرد أشغال للوقت وليس غري 

 . ٦١٢ص " به هي جمرد القيام بواجب جديد 

باملهـام   ناملرتلية حينما قم نوقد قامت الباحثة واملعلمة وساعدت التلميذات على إجناز واجبا
السابقة مجيعها واستفادت الباحثة حينما راقبت عمل كل طالبة ووقفت على مـدى صـحته ،   

لواجب طويال جلأت إىل تدقيق كل جزء منه يف حينه ودون انتظار وبشكل مستمر ، وإذا كان ا
حىت يكون له أقوى تأثري للواجب عندما تضع الباحثة درجات عليه أو تعلق . إلمتام الواجب كله 

 .عليه مبالحظات وقد قامت الباحثة بذلك 

 :خصائص الواجب املرتيل اجليد 

عـايش  (نقال عـن  )  ٦١٤ – ٦١٢م ، ص ص  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(يوضح زيتون      
أنه ليس املهم أن نكلف التالميذ القيام بنسخ الدروس عدة مـرات أو  )  ١٩٧٦والفحماوي ، 
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إمنا املهم أن يكون الواجب أو التعيني مفيدا ، هادفا ، فعاال وله مـردود  . حل عدد من املسائل 
فة خصائص التعيني اجليد ويف سبيل ذلك أنفق عدد من املربني الوقت واجلهد واملال ملعر. تعلمي 

 :، وفيما يلي أبرزها وقد قامت الباحثة بتطبيقها 

ضرورة ربط التعيني بفلسفة التربية والتعليم وأهدافها املعمول ا يف البلد ويف املدرسـة   : أوال 
 .لذا يتعني على املعلمة دراسة ما يطمح إليه التعليم يف بلدا ويف مدرستها . ذات العالقة 

زيادة منو التلميذة أو حتصيلها بالنسبة للمواد واخلربات اليت تتم يف املدرسـة بإعطائهـا    :اـثاني
وبعبارة أخرى إغناء اخلربات املدرسية عن طريق وجوه النشاطات الـيت  . تعيينات بيتيه مكملة 

 .يتمكن من القيام ا يف البيت واملتصلة بتلك اخلربات 

أن عملية التعلم تتم يف كل مكان ، يف املدرسة ويف الشارع : اإلميان باملبدأ الذي يقول  :اـثالث
 .ويف البيت 

 . يستحسن أن تقوم التعيينات على أساس من التخطيط املشترك بني املعلمة والتلميذة  :اـرابع

تنمو التعيينات وتكرب مع منو التالميذ وكربهم ، فالتعيينات اليت تعطي لتلميذ الصـف   :خامسا 
ئي ليس كالتعيينات اليت تعطي لتلميذ الصف السادس االبتدائي أو الثالث اإلعدادي الرابع االبتدا

 ) .إلميان(قد ال تكون مناسبة ) البتهال(والتعيينات اليت تعطي 

 . نوعلى العموم تنمو التعيينات وتزداد كما وكيفا بنمو التلميذات وازدياد نضجه

فال بد من أن يكافئ املعلم . عيني أمر مستحسن عنصر الثواب أو املكافأة على إجناز الت :سادسا 
تالميذه على إجناز التعيني ، واملكافأة أو الثواب هلا أشكال وأنواع شىت ، ولكـن ال جيـوز أن   
تستخدم بإفراط حبيث ينسي التلميذ أن اهلدف الرئيسي هو التحصيل اجليد ، أو اخلربة السليمة 

 .ال اجلائزة أو نيل رضا املعلم فقط 

تكون التعيينات فعالة إذا ساعدت التلميذ على الشعور بأنه يستفيد منها ، أداء وخربة ،   :ا سابع
 .وإال كانت عامال يولد القلق والتوتر واالنفعال عند بعض التالميذ 

 :أمهية الواجب 

ـ  " أن ) م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩( يذكر جان      اء ـالغرض األساسي والرئيس مـن إعط
الطلبة على تطبيق ما تعلموه على مواقف جديدة ، وغالبا مـا يكونـه   الواجبات، هو تدريب 
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الواجب عبارة عن تكرار وترديد وإعادة لعناصر الدرس ، تؤدي إىل تثبيت املعلومات يف نفوس 
الطلبة ، وإىل تعميق فهمهم للعناصر الرئيسة فيه ، مما يؤدي إىل سهولة استدعائها من جهة ، وإىل 

 . ٢٠٨ص " ها يف املواقف الطبيعية يف عامل الواقع ، من جهة أخرى إمكانية االستفادة من

 :أغراض الواجبات 

إىل أنه يصنف املربـون  )  ٢١١ – ٢٠٨ص ص  –م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩( يذكر جان     
أنواع الواجبات اليت يكلف الطلبة ا على أساس ما يستهدفه املعلمون ، وما يرمون لقياسـه ،  

 : ومنها ما يلي 

 :الفحص واالختبار ) أ ( 

حيتاج املعلم يف بعض األحيان إىل فحص معلومات الطلبة واختبار مقدار ما تعلموه ، إلعطائهم     
الدرجات اليت يستحقوا يف األعمال الفصلية واملشاركات الصفية ، فيقوم بتقدمي اختبار يعلمونه 

 . ، مث يقوم بتصحيحه وتقدير درجاته Take home examيف املرتل 

 : قياس مدى الفهم واالستيعاب ) ب ( 

هنا يكون الواجب لغرض التأكيد من فهم الطلبة للدرس واستيعام الرئيسية وميكن أن يكون     
 :الواجب لقياس أحد األغراض التالية ومنها 

يطلب املعلم من الطلبة شرح الفكرة اليت جاءت يف الكتاب املقـرر ، وتوضـيح   : الشرح  -١
وميكن ملعلمي العلوم ، االستفادة من هذا . ها أو تعريف بعض املصطلحات أو القوانني املقصود من

 .النوع من الواجبات 

يطلب املعلم من الطلبة عمل التطبيقات الالزمة للتأكد من فهمهم للقواعـد أو  : التطبيق  -٢
علمية ، واملواد اليت القوانني املعطاة يف الكتاب املقرر ، ويظهر هذا النوع بشكل خاص يف املواد ال

 .حتتوي على قواعد أو قوانني عامة حتكمها 

يطلب املعلم من الطلبة القيام بتكرار أداء معني للتدرب عمليا على أداء مهارات : التدريب  -٣
 . وهنا قد يكون الواجب حتريريا أو شفويا أو عمليا . معينة بغرض إتقاا 

 .ط بني األسباب والنتائج ، وتعليل احلقائق يطلب املعلم من الطلبة الرب: الربط  -٤
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وميكن . وتكون بنقل األفكار من لغة إىل لغة أخرى ، أو حتويلها من شكل إىل آخر : الترمجة  -٥
 . ملعلم املواد العلمية إعطاء الطلبة الواجبات املناسبة من هذا النوع 

ألشياء أو املوضوعات ، وتقدير وفيه يطلب املعلم من الطلبة إصدار احلكم على ا: التقومي  -٦ 
وميكن ملعلم املواد العلمية االستفادة من هذا النوع يف إعطـاء الطلبـة   . قيمتها ومدى جودا 

 . الواجبات املناسبة 

 : صفات الواجب اجليد 

إنه حيتـاج املعلـم إىل   )  ٢١٣ – ٢١٢م ، ص ص  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩( يوضح جان     
وهذه الواجبات مفيدة . ملرتلية للتأكد من استيعاب الطلبة للدرس إعطاء الطلبة بعض الواجبات ا

 :  جدا خصوصا إذا اتصفت بالصفات اآلتية 

جيب أن يتفق املعلم على الواجبات املرتلية مع الطلبة أثناء سري الدرس ، وهم شاعرون أم  -١
 .يف حاجة إىل القيام ا يف املرتل 

ا من حيث ماذا جيب عمله ، وكيف يتم عمله ، وموعد جيب أن يكون املطلوب واضحا متام -٢
 .تقدميه 

جيب على املعلم أال يعني واجبات كثرية جدا ، ترهق كاهل الطلبة ، مما يؤدي إىل إمهاهلـا ،   -٣
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى جيب أال تكون الواجبات قليلة .  ويعجز هو عن تصحيحها بدقة 

فاألسئلة جيب أن تكون . ذلك سيؤدي إىل استهتار الطلبة ا  جدا ، ال تؤدي الغرض منها ، ألن
 .معقولة كما ، ال ضرر وال ضرار 

. جيب على املعلم أال يعطي واجبات صعبة جدا حبيث تكون نتيجة أكثر الطلبة فيها سـيئة   -٤
لطلبة وباملقابل ، جيب أال تكون األسئلة سهلة جدا ، ال تتحدى تفكريهم ، مما يؤدي إىل استهتار ا

 .وإمهاهلم يف أدائها ، فخري األمور الوسط 

حاول قدر املستطاع أن يكون الواجب املرتيل مرنا حبيث يتناسب مع الفروق الفردية فـال   -٥
 .تطلب من اجلميع أسلوبا واحدا وال نتوقع من اجلميع مستوى واحدا من اجلودة واإلتقان 

ن التعقيد والغموض مـع البعـد عـن    جيب أن يكتب الواجب بلغة سهلة بسيطة خالية م -٦
استخدام األلفاظ اليت حتتمل أكثر من معىن حىت يستطيع مجيع الطلبة فهمه فهما واضحا ومتساويا 

 .، حىت يتمكنوا من أدائه بالشكل الذي حيقق الفائدة املرجوة فيه 
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أن يكون الواجب موجز الصياغة ، ولكن بشرط أن حيتـوي علـى مجيـع التفصـيالت      -٧
 .ليمات الكافية اليت متكن الطلبة من فهم املطلوب عمله والتع

 :بعض األسئلة األخرى املهمة اليت تشغل بال املعلمات حول الواجبات املرتلية 

 :نعرض فيما يلي هلذه األسئلة الواحد تلو اآلخر متبوعا كل منها بإجابة عنه 

بوعيا ؟ ومـا الـزمن   ما عدد املرات اليت يكلف ا الطالبات بالواجب املرتيل أس -١
 املطلوب قضاؤه ألداء كل منها ؟ 

عدد املرات اليت يقترح أن تكلف الطالبات ا ) " م  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يعرض زيتون      
 :بالواجبات املرتلية والزمن املطلوب قضاؤه إلجناز كل منها 

يستغرق  واجب واحد إىل ثالث واجبات يف األسبوع ، ال) االبتدائي( ٣-١الصفوف من  -١
 .دقيقة  ١٥أداؤه أكثر من 

واجبان أو أربعة واجبات يف األسبوع ، يتطلب كل واجب ) االبتدائي( ٦-٤الصفوف من  -٢
 .دقيقة ألدائه  ٤٥ -١٥من 

ثالثة أو مخسـة واجبـات يف األسـبوع ،    ) : متوسط  /االعدادى ( ٣ -١الصفوف من  -٣
 . دقيقة ألدائه )  ٧٥ -٤٥(ويتطلب كل واجب من 

أربعة إىل مخسة واجبات يف األسبوع ، يتطلب كل واجب ) : الثانوي( ٣ – ١الصفوف من  -٤
 . ٥٢٩ – ٥٢٨ص ص " دقيقة ألدائه )  ١٢٠ – ٧٥(من 

 هل جيب تعيني الواجب املرتيل يف كل درس ؟  -٢

تعيني الواجب املرتيل لكل درس إال أنـه قـد   ) " م  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يفضل زيتون      
وال خالف ذلك فقد يعني الواجب الواحد ألكثر من درس معا وذلك حسب تقدير تقتضي األح

 . ٥٢٩ص " املعلم هلذا األمر 
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 ما الوقت املالئم لتعيني الواجب املرتيل يف الدرس ؟  -٣

أا تتعدد اآلراء حول توقيت تعـيني الواجـب   ) " م  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يشري زيتون      
 :املرتيل يف الدرس كما يلي 

حىت ال تنسى الطالبات كتابة ) احملاضرة /بداية احلصة (البعض يرى أن أنسب وقت هلذا هو  -
املطلوب هلذا التعيني حيث يكون انتباههم عاليا يف هذه البداية كما يربر هؤالء وجهة نظرهم بأن 

حتمال إعطاء الواجب يف البداية جيعل الطالبات منتبهات ملا يقال أثناء شرح مناقشة الدرس ، ال
أن يكون لذلك صلة بالواجب املرتيل فيسهل عليهم حله بعد ذلك ، وهم يرون أيضا أن املعلمة 
تكون مشغولة أثناء الدرس ، ويف ختامه ومن مث فقد ينسى تعيني الواجب أو يعطيه للطالبات على 

 . عجل عند مساع جرس انتهاء احلصة 

 )           اء شرح الدرس أو مناقشته أثن(يف حني يفضل آخرون أن يكون تعيني الواجب  -

فعندما تنتهي املعلمة من تعليم إحدى نقاط الدرس الذي تتطلب تعيني واجب ، عندئـذ يعـني   
كما قد حيدث أن تعني املعلمة الواجب أثناء شرح الدرس . الواجب اخلاص ذه النقطة يف التو 

ح الوقت مبناقشة السؤال أو حـل  أو مناقشته عقب إثارة الطالبات لسؤال أو مشكلة وال يسم
 .املشكلة ، عندئذ قد تعني املعلمة واجبا خيص السؤال أو املشكلة هذه 

، حيث تكون املعلمة على ) ختام الدرس(بينما يؤيد البعض فكرة أن يكون تعيني الواجب يف  -
 دراية مبدى فهم الطالبات للدرس وحتصيلهم لنقاطه ، ومن مث حتدد ما الـذي جيـب تكليـف   

 .الطالبات به من مهام وأنشطة مرتلية 

وخالصة الرأي أن أي وقت تراه املعلمة لتعيني الواجب املرتيل يكون مناسبا هلا ولطالا يكون هو 
 . ٥٣٠ – ٥٢٩ص ص" الوقت املناسب 

 ما األسلوب املناسب إلعالم الطالبات بالواجب ؟ -٤

م الطالبات باألنشـطة أو املهـام   إنه ميكن إعال) " م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يشري زيتون      
 :املتضمنة يف الواجب املرتيل بأي من األساليب التالية 

أجهزة العرض يف الصف  /وحنوها من أدوات ) سبورة إضافية (كتابة الواجب على السبورة  -أ
 .املشار إليها ضمن مهارة تلخيص الدرس 
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 .إمالء الواجب شفاهة للطالبات  -ب

عه على الطالبات وهو أفضل أسلوب من حيث توفري وقت الدرس إال طباعة الواجب وتوزي -ج
 .أنه مكلف اقتصاديا 

الشخصي املتضـمن تـدريبات أو مسـائل    ) الكمبيوتر(إحالتهم إىل أحد برامج احلاسوب  -د
 . ٥٣٠ص " مطلوب حلها 

  أين يسجل الطالبات اإلجابة عن أسئلة الواجب املرتيل ؟ -٥

أنه ميكن للطالبات تسجيل تلك اإلجابة علـى  ) " م  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يوضح زيتون      
 : النحو التايل 

 .كتابتها يف كراس خاص يسمى كراس الواجب جتمع فيه مجيع حلول واجبات املادة  -أ

كتابتها يف أوراق منفصلة خيص كل منها واجبا معينا وقد حتفظ جممعة يف ملف خاص بعـد   -ب
 .ذلك

الشخصي املتضمن تدريبات أو مسائل مطلوب ) الكمبيوتر(سوب ج احلاـإدخاهلا يف برنام -ج
  ٥٣١-٥٣٠ص ص " حلها، ومن مث طباعتها إذا تطلب األمر ذلك 

 مىت جيب مناقشة اإلجابة عن أسئلة الواجب املرتيل ؟  -٦

أنه توجد وجهتا نظر تتعلقان بالتوقيت املناسب ) " م  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يوضح زيتون      
 :قشة أسئلة الواجب املرتيل الذي سبق تكليف الطالبات اإلجابة عنها منا /ملراجعة 

يرى أصحاا أنه من األفضل مناقشة حلول أسئلة الواجب مع الطالبـات يف بدايـة    :األوىل 
الدرس اجلديد ، ويعللون ذلك بأن البدء يف تعلم الدرس اجلديد ال ينبغي أن يتم بدون متكـن  

بق ، فكل درس مبين على ما قبله عادة ، ومادام هذا التمكن من الطالبات من تعلم الدرس السا
عدمه ميكن أن يتضح من مدى صحة إجابة الطالبات على هذه األسئلة لذا فإن مناقشة حل هذه 

 .األسئلة يف بداية الدرس يعد ضروريا 
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يـؤدي   ويرى أصحاا أنه من األفضل مراجعة أسئلة الواجب يف اية الدرس ، حىت ال :الثانية 
إخفاق بعض الطالبات يف أداء اإلجابة عنها بالشكل املرغوب فيه إىل تقليل دافعيتـهم لـتعلم   

 .الدرس اجلديد 

ص " وكال وجهيت النظر مقبول ، واألمر متروك للمعلمة لتختار إحدمها وفق تقديرها اخلـاص  
٥٣١ . 

 كيف ميكن للمعلمة مراجعة الواجب املرتيل ؟ -٧

أنه توجد عدة أساليب ميكن للمعلمة األخذ ـا  ) " م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يشري زيتون      
 : مناقشة أسئلة الواجب املرتيل مع طالا تذكر منها  /ملراجعة 

ومبقتضاها تتوىل املعلمة أو أحد الطالبات ذكر اإلجابـات الصـحيحة    :املراجعة الشفوية  -أ
 .ا على شكل كلمة أو عبارة قصرية لألسئلة شفاهة لبقية الطالبات إذا ما كانت اإلجابة عنه

وفيها تعرض املعلمة اإلجابة الصحيحة على الطالبات مكتوبة علـى   :املراجعة السبورية  -ب
السبورة أو ختتار بعض الطالبات حلل بعض أسئلة الواجب على جانب من السبورة إذا كانـت  

 .اإلجابة مطولة 

وزع املعلمة على الطالبات مناذج مطبوعـة  وفيها ت :املراجعة عن طريق النماذج املطبوعة  -ج
تتضمن حلوال صحيحة ألسئلة الواجب املرتيل واملعدة من قبل املعلمة أو من قبل بعض الطالبات 

 . املتفوقات حتصيليا 

وتتوقف اختيار املعلمة على أي منها على كم الواجب املرتيل ووقت الدرس والكلفة االقتصادية 
 . ٥٣٢-٥٣١ص ص " لكل منها 

 هل جيب جتميع كل كراسات الواجب من الطالبات لتصحيحها ؟  -٨

أنه يقوم بعض املعلمني جبمع كراسات الواجب ) " م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يوضح زيتون      
قراءة  ايوميا وهذا عمل روتيين جمهد ألن املعلمة تتحمل أعباء تدريسية كاملة ، فكيف نطلب منه

 .أو كل هذه الكراسات 

هذه  تطالبة ، فإذا كان) ٣٠(كل فصل به . املعلمة تقوم بالتدريس خلمسة فصول فلو فرضنا أن 
ـ  ) ٩٠٠(، أو ) ٧٥٠(مـع  جتأن  ااملعلمة جتمع كراسات الواجب يوميا ، فمعىن ذلك أن عليه
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وهذا (فإذا قضي دقيقة واحدة يف قراءة كل كراس . كراس أسبوعيا ، حسب عدد أيام الدراسة 
ساعة كل أسـبوع يف   ١٥-١٢ستغرق ت، فإنه سوف ) هلا معىن  وقت قليل لكتابة مالحظات

هذا باإلضافة إىل أعباء الدروس اليومية ، وإعداد االختبارات ، وبعض األعمال . قراءة الواجب 
 .املدرسية األخرى 

قرأها بعناية ، ألنـه إذا كـان تعـيني    تمع كراسات قليلة وجتولذلك فمن األفضل للمعلمة أن 
أي ما دام أن الواجب يعني ، فيجـب أن  . ا فإن تصحيح الواجب أيضا مهم الواجب أمرا مهم

ونظرا للجهد الكبري املطلوب يف قراءة الواجب وعمل مالحظات ذات معىن على كل . يصحح 
 .كراس ، فيفضل جتميع نسبة صغرية من واجبات الطالبات يوميا 

املعلمة دراية ووعي مبستوى تقـدم  وبقراءة عينة خمتلفة من واجبات الطالبات يوميا تتكون لدى 
 .كل الطالبات يف الفصل 

ويف بعض الفصول قد ال يكون هناك ضرورة لتجميع كراسات الواجب لبعض الدروس ، وميكن 
قـرأ  تر بني الصفوف أثناء عمل الطالبات أو حلهم لبعض املسائل يف الفصـل ، و متللمعلمة أن 

سريعة ممكنة إذا كان الواجب ميكن فحصـه  وهذه القراءة ال. بسرعة بعض كراسات الواجب 
 .  ٥٣٣ – ٥٣٢ص ص " مبجرد النظر 

 ما الذي جيب عمله عند تصحيح الواجب املرتيل ؟ -٩

قرأ الواجب املرتيل تيتوجب على املعلمة أن " أنه ) م  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يؤكد زيتون      
وكتابة تعليقـات   –أن أمكن  –قوم بتسجيل مالحظات تفصيلية عليه تللطالبة الواحدة بعناية و

توجب عليها وبعد قراءـا لعينـة مـن    يإن كان ذلك مفيدا كما  اتشجيعية وتقدير درجات هل
كراسات الواجب أن تسجل يف سجل خاص األخطاء الشائعة أو املفاهيم اخلاطئة اليت وقع فيها 

 .  ٥٣٣ص " الطالبات وتعمل على تصحيحها لديهم يف بداية الدرس اجلديد 

 كيف يتم التعامل مع مشكلة غش الواجب املرتيل ؟  -١٠

يوجد عدة أساليب للتعامل مع تلك املشكلة " أنه ) م  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يذكر زيتون     
 :نذكر منها 
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ه معا ، وعلـى  انسختالواجب ل اهت أعطيتوالطالبة ال ت غشيتالتحدث مع كل من الطالبة ال -أ
ستفسار منهما عن أسباب قيامهما بذلك وتذكريهما بقيمة انفراد واطالعهما على الدليل ، واال

 .األمانة يف حياة اإلنسان 

 إنذار الطالبتني املشار إليهما أو معاقبتهما بإحدى العقوبات إن تكرر منهما ذلك  -ب

 .تكليف الطالبة الغشاشة حل الواجب املرتيل يف املدرسة أثناء الفسح أو بعد انتهاء الدوام  -ج

ـ ختصص وا -د  – ٥٣٣ص "  اجبات مرتلية للطالبة الغشاشة ختتلف يف مهامها عن بقية زمالئه
٥٣٤ . 

  ماذا نعين مبهارة تعيني الواجب املرتيل ومعاجلتها

اليت تقوم ) األداءات(أا جمموعة السلوكيات ) " م  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يعين ا زيتون      
طيات املواقف التدريسية واملتعلقة بوضـع  ا املعلمة بدقة وبسرعة وبقدرة على التكيف مع مع

اللوائح املنظمة للواجب املرتيل والتخطيط له وطرحه وتصحيحه ومناقشته مع الطالبات مبا حيقق 
الواجبـايت  : " أفضل نتائج تعلمية منه لدى الطالبات وتظهر هذه السلوكيات يف أداء املعلمـة  

 .  ٥٣٥ص"  الفاهم شغله 

 "   الواجبايت الفاهم شغله" 

وهو الذي يؤمن بأمهية الواجبات املرتليـة يف  ) " م  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(يوضح زيتون      
عملية التعلم والتعليم ويعتقد يف تأثرياا اإلجيابية يف هذه العملية ، ويعمل على إحداثها ويسعى 

 . ا كما أنه يتحمس لتلك الواجبات ويرغب الطالبات فيه. دوما للحد من تأثرياا السلبية 

وقد ترى االقتداء ذه السلوكيات . وسنعرض فيما يلي ألبرز سلوكيات هذه املعلمة 
 .أو ببعضها حسب ظروف وواقع املواقف التدريسية اليت سوف ختربها فيما بعد 

يضع الئحة للواجبات املرتلية ويكتبها على إحدى اللوحات املعلقـة بالصـف ، ويـذكر     -١
 :تضمن هذه الالئحة قواعد صفية تتعلق باألمور التالية الطالبات ا من حني آلخر وت

مىت يتم تسليم الواجب؟ طريقة تسليم الواجب،أساليب مناقشة الواجـب يف الصـف، نظـام    
املكافأت واحلوافز املنوحة للطالبات املتميزين يف إجناز الواجب ، العواقب اليت تطبق على عـدم  
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ل من الغري ، وغري ذلك من القواعد ذات العالقة تسليم الواجب يف موعده ، وعلى الغش والنق
 بالواجبات املرتلية

يضع تصورا للمهام واألنشطة اليت يتضمنها الواجب املرتيل أثناء ختطيطه للدرس، ويسـجل  -٢
ويراعي عند اعداد هذا التصـور  . هذا التصور كأحد عناصر إعداد الدرس يف كراس التحضري 

 :املعايري التالية 

 .ذه املهام واألنشطة بأهداف الدرس ، حبيث تسهم يف حتقيق هذه األهداف ارتباط ه -أ

 .صياغة املهام واألنشطة بلغه سهلة قابلة للفهم من قبل الطالبات  -ب

مستوى صعوبة تلك املهام واألنشطة مناسب حبيث ميكن اجنازها من قبل معظم الطالبـات   -ج
 .      بقليل من العون من قبل اآلخرين

مهام : ا متعددة قدر االستطاعة فتشمل أكثر من صورة من الصور اآلتية سالفة الذكر كو -د
وأنشطة حتضريية ، مهام وأنشطة تدريبية ، مهام وأنشطة تطبيقية ، مهام وأنشطة إثرائية مهـام  

 . وأنشطة تقوميية 

 .يف وقت قصري نسبيا يف حدود الساعة  –إن أمكن  –ميكن إجنازها  -هـ 

على مهام وأنشطة موحدة يكلف ا كل الطالبات ومهام وأنشـطة   –إن أمكن  –ا إشتماهل -و
 .اختيارية ، ختتار منها الطالبة ما يتناسب مع اهتماماا واحتياجاا 

أن تشتمل أيضا على مهام وأنشطة مجاعية ، تشترك أكثر من طالبة يف حلها إضافة إىل املهام  -ز
 .واألنشطة الفردية 

لة للتعديل أو اإلضافة إليها حسب سري التدريس ، فمثال قد ال جيد مربرا لتكليفهم كوا قاب -ح
مبهام وأنشطة معينة تتعلق بإحدى املهارات حمل التدريس مادام قد وجدهم متكنوا من أداء هذه 

كما قد يضيف مهام وأنشطة جديدة غري خمطط هلا من قبل يف حالـة بـروز   . املهارة يف الصف 
 .ئلة جديدة تتطلب حبثا من الطالبات وال يسمح وقت الدرس حبلها أو مناقشتها مشكالت أو أس

 مشوهلا على مهام وأنشطة من خارج الكتاب املدرسي إضافة لتلك املوجودة به  -ط

خالل تنفيـذ الـدرس    –يراعي املبادئ التربوية اخلاصة بإعالم الطالبات بالواجب املرتيل  -٣
 : واليت من أمهها  –اجلديد 
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وحسب ظـروف  ) يف أول الدرس أو أثناء الدرس أو ايته ( اختيار الوقت املالئم لطرحها  -أ
ومبقتضـاه  " اإلنذار املبكر"أمساه  Techniqueولقد ابتكر معلمنا أسلوبا . املوقف التعليمي 

ذلك وذلك عن طريـق   الطرح الواجب املرتيل إذا فا ايتم تكليف أحد طالبات الصف بتنبيهه
 " . واجب"وهي بداية كلمة " و"على شكل حرف  اذه الطالبة بإشارة بأصابعهقيام ه

 /كتابته على السبورة أو غريها من أدوات (اختيار األسلوب املناسب لطرح الواجب املرتيل  -ب
وذلك حسب ظـروف  ) أجهزة العرض ، إمالؤه ، توزيعه مطبوعا إىل غري ذلك من األساليب 

 . املوقف التعليمي 

 .على إجناز الواجب  امهيد لطرح الواجب بعبارات تنبه الطالبة وحتثهالت -ج

بالتعليمات املطلوبة بإجناز الواجب بنجاح ، مبا يف ذلـك حـل    نإرشاد الطالبات وتزويده -د
 . سؤال أو مترين من الذي يتضمنه الواجب على سبيل املثال 

املطلوب منهم إجنازه يف تلك  جييب عن استفسارات الطالبات اليت يطرحوا بقصد فهم -هـ 
 .الواجبات 

يصحح كراسات أو أوراق من الواجبات املرتلية بنفسه لكل طالبات الصف ، فإن تعـذر   -٤
ـ  ) االنقاذ السريع(عليه ذلك جنده يستعني بفرقة   اليتوهم جمموعة من الطالبات املتفوقـات ال

ح عينة عشوائية من هذه الكراسات يساعدا يف ذلك ، كما قد يلجأ أحيانا إىل االكتفاء بتصحي
 :أو األوراق ويراعي أثناء التصحيح املبادئ التالية 

 . كتابة التعليقات املناسبة املشجعة  -أ

 .حتديد األخطاء الشائعة يف أداء الطالبات للواجب  -ب

 .حتديد األسلوب التدريسي املناسب لتصحيح هذه األخطاء  -ج

 .ة إن تتطلب األمر ذلك تقدير درجات للواجب لكل طالب -د

 .حتديد أمساء أفضل مخسة طالبات أدوا الواجب  -هـ

 . حتديد أمساء الطالبات الذين يعانون من صعوبات كبرية يف أدائهم للواجب  -ز

 .حتديد أمساء الطالبات الذين مل يتقدموا بالواجب  -ح
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رتيل الذي سبق للطالبات إجنازه مناقشة الواجب امل /يراعي املبادئ التربوية املتعلقة مبراجعة  -٥
 :من قبل ومن أهم هذه املبادئ 

 ) يف بداية الدرس أو ايته (ختصيص وقت حمدد وكاف للمراجعة  -أ

املراجعة الشفوية ، املراجعـة  (اختيار األسلوب املناسب للمراجعة من بني أساليب املراجعة  -ب
 . سب ظروف املوقف التعليمي وحب) السبورية ، املراجعة عن طريق النماذج املطبوعة 

وإذا كانت هنالـك  . تبيان األخطاء الشائعة يف إجابات الطالبات ومن مث تصويبها لديهم  -ح
صعوبة يف تصويب هذه األخطاء يف الصف فتوجه طالباا إىل حماولة تصويبها فيما بعد من خالل 

 .أساليب التدريس العالجي 

 .ستفسارات ختص الواجب إعطاء الفرصة للطالبات لطرح أي ا -د

 .، إن وجدت  نالواجب بكفاءة وتقدمي املكافأة هل نأجنز اليتاإلشادة بالطالبات ال -هـ

مشـكالت   نلديه اليتخيصص وقتا أثناء الفسحة أو اية اليوم الدراسي ملقابلة الطالبات ال -٦
تقدميه ، أو قيامها بنقله  تتعلق بالواجب ، واليت منها عدم قيام الطالبة حبل الواجب أو تأخرها يف

 . ٥٣٨ – ٥٣٧ص ص " من الغري، أو ضعفها يف أدائه 
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 بطاقة مالحظة عملييت طرح الواجبات املرتلية ومناقشتها

إىل بطاقة مالحظة عملييت طرح الواجبات املرتلية ) " م ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧(يشري زيتون      
 حثة يف دراستها وقد استخدمتها البا.  ٥٤٣ص " ومناقشتها 

 م
 السلوكيات املكونة للمهارة

 

 تقدير االداء

متكن  مالحظات
 )٢(تام 

متكن بدرجة 
 )١(متوسطة

عدم 
متكن 
 صفر

     ختتار الوقت املناسب لطرح الواجبات ١

     .ختتار األسلوب املناسب لطرحها  ٢

     متهد لطرح الواجبات بعبارات مرغبة ٣

لتعليمات املناسبة اليت متكن الطالبات تقدم اإلرشادات وا ٤
 .من إجناز الواجبات بنجاح 

    

جتيب عن استفسارات الطالبات املتعلقة بفهمهم للمطلوب  ٥
 .منهم إجنازه يف تلك الواجبات 

    

ختصص وقتا كافيا ملناقشة الواجب املرتيل املنجز سلفا من  ٦
 .الطالبات 

    

     .جعة إجابات الطالبات ختتار األسلوب املناسب ملرا ٧

     .تبني األخطاء الشائعة يف إجابات الطالبات  ٨

     .تصحح هذه األخطاء باألسلوب املناسب  ٩

تعطي فرصة للطالبات لطرح استفسارام حول هذه  ١٠
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 الالئحة املقترحة اخلاصة بالواجب املرتيل  -

 :بالنسبة لإلدارات التعليمية : أوال 

أن الواجب املرتيل هو أسلوب تعليمي مكلف وفعال )"  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(يشري زيتون      
ميكن أن يؤثر إجيابيا على مستوى التحصيل وعلى تنمية الشخصية كذلك ميكن أن يعمل كعامل 

 .ط بني املدرسة والبيت رب

 .وجيب أن خيدم الواجب املرتيل أغراضا خمتلفة حسب املرحلة الدراسية 

وبالنسبة للتالميذ الصغار جيب أن ينمي لديهم اجتاهات إجيابية حنو املدرسة ويرىب فيهم العادات 
 اجليدة واخلصال احلميدة ، وبالنسبة للتالميذ األكرب سنا جيب أن يسـهل علـيهم اكتسـاب   

 .املعلومات يف مواضيع معينة 

وجيب أن يكلف تالميذ مجيع املراحل الدراسية بأداء الواجب املرتيل ، ويكون اخللط بني الواجب 
 .اإلجباري والواجب االختياري أكثر نفعا 

وفيما يلي عدد املرات اليت جيب أن يكلف ا التالميذ والزمن املطلوب قضاؤه ألداء الواجبات 
 :اإلجبارية 

واجب واحد إىل ثالث واجبات يف األسبوع ال يستغرق أداؤه أكثر من  ٣-١الصفوف من  -١
 .دقيقة  ١٥

-١٥(واجبان أو أربع واجبات يف األسبوع يتطلب كل واجب مـن   ٦-٤الصفوف من  -٢
 .دقيقة ألدائه  )٤٥

 )٧٥-٤٥(ثالث أو مخس واجبات يف األسبوع يتطلب كل واجب من  ٩-٧الصفوف من  -٣
  .) املرحلة اإلعدادية أو املتوسطة ( ألدائه دقيقة 

 ات يف األسبوع يتطلب كل واجب مـن ـع إىل مخس واجبــأرب١٢-١٠الصفوف من  -٤
 .٦١٥ - ٦١٤ص ص ) " املرحلة الثانوية. (دقيقة ألدائه  )١٢٠-٧٥(
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 :بالنسبة للمدارس : ثانيا

ديد عدد مرات إعطاء جيب أن يوضح بالتح)"   ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(يوضح زيتون          
 .الواجب والزمن الالزم ألدائه وذلك اعتمادا على الظروف احمليطة خارج املدرسة 

ويف املدارس اليت تدرس ا عدة موضوعات من قبل عدد من املدرسني على كل مدرس أن يكون 
 :على علم باآليت 

 .راسية أيام األسبوع اليت ميكن فيها إعطاء واجبات مرتلية ختص مادته الد -١

 .الزمن املطلوب قضاؤه يوميا لكل واجب  -٢

 :وعلى اإلداريني أن يعملوا مبا يلي 

توصيل ما جاء يف الئحة الواجبات اخلاصة باإلدارة التعليمية وتلك اخلاصة باملدرسة ألولياء  -١
 .األمور 

 .مراقبة تنفيذ تلك اللوائح  -٢

 .واد الدراسية املختلفة إذا احتاج األمر عمل جدول للواجبات املرتلية للتنسيق بني امل -٣

 :وعلى املدرسني توضيح األمور التالية 

 . وجه العالقة بني الواجب وموضوع الدراسة  -١

 .الغرض من الواجب  -٢

 .أفضل الطرق املتبعة ألداء الواجب  -٣

 -٦١٥ص ص " ما الذي يتعني على التلميذ أداؤه لكي يثبت بأنه قد أدى الواجب كامال  -٤
٦١٦. 

 :بالنسبة للمدرسني : ثالثا 

 .أنه بالنسبة للمدرسني كالتايل ) م  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(يؤكد زيتون      

 .يؤدي مجيع التالميذ يف الفصل الواحد نفس الواجب مع وجود بعض االستثناءات  -١"
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جيب أن يتضمن الواجب واجبات إجبارية ، ويف حالة عدم تسلم الواجب اإلجباري فـإن   -٢
 .لك يستدعي فرض أنشطة عالجية بديلة ذ

جيب أن يتضمن الواجب كذلك واجبات اختيارية لكي توافق حاجات التالميذ فـرادى أو   -٣
 .كمجموعات 

ال جيب أن يقيم أي واجبات مرتيل ، فالواجب جيب أن يستخدم فقط ملعرفة املشاكل الـيت   -٤
يمات فرديا أو مجاعيا كل حسب مـا  تعمق تقدم التالميذ ، وكذلك للتمكن من إعطائهم التعل

 .يتطلبه 

تشمل الواجبات املرتلية املوضوعات الدراسية قبل وبعد تغطيتها داخل الفصل وليس فقط  -٥
 .تلك اليت متت مناقشتها يف نفس اليوم 

ال جيب أن يستخدم الواجب كوسيلة للتدريب على مهارات معقدة بل جيب التركيز علـى   -٦
جيـب  . ية بسيطة أو على تكامل املهارات اليت سبق للطالب التمكن منها مهارات أو مواد دراس

أن ال يعطي ويل األمر دورا رمسيا يف التدخل يف عمل الواجب إال نادرا ، بل جيب أن يطلب منه 
 .٦١٦ص " يئة اجلو الذي يساعد أبنه على أداء واجباته بنفسه 

 :الكتاب املدرسي :  احملور اخلامس
تاب املدرسي دورا مهما يف التعليم ، ويعترب أحد األركان األساسية اليت يستند إليها يلعب الك    

املنهج ، حيث يشكل الوعاء الذي حيوي املادة العلمية اليت يفترض أا األداة الرئيسة اليت تساعد 
 .التالميذ على بلوغ األهداف احملددة 

أنه ال ميكن أن نعتمد على )  ٢٢٨م ، ص  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨( يضيف كاظم وجابر      
الكتب وحدها دون استخدامنا لبقية الوسائل التعليمية ، فلم يعد املدرس والكتب املقررة هـي  
املصادر الوحيدة لتزويد التالميذ باخلربات التعليمية ، وإمنا هناك مصادر أخرى متعـددة مثـل   

ل هذه احلال هو أال يعتمد علـى  الوسائل التعليمية التكنولوجية احلديثة ، وواجب املدرس يف مث
مصدر واحد معني ، وأن يعمل على تزويد التالميذ خبربات تعليمية ومشوقة عن طريق استخدامه 

 . هلذه املصادر املختلفة ، وتنظيمها والتنسيق بينها مبا حيقق أكرب استفادة وأفضل تعليم 

 



 -

 :أمهية الكتاب املدرسي 

إىل الكتاب املدرسي )  ١٩٦ – ١٩٥، ص ص  م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(يشري السعدين     
الذي له أمهية ال جدال فيها وال غىن  عنه يف تدريس أي مادة دراسية، وترجع أمهيـة الكتـاب   

 :املدرسي اجليد يف تدريس العلوم إىل ما يلي 

 .أنه يقدم قدرا من املعومات واحلقائق املختارة بعناية وعلى أساس علمي  -١

سي للمدرس والتالميذ إطارا عاما للمقرر الدراسي كما يتصوره واضعي يقدم الكتاب املدر -٢
 ،املنهج لتحقيق األهداف املرغوب فيها 

يقدم الكتاب املدرسي قدرا مشتركا من املعلومات جلميع التالميذ واليت ينتظر أن يكتسبوا  -٣
 .يف هذه املرحلة 

 .هارات القراءة يتيح الكتاب املدرسي الفرصة لتدريب التالميذ على م -٤

 .الكتاب املدرسي اجليد يف العلوم جيعل التالميذ أكثر استعدادا وإقباال على تعلم العلوم  -٥

تعاجل كتب العلوم املشكالت البيئية ، مما يساعد الطالب يف وضع حلول هلـا والسـيطرة    -٦
 .عليها

تفكري والبحث يف املصادر إال أن االعتماد على الكتاب املدرسي فقط يضيع على التالميذ فرصة ال
 . املختلفة واالستزادة من املعرفة 

 سلبيات التعلم بالكتاب املدرسي 

 : سلبيات التعلم بالكتاب املدرسي  كاآليت) "م  ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨( يؤكد سالمة      

طريقة عرض املادة بأسلوب منطقي ، يؤدي إىل إعفاء املتعلم من اإلبداع والتفكري ، مبعـىن   -١
أن الكتاب املدرسي يقدم املادة بطريقة واحدة يف الغالب تركز على حفظ املعلومات وبذلك آخر 

 .حل املشكالت ، التفكري اإلبداعي وغريها : تلغي طرقا أخرى هامة يف التعلم مثل 

ختلو يف غالب األحيان من العمق يف طرح موضوعات الدراسة ، فهي تعرض املادة بشـكل   -٢
 .ة العلمية ، وتقدمي وجهات متعارضة ، وهذا يؤدي إىل روتني ممل سطحي خيلو من اإلثار
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درييب ـأغلب هذه الكتب ال تسمح لغريها من الوسائل التعليمية األخرى ، حىت اجلانب الت -٣
 .فيها ، ال يوجه املتعلم لوسائل تعليمية مناسبة له 

ا أعده فرد بعينه ، ألنـه  يف بعض األحيان ال يناسب هذا الكتاب مستوى املتعلم ، خاصة إذ -٤
 .يريد أن يثبت لغريه أنه قادر ومتمكن من مادته ، وينسى الفئة املستهدفة 

 .ال تقدم الكتب الدراسية يف الغالب مشكالت تثري اهتمام التالميذ  -٥

 .حمدود يف وجهة النظر اليت يقدمها ، وحمدود يف حمتواه  -٦

لم ، ولذلك يعتمدون على كتاب مدرسـي واحـد ،   ينظر إليه املدرسون على أنه اية التع -٧
 .  ١٦١ص " وبالتايل ال يشجع التالميذ على البحث 

 كيفية استخدام الكتاب املدرسي يف التعليم 

كيفية استخدام الكتاب املدرسي يف التعلـيم  ) " م  ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨( يذكر سالمة      
 : كاآليت

وهي مرتبطة أساسا باملنهج التقليدي الذي : درسي الطريقة التقليدية الستخدام الكتاب امل -١
يعتمد باألساس على طريقة التلقني واحلفظ للمعلومات ، وأن املدرس هـو املصـدر الوحيـد    
للمعلومات ، اليت يتلقاها من هذا الكتاب ، والطالب هو املتلقي  السليب الذي حيفظ ويستذكر 

م بتحقيق األهـداف واسـتخدام الوسـائل    معىن ذلك أن املدرس ال يهت. لينجح يف االختبار 
 .التعليمية

وبذلك : ببعض الوسائل التعليمية  –إضافة إىل الكتاب  –هناك طريقة تعتمد على االستعانة  -٢
فهذه الطريقة تنوع يف جماالت التعلم ، وتعترب الوسائل التعليمية جزءا ال يتجـزأ مـن طريقـة    

 . قترب من طريقة منحى النظم التدريس ، وليست شيئا كماليا ، وهي بذلك ت

طريقة ثالثة تعتمد على تزويد الكتاب املدرسي ببعض الرسـومات والصـور واخلـرائط     -٣
 . واإلحصاءات والرسومات البيانية حبيث تدعم وتلخص األفكار الواردة بشكل مكتوب 

تعاجل نـواحي  أما الطريقة التالية فهي تعتمد على تزويد املتعلم ببعض الكتب اإلضافية اليت  -٤
  . ١٦٢ص " خمتلفة من املنهاج 
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تود أن تشري الباحثة  أا تريد أن تقلل من استخدام الطريقة التقليدية الستخدام الكتاب املدرسي 
يف أداء الواجبات املرتلية سواء املوجودة بالكتاب املدرسي أو الواجبات املرتلية من قبل املعلمـة  

عليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل وتفعل استخدام اإلنترنت كوسيلة ت
 .  الدراسي 
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 الدراسات السابقة: ثانيا 

 مقدمة 

من اخلطوات املهمة للبحث العلمي مراجعة الدراسات السابقة للتأكد من أن مشكلته مل          
نظرية وإجراءات وأدوات ، لذلك تبحث من قبل ، واالستفادة منها فيما تتضمنه من خلفية 

مكتبة امللك فهد الوطنية ، مكتب التربية لدول اخلليج العريب ، ( اطلعت الباحثة عن طريق 
على هذه الدراسات ، ووضعت الباحثة هذه الدراسات يف ) وجامعة امللك سعود بالرياض 

 :حمورين 

 .ليم العام دراسات مرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي بالتع -١

 . دراسات مرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي يف التعليم اجلامعي  -٢

وسوف نستعرض فيما يلي هذه الدراسات من حيث هدفها األساسي والعينة واألدوات وأبرز  
و النتائج اليت توصلت إليها ، وترتبها الباحثة ترتيبا تارخييا من األقدم إىل األحدث وهي على النح

 : التايل 

  .دراسات مرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي بالتعليم العام: احملور األول 

حبـث   ٢٠٠١دونوفان، ويليام جوزيف، دكتوراه من جامعة بوردو، ديسـمرب،   -١
 .استخدام الطالب ملواد الدروس القائمة على شبكة اإلنترنت وفهم مفاهيم الكيمياء

ة لبحث استخدام الطالب ملواد الدروس القائمة على شبكة اإلنترنـت  هدفت هذه الدراس     
يتضمن موقع التصور وحل املشاكل مواد تدريسية للعديد من مواضـيع  . وفهم مفاهيم الكيمياء

وقد قدر . وكيمياء التنسيق" تنافر أغلفة أزواج اإلليكترون املتكافئة"الكيمياء املرئية مثل نظرية 
ام نظراً للعرض والتصور اللذان قدمهما واملواد واملعلومات املتوفران على الطالب املوقع بوجه ع

املوقع وألم شعروا أم كانوا يف حاجة إىل املساعدة يف الكيمياء، فالكثري من الطالب الذين مل 
يستخدموا املوقع شعروا أم ليسوا يف حاجة إىل املساعدة يف الكيمياء ومـن مث مل حيتـاجوا إىل   

ولقد كان كل من مستخدمي اإلنترنت وغري مستخدميه إجيـابيني يف  . ضايف للمساعدةمصدر إ
استخدامهم للموقع لتعلم الكيمياء، ولقد مثل الدافع عامالً أيضاً يف اختاذ الطـالب لقـرارات   

ولقياس فهم الطالب ملفاهيم الكيمياء، طرح على . استخدام املواد على املوقع أو عدم استخدامها
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ولقـد  . ئلة تتعلق بكيمياء التنسيق ورسم خرائط املفاهيم خالل اللقاءات الشخصيةالطالب أس
وقع مستخدمو املوقع يف عبارات غري صحيحة أكثر وذلك خالل مناقشة أسئلة كيمياء التنسيق، 
ولكن خرائط مفاهيم الطالب مل تظهر اختالفاً كبرياً فيما يتعلق بنسبة الروابط الصحيحة وغـري  

 .  الصحيحة

أثر االستخدام املرتيل لإلنترنت يف : " دراسة بعنوان) هـ ١٤٢١(دراسة احليلة  -٢  
وقد هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر االستخدام املرتيل  ".التحصيل الدراسي ملستخدميه 

لإلنترنت يف التحصيل الدراسي ملستخدميه ، واستقصاء أسباب ارتياد الطلبة املراهقني ملقاهي 
: ولتحقيق هذين اهلدفني استخدم الباحث أداتني جلمع بياناته مها . وجهة نظرهم اإلنترنت من 

كشوفات العالمات املدرسية للحصول على املعدالت العامة للطلبة أفراد العينة األوىل يف ثالثة 
طالبا من طالب الصف العاشر يف بعض املدارس احلكومية )  ٣٦( فصول دراسية، وبلغ عددهم 

لديهم اشتراك يف االنترنت ، واستبانة تكونت من أسئلة مفتوحة ، وزعت على واألهلية ممن 
( مــسنة ، وبلغ عدده) ١٨ –١٢(م بني ـمرتادي مقاهي االنترنت ، ممن تتراوح أعماره

 ، ) أربد  –جرش  –عمان ( طالبا يف بعض املدن األردنية ) ٨٠
ة بني متوسطات املعدالت وتوصلت هذه الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي

تعزي إىل طريقة تنظيم االستخدام  ١٩٩٨ / ٩٧العامة للطلبة يف اية الفصل الدراسي األول 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املعدالت العامة للطلبة يف . املرتيل لإلنترنت 

خدام املرتيل لإلنترنت ، تعزى إىل طريقة تنظيم االست ١٩٩٨ / ٩٧اية الفصل الدراسي الثاين 
ومن أجل حتديد مصدر هذه الفروق الدالة إحصائيا استخدم اختبار شافيه للمقارنات البعديه 
وكانت نتائج هذه املقارنات أن الفروق كانت دالة إحصائيا بني معدالت طلبة جمموعة إشراف 

موعة اليت ال ختضع الوالد مع استخدام االنترنت يومي اخلميس واجلمعة ، ومعدالت طلبة ا
ألي إشراف ، لصاحل اموعة اليت يشرف عليها الوالد ، وبني معدالت طلبة جمموعة إشراف 

ومعدالت طلبة اموعة اليت مل ختضع ألي . الوالد مع االستخدام املرتيل على مدار أيام األسبوع 
يل على مدار أيام إشراف ، ولصاحل اموعة اليت يشرف عليها الوالد مع االستخدام املرت

أما بني طلبة جمموعيت إشراف الوالد بغض النظر عن أيام االستخدام ، فلم تكن . األسبوع 
أي أن داللة الفروق بني متوسطات " شافيه " بينهما فروق ذات داللة إحصائية حسب اختبار 

معدالت جمموعات البحث ، كان مصدرها طلبة جمموعيت إشراف الوالد حيث كان أثرمها 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املعدالت العامة للطلبة يف اية . متساويا 

تعزى إىل طريقة تنظيم االستخدام املرتيل لإلنترنت ، ومن  ١٩٩٩ / ٩٨الفصل الدراسي األول 
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للمقارنات البعديه ، " شافيه " أجل حتديد مصدر هذه الفروق الدالة إحصائيا ، استخدم اختبار 
تضح أن الفروق كانت دالة إحصائيا بني معدالت طلبة جمموعة إشراف الوالد مع استخدام وا

اإلنترنت يومي اخلميس واجلمعة ، ومعدالت طلبة اموعة اليت مل ختضع ألي إشراف ، ولصاحل 
جمموعة إشراف الوالد وبني معدالت طلبة جمموعة إشراف الوالد مع االستخدام املرتيل على مدار 

أما . األسبوع ، ومعدالت طلبة اموعة اليت مل ختضع إلشراف الوالد مع االستخدام احلر أيام 
بني طلبة جمموعيت إشراف الوالد بغض النظر عن أيام االستخدام ، فلم تكن بينهما فروق ذات 

أي أن داللة الفروق بني متوسطات معدالت جمموعات " شافيه " داللة إحصائية حسب اختبار 
 .كان مصدرها طلبة جمموعيت إشراف الوالد ، حيث كان أثرمها متساويا البحث ، 

كما أظهرت هذه الدراسة أن السبب الرئيسي الرتياد الطلبة مقاهي اإلنترنت هو التسلية 
 .والترفية ولقضاء أوقات الفراغ 

فعالية استخدام االنترنت : " دراسة بعنوان ) هـ  ١٤٢٤( كما أجرى احلريب  -٣  
 " س اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية يف املدارس املتوسطة يف املدينة املنورة يف تدري

وهذه الدراسة شبه التجريبية هدفت إىل معرفة فعالية استخدام االنترنت يف تدريس     
وللحصول على املعلومات . اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية يف املدارس املتوسطة يف املدينة املنورة 

قام الباحث بتصميم موقع على االنترنت وضع عليه بعض دروس اللغة اإلجنليزية  الالزمة لذلك
طالبا من مدرستني خمتلفتني وقام بتقسيمهما إىل  ٦٠للصف الثالث املتوسط ، مث اختار عشوائيا 

 : جمموعتني 

دية طالبا للمجموعة الضابطة ومت تدريسهم الدروس املختارة بالطريقة  االعتيا ٣٠) أ(          
 . وبدون استخدام االنترنت 

طالبا للمجموعة التجريبية ومت تدريسهم الدروس املختارة باستخدام االنترنت  ٣٠) ب(         
 .كوسيلة مساعدة 

يف اية التجربة دخل طالب اموعتني اختبار حتصيلي لقياس أثر استخدام االنترنت     
 :لدراسة متوافقة مع أدبيات البحث ومن أمهها يف تدريس اللغة اإلجنليزية ، وكانت نتائج ا

توجد فروق ذات دالله إحصائية بني طالب اموعة التجريبية وطالب اموعة  -١      
الضابطة لصاحل اموعة التجريبية يف درجات االختبار التحصيلي البعدي ملهارة 

 .القراءة 
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      ٢- موعة توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعة التجريبية وطالب ا
الضابطة لصاحل اموعة التجريبية يف درجات االختبار التحصيلي البعدي ملهارة الفهم 

 ).معرفة معاين الكلمات وحل األسئلة العامة(
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعة التجريبية وطالب اموعة  -٣      

 .ختبار التحصيلي البعدي ملهارة الكتابة الضابطة يف درجات اال

استخدام احلاسب " دراسة بعنوان ) م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤( أجرى العريين  -٤  
اآليل واالنترنت يف التعليم الثانوي الواقع واملأمول دراسة ميدانية طبقت يف مدينة تبوك 

 "يف اململكة العربية السعودية 

تقنيات ، وكميات املعلومات اهلائلة اليت ميكن احلصول من خالل املعرفة ذا السيل من ال     
عليها، ومع تزايد أعداد مستخدمي احلاسب واإلنترنت يف العامل العريب فإن الفجوة تبقى كبرية 
بني االستخدام العاملي هلذه التقنيات واالستخدام العريب هلا ، والباحث من خالل هذا البحث 

دارسنا واجتاه طالب ومعلمي تلك املدارس هلذه التقنية يسعى إىل االطالع على الواقع يف م
والسعي لوضع لبنة يف هذا البناء الوطين ، من خالل التعرف على اجلوانب اإلجيابية واجلوانب 

 .السلبية ، وأخذ األفكار والتوجهات من داخل امليدان التربوي 

من املنهج  (survry studies)ولتحقيق ذلك استخدم الباحث الدراسات املسحية      
الوصفي وبالتحديد املسح املدرسي ، وتتكون عينة الدراسة من طالب ومعلمي املدارس الثانوية 
يف مدينة تبوك فقد مشلت العينة معلمني وطالب من هذه املدارس وذلك حملدودية عدد املدارس 

مم الباحث وإمكانية تغطيتها يف هذا املسح ، وذلك من خالل أسلوب العينة العشوائية ، وص
واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية . أمنوذجني لالستبانة أحدمها للطالب واآلخر للمعلمني 

 . V، اختبار أنوفا ، ومقياس بريسون ، ومقياس جاما ، ومقياس كرمير )  ٢كا(اختبار : التالية 

 :ومن خالل استجابات الطالب واملعلمني مت اخللوص إىل النتائج التالية      

% ٧٤من املعلمني يؤيدون التدريس املعتمد على احلاسب اآليل ، ويف املقابل %  ٧٠كثر من أ
من املعلمني مل يسبق هلم أن ذهبوا بطالم إىل معامل احلاسب اآليل ، كما أن غرف الصف خالية 

ثر من أجهزة احلاسب اآليل ، هناك القليل من املدارس مرتبطة باإلنترنت ، هناك طريقني مها األك
شيوعا لتعلم احلاسب اآليل مها الدراسة ومساعدة أحد الزمالء ، ميتلك النصف من الطالب 

أجهزة حاسب يف البيت ، غالبا ما يفضل الطالب استعمال احلاسب يف البيت ، ) العينة(واملعلمني 
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من املعلمني رغبة حضور % ٨٨ولدى ) إنترانت(نصف املدارس تقريبا لديها شبكة داخلية 
يف احلاسب اآليل واإلنترنت ، تزداد لدى الطالب واملعلمني استخدام تطبيقات احلاسب دورات 

 .اآليل على تطبيقات اإلنترنت 

يوصي الباحث بإقامة دورات للطالب واملعلمني مث يف مرحلة الحقة أولياء أمور الطالب ،      
تم باستغالل الشبكة العاملية تفعيل معامل احلاسب اآليل يف مجيع املواد ، زيادة املوضوعات اليت 

، وخاصة يف جمال البحث عن املعلومة ، يرى الباحث توفري الصيانة الدورية ملعامل ) اإلنترنت(
احلاسب لتؤدي رسالتها ، تشجيع الطالب واملعلمني على اقتناء حاسب شخصي يف املرتل ، 

 .يل وتيسري احلصول عليه ، إجياد مراكز لبناء الدروس عرب احلاسب اآل

أثر استخدام شبكة : " دراسة بعنوان ) هـ  ١٤٢٤( كما أجرت آل حممد  -٥
على حتصيل طالبات الصف األول ثانوي يف وحدة " االنترنت " املعلومات العاملية 

 ".احلج يف مقرر الفقه مبدرسة اململكة األهلية مبدينة الرياض  

على التحصيل ) االنترنت(اتية هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري استخدام الشبكة املعلوم
 .الدراسي 

كما حاولت الدراسة معرفة الفرق الزمين بني سرعة حتقيق طالبات اموعتني 
 .التجريبية والضابطة ألهداف وحدة احلج يف مقرر الفقه للصف األول الثانوي 

طالبة من طالبات الصف األول ثانوي مبدارس )  ٣٥( وقد بلغت عينة الدراسة 
األهلية ، قسمت إىل جمموعتني ، اموعة التجريبية لدراسة وحدة احلج يف مقرر الفقه اململكة 

طالبة ، واموعة الضابطة لدراسة الوحدة نفسها بالطريقة )  ١٧( عن طريق اإلنترنت وعددهن 
 . طالبة )  ١٨( التقليدية وعددهن 

 :ومن أهم نتائج الدراسة 

يف متوسطات حتصيل طالبات ) ٠٫٠٥(ية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائ -١  
الصف األول ثانوي يف وحدة احلج بني اموعة التجريبية اليت درست باإلنترنت ، وبني اموعة 
الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية يف املستويات املعرفية األوىل من تصنيف بلوم لألهداف 

 ) التذكر، والفهم، والتطبيق (
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يف متوسطات حتصيل طالبات ) ٠٫٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  -٢
الصف األول ثانوي يف وحدة احلج بني اموعة التجريبية اليت درست باإلنترنت ، وبني 

 .اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية يف جممل االختبار التحصيلي البعدي 
يف متوسطات حتصيل ) ٠٫٠١(و) ٠٫٠٥(حصائية عند مستوى وجود فروق ذات داللة إ -٣  

طالبات الصف األول ثانوي يف وحدة احلج بني اموعة التجريبية اليت درست اإلنترنت ، وبني 
اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية يف املستويات املعرفية األوىل من تصنيف بلوم 

بني االختبار القبلي ، واالختبار البعدي ، لكل جمموعة ) يق التذكر ، الفهم ، التطب( لألهداف 
 .وذلك لصاحل االختبار البعدي . وليس بني اموعتني 

تساوي اموعتني التجريبية والضابطة يف الزمن املستغرق لدراسة وحتقيق أهداف وحدة  -٤
 .احلج يف مقرر الفقه للصف األول ثانوي 

واقع " دراسة بعنوان ) هـ  ١٤٢٦ - هـ١٤٢٥(كما أجرى الزهراين  -٦
استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف تدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة 

 ".   نظر املعلمني واملشرفني التربويني 

 : أهداف الدراسة      

هدفت الدراسة بشكل عام إىل التعرف على واقع استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف تدريس 
اضيات باملرحلة الثانوية من حيث االستخدام ، واملعوقات ، واالجتاهات حنو استخدام الري

 .احلاسب اآليل واالنترنت يف تدريس الرياضيات 

باإلضافة إىل ذلك سعت الدراسة إىل التحقق من جمموعة من الفرضيات واليت تتعلق بتحديد ما 
: مجيع حماور الدراسة باختالف كل من  إذا كانت هناك فروق بني استجابات أفراد الدراسة إزاء

وكذلك الفروق بني ) مستوى اخلربة يف احلاسب اآليل  –سنوات اخلدمة  –املؤهل الدراسي (
 .وجهات نظر كل من املعلمني واملشرفني التربويني إزاء حماور الدراسة 

عداد الباحث مشرفا تربويا ، ومت بناء استبانه من إ ١٥معلما و ١٥٨وتكونت عينة الدراسة من 
لكل من املعلمني واملشرفني التربويني ، حيث مت التحقق من صدقها ومعامل ثباا الذي بلغ 

التكرارات ، النسب املئوية ، : ، ولغرض التحليل اإلحصائي مت استخدام كل من    ٠٫٩٤
البعدية ، املتوسطات احلسابية ، االحنرافات املعيارية ، حتليل توكي وحتليل دونيت سي للمقارنات 

 :وكان من أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي 
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استخدام احلاسب اآليل يف أداء األعمال الكتابية املتعلقة بتدريس الرياضيات بشكل عام كان  -١
متوسطا ما عدا استخدامه يف كتابة أسئلة االختبارات وإعداد قوائم بأمساء الطالب حيث كان 

 .رجة عالية االستخدام مرتفعا بد

استخدام احلاسب اآليل كان متدنيا وبدرجة كبرية يف مجيع جماالت استخدامه كوسيلة  -٢
تعليمية وكذلك يف تقومي حتصيل الطالب ما عدا استخدامه يف تصميم خطابات وشهادات شكر 

 .للمتفوقني حيث كان االستخدام متوسطا 

س الرياضيات كان بشكل عام متوسطا استخدام اإلنترنت واالستفادة من خدماته يف تدري -٣
 .فيما عدا بعض ااالت 

كثافة وطول املواضيع الدراسية ، : من أبرز معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التدريس  -٤
قلة التدريب على أوجه استخدام احلاسب اآليل يف التدريس ، استخدام احلاسب اآليل حيتاج إىل 

 .برجميات تعليمية مناسبة  وقت وجهد باإلضافة إىل عدم توافر

قلة التدريب على استخدام خدمات : من أبرز معوقات استخدام اإلنترنت يف التدريس  -٥
اإلنترنت يف التدريس ، عدم كفاية الوقت وزمن احلصة الستخدام اإلنترنت يف التدريس ، ضعف 

 .مستوى اللغة اإلجنليزية ، بطء عمل الشبكة 

و استخدام احلاسب اآليل واإلنترنت يف التدريس إجيابية وبدرجة اجتاهات أفراد الدراسة حن -٦
 .عالية

 :كما كشفت الدراسة عن 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني جمموعيت الدراسة املعلمني املشرفني التربويني إزاء مجيع  -١
 .حماور الدراسة 

حلاسب اآليل كوسيلة وجود فروق دالة إحصائيا بني أفراد الدراسة إزاء حمور استخدام ا -٢
تعليمية يف تدريس الرياضيات تعزى إىل اختالف سنوات اخلدمة وكذلك املؤهل الدراسي فيما 
عدا ذلك من جماالت االستخدام أو املعوقات أو االجتاهات مل تكشف الدراسة عن وجود فروق 

 .دالة إحصائيا بني أفراد الدراسة 

اسة إزاء مجيع جماالت استخدامهم للحاسب اآليل وجود فروق دالة إحصائيا بني أفراد الدر -٣
 وكذلك اإلنترنت تعزى إىل اختالف مستوى اخلربة يف احلاسب اآليل 
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وجود فروق دالة إحصائيا بني معلمي التعليم احلكومي ومعلمي التعليم األهلي إزاء  -٤
يف رؤيتهم استخدامهم للحاسب اآليل واإلنترنت يف التدريس لصاحل معلمي التعليم األهلي و

 .ملعوقات االستخدام لصاحل معلمي التعليم احلكومي 

ويف ضوء نتائج هذه الدراسة أوصى الباحث مبجموعة من التوصيات واليت تتعلق بكيفية 
االستفادة من احلاسب اآليل واإلنترنت وتوظيفهما يف التدريس واقتراح عدد من الوسائل 

 . إىل بعض الدراسات املقترحة يف هذا الشأن والطرق اليت تساعد على حتقيق ذلك باإلضافة 

دراسات مرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي يف التعليم : احملور الثاين 
 .اجلامعي 

املتعلقة حبث أعضاء هيئة التدريس بوالية   Sager , et  al) .  ١٩٩١( دراسة  -١
كشف عن األسباب واحللول اليت هلا ارزونا على استخدام التقنيات التربوية ، واليت حاولت ال

عالقة بتطوير أعضاء هيئة التدريس يف املواضيع املتعلقة باستخدام احلاسب واستخدام وسائل 
حيث أكدت الدراسة على أن أعضاء هيئة التدريس حباجة إىل معلومات عن . االتصاالت 

البيانات ، وبعض التقنيات مثل استخدام احلاسب يف التدريس ، ومعاجل النصوص ، ومعاجل 
الربامج التربوية والتعليمية األخرى ، كما أكدت الدراسة على احلاجة إىل وجود خمترب احلاسب 

 .لالستخدام والتدريب على التقنيات التربوية 

يف دراستهما حول   Spootts and Bowman)  ١٩٩٥( أشار كل من  -٢
ن الواليات املتحدة األمريكية ، إىل أن معرفة أعضاء هيئة التدريس يف جامعات املنطقة الوسطى م

أعضاء هيئة التدريس ميتلكون اخلربة املناسبة يف معاجلة النصوص ، واستخدام أجهزة الفيديو أثناء 
عملية التدريس بصورة مستمرة ، ومعرفة أعضاء هيئة التدريس بأمهية التقنيات التربوية يعود إىل 

 .بيئة احمليطة ، والتخصص ، واملؤهل العلمي امتالك أعضاء هيئة التدريس للحاسب ، وال
الفوائد، : حول التقنيات التربوية والتعليم العايل  Albright) ١٩٩٦(يف دراسة  -٣

واحلقوق، واملسئوليات، حاولت هذه الدراسة التأكيد ليس على استخدام الكمبيوتر وبراجمه 
املوارد ، وحل املشكالت، والوضع  التعليمية فقط، وإمنا التركيز على مهارات اإلنسان، وإدارة

كما أشارت هذه الدراسة إىل بعض املعوقات اليت تؤدي إىل عدم استخدام . التربوي والتعليمي 
التقنيات التربوية مثل قلة اإلشراف اإلداري للتجهيزات يف القاعات الدراسية ، ومشكلة ندرة 

  .استخدام التقنيات التربوية ووسائط التعليم اإللكتروين 
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أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية " بعنوان ) هـ  ١٤٢١( دراسة الل  -٤
 " التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية 

وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أمهية اإلنترنت يف العملية التعليمية ، وذلك من وجهة نظر 
ولتحقيق هذا اهلدف قام الباحث بتصميم استبيان أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية ، 

من أعضاء هيئة التدريس من خمتلف  ١٤٠سؤاال ، وبلغت عينة البحث  ٣٠تكون من 
التخصصات جبامعات اململكة العربية السعودية السبع بواقع مخسة أعضاء من بعض التخصصات ، 

 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية 

داللة إحصائية بني أعضاء هيئة التدريس الذين يقع مستوى عدم وجود فرق ذي  -    
عاما  ٥٠عاما وأعضاء هيئة التدريس الذين يقع مستوى أعمارهم من  ٥٠ – ٤٠أعمارهم من 

كما توصلت الدراسة إىل وجود فرق . فأكثر يف أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية 
س ذوي التخصص العلمي وأعضاء هيئة التدريس ذي داللة إحصائية بني أعضاء هيئة التدري

) ت(ذوي التخصص األديب يف أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية ، حيث وصلت قيمة 
وذلك لصاحل أعضاء هيئة التدريس ذوي  ٠٫٠١وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ٣٫٦٠إىل

عضاء هيئة التدريس مي، وكذلك وجود فرق ذي داللة إحصائية بني أـالتخصص العل
) ت(وعضوات هيئة التدريس يف أمهية استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية حيث بلغت قيمة 

لصاحل أعضاء هيئة التدريس من ٠٫٠١وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ٢٫٢١
 .الذكور 

أثر التدريس باستخدام : " دراسة بعنوان ) هـ١٤٢٤(كما أجرى املبارك  -٥
على حتصيل طالب كلية التربية " االنترنت " صول االفتراضية عرب الشبكة العاملية الف

 " .يف تقنيات التعليم واالتصال جبامعة امللك سعود 

عند دراستهم ) وسل  ٢٤١( وقد هدفت إىل بيان الفروق يف حتصيل طالب مقرر    
ويات التذكر والفهم والتطبيق باستخدام الفصول االفتراضية مقارنة بالطريقة التقليدية عند مست

عند ) وسل ٢٤١(كل على حده وبيان الفروق يف حتصيل طالب مقرر ) بلوم(يف تصنيف 
 .دراستهم باستخدام الفصول االفتراضية مقارنا  بالطريقة التقليدية يف جممل االختبار 

لرياض للعام وقد مت حتديد عينة الدراسة بطالب كلية التربية جبامعة امللك سعود مبدينة ا   
واختار منهم الباحث بطريقة عشوائية شعبتني من شعب مقرر تقنيات ، هـ١٤٢٤الدراسي 
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، مث قام الباحث بتحديد الشعبة اليت متثل اموعة التجريبية) وسل ٢٤١(التعليم واالتصال 
 ٤٢(ن وبالتايل تكونت العينة بشكلها النهائي م، والشعبة اليت متثل اموعة الضابطة عشوائياً

وقد توصلت ، للمجموعة الضابطة) طالباً ٢١(و ، للمجموعة التجريبية) طالباً ٢١(، ) طالباً
 :الدراسة إىل النتائج التالية 

يف متوسط حتصيل الطالب ) ٠٥.٠( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   •
املستوى املعريف بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة عند ) وسل ٢٤١( يف مقرر 

 ). مستوى التذكر ( األول لتصنيف بلوم 
 

يف متوسط حتصيل الطالب ) ٠٫٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   •
بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة عند املستوى املعريف ) وسل ٢٤١( يف مقرر 

 ) . مستوى الفهم ( الثاين لتصنيف بلوم 
 
يف متوسط حتصيل الطالب يف ) ٠٫٠٥(ت داللة إحصائية عند مستوى يوجد فروق ذا •

بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة عند املستوى املعريف ) وسل ٢٤١(مقرر 
 ).مستوى التطبيق( الثالث لتصنيف بلوم 

 
يف متوسط حتصيل الطالب ) ٠٫٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •

بني اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف جممل االختبار ) وسل ٢٤١( يف مقرر 
 . التحصيلي

أجرى نيو جيان أطروحة مقدمة كجزء الستكمال متطلبات احلصول على درجة  -٦
التصديق على تقرير التقدم القائم على الوحدات كطريقة ) ٢٠٠٣(الدكتوراه يوليو، 

 .التعليم العايل  بديلة لتقييم التقدم للمتعلمني عن بعد يف

 يهدف تقييم التقدم إىل تقييم أداء الطالب وتقدمهم خالل

. مساعدة الطالب على حتسني التعلم –دورة دراسية، فالغرض األساسي منها هو غرض تنموي  
ولتقييم التقدم قيمة خاصة يف التعليم عن بعد من حيث قدرته على حتفيز املتعلمني عن بعـد أو  

ة على مدار الدورة الدراسية، كما ميكنه كذلك مساعدة املعلم يف مراقبة تسريع خطاهم للدراس
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بيد أن . عملية التعلم لدى املتعلمني عن بعد، مع تشخيص مشاكلهم وتوفري التعليقات واملساعدة
القليلة عموماً تعاجل قضية حمددة أال وهي  تجريبيةاملطبوعات تشري إىل وجود بعض الدراسات ال

جامعات "ة تقييم التقدم إدارة مالئمة يف سياق التعليم عن بعد، السيما يف نظام القدرة على إدار
 . وهو أكرب نظام للتعليم عن بعد يف العامل، جامعة الصني املفتوحة" راديو وتليفزيون الصني

ودف هذه الدراسة إىل استكشاف طريقة بديلة لتقييم التقدم والتصديق عليهـا وذلـك       
، ويصطلح على أداة التقييم املقترحـة  "جامعات راديو وتليفزيون الصني"د يف للمتعلمني عن بع

. ، وهي مشتقة من دراسة أولية موجودة يف هذا البحث"تقرير التقدم القائم على الوحدات"اسم 
، )تقييم الطـالب الـذايت  " (قيم نفسك"يتألف التقرير من ثالثة أقسام حتت التصميم أال وهي 

ويهدف ). سجل حواري بني الطالب واملعلم" (حتدث إىل معلمك"و" املعلممشاكلك وتعليقات "و
التقرير إىل تسهيل الدراسة الذاتية قبل التعليم للطالب وختطيط املعلم للـدرس قبـل التعلـيم    

ومن خالل التقرير، فإنه من . والتدريس واالتصاالت والتفاعالت بني الطالب واملعلم أثناء التعليم
تعلمني عن بعد لوسيلة تعلم تأملية وتطويرهم لعادة التعلم املستقل والقدرة على املتوقع إتقان امل

ذلك، بينما سينمي املعلمون عن بعد من املنهج التعليمي الذي يرتكز على املتعلم ومن األسلوب 
 .التعليمي يف حل املشاكل

لنـاجح عـن بعـد    إن اهلدف اجلوهري من التقرير كأداة لتقييم التقدم هو تيسري التعلم ا    
 والتدريس الناجح عن بعد

 :وسؤال البحث يف هذه الدراسة هو 

هل ميكن لتقرير تقدم التعلم القائم على الوحدات املقترح أن يستخدم استخداماً مناسباً  •
 كطريقة بديلة لتقييم التقدم؟ "جامعات راديو وتليفزيون الصني"يف 

جامعـات راديـو   الوحدات ثالث مـرات يف  مت التصديق على تقرير تقدم التعلم القائم على 
وذلك يف دراسة أولية ودراسة رئيسية ودراسة تكميلية على الترتيب، وكانت  وتليفزيون الصني

العينة اخلاضعة هم الطالب واملعلمني املشتركني يف برنامج ليسانس اللغة اإلجنليزية املفتـوح يف  
وقـد مت  . ١٩٩٩دأ يف سبتمرب من عـام  وهو الربنامج الذي ب جامعات راديو وتليفزيون الصني

التصديق على تقرير التقدم بناء على فهم املشاركني من الطالب واملعلمني بالتوافق مـع أربعـة   
ومجعت البيانات التجريبية . معايري للتصديق أال وهي الصالحية والثقة والعملية وتأثري االختبارات

نتائج الدراسة إىل أن كالً من الطـالب  أظهرت . من خالل اللقاءات الشخصية واالستبيانات
واملعلمني يف العينة قد تفاعلوا عموماً تفاعالً إجيابياً مع تقرير التقدم باعتباره طريقة جديدة لتقييم 
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التقدم، فقد أعلنوا أن األداة كانت صاحلة وميكن االعتماد عليها وعملية وأن هلا تأثرياً مفيـداً  
والتدريس عن بعد، واختتموا بأنه ميكن للمتعلمني عن بعد يف لالختبارات على التعليم عن بعد 
أن يستخدموا استخداماً مناسباً، كما تشري نتـائج الدراسـة    جامعات راديو وتليفزيون الصني

كذلك إىل أنه ورغم أن عينة هذه الدراسة كانوا طالباً يف اللغات، فإنه ميكن تطبيق تقرير التقدم 
، وبشكل أوسع، فإن جامعات راديو وتليفزيون الصنيواد األخرى يف على الطالب يف جماالت امل

هلذه األداة قيمة تطبيقية للجامعات التقليدية وجامعات التدريس عن بعد يف الـدول األخـرى   
 .كذلك

ورغم اإلسهام يف اختيارات طريقة تقييم التقدم يف التعليم عن بعد، فقد وجدت هذه     
ماع إىل أصوات الطالب يف إجراء البحوث التعليمية ففي النظم الدراسة قيمة عظيمة يف االست

يبدو لالستماع إىل األصوات البعيدة  جامعات راديو وتليفزيون الصنيالتعليمية الضخمة من مثل 
 .   للطالب البالغني ضرورة وقيمة خاصتني

واقع استخدام طلبة كليات التقنية " دراسة بعنوان )  م ٢٠٠٥( أجرى املطريي -٧
 " .مبدينة جدة يف اململكة العربية السعودية لإلنترنت يف التعليم 

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن واقع استخدام طلبة كليات التقنية مبدينة جدة يف اململكة 
طالبا ، يف  )٦٠٠٥(تكون جمتمع الدراسة من . العربية السعودية لشبكة اإلنترنت يف التعليم 

) ٤٩٣(وتكونت عينة الدراسة من . تصاالت واإللكترونيات مبدينة جدة كلية التقنية ، وكلية اال
مت اختيار العينة بالطريقة  ) ٢٠٠٥ /٢٠٠٤(طالبا يدرسون يف هذه الكليات يف العام الدراسي 

) ٤٨(استبانه طورها الباحث واشتمل على " وقد مجعت البيانات باستخدام . الطبقية العشوائية 
وأجابت " . ات العامة ، وواقع استخدام الطلبة لإلنترنت ومعيقاته فقرة تضمنت بعض املعلوم

 :هذه الدراسة على األسئلة اآلتية 

 ما درجة استخدام طلبة كليات التقنية يف مدينة جدة لشبكة اإلنترنت يف تعلمهم ؟ -

 ما املعيقات اليت تواجه استخدام طلبة كليات التقنية يف مدينة جدة لشبكة اإلنترنت ؟ -

يف درجة استخدام الطلبة لالنترنت  )٠٫٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
 تعزى للتخصص الذي يدرسه الطالب ؟
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يف درجة استخدام الطلبة لالنترنت )  ٠٫٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
 تعزى للمستوى الدراسي للطالب ؟

 :وقد بينت نتائج الدراسة اآليت 

، نصفهم تقريبا لديهم اشتراك مرتيلد عينة الدراسة يستخدمون شبكة اإلنترنت وأن أن معظم أفرا
وكذلك نصفهم تقريبا لديهم بريد إلكتروين ، وأن معظم أفراد العينة يستخدموا أربع مرات أو 

 .أقل باألسبوع 

رفة كما بينت كذلك أن من أهم دواعي استخدام طلبة كليات التقنية لشبكة اإلنترنت هي املع
ولالستزادة من املعلومات يف املواد الدراسية والبحث الشخصي ، وللمساعدة . والثقافة العامة 

 .يف إجراء البحوث ، والتواصل مع األصدقاء ، والتسلية 

وأظهرت النتائج أن هنالك عدة معيقات تواجه طلبات كليات التقنية يف استخدام شبكة 
يقات املادية مع أعلى املعيقات ، تليه األبعاد التعليمية واألبعاد وجاء اال املتعلق باملع. اإلنترنت 

 .الفنية واألبعاد املعرفية واألبعاد األخالقية 

دلت نتائج الدراسة أيضا على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة استخدام الطلبة 
ة يف الرتبة األوىل لالنترنت تعزى للتخصص الذي يدرسه الطالب ، وجاء ختصص التقنية الكهربائي

 .من حيث درجة االستخدام  ) ٤٫٢١(مبتوسط 

يف درجة  ) ٠٫٠٥=α(وبينت النتائج عدم وجود فروقا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
 .استخدام الطلبة لإلنترنت ، تعزى للمستوى الدراسي للطالب 

يف اململكة العربية ويف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ، أوصى الباحث املسؤولني 
السعودية بشكل عام وكليات التقنية بشكل خاص مبزيد من االهتمام مبجال اإلنترنت وتوفريه 
جمانا ، والعمل على توفري أجهزة احلواسيب ، وتوفري التسهيالت الفنية الالزمة ، وكذلك عمل 

أمهية اإلنترنت يف الدورات التدريبية يف جمال استخدام اإلنترنت ، وإجراء دراسات وحبوث عن 
العملية التعليمية ودوره يف خدمة التعليم ومعيقات استخدامه ، وعلى تنمية مهارات استخدام 
احلاسوب وقدرات التفكري اإلبتكاري لدى طلبة كليات التقنية مبدينة جدة يف اململكة العربية 

 .السعودية 
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 :  التعليق على الدراسات السابقة    

 :     ل اطالعها على الدراسات السابقة ما يلي الحظت الباحثة من خال •
اتفاق نتائج الكثري من الدراسات السابقة على فاعلية استخدام االنترنت يف تنمية 
التحصيل الدراسي وغريها ، بصورة عامة كما يف دراسات مرتبطة باستخدام االنترنت 

كدراسة   -)  هـ  ١٤٢١(احليلة     :   والتحصيل الدراسي بالتعليم العام كل من 
 ١٤٢٤( آل حممد  -) هـ  ١٤٢٤( احلريب  -) ٢٠٠١(دونوفان، ويليام جوزيف 

، ودراسات مرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي يف التعليم اجلامعي ) هـ 
 ) . هـ  ١٤٢٤( كدراسة املبارك 

ه بالتحصيل الدراسات اليت تناولت استخدام االنترنت وعالقت( مل ختتص هذه الدراسات  •
مبرحلة دراسية معينة ، فبعض الدراسات مت تطبيقها على طالب املرحلة )  الدراسي 

، وبعضها مت تطبيقها على طلبة املرحلة ) هـ  ١٤٢٤( املتوسطة مثل دراسة احلريب 
تطبيقها على املرحلة الثانوية  وبعضها مت)     هـ  ١٤٢١( الثانوية كدراسة احليلة 

،  )  ٢٠٠٣ /هـ ١٤٢٤(ودراسة العريين ) هـ١٤٢٦ /١٤٢٥(كدراسة الزهراين 
، ) هـ  ١٤٢٤( وبعضها مت تطبيقها على طالبات املرحلة الثانوية كدراسة آل حممد 

، وهناك )  هـ  ١٤٢٤( كما مت تطبيق البعض على طالب كلية التربية كدراسة املبارك 
، وبعضها مت )  م٢٠٠٥( تطبيقها على طلبة كليات التقنية كدراسة املطريي دراسات مت

تطبيقها على الطالب كدراسة  دونوفان، ويليام جوزيف، دكتوراه من جامعة بوردو، 
حبث استخدام الطالب ملواد الدروس القائمة على شبكة اإلنترنت ) ٢٠٠١(ديسمرب، 

 . وفهم مفاهيم الكيمياء
وكانت العينة اخلاضعة هم الطالب واملعلمني املشتركني يف برنامج  وبعضها مت تطبيقها •

وهو الربنامج الذي  جامعات راديو وتليفزيون الصنيليسانس اللغة اإلجنليزية املفتوح يف 
أجرى نيو جيان أطروحة مقدمة كجزء الستكمال فقد ١٩٩٩بدأ يف سبتمرب من عام 

التصديق على تقرير التقدم ) ٢٠٠٣(متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يوليو، 
 .القائم على الوحدات كطريقة بديلة لتقييم التقدم للمتعلمني عن بعد يف التعليم العايل 

  Sager , et  al)  ١٩٩١( وبعضها مت تطبيقها على أعضاء هيئة التدريس كدراسة  •
تربوية ، املتعلقة حبث أعضاء هيئة التدريس بوالية ارزونا على استخدام التقنيات ال

يف دراستهما   Spootts and Bowman)  ١٩٩٥( كذلك أشار كل من 
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حول معرفة أعضاء هيئة التدريس يف جامعات املنطقة الوسطى من الواليات املتحدة 
 .األمريكية 

إىل معرفة أمهية استخدام ) هـ  ١٤٢١( وبعضها مت تطبيقها كما يف دراسة آلل  •
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساالنترنت يف العملية التعليمية من 

يف معرفة أوجه استخدام اإلنترنت ، حيث توصلت ) هـ  ١٤٢١( متيزت دراسة احليلة  •
الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املعدالت العامة للطلبة يف 

 / ٩٨، واية الفصل الدراسي األول  ١٩٩٨ / ٩٧اية الفصل الدراسي الثاين 
إن هذه النتيجة قد تعزي إىل متابعة اآلباء لألبناء يف املرتل من حيث ساعات .  ١٩٩٩

االستخدام لإلنترنت ، ونوعية الربامج املراد احلصول عليها ، وبذلك يشارك اآلباء 
األبناء يف الوصول إىل املعرفة املناسبة اليت حيتاج إليها أبناؤهم ، وقد تعزى النتيجة أيضا 

إلشراف على األبناء وتنظيم ساعات االستخدام ، وتكليف املعلمني إىل التفاعل بني ا
وقد استفادت الباحثة من دراسة . للطلبة على زيادة فاعلية العملية التعليمية التعلمية 

 .احليلة يف ذلك 
املتعلقة حبث أعضاء هيئة التدريس   Sager , et  al) .  ١٩٩١( متيزت دراسة  •

لتقنيات التربوية ، واليت حاولت الكشف عن األسباب بوالية ارزونا على استخدام ا
واحللول اليت هلا عالقة بتطوير أعضاء هيئة التدريس يف املواضيع املتعلقة باستخدام 

حيث أكدت الدراسة على أن أعضاء هيئة . احلاسب واستخدام وسائل االتصاالت 
التدريس ، ومعاجل التدريس حباجة إىل معلومات عن التقنيات مثل استخدام احلاسب يف 

النصوص ، ومعاجل البيانات ، وبعض الربامج التربوية والتعليمية األخرى ، كما أكدت 
الدراسة على احلاجة إىل وجود خمترب احلاسب لالستخدام والتدريب على التقنيات 

 .التربوية 
يف دراستهما حول   Spootts and Bowman)  ١٩٩٥( أشار كل من  •

ريس يف جامعات املنطقة الوسطى من الواليات املتحدة األمريكية معرفة أعضاء هيئة التد
، إىل أن أعضاء هيئة التدريس ميتلكون اخلربة املناسبة يف معاجلة النصوص ، واستخدام 
أجهزة الفيديو أثناء عملية التدريس بصورة مستمرة ، ومعرفة أعضاء هيئة التدريس 

عضاء هيئة التدريس للحاسب ، والبيئة احمليطة بأمهية التقنيات التربوية يعود إىل امتالك أ
 .، والتخصص ، واملؤهل العلمي 
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إىل معرفة أمهية استخدام االنترنت يف العملية ) هـ  ١٤٢١( متيزت دراسة آلل  •
التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،  إال أن دراسة الل حبثت عن االستفادة 

بشكل عام ، أما الدراسة احلالية تناولت فاعلية من االنترنت يف العملية التعليمية 
استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية 

 .التحصيل الدراسي لطالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء 
مع الدراسات السابقة حول التقنيات التربوية  ) Albright   ١٩٩٦(تتفق دراسة  •

 .الفوائد ، واحلقوق ، واملسئوليات : العايل والتعليم 
حبث استخدام الطالب ملواد الدروس  ٢٠٠١حبثت دراسة دونوفان، ويليام جوزيف،  •

القائمة على شبكة اإلنترنت وفهم مفاهيم الكيمياء ، ولقياس فهم الطالب ملفاهيم 
فاهيم خالل الكيمياء، طرح على الطالب أسئلة تتعلق بكيمياء التنسيق ورسم خرائط امل

ولقد وقع مستخدمو املوقع يف عبارات غري صحيحة أكثر وذلك . اللقاءات الشخصية
خالل مناقشة أسئلة كيمياء التنسيق، ولكن خرائط مفاهيم الطالب مل تظهر اختالفاً 
كبرياً فيما يتعلق بنسبة الروابط الصحيحة وغري الصحيحة ، وتعتقد الباحثة أن السبب 

دونوفان، ويليام جوزيف ذلك أنه لقد مثل الدافع عامالً أيضاً  يف ذلك ووضحت دراسة
 .يف اختاذ الطالب لقرارات استخدام املواد على املوقع أو عدم استخدامها  

بعنوان استخدام احلاسب اآليل )  ٢٠٠٣ /١٤٢٤(كما اتفقت نتائج دراسة العريين  •
دانية طبقت يف مدينة تبوك يف دراسة مي" واإلنترنت يف التعليم الثانوي الواقع واملأمول 

بعنوان واقع استخدام طلبة ) م٢٠٠٥(مع دراسة املطريي " اململكة العربية السعودية 
كليات التقنية مبدينة جدة يف اململكة العربية السعودية لإلنترنت يف التعليم ، وذلك يف أن 

اسب يف البيت أجهزة ح) العينة(يف دراسة العريين ميتلك النصف من الطالب واملعلمني 
وغالبا ما يفضل الطالب استعمال احلاسب يف البيت ونصف املدارس تقريبا لديها شبكة 

من املعلمني رغبة حضور دورات يف احلاسب اآليل % ٨٨ولدى ) إنترانت(داخلية 
واإلنترنت أما يف دراسة املطريي فمعظم أفراد عينة الدراسة يستخدمون شبكة اإلنترنت 

لديهم اشتراك مرتيل وكذلك نصفهم تقريبا لديهم بريد إلكتروين ، وأن نصفهم تقريبا 
 . وأن معظم أفراد العينة يستخدموا أربع مرات أو أقل باألسبوع 

يف دراسته بعنوان التصديق على تقرير التقدم القائم على ) ٢٠٠٣(أثبت نيو جيان  •
وأظهرت يم العايل الوحدات كطريقة بديلة لتقييم التقدم للمتعلمني عن بعد يف التعل

النتائج إىل أن كالً من الطالب واملعلمني يف العينة قد تفاعلوا عموماً تفاعالً إجيابياً مع 
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تقرير التقدم باعتباره طريقة جديدة لتقييم التقدم، فقد أعلنوا أن األداة كانت صاحلة 
ليم عن بعد وميكن االعتماد عليها وعملية وأن هلا تأثرياً مفيداً لالختبارات على التع

جامعات راديو وتليفزيون والتدريس عن بعد، واختتموا بأنه ميكن للمتعلمني عن بعد يف 
أن يستخدموا استخداماً مناسباً، كما تشري نتائج الدراسة كذلك إىل أنه ورغم  الصني

أن عينة هذه الدراسة كانوا طالباً يف اللغات، فإنه ميكن تطبيق تقرير التقدم على الطالب 
، وبشكل أوسع، فإن هلذه جامعات راديو وتليفزيون الصنيجماالت املواد األخرى يف  يف

األداة قيمة تطبيقية للجامعات التقليدية وجامعات التدريس عن بعد يف الدول األخرى 
كذلك ، وتتفق الباحثة مع ذلك  يف عمومية نتائج الدراسة  وذلك إذا كانت النتائج 

 .قوية ومفيدة 
بعنوان واقع استخدام احلاسب اآليل ) هـ١٤٢٦ /١٤٢٥(الزهراين أثبتت دراسة  •

واإلنترنت يف تدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني 
التربويني إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني أفراد الدراسة إزاء مجيع جماالت استخدامهم 

 . تالف مستوى اخلربة يف احلاسب اآليل للحاسب اآليل وكذلك اإلنترنت تعزي إىل اخ
مت االسترشاد واإلفادة من الدراسات السابقة يف مراحل الدراسة املختلفة يف إعداد أجزاء  •

 .اإلطار النظري ، وتصميم إجراءات الدراسة 
 

 : وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة مبا يلي 
السابقة يف اهلدف ، ويف نوع األداة مع أن هذه الدراسة تتفق مع معظم الدراسات  -١

املستخدمة جلمع البيانات ، إال أا تتميز عنها حبدودها املكانية املتمثلة يف مدينة مكة 
 . املكرمة

كما ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف املوضـوعات العلمية اليت تناولتها  -٢
الترتيب الدوري (( اسة يف فصــل الدراسة باستخدام االنترنت ، حيث طبقت هذه الدر

 . من مقرر الكيمياء للصف األول ثانوي )) للعناصر 
على الرغم من تعدد سياقات هذه الدراسات السابقة إال إا قليلة يف اململكة العربية  -٣

 .السعودية على حد علم الباحثة ، مما حيتاج إىل مزيد من البحث والتجريب يف هذا اال 
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 :سة أسئلة الدرا

هل  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم  -١
طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي 
 اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند

 . مستوى التذكر البعدي  ملقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم  -٢
طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي 

باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند  اليت تقوم طالباا
 . مستوى الفهم البعدي  ملقرر الكيمياء ، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم  -٣ 
اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي  طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل

اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند 
 . مستوى التطبيق البعدي ملقرر الكيمياء ، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  

ــوعتني التجريبية هل توجد فـروق ذات داللة إحصـائية بني متوسط درجات ام -٤
التذكر ، : ( والضابطة  يف التحصيل الدراسي البعدي الكلي عند املستويات املعرفيــة الثالثة

 .، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي ) الفهم والتطبيق 

  : فروض الدراسة 

ولتحقيق أهداف الدراسة والوصول إىل إجابات ملشكلة الدراسة متت صياغة الفروض        
 :ية  التالية الصفر

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم  -١
طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي 

وذلك عند اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، 
 . مستوى التذكر البعدي  ملقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم  -٢
طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي 
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طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند اليت تقوم 
 . مستوى الفهم البعدي  ملقرر الكيمياء ، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم  -٣ 
من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي  طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب

اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند 
 . مستوى التطبيق البعدي ملقرر الكيمياء ، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  

ات امــوعتني التجريبية ال توجد فـروق ذات داللة إحصـائية بني متوسط درج -٤
التذكر ، : ( والضابطة  يف التحصيل الدراسي البعدي الكلي عند املستويات املعرفيــة الثالثة

 .، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي ) الفهم والتطبيق 
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 اجراءات الدراسة وأدواا •
 منهج الدراسة •
 متغريات الدراسة •
 ضبط متغريات الدراسة •
 جمتمع الدراسة •
 عينة الدراسة •
 وكيفية التحقق من صدقها وثباا،ادوات الدراسة •

 اجراءات تطبيق الدراسة •
 األساليب االحصائية املناسبة للدراسة •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 لثالثالفصل ا



 -

ل اخلطوات اإلجرائية املتبعة لتحقيق أهداف الدراسة ، تتناول الدراسة يف هذا الفص
واستخالص نتائجها ضمن احلدود الواردة يف الفصل األول ، ولقد قامت الدراسة بإعداد 

 : تصميم عام للمنهج شبه التجرييب للدراسة كما هو موضح بالشكل التايل 

 
 ه التجرييب للدراسةتصميم عام للمنهج شب) ٧(شكل رقم 

 

 ة التي تناولت موضوع الدراسةمسح عام للدراسات والبحوث السابق

 إعداد أدوات الدراسة

 اختیار عینة الدراسة

 التطبیق القبلي لالختبار التحصیلي

 مجموعة ضابطة                                                مجموعة تجریبیة      

 إستخدام الكتاب المدرسي كوسیلة تعلیمیة لحل الواجبات المنزلیة                       إستخدام اإلنترنت كوسیلة تعلیمیة في حل الواجبات المنزلیة

 تصحیح االختبار

 التطبیق البعدي لالختبار

 تحلیل النتائج

 الدراسة اإلجابة عن فروض

دلیل المعلمة                                           اإلختبار التحصیلي                                  
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 :وعليه فإن هذا الفصل يشمل ما يلي 

 : منهج الدراسة 

" بأنه ) م ٢٠٠٥( تعتمد الدراسة احلالية على املنهج الشبه جترييب  يعرفه عدس وآخرون      
 . ٣١٠ص " استخدام التجربة يف إثبات الفروض ، أو إثبات الفروض عن طريق التجريب 

 Quasi)دراسة ، وأهدافها استخدام املنهج شبه التجرييب تفرض طبيعة مشكلة ال     
Experimental Design)  بأنه ال يقف عند جمرد ) " م١٩٨٥(، وقد وصفه فان دالني

وصف الظاهرة أو الواقع ، وإمنا يقوم عامدا مبعاجلة عوامل معينة ، حتت شروط مضبوطة ضبطا 
 .  ٣٧٧ص " دقيقا 
 :البحث التجرييب بأنه )" م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(وعرف عبيدات وآخرون      

 –اليت تكون موضوعا للدراسة  –تغري متعمد ومضبوط للشروط احملددة للواقع أو الظاهرة  -
 .ومالحظة ما ينتج عن هذا التغري من آثار يف هذا الواقع والظاهرة 

مالحظة تتم حتت ظروف مضبوطة إلثبات الفروض ومعرفة العالقات السببية ، ويقصد  -
 .بالظروف املضبوطة طبعا إدخال املتغري التجرييب إىل الواقع وضبط تأثري املتغريات األخرى 

وميكن تعريف البحث التجرييب بأسلوب أكثر بساطة وسهولة فالبحث التجرييب يستخدم  -
 :  التجربة ويضبط اإلجراءات وبذلك نعرف البحث التجرييب بأنه 

وتبني مما سبق أن . أو إثبات الفروض عن طريق التجريب استخدام التجربة يف إثبات الفروض ، 
ص " مجيع هذه التعريفات للبحث التجرييب تتفق على طبيعة وأسلوب وهدف البحث التجرييب   

٢٤٠  . 
تعتمد الدراسة احلالية على املنهج شبه التجرييب القائم على املعاجلة القبلية والبعدية من خالل      

بية اليت يتلقى أفرادها الطريقة اإلعتيادية يف حتصيلهم الدراسي ويلزم جمموعيت البحث التجري
طالباا اإلجابة على أسئلة الواجب من خالل االنترنت والضابطة يتلقى أفرادها الطريقة 
اإلعتيادية يف حتصيلهم الدراسي ويلزم طالباا اإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب 

 .املدرسي فقط 
 

ن الدراسة احلالية تسعى إىل الكشف عن فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية وأل     
) املتغري التابع(وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي ) املتغري التجرييب(ألداء الواجبات املرتلية 

 ملقرر" بلوم "حسب تصنيف ) تذكر ، فهم وتطبيق : ( عند املستويات املعرفية الثالثة األوىل 
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الكيمياء لدى طالبات الصف األول الثانوي ، لذا استخدمت الباحثة التصميم شبة التجرييب 
، حيث مت اختيار ) االختبار القبلي ، االختبار البعدي ، اموعة التجريبية ، اموعة الضابطة (

ة األخرى للمتغري التجرييب ، بينما عزلت اموع) اموعة التجريبية(جمموعتني خضعت إحدامها 
 :، وميكن تلخيص ذلك باجلدول التايل ) اموعة الضابطة(عن هذا املتغري 

 )٣( جدول رقم 
 يوضح التصميم شبه التجرييب للدراسة

 االختبار البعدي  العامل التجرييب  االختبار القبلي اموعة

استخدام االنترنت  مت تطبيق االختبار التجريبية
كوسيلة تعليمية ألداء 

 جبات املرتلية الوا

 مت تطبيق االختبار

استخدام الكتاب  مت تطبيق االختبار الضابطة
املدرسي كوسيلة تعليمية 
 ألداء الواجبات املرتلية 

 مت تطبيق االختبار 

 
 :متغريات الدراسة 

 استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية : املتغري املستقل        
التذكر ، الفهم ( التحصيل الدراسي عند املستويات املعرفية الثالثة : ري التابع املتغ       

   ).والتطبيق
 :بط متغريات الدراسة ض 

، وذلك لضبط  (ANCOVA)استخدمت الدراسة احلالية حتليل التباين املصاحب      
دم ملعرفة إن حتليل التباين املصاحب يستخ) " م١٩٧٩(متغريات الدراسة ، حيث يذكر السيد 

الفروق يف النواحي التحصيلية وأيضا يستخدم ملعرفة مدى التجانس بني العينات واملفردات اليت 
 . ٤٧٦ص " يتألف منها االختبار 

 : جمتمع الدراسة  
 .يتكون جمتمع الدراسة من طالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة      
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 :عينة الدراسة 
طالبة من طالبات الصف األول )  ٥٠( ن ت الباحثة باختيار عينة عشوائية مكونة مقام      

 ) .هـ ١٤٢٩ – ١٤٢٨( ثانوي يف الكيمياء يف الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
قامت الباحثة باختيار مدرستني يف مدينة مكة املكرمة توضع يف أحداها اموعة التجريبية  -١

 .طالبة  ) ٢٥(سة األخرى توضع فيها اموعة الضابطة عددهم طالبة واملدر) ٢٥(عددهم 
 . إختيار فصل من كل مدرسة ومتابعته  -٢

 :وقد قامت الدراسة احلالية يف حتديد أفراد العينة وفق اإلجراءات التالية 
 .احلصول على قائمة بأمساء املدارس الثانوية من إدارة تعليم البنات مبدينة مكة املكرمة  -١
يد املدرسة اليت طبقت ا الدراسة وهي الثانوية املدرسة الرابعة وطبقت فيها اموعة حتد -٢

 التجريبية ، والثانوية التاسعة عشر وطبقت فيها اموعة الضابطة 
التعيني العشوائي البسيط بطريقة القرعة موعيت الدراسة ، فكان االختيار على فصل أوىل  -٣

 ) ١ /١( ة الثانوية الرابعة ليكون اموعة التجريبية ، وفصل أوىل أول يف املدرس)  ٢ / ١( ثاين 
 . يف املدرسة الثانوية التاسعة عشر ليكون اموعة الضابطة 

 : أدوات الدراسة ، وكيفية التحقق من صدقها وثباا 

الية اختبار حتصيلي يف مقرر الكيمياء للصف األول ثانوي ، وتقتصر الدراسة احل /األداة  -أ
 .على فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية يف الواجبات املرتلية يف تنمية التحصيل الدراسي 

 :، وهي" الترتيب الدوري للعناصر " تتضمن الدراسة عدة دروس أو موضوعات يف فصل 
 .التطور التارخيي لنظام العناصر الدوري  -١
 .اجلدول الدوري احلديث  – ٢
  .ميائية الروابط الكي -٣
من خالل ) قياس للتحصيل(دروس حمضرة يف مادة الكيمياء مرفق معها أسئلة تقوميية  -ب

 .االنترنت 
ومت التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة من خالل توزيعها على ذوي االختصاص من    

حيتها أعضاء هيئة التدريس يف جامعة أم القرى أو وزارة التربية والتعليم للتأكد من متام صال
 ") ١"ملحق رقم (لإلستخدام يف البحث العلمي  

وملا كان اهلدف من هذه الدراسة هو التعرف على فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة      
تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي يف مقرر الكيمياء عند 
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لدى طالبات الصف األول الثانوي ، كان ) لفهم والتطبيقالتذكر ، ا(املستويات املعرفية الثالثة 
على الباحثة أن تعد اختبارا من إعدادها  يقيس التحصيل الدراسي لعينة البحث املتضمنة يف 

 :الدروس الستة ضمن حدود الدراسة وهي 
 .التطور التارخيي لنظام العناصر الدوري  -١
 .جلدول الدوري الدورات يف ا: اجلدول الدوري احلديث أوال  -٢
 .اموعات يف اجلدول الدوري : تابع اجلدول الدوري ثانيا  -٣
 .مناطق اجلدول الدوري احلديث  -٤
 .تكافؤ العناصر والنشاط الكيميائي للعنصر  -٥
 .الروابط الكيميائية الرابطة األيونية والرابطة التسامهية  -٦

ر من خالل االستفادة مبا ورد يف كتاب زيتون وقد التزمت هذه الدراسة يف تصميمها هلذا االختبا
نوجزها أوال فيما " بإتباعها للخطوات اليت متر ا عملية تصميم تلك االختبارات) هـ١٤٢٨(

 :يلي
 .حتديد السمات األساسية لالختبار  -١
 .إعداد خمطط التمثيل النسيب لألهداف يف االختبار  -٢
 . ستستخدم يف االختبار اليت) األسئلة (اختيار نوعية الفقرات  -٣
 .تقدير عدد فقرات االختبار ككل  -٤
 .ختصيص عدد الفقرات لكل هدف  -٥
 .إعداد مسودة فقرات االختبار  -٦
 .مراجعة مسودة فقرات االختبار وتنقيحها  -٧
 .التقدير املبدئي لصعوبة فقرات االختبار  -٨
 .ترتيب فقرات االختبار  -٩

 .ملطلوب حتديد مستوى األداء ا -١٠
 .صياغة تعليمات االختبار  -١١
 .جتهيز أوراق اإلجابة ومفتاح التصحيح  -١٢
 .طبع االختبار يف صورته األولية  -١٣
 .جتريب االختبار وتنقيحه  -١٤
 . ٢٦٦ص . " طبع االختبار يف صورته النهائية  -١٥
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 .وفيما يلي عرض لتلك اخلطوات 
 .ية لالختبار حتديد السمات األساس: اخلطوة األوىل 

إن نقطة البداية لتصميم االختبار هي حتديد )  ٢٦٨-٢٦٧ص  -هـ ١٤٢٨(يشري زيتون      
مساته أو خصائصه األساسية ، إذ تعمل هذه السمات أو اخلصائص كموجهات لعملية تصميم 

 :تتطلب هذه اخلطوة حتديد ما يلي من السمات . االختبار 
فة االختبار أمر مهم ويلعب دورا ، وأضاف إذ ختتلف عملية إن حتديد وظي: وظيفة االختبار  -١

 حسب وظيفة االختبار حمل التصميم  –نوعا ما  –تصميم االختبارات 
أي حتديد املستوى الدراسي للطالب الذين سيطبق عليهم : الفئة اليت ستطبق عليها االختبار  -٢

 .االختبار 
قد خيتلف حسب نوعية الفئة اليت سيطبق  وأضاف أنه غين عن البيان أن تصميم االختبارات

 .عليها االختبار 
الذي سيغطيه االختبار، ) الدراسي ( مبعىن التعرف على احملتوى التعليمي : جمال االختبار  -٣

 .وذلك من خالل حتديد املوضوعات الدراسية اليت سيتناوهلا االختبار 
ى اخلطوة السابقة ، يتم التعرف على بناء عل: األهداف التعليمية اليت يقيسها االختبار  -٤

األهداف اليت سبق إعدادها للموضوعات الدراسية حمل االختبار ، فعلى مصمم االختبار الرجوع 
وقد يقع اختياره عليها مجيعا . إىل األهداف التعليمية اليت سبق حتديدها لتدريس تلك املوضوعات 

 .ار أمهها هلذا الغرض ، ليتم تقوميها يف االختبار، أو قد يضطر إىل اختي
وأضاف أنه غين عن البيان أن وجود مثل هذه األهداف يعترب حجر الزاوية يف تصميم االختبار، 

 .فبدوا قد يتعذر االستمرار يف عملية تصميمه بصورة منظومية 
فقد قامت الباحثة وطبقت ذلك  مبا أشار إليه زيتون يف اخلطوة األوىل من حتديد السمات 

لالختبار، فقد قامت يف السمة األوىل وهي وظيفة االختبار يف حتديدها وهي أن الباحثة األساسية 
تريد اختبارا ختاميا خيربنا مبدى ما حصله الطالبات الصف األول الثانوي يف الكيمياء يف الفصل 

ويتم ذلك عن طريق دخول " الترتيب الدوري للعناصر"الدراسي األول نتيجة دراستهم لفصل 
ويقمن الطالبات  www.baljoon.comت ملوقع الباحثة املصمم وعنوانه كالتايل الطالبا

باإلجابة على أسئلة الواجب للمجوعة التجريبية من خالل املوقع ، وللمجموعة الضابطة من 
الترتيب الدوري " فصل  خالل الكتاب املدرسي ، ومن مث تقوم الباحثة بإعطاء اختبار ائي يف

 .للمجموعتني لقياس التحصيل الدراسي هلن " للعناصر 

http://www.baljoon.com
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فقد قامت الباحثة بتحديد املستوى : أما السمة الثانية وهي الفئة اليت ستطبق عليها االختبار 
الدراسي للطالبات اللوايت سيطبق عليهم االختبار ، وهم طالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء 

 " .الترتيب الدوري للعناصر " الدراسي األول لفصل يف الفصل 
( أما يف السمة الثالثة وهي جمال االختبار فقد قامت الباحثة بالتعرف على احملتوى التعليمي

الذي سيغطيه االختبار ، وذلك من خالل حتديد املوضوعات الدراسية اليت سيتناوهلا ) الدراسي
 :وموضوعاته كالتايل " اصر الترتيب الدوري للعن" االختبار ، لفصل 

 .التطور التارخيي لنظام العناصر الدوري : الدرس األول 
 .الدورات يف اجلدول الدوري : اجلدول الدوري احلديث أوال : الدرس الثاين 

 .اموعات يف اجلدول الدوري : تابع اجلدول الدوري احلديث ثانيا : الدرس الثالث 
 .لدوري احلديث مناطق اجلدول ا: الدرس الرابع 

 .تكافؤ العناصر والنشاط الكيميائي للعنصر : الدرس اخلامس 
 .الروابط الكيميائية الرابطة األيونية والرابطة التسامهية : الدرس السادس 

فقد قامت الباحثة بناء على : أما السمة الرابعة وهي األهداف التعليمية اليت يقيسها االختبار 
ة ـالتعرف على األهداف اليت سبق إعدادها للموضوعات الدراسياخلطوة السابقة ، حيث مت 

ار ، وقد رجعت الباحثة إىل األهداف التعليمية اليت سبق حتديدها لتدريس تلك ـحمل االختب
 . وقد اضطرت الباحثة إىل اختيار أمهها هلذا الغرض . املوضوعات

يت قامت الباحثة بصياغة فقد رجعت الباحثة إىل خطط التدريس اخلاصة ذه املوضوعات ال
واستخرجت منها األهداف التعليمة يف التذكر والفهم والتطبيق لدراسة هذه . أهدافها

ق ـارت منها األهداف األكثر أمهية  يف التذكر والفهم والتطبيـد اختـاملوضوعات ، وق
قوانني ، بعد أن حللت احملتوى التعليمي إىل حقائق علمية ومفاهيم علمية و" ) ٢"ملحق رقم(

، كذلك قامت بتحكيم ") ٣"امللحق رقم (علمية وقامت بتحكيمه من قبل احملكمني كما يف 
كذلك قامت ") ٤"امللحق رقم (األهداف السلوكية يف مستوى التذكر والفهم والتطبيق كما يف 

 بتحكيم أسئلة االختبار بناء على األهداف البنود اليت تقيس مستوى التذكر والفهم والتطبيق من
) التكليفات (، كذلك حكمت أسئلة الواجبات املرتلية ") ٥"امللحق رقم (قبل احملكني كما يف 

، كذلك قومت عملية ") ٦"امللحق رقم (اليت تقيس مستوى التذكر والفهم والتطبيق كما يف 
ا يف ــة كمـملرتليإعداد الواجبات املرتلية عن طريق بطاقة تقومي عملية إعداد الواجبات ا

 "). ٧"حق رقماملل(
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 .إعداد خمطط التمثيل النسيب لألهداف يف االختبار : اخلطوة الثانية 
أن املربر الذي يقف وراء إعداد هذا املخطط هو أن إعداده ) " هـ١٤٢٨(يوضح زيتون      

األسئلة املقاسة ) فقرات(أن كافة األهداف التعليمية قد مت متثيلها من حيث عدد  :يضمن لنا أوال
 /أن األهداف األكثر أمهية قد أخذت نصيبا أكرب من التمثيل من حيث عدد الفقرات: ثانيا ا، و

األسئلة املقاسة ا ، حيث األهداف التعليمية ختتلف يف درجة أمهيتها ، وعموما ال توجد قاعدة 
جات إن األهداف اليت ختتص بنتا: ثابتة لتقدير األوزان النسبية لألهداف ، إال أنه ميكن القول 

التعلم األساسية الوظيفية عادة ما تأخذ أوزانا أكثر من غريها ، كما أن األهداف اليت تستغرق 
هذا فضال عن أن األهداف اليت تتضوى . وقتا أطول يف حتقيقها تأخذ أيضا أوزانا أكثر من غريها 

أخذ عادة أوزانا ت) التطبيق ، التحليل ، التركيب ، التقييم ( على نتاجات التعلم املعريف العليا 
وعلى ) االستيعاب  –التذكر ( أكرب من األهداف اليت تنضوى على نتاجات التعلم املعريف الدنيا 

كل إذا كانت مسألة حتديد تلك األوزان متروكة ملصمم االختبار فإن عليه أن يستعني بعدد من 
غطيها جمال االختبار احملكمني اخلارجيني من ذوي االختصاص يف تدريس املادة الدراسية اليت سي

 . ٢٦٨ص " وصوال لتمثيل أفضل لألهداف يف االختبار 
وقد قامت الباحثة مبا وضحه زيتون من اخلطوة الثانية من إعداد خمطط التمثيل النسيب لألهداف 

وهو أن املربر الذي يقف وراء إعداد هذا املخطط هو أن إعداده " )  ٨" ملحق رقم (يف االختبار 
األسئلة ) فقرات(وال أن كافة األهداف التعليمية قد مت متثيلها من حيث عدد ضمن للباحثة أ

املقاسة ا ، وقد انضوت األهداف على نتاجات التعلم  املعريف يف التذكر والفهم والتطبيق يف 
، وهنا قامت الباحثة يف مسألة حتديد تلك األوزان " الترتيب الدوري للعناصر" موضوعات فصل 

د من احملكمني اخلارجيني من ذوي االختصاص يف تدريس املادة الدراسية وهي واستعانت بعد
كيمياء الصف األول الثانوي اليت سيغطيها جمال االختبار وصوال لتمثيل أفضل لألهداف يف 
االختبار، كذلك أن الفرق بني عدد األهداف يف جدول التحصيلي القبلي وبني األهداف يف 

 .  لكل عبارة من العبارات "  الفا"ع إىل معامل اجلدول التحصيل البعدي يرج
 .اليت ستستخدم يف االختبار ) األسئلة(اختيار نوعية الفقرات : اخلطوة الثالثة 

أنه يوجد العديد من أنواع الفقرات أو )  ٢٧١-٢٦٩ص  -هـ ١٤٢٨(يؤكد زيتون      
 :االختبارات من أبرزها الفقرات التالية ) أسئلة(
 املقال الطويل  -٣.                   اإلجابة القصرية -٢              التكميل     -١
 .الرسوم والتكوينات اخلطية  -٥الصور                    -٤
 .االختيار من متعدد  -٧    الصواب واخلطأ      -٦
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 .إعادة الترتيب  -٩   .             املزاوجة  -٨
 من بينها النوع املناسب الذي سيستخدم يف االختبار ؟ فعلى أي أساس خيتار مصمم االختبار 

وهنا اختارت الباحثة فقرة االختيار من متعدد وقد طبقت الباحثة فقرة االختيار من متعدد وقد 
 .اتفقت الباحثة وطبقت  مع ماأكده زيتون 

ا عند يتحكم يف اختيار أنواع فقرات االختبار عوامل كثرية ومتعددة ، يفترض أن يتم مراعا
ومن . وقد قامت الباحثة باختيارها ومراعاا وهي فقرة االختيار من متعدد . تصميم االختبار 

 :هذه العوامل 
 .اهلدف التعليمي املراد تقوميه  -١

فإن اختبارات ) التطبيق ( أرادت الباحثة أن تقيس مستوى من مستويات التحصيل العليا وهي 
وكذلك إذا أرادت املعلمة من الطالبة أن ختتار اإلجابة وليس . االختيار من متعدد هي املناسبة 

 .كتابتها فإن أسئلة االختيار من متعدد هي املناسبة 
 .طبيعة احملتوى املراد قياسه  -٢

بعض أنواع احملتوى ال يالئمها غالبا إال نوع معني من الفقرات أو األسئلة ، فيمكن استخدام 
 .احملتوى فقرات االختيار من متعدد لتقومي 

 .وقد قامت الباحثة بذلك لتقومي حمتوى الكيمياء 
 .عدد الطالب  -٣

إذا كان عدد الطالب كبريا ، وإذا كان الوقت املخصص احملدد لتسليم نتائج الطالب قصريا ، 
فإن مصمم االختبار قد جيد من املناسب اختيار فقرات االختيار من متعدد لسهولة وسرعة 

 .تصحيحها 
طالبة ، فوجدت الباحثة أن اختيار فقرات االختيار من متعدد  ٥٠لطالبات العينة وهنا عدد ا

 .أفضل
 :مستوى الدقة يف التعبري عن واقع التحصيل  -٤

فاحتمال ختمني اإلجابة يكون أقل بدرجة كبرية ، نظرا لوجود ) االختيار من متعدد ( إن أسئلة 
، مما جيعلها أقدر على تقومي التحصيل من يف السؤال الواحد ) البدائل(عدد من االستجابات 
 .أسئلة الصواب واخلطأ 

ونتيجة ملا ذكر فإن دالالت الثبات ألسئلة الصواب واخلطأ تكون منخفضة عادة ، واستجابة 
، مما جيعلها غري صادقة غالبا ، يف حني أن دالالت الثبات  االطالبة هلا قد ال يعرب عن حقيقة أدائه
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ختيار من متعدد ، واليت بذل جهد فين يف إعدادها هي أفضل بكثري من والصدق يف أسئلة اال
 . أسئلة الصواب واخلطأ ، ومن غريها من أنواع األسئلة 

 .لذلك قامت الباحثة باختيار فقرات أو أسئلة االختيار من متعدد يف تصميمها لالختبار 
 .الوقت املخصص لتحضريها  -٥

يا ، واجلهد بذله كبريا فإن أسئلة االختيار من متعدد هي إذا كان الوقت املخصص لتحضريها كاف
ويف هذه احلالة فإننا حنصل على أسئلة تتمتع مبميزات كثرية جتعلها تستحق ما يبذل فيها . املناسبة 

 .من وقت وجهد 
 .تقدير عدد فقرات االختبار ككل : اخلطوة الرابعة 

ل عن كم عدد فقرات يظل السؤا)  ٢٧٤-٢٧٢ص  -هـ ١٤٢٨(يوضح زيتون      
وحيث ال توجد . االختبار واحدا من أهم األسئلة اليت يطرحها مصمم االختبار عادة على نفسه 

قاعدة ثابتة حتدد لنا عدد هذه الفقرات ، يظل األمر ذاتيا يتخذه مصمم االختبار الباحثة يف ضوء 
 .عدد من العوامل اليت عليه مراعاا يف ذلك األمر 

 :التعليمية حمل التقومي  عدد األهداف -١
وحيث إن كل هدف تعليمي جيب تقوميه بفقرة واحدة على األقل ، فإنه كلما زاد عدد هذه 

 .األهداف زاد معها عدد فقرات االختبار 
 .نوع الفقرات املستخدمة يف االختبار  -٢

 .من متعدد  عدد الفقرات يكون كبريا إذا قرر مصمم االختبار الباحثة استخدام أسئلة االختيار
 .نوع مستويات التحصيل اليت يهدف االختبار إىل قياسها  -٣

إن عدد فقرات االختبار الذي تتطلب فقراته جمرد استدعاء املعرفة يكون أكرب من عدد فقرات 
االختبار الذي تتطلب فقراته تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة ، نظرا ألن السرعة يف اإلجابة عن 

 .أكرب منها يف فقرات النوع الثاين  فقرات النوع األول
 .مقدار ما تتطلبه الفقرة من حسابات أو معاجلات كمية  -٤

ثانية لقراءة فقرة )  ٣٠و ٤٥( جتدر اإلشارة هنا إىل أن الطالبة املتوسطة حتتاج يف العادة ما بني 
فظية بسيطة ، وحماولة اإلجابة عنها ، عندما تكون من نوع االختيار من متعدد وتتناول حقائق ل

ثانية لقراءة فقرة وحماولة اإلجابة عنها عندما تكون من نوع )  ١٠٠و  ٧٥(يف حني حيتاج ما بني 
 .االختيار من متعدد وتعاجل مادة معقدة ، أو تتطلب حال ملشكلة ما 

 .وقد راعت الباحثة ذلك 
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 .  ختصيص عدد فقرات لكل هدف : اخلطوة اخلامسة 
ة االختبار الباحثة بعدد من احملكمني اخلارجيني من ذوي االختصاص يف وهنا استعانت مصمم     

تدريس املادة الدراسية وهي الكيمياء للصف األول الثانوي الفصل الدراسي األول اليت سيغطيها 
 .جمال االختبار وصوال لتمثيل أفضل لألهداف يف االختبار لتخصيص عدد فقرات لكل هدف  

 .مسودة فقرات االختبارإعداد : اخلطوة السادسة  
أنه تنضوي هذه اخلطوة على قيام مصمم )  ٢٧٦-٢٧٥ص  -هـ ١٤٢٨(يشري زيتون 

االختبار ، استنادا إىل خمطط التمثيل النسيب ) أسئلة(االختبار بإعداد مسودة أولية بفقرات 
يت حصل لألهداف ، وإىل املعلومات األخرى املتوافرة لديه ، اليت ختص مواصفات االختبار ، وال

 .عليها من اخلطوات السابقة الذكر 
يف إمتام هذه اخلطوة ) الباحثة(ونعرض فيما يلي جمموعة من اإلرشادات اليت تعني مصمم االختبار 

 :وقد التزمت الباحثة بذلك 
أو (منفصلة حبيث خيصص لكل فقرة سؤال بطاقة ) أو أوراق ( تكتب الفقرات يف بطاقات  -١

 :التالية  تتضمن املعلومات) ورقة
 .اهلدف الذي تقيسه الفقرة  -أ

 ).اختيار من متعدد(نوع الفقرة  -ب
 .نص الفقرة ذاته  -ج
 .اإلجابة الصحيحة للفقرة  -د
 .يراعى أن تقيس الفقرة اهلدف التعليمي حمل التقومي  -٢
ملبدئية ا) األسئلة(ميكن االستعانة ببعض مصادر أسئلة االختبارات املتاحة يف إعداد الفقرات  -٣
 .ومن هذه املصادر الكتب الدراسية . 
 .يراعى التنوع يف صعوبة فقرات االختبار  -٤
التأكد من أن كل فقرة مستقلة عن غريها من حيث اإلجابة عنها ، حبيث ال تعتمد اإلجابة  -٥

 .على فقرة اإلجابة على فقرة أخرى 
 . مراجعة مسودة فقرات االختبار وتنقيحها : اخلطوة السابعة 

أن تتم هذه اخلطوة بعد يوم أو يومني من االنتهاء ) ٢٧٧ص  -هـ ١٤٢٨(يفضل زيتون      
وطبقا هلذه اخلطوة فإن مصمم االختبار تتوىل . من إعداد مسودة فقرات االختبار سالفة الذكر 

 :فحص كل فقرة على حده وتتأكد من كل مما يلي وقد قامت الباحثة بذلك 
 .مع اهلدف حمل التقومي  تطابق فقرة االختبار -١
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 .توافر شروط إعداد هذا النوع من الفقرات يف الفقرة حمل املراجعة والتنقيح  -٢
 .وضوح صياغة السؤال ، بأن يضع نفسه يف مكان الطالب الذين سيطبق عليهم االختبار  -٣
 . سالمة وصحة اللغة املصوغة ا الفقرة  -٤

ح فقرات االختبار قد يترتب عليها استبعاد بعض الفقرات وجيدر التنويه أن عملية مراجعة وتنقي
 .املعدة طبقا للخطوة السادسة سالفة الذكر وذلك يف حالة عدم توافر الشروط املطلوبة هلا 

 :التقدير املبدئي الذايت لصعوبة الفقرات : اخلطوة الثامنة 
مم االختبار أنه مبقتضى هذه اخلطوة يتوىل مص) ٢٧٨ص  -هـ ١٤٢٨(يوضح زيتون      

وضع تقدير مبدئي ذايت ملستوى صعوبة فقرات االختبار ، بناء على خربته السابقة ومعرفته 
التذكر ، االستيعاب ، التطبيق وقد يستعني يف : مبستوى التحصيل املعريف الذي تقيسه الفقرة 

ال ذلك بعدد من احملكمني من ذوي االختصاص يف تدريس املادة الدراسية اليت سيغطيها جم
 .وقد قامت الباحثة بتطبيق ذلك . االختبار 

 .ترتيب فقرات االختبار : اخلطوة التاسعة 
ك عدة طرق لترتيب فقرات أن هنا) ٢٧٩-٢٧٨ص  -هـ ١٤٢٨(يشري زيتون      

 :، من أبرزها ما يلي واختارت الباحثة منها وطبقتها ارـاالختب
 :الترتيب العشوائي 

يع األسئلة عشوائيا يف االختبار ، ويتم ذلك بسحب البطاقات ومبقتضى هذه الطريقة يتم توز
بشكل عشوائي ويعطى كل سؤال مسحوب رقما  –بعد تنقيحها  –املسجل عليها األسئلة 

 .مسلسال ميثل رقم السؤال يف ورقة األسئلة 
 .حتديد مستوى األداء املقبول : اخلطوة العاشرة 

ء هنا املستوى األدىن ألداء الطالبة يف االختبار مبستوى األدا) " هـ١٤٢٨(يقصد زيتون      
للمادة الدراسية حمل االختبار ، أو كدليل لتحقيقه األهداف حمل  االذي يقبل كدليل على اجتيازه

التقومي ، وهو املستوى الذي حيدد جناح الطالبة وانتقاهلا من مستوى دراسي إىل مستوى دراسي 
 .وحدة دراسية ، أو مقرر معني  يف موضوع ، أو اآخر ، أو حيدد جناحه

وهذا املستوى يعرب عنه عادة يف صورة النسبة املئوية لدرجات الطالبة يف االختبار ، واليت جيب أن 
ني ـادة بـة عـاالختبار ، وتتراوح هذه النسب تقد اجتاز اصل عليها على األقل العتبارهحت

ألداء املقبول ليس باألمر اهلني ، يف تعليمنا العريب ، وننوه أن حتديد مستوى ا%  ١٠٠-٥٠
ذلك ألنه ليس هناك حتديد متعارف عليه هلذا املستوى ، وإمنا خيتلف ذلك بإختالف اال أو 

 .  ٢٧٩ص" التخصص الدراسي 
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 .وقد طبقت الباحثة ذلك 
 .صياغة تعليمات االختبار : اخلطوة احلادية عشرة 

هذه اخلطوة يتم إعداد تعليمات كاملة  أنه مبقتضى) ٢٨٠ص  -هـ ١٤٢٨(يشري زيتون      
وواضحة لالختبار ، وذلك لتحديد املطلوب علمه من ايبني على االختبار ومن بني أبرز عناصر 

 :هذه التعليمات ما يلي وقد قامت الباحثة بذلك 
 ) .ائي ( وظيفة االختبار -١
 .املوضوع أو املوضوعات اليت تقع يف جمال االختبار  -٢
 .الدراسي للطالب املختربين  الصف -٣
 .عدد األسئلة يف االختبار  -٤
 .زمن تطبيق االختبار ككل  -٥
 .الدرجة الكلية يف االختبار وكذا الدرجة املمنوحة لكل سؤال إذا أمكن  -٦
 .تنبيه الطالبات  إىل قراءة التعليمات قبل البدء باإلجابة  -٧
ات يف أي جزء من كراس االختبار مل تشر تنبيه الطالبات إىل عدم كتابة أي معلوم  -٨

 .التعليمات إليها 
 .تدوين اسم الطالب ، وصفه  -٩

 .حتديد أسلوب تغيري اإلجابة إذا لزم األمر  -١٠
تنبيه الطالبات إىل عدم اللجوء إىل التخمني يف حالة االختبارات املتضمنة فقرات من نوع  -١١

 .االختيار من متعدد 
 .إىل عدم اللجوء إىل الغش وعقوبة الغش يف االختبار تنبيه الطالبات  -١٢

دقيقة ، وذلك عن طريق أخذ املتوسط ) ٤٠(وقد حددت الباحثة زمن تطبيق االختبار بأربعني 
من أداء ) دقيقة ٤٠(والطالبة األخرية   ) دقيقة ٢٠(احلسايب لزمن انتهاء الطالبة األوىل  

 .        االختبار
                                      ٤٠+٢٠  

 دقيقة  ٣٠=  =زمن االختبار
                                         ٢ 

 :جتهيز أوراق اإلجابة ومفتاح التصحيح : اخلطوة الثانية عشر 
يقة اإلجابة عن فقرات االختبار د طرـعند حتدي) ٢٨١ص  -هـ ١٤٢٨(يوضح زيتون      

جيب يف ورقة األسئلة نفسها ، كما يوضع منوذج تالطالبة س جيب أن يتضمن ذلك ما إذا كان،
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عن كل فقرة والدرجة اليت تعطى لكل إجابة صحيحة ، وبذلك ال ) مفتاح التصحيح(لإلجابة 
 .يسمح بأي اختالف بني املصححني عند تقدير صحة إجابة لكل فقرة والدرجة اخلاصة ا 

 .اإلجابة ومفتاح التصحيح وقد قامت الباحثة بتطبيق ذلك يف جتهيز أوراق 
 :طبع االختبار يف صورته األولية : خلطوة الثالثة عشرة ا

أنه بعد إعداد الفقرات وترتيبها ، وإعداد ) ٢٨١ص  -هـ ١٤٢٨(يقصد زيتون      
التعليمات الواضحة والشاملة ، وجتهيز منوذج اإلجابة يطبع االختبار يف صورته األولية ، ويراعى 

الطبع قليلة مبا يتناسب مع أفراد عينة التجريب ، حيث إنه من احملتمل أن يعدل أن تكون كميات 
 .االختبار مرات أو عدة مرات يف أثناء عملية التجريب 

 ٢٥طالبة )  ٥٠(وقد طبقت الباحثة ذلك إال أن الطبع والتجريب كان جلميع أفراد العينة 
حثة بتعديل االختبار ومن مث أخذت للمجموعة الضابطة وقامت البا ٢٥للمجموعة التجريبية و

طالبة للمجموعة الضابطة واستخدمت  ١٥طالبة من اموعة التجريبية و ١٥عينة عشوائية 
 .لتقدير صدق االختبار وثبات نتائجه   Spssاملعاجلة اإلحصائية عن طريق برنامج 

) ٢١(موزعة على " ) ٩"ملحق رقم ( مفردة ) ٧٢(وقد تكونت ورقة االختبار املبدئية من      
 . صفحة ، باإلضافة إىل صفحة الغالف وصفحة التعليمات 
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 یبین التوزیع المبدئي لمفردات االختبار التحصیلي) ٤(الجدول رقم 

 املوضوع
 املستويات املعرفية للمفردات

 أرقام األسئلة
 التطبيق الفهم التذكر

التطور التـارخيي  
ــام العناصــر  لنظ

 .الدوري 

١٠-٧-٤-١-
٢٢-١٩-١٣ 

٨ ١٦-٦-٥-٣-٢ 

٥-٤-٣-٢-١-
١٠-٨-٧ -٦-

١٩ -١٦-١٣- 
٢٢ 

اجلدول الـدوري  
ــديث  أوال : احلـ

ــدورات يف  الــ
 اجلدول الدوري

١٧-١٤-١١ ٢٨ -٢٥- 
٢١ -١٨ 

١٥-١٢-٩ 

١٢-٩-١١-
١٧-١٥-١٤- 
٢٥ -٢١ -١٨-
٢٨ 

اجلدول الـدوري  
: ثانيـا : احلديث 

ــات يف  اموعـ
 اجلدول الدوري

٤٥-٢٣-٢٠ ٣١ 
٢٧-٢٦-٢٤-
٣٦ -٣٣ -٣٠- 
٣٩ 

٢٤ -٢٣-٢٠- 
٣٠ -٢٧ -٢٦- 
٣٦ -٣٣ -٣١- 
٤٥ -٣٩ 

منــاطق اجلــدول 
الدوري احلـديث  
وتصنيف العناصر 
ــزات وال  إىل فلـ

 فلزات

٣٥ -٣٢ -٢٩ ٤٠  -٣٤- 
٤٢ -٣٧ 

٥٤ -٥١ -٤٨- 
٥٧ 

٣٤ -٣٢ -٢٩-
٤٠ -٣٧-٣٥-
٥١ -٤٨-٤٢-
٥٧-٥٤ 

تكــافؤ العناصــر 
والنشاط الكيميائي 

 للعنصر
٤٧ -٤٦ -٤٣ 

٤٤ -٤١ -٣٨- 
٥٦ -٥٣ -٤٩- 
٦٠ 

٦٣ -٥٩ -٥٠- 
٦٦ 

٤٣ -٣٨-٤١-
٤٧-٤٦-٤٤-
٥٣-٥٠ -٤٩-
٦٠-٥٩-٥٦-
٦٦-٦٣ 

الروابط الكيميائية 
ــة ( األيونيـــ

 )والتسامهية

٥٨ -٥٥ -٥٢- 
٦١ 

٦٥ -٦٤ -٦٢- 
٧٢ -٦٩ -٦٨ ٧١ -٧٠ -٦٧ 

٥٨-٥٥-٥٢-
٦٤-٦٢-٦١-
٦٨-٦٧-٦٥-
٧١-٧٠-٦٩-
٧٢ 
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 . وتنقيحه جتريب االختبار : اخلطوة الرابعة عشرة 

أنه بعد إعداد االختبار ، جيرب على عينة صغرية ) ٢٨١ص  -هـ ١٤٢٨(يوضح زيتون      
من الطالبات متثل خصائص اموعة اليت سيطبق عليها االختبار بعد إعداده يف صورته النهائية ، 

جراء وذلك لتحديد الزمن املناسب ألداء االختبار بدقة والكشف عن مدى فهم املشرفات على إ
االختبار والطالبات لتعليمات االختبار ، وأسلوب توزيع الدرجات على األسئلة بأقسامها 

 .املختلفة ، وطريقة التصحيح 
وجيرى عادة يف هذه املرحلة حتديد اخلصائص السيكومترية لالختبار ، عن طريق تقدير صدق 

 :االختبار وثبات نتائجه ، وقد قامت الباحثة بتطبيق ذلك 
 :لي شرح موجز لتقدير صدق االختبار وثبات نتائجه وفيما ي

يوجد عديد من الطرق يتم يف ضوئها تقدير صدق أساليب التقومي وأدواته ومن أبرزها ما يلي 
 :وقد استخدمتها الباحثة 

 : Face Validityتقدير الصدق الظاهري  -١
إذا كان عنواا  أا تتصف أداة التقومي بالصدق الظاهري)" هـ ١٤٢٨(يصف زيتون      

وهذا يتم عن طريق الفحص املبدئي . وظاهرها يشري إىل قياس احملتوى الذي وضعت من أجله 
" لفقرات األداء ، ومعرفة ما إذا كانت تبدو يف ظاهرها أا تقيس احملتوى الذي وضعت لقياسه 

 .  ١٠١ص
 .وقد قامت الباحثة بتطبيق ذلك 

 : Content Validityتقدير صدق احملتوى  -٢
أا تتصف أداة التقومي بصدق احملتوى إذا غطت فقراا احملتوى )" هـ ١٤٢٨(يذكر زيتون      

ويعرف صدق احملتوى بأنه مدى متثيل أداة التقومي لألهداف التعليمية . الدراسي املراد قياسه 
ذي يفترض أن فإن كان معامل صدق احملتوى مرتفعا ، دل ذلك على أن احملتوى ال. املراد قياسها 

 . ١٠١ص " يقيسه أسلوب أو أداة التقومي ممثال متثيال جيدا يف فقرات هذا األسلوب أو األداء 
أنه لضمان صدق احملتوى جيب عرض أداة التقومي على )" هـ ١٤٢٨(وأضاف زيتون      

مية متخصصني يف املوضوع الذي تقيسه األداء ، وذلك بعد إعطاء كل منهم بيان باألهداف التعلي
واحملتوى الدراسي حمل التقومي ، وعندها يقارن كل متخصص بني فقرات أداة القياس وهذه 

. األهداف ، ويتأكد مما إذا كانت الفقرات تقيس تلك األهداف ، وتغطى فعال احملتوى املدروس 
ولضمان صدق احملتوى ، جيب أن تعرض أداة التقومي على أكثر من متخصص يف املوضوع املراد 

فإذا كانت درجة االتفاق بني . يف موضوع التخصص  –ال بأس ا  –ه ، وممن له خربة قياس
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، فإن معامل صدق احملتوى يعترب مقبوال %  ٧٥عالية حبيث ال تقل عن ) احملكمني ( املتخصصني 
، فيجب تعديل فقرات أداة القياس مرة أخرى ، %) ٥٠(، أما إذا قلت نسبة االتفاق عن 

 . االتفاق بني احملكمني ارتفع صدق احملتوى  وكلما زادت نسبة
وملزيد من الدقة يف تقدير صدق احملتوى ميكن عرض األهداف التعليمية والفقرات اليت يتقيس 

ويطلب منهم ) ١٠-٣(يقدر عددهم ما بني ) احملكمني(هذه األهداف على عدد من املتخصصني 
ث قياسها للهدف املقترن ا من ـمن حي –من فقرات أداة التقومي  –احلكم على كل فقرة 

 عدمه وميكن 
  ١٠٢ص :" احلصول على مؤشر إحصائي لصدق احملتوى باالستعانة باملعادلة التالية 

 ٢س+  ١س                     
 ـــــــــــــــــــــــ=  مص  

              ك                  

 :حيث 
 .مؤشر صدق احملتوى =  مص
 .اليت اتفق احملكمون على أا تقيس اهلدف ) األسئلة (  عدد الفقرات= ١س
 .اليت اتفق احملكمون على أا ال تقيس اهلدف ) األسئلة ( عدد الفقرات =  ٢س
 . أداة التقومي ) أسئلة ( العدد الكلي لفقرات = ك 

 . وقد الحظت الباحثة ازدياد نسبة االتفاق بني احملكمني يدل على ارتفاع صدق احملتوى 
 :الصدق الذايت  -٣

وأضافت الباحثة الصدق الذايت حيث يندرج هذا النوع من الصدق حتت ما يعرف بالصدق 
حبساب اجلذر التربيعي ) م  ١٩٧٩السيد ، ( اإلحصائي ، ويقاس الصدق الذايت كما ذكره 

 .  ٤٠٢ملعامل ثبات االختبار ص 
  ) ٠٫٩٣٨( وبذلك تكون قيمة معامل الصدق الذايت 

  : تساق الداخلي صدق اال
يقصد به أن االختبار يقيس شيئا أو مفهوما واحدا ، ويتم حسابه عن طريق حساب      

معامالت االرتباط بني الدرجات اليت حصلت عليها الطالبات يف العينة االستطالعية يف كل 
 .مستوى معريف على حده مع درجات االختبار ككل 
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 :دلة ارتباط بريسون   دق االتساق الداخلي بإستخدام معاص
 يوضح صدق االتساق الداخلي باستخدام معادلة ارتباط بريسون   )  ٥(جدول رقم 

 
 اموع النهائي التطبيق الفهم التذكر 

 التذكر

 ٠٫٧٤٩** ٠٫٣٩٤* ٠٫٤٥٧* ١٫٠٠٠ ارتباط بريسون

ــة  ــتوى الدالل مس
 اإلحصائية

- ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٣١ ٠٫٠١١ 

 الفهم

 ٠٫٨٨٠** ٠٫٥٧٤** ١٫٠٠٠ ٠٫٤٥٧* ارتباط بريسون

ــة  ــتوى الدالل مس
 اإلحصائية

٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠١ - ٠٫٠١١ 

 التطبيق

 ٠٫٧٧٩** ١٫٠٠٠ ٠٫٥٧٤** ٠٫٣٩٤* ارتباط بريسون

ــة  ــتوى الدالل مس
 ٠٫٠٠٠ - ٠٫٠٠١ ٠٫٠٣١ اإلحصائية

اموع 
 النهائي

 ١٫٠٠٠ ٠٫٧٧٩** ٠٫٨٨٠** ٠٫٧٤٩** ارتباط بريسون

ــة  ــتوى الدالل مس
 اإلحصائية

٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ - 

 )٠٫٠٥(االرتباط الدال عند مستوى معنوية  *  
 )  ٠٫٠١(االرتباط الدال عند مستوى معنوية ** 

) تطبيـق  –فهم  -تذكر(من خالل اجلدول السابق يتضح أن يوجد ارتباط بني مستويات بلوم 
م ارتبـاط  مع العلم أن قـي ) ١٫٠٠٠،  ٠٫٣٩٤(وبني الدرجة النهائية تتراوح قيم االرتباط 

 : بريسون تكون
 ضعيفة إذا كانت القيم على النحو التايل ) ١(

٠٫٣ - ٠٫٢ - ٠٫١ 
 متوسطة إذا كانت القيم على النحو التايل ) ٢(

٠٫٦ - ٠٫٥ - ٠٫٤ 
 عالية إذا كانت القيم على النحو التايل ) ٣(

٠٫٩ - ٠٫٨ - ٠٫٧ 
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حيث أن قيمة االرتباط يف  حيث أن من خالل اجلدول السابق يتضح أن قيم االرتباط عالية
     ٠٫٧٤٩واموع النهائي القبلي  ١٫٠٠٠التذكر القبلي 

، كذلك قيمة  ٠٫٨٨٠واموع النهائي القبلي  ١٫٠٠٠وقيمة االرتباط يف الفهم القبلي  
، كذلك قيمة االرتباط  ٠٫٧٧٩واموع النهائي القبلي  ١٫٠٠٠االرتباط يف التطبيق القبلي 

    ١٫٠٠٠نهائي القبلي واموع النهائي القبلي يف اموع ال
أما الطرق العلمية لتقدير معامل ثبات أسلوب أو أداة التقومي فيوجد عدة طرق لتقدير معامل 

 :ثبات أسلوب أو أداة التقومي ومن أهم هذه الطرق وقد استخدمتها الباحثة وهي ما يلي 
 .لالختبار  Internal Consistencyطريقة تقدير التجانس الداخلي 

أنه تعتمد هذه الطريقة على حتديد مدى اتساق أداء ) " هـ  ١٤٢٨( يوضح زيتون 
الفرد يف كافة فقرات األداء ، إذ ميكن من خالهلا حتديد ما إذا كانت هذه البنود تقيس مسة حمددة 

 .  مشتركة أو جمموعة من السمات املرتبطة ببعضها أو تقيس مسات خمتلفة ال ارتباط بينها
إذا كانت االرتباطات بني كل فقرة ) أي ذات معامل ثبات عال ( هذا ، وتعد األداة متجانسة 

 .من فقراا وبقية الفقرات موجبة وعالية 
: وتوجد عدة معادالت ميكن من خالهلا حساب معامل الثبات ذه الطريقة والذي يطلق عليه 

 :معامل التجانس الداخلي ، ومن أهم هذه املعادالت 
وفيها  Cronback Formula" كروبناخ " ويطلق عليها معادلة : املعادلة األوىل  -١

 Alphaيتم حساب معامل الثبات هذا عن طريق حساب ما يسمى معامل الفا 
Coefficient  ١٠٨ - ١٠٧ص : " ونصها هو  

 
 
٢مجـ ع   ن                      

 ف
α ) = ) (  ( 

٢ع          ١ –ن           
 ك

 
α  = معامل التجانس الداخلي " ( الفا " معامل.( 
 .عدد فقرات األداء = ن 

 .جمموع = جمـ 
 .تباين الدرجات على كل فقرة من فقرات األداء =  ف٢ع
 .التباين الكلي لدرجات الطالبات الكلية على األداء =  ك٢ع
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كانت قيمة معامل وقد استخدمت الباحثة معادلة الفا كروبناخ حلساب معامل الثبات حيث 
 ٠٫٨٨= الثبات عالية 

 .كما يوضح اجلدول التايل نتائج جتريب االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية 
 ) ٦(جدول رقم 

 لالختبار التحصيلي ) السيكومترية ( اخلصائص اإلحصائية 
 القيمة اخلاصية

 ٠٫٩٣٨ معامل الصدق الذايت لالختبار

 ٠٫٨٨ صيليمعامل ثبات االختبار التح

 
 :طبع االختبار يف صورته النهائية : اخلطوة اخلامسة عشرة 

أنه بعد جتريب االختبار وتعديله وإعداده يف الصورة النهائية ) " هـ  ١٤٢٨( يؤكد زيتون      
( له، يتم طبعه بكميات تناسب اموعات اليت سيطبق عليها ، مث إعـداد مفتـاح اإلجابـة    

ع الصورة النهائية لالختبار ، وجيب مراعاة تنسيق وتنظـيم األقسـام   الذي يتفق م) التصحيح 
 . ٢٨٤ص " املختلفة ألسئلة االختبار بطريقة شائقة جتذب انتباه الطالب وتثري محاستهم لإلجابة 

نسخة  ٢٥واتفقت الباحثة مع ما أكده زيتون وطبقت ذلك يف طبع االختبار يف صورته النهائية 
نسخة لطالبات اموعة الضابطة يف الثانوية  ٢٥ريبية يف الثانوية الرابعة ولطالبات اموعة التج

 .التاسعة عشر يف مدينة مكة املكرمة 
 :من ") ١٠"امللحق رقم (تكون االختبار يف صورته النهائية 

 .صفحة الغالف ، وعليها اسم االختبار ، والبيانات اخلاصة بكل طالبة  -
 .صفحة التعليمات  -
) ٤٢(صفحة ، دونت عليها مفردات االختبار ، وعددها اثنان وأربعـون  ) ١٢(شرة أثىن ع -

مفردة ، حبيث تتم اإلجابة عنها على نفس ورقة األسئلة واجلدول التايل يوضح التوزيع النهائي 
 . ملفردات االختبار التحصيلي 
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 يبني التوزيع النهائي ملفردات االختبار التحصيلي) ٧(جلدول رقم ا

 وضوعامل
 املستويات املعرفية للمفردات

 أرقام األسئلة
 التطبيق الفهم التذكر

التطور التـارخيي  
لنظــام العناصــر 

 .الدوري 
٣ ١ ١١ -٨ -٥-٢ 

٥ -٣-٢ -١- 
١١ -٨ 

اجلدول الـدوري  
أوال : احلــديث 

الـــدورات يف 
 اجلدول الدوري

٩ -٧ -٤ ١٠ -٦ ١٥ -١٢ 
٩ -٧ -٦-٤- 

١٥ -١٢ -١٠ 

اجلدول الـدوري  
: ثانيـا : حلديث ا

ــات يف  اموعـ
 اجلدول الدوري

٢٠-١٤ -١٣ ٢٣-١٦ ١٧ 
١٦-١٤-١٣-
٢٣-٢٠-١٧ 

مناطق اجلـدول  
الدوري احلـديث  
وتصنيف العناصر 
إىل فلــزات وال 

 فلزات

٣٢-٣٠ -٢٨ ٢١-١٩ -١٨ ٢٢-
٣٤ 

١٩ -١٨- 
٢٨-٢٢-٢١-
٣٤-٣٢-٣٠ 

تكافؤ العناصـر  
ــاط  والنشـــ
 الكيميائي للعنصر

٢٧ -٢٦ -٢٤ 
٣٣ -٢٩ -٢٥- 
٣٥ 

٣٨ -٣٧ 
٢٦-٢٥-٢٤-
٣٣-٢٩-٢٧-
٣٨-٣٧-٣٥ 

الروابط الكيميائية 
ــة ( األيونيـــ

 )والتسامهية
٤٢-٣٩ ٤١-٤٠ ٣٦ -٣١ 

٣٩-٣٦-٣١-
٤٢-٤١-٤٠ 
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 إعداد الدروس باستخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية 
قا السـتخدام االنترنـت   وحتضري الدروس وف" دليل املعلمة"قامت الدراسة احلالية بإعداد      

ولقد أعدت الباحثة هذه ) CDعلى " ١١"ملحق رقم (كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية 
زيتـون  (الدروس من خالل استفادا من الدراسات السابقة ، ومن خالل ما ورد يف كل مـن  

 ) . ٢٠٠٦زيتون ، ( ، ) هـ ١٤٢٨زيتون ، (، )م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦،
 : ق الدراسة إجراءات تطبي    
قامت الباحثة بتقييم التحصيل الدراسي لدى طالبات اموعتني التجريبية والضابطة  -١

 .باستخدام اختبار حتصيلي لطالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء 

سيتم تقدمي أفراد اموعة التجريبية الطريقة االعتيادية يف حتصيلهم الدراسي ويلزم طالباا 
أسئلة الواجب من خالل االنترنت وسيتم تقدمي أفراد اموعة الضابطة الطريقة اإلجابة على 

االعتيادية يف حتصيلهم الدراسي ويلزم طالباا اإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب 
 . املدرسي فقط 

ذلك ويف اية التجربة قامت الباحثة بإعادة االختبار مث تتم تدوين البيانات الناجتة عن  -٢
 .وتنظيمها وتبويبها 

 :خطوات تطبيق جتربة الدراسة 
موجه إىل ") ١٢"ملحق رقم (مت احلصول على خطاب من إدارة تعليم البنات مبكة املكرمة  -١

الثانوية ، وبناء عليه متت املوافقة على تطبيق هذه الدراسة يف الفصل ) ٤(مديرة مدرسة الرابعة 
 / ١ /٨هـ و  ١٤٢٨ /١٢ /١٩فترة ما بنيهـ يف ال١٤٢٨من عام األول الدراسي
 . هـ١٤٢٩

قامت الباحثة بزيارة مدرسة التطبيق اليت اختريت إلجراء الدراسة ا ومقابلة مديرا  -٢
وتسليمها اخلطاب املوجه من إدارة التعليم والذي ينص على تسهيل مهمة الباحثة ، ووضحت 

دراسة ، ومت التنسيق معها على تدريس وحدة الباحثة للمديرة اهلدف من الدراسة وكيفية سري ال
 . وفق خطة زمنية متبعة ) الترتيب الدوري للعناصر(الدراسة من فصل 

االلتقاء مبعلمة مادة الكيمياء يف تلك املدرسة ، وشرح هدف الدراسة هلا وتوضيح املطلوب  -٣
 . منها بالتحديد مع تسليمها دليل املعلمة هلذه الدراسة 

 . معلمة املادة على ترتيب وتاريخ وزمن احلصص املخصصة لتطبيق التجربة  االتفاق مع -٤
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مت تطبيق االختبار التحصيلي القبلي على عينة الدراسة بإشراف الباحثة وحضورها والتعاون  -٥
مع معلمات الكيمياء باملدرسة ، ولقد مت ذلك للتأكد من عدم وجود فروق بني اموعتني ، مث مت 

 . الختبار التحصيلي باستخدام حتليل التباين املصاحب حتليل نتائج ا
يف )  ٢ / ١( مت  بعد ذلك تطبيق التجربة  بتدريس اموعة  التجريبية فصل  أوىل ثاين     -٦

املدرسة الثانوية الرابعة  باستخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية ، أما فصل 
درسة الثانوية التاسعة عشر ليكون اموعة الضابطة  واستخدام يف امل ) ١ /١( أوىل أول 

) ثالثة أسابيع ( الكتاب املدرسي كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية ، يف الفترة احملددة ملدة 
بواقع حصتان كل أسبوع لكل جمموعة ، وقد قامت معلمة الكيمياء املتفق معها وبإشراف الباحثة 

التجريبية يف املدرسة الثانوية الرابعة ، بينما قام بتدريس اموعة الضابطة معلمة  بتدريس اموعة
كيمياء أخرى يف املدرسة الثانوية التاسعة عشر وذلك لعدم تأثر املعلمة وطالبات للمجموعة 

 . التجريبية بالتجربة وانتقاهلا للمجموعة الضابطة 
االختبار التحصيلي البعدي بإشراف الباحثة ملعرفة  بعد االنتهاء من التجربة مباشرة مت تطبيق -٧

فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل 
 . الدراسي 

) درجة واحدة(مت إجراء تصحيح االختبار وفق منوذج اإلجابة حبيث تعطي لإلجابة الصحيحة  -٨
 ) .صفر(وللخاطئة 

إلخراج النتائج ، حيث مت إجراء حتليل    Spssالتحليل اإلحصائي بواسطة برنامج مت  -٩
التذكر، الفهم ، التطبيق (التباين املصاحب الختبار فرضيات حتصيل احملتوى العلمي مبستوياته 

 ) . واالختبار ككل 
 :األساليب اإلحصائية املناسبة للدراسة   
، وفيها يتم  حساب معامل الثبات هذا  Cronback Formula" كروبناخ " معادلة  -١

 . Coefficient Alphaعن طريق حساب ما يسمى معامل الفا 
 .املتوسطات احلسابية  -٢
 .االحنرافات املعيارية  -٣
 .للفروق بني متوسطات اموعة الواحدة بني القياسني القبلي والبعدي " ف " اختبار  -٤
من أجل التأكد من أن درجات  (ANACOVA)أسلوب حتليل التباين املصاحب  -٥

 .الطالبات يف االختبار القبلي مل يكن هلا أثر يف نتائج الدراسة 
 .استخدمت الباحثة معامل ارتباط بريسون 
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 :التكرارات والنسب املئوية لعبارات االختبار التحصيلي القبلي 
 يوضح التكرارات والنسب لعبارات االختبار القبلي) ٨(جدول رقم 

 العبارةرقم 

عدد اإلجابات الصحيحة من 
 أفراد العينة

عدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد 
االحنراف  املتوسط العينة

 املعياري
 النسب املئوية التكرارات النسب املئوية التكرارات

٠٫٤٤ ٠٫٧٤ %٢٦ ١٣ %٧٤ ٣٧ -٥٤ 

٠٫٤٥ ٠٫٧٢ %٢٨ ١٤ %٧٢ ٣٦ -٣ 

٠٫٤٥ ٠٫٧٢ %٢٨ ١٤ %٧٢ ٣٦ -٤٠ 

٠٫٤٧ ٠٫٦٨ %٣٢ ١٦ %٦٨ ٣٤ - ١٨ 

٠٫٤٧ ٠٫٦٨ %٣٢ ١٦ %٦٨ ٣٤ -٢٥ 

٠٫٤٨ ٠٫٦٤ %٣٦ ١٨ %٦٤ ٣٢ -١٠ 

٠٫٤٨ ٠٫٦٤ %٣٦ ١٨ %٦٤ ٣٢ -١٢ 

٠٫٤٩ ٠٫٦٢ %٣٨ ١٩ %٦٢ ٣١ -٢٨ 

٠٫٤٩ ٠٫٦٠ %٤٠ ٢٠ %٦٠ ٣٠ -٥٨ 

٠٫٤٩ ٠٫٦٠ %٤٠ ٢٠ %٦٠ ٣٠ -٥٧ 

٠٫٤٩ ٠٫٦٠ %٤٠ ٢٠ %٦٠ ٣٠ -٣٥ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٨ %٤٢ ٢١ %٥٨ ٢٩ -٥٦ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٨ %٤٢ ٢١ %٥٨ ٢٩ -٩ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٨ %٤٢ ٢١ %٥٨ ٢٩ -٢ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٦ %٤٤ ٢٢ %٥٦ ٢٨ -٢٣ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٦ %٤٤ ٢٢ %٥٦ ٢٨ -٤٥ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٤ %٤٦ ٢٣ %٥٤ ٢٧ -٤٦ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٤ %٤٦ ٢٣ %٥٤ ٢٧ -٥٥ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٤ %٤٦ ٢٣ %٥٤ ٢٧ -٣٠ 
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 رقم العبارة

عدد اإلجابات الصحيحة من 
 أفراد العينة

اإلجابات اخلاطئة من أفراد  عدد
االحنراف  املتوسط العينة

 املعياري
 النسب املئوية التكرارات النسب املئوية التكرارات

٠٫٥٠ ٠٫٥٤ %٤٦ ٢٣ %٥٤ ٢٧ -٢٧ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٤ %٤٦ ٢٣ %٥٤ ٢٧ -١٦ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٢ %٤٨ ٢٤ %٥٢ ٢٦ -٦٢ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٢ %٤٨ ٢٤ %٥٢ ٢٦ -٥٩ 

٠٫٥١ ٠٫٥٠ %٥٠ ٢٥ %٥٠ ٢٥ -٦١ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٨ %٥٢ ٢٦ %٤٨ ٢٤ -٣٢ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٨ %٥٢ ٢٦ %٤٨ ٢٤ -٥١ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٨ %٥٢ ٢٦ %٤٨ ٢٤ -٤١ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٦ %٥٤ ٢٧ %٤٦ ٢٣ -١٤ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٦ %٥٤ ٢٧ %٤٦ ٢٣ -٣٨ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٤ %٥٦ ٢٨ %٤٤ ٢٢ -٣٦ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٤ %٥٦ ٢٨ %٤٤ ٢٢ -٤٧ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٤ %٥٦ ٢٨ %٤٤ ٢٢ -٣٩ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٢ %٥٨ ٢٩ %٤٢ ٢١ -٤٨ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٢ %٥٨ ٢٩ %٤٢ ٢١ -٣١ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٢ %٥٨ ٢٩ %٤٢ ٢١ -٥٠ 

٠٫٤٩ ٠٫٤٠ %٦٠ ٣٠ %٤٠ ٢٠ -٥٢ 

٠٫٤٩ ٠٫٤٠ %٦٠ ٣٠ %٤٠ ٢٠ -٢٠ 

٠٫٤٩ ٠٫٣٨ %٦٢ ٣١ %٣٨ ١٩ -٧ 

٠٫٤٩ ٠٫٣٨ %٦٢ ٣١ %٣٨ ١٩ -٤٣ 
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 رقم العبارة

عدد اإلجابات الصحيحة من 
 أفراد العينة

أفراد  عدد اإلجابات اخلاطئة من
االحنراف  املتوسط العينة

 املعياري
 النسب املئوية التكرارات النسب املئوية التكرارات

٠٫٤٩ ٠٫٣٨ %٦٢ ٣١ %٣٨ ١٩ -٦٦ 

٠٫٤٩ ٠٫٣٨ %٦٢ ٣١ %٣٨ ١٩ -٢١ 

٠٫٤٩ ٠٫٣٨ %٦٢ ٣١ %٣٨ ١٩ -٤٩ 

٠٫٤٩ ٠٫٣٨ %٦٢ ٣١ %٣٨ ١٩ -٢٩ 

٠٫٤٨ ٠٫٣٦ %٦٤ ٣٢ %٣٦ ١٨ -٦٩ 

٠٫٤٨ ٠٫٣٤ %٦٦ ٣٣ %٣٤ ١٧ -٦٨ 

٠٫٤٨ ٠٫٣٤ %٦٦ ٣٣ %٣٤ ١٧ -١١ 

٠٫٤٧ ٠٫٣٢ %٦٨ ٣٤ %٣٢ ١٦ -٢٦ 

٠٫٤٧ ٠٫٣٢ %٦٨ ٣٤ %٣٢ ١٦ -٣٧ 

٠٫٤٦ ٠٫٣٠ %٧٠ ٣٥ %٣٠ ١٥ -١٥ 

٠٫٤٦ ٠٫٣٠ %٧٠ ٣٥ %٣٠ ١٥ -٦٧ 

٠٫٤٦ ٠٫٣٠ %٧٠ ٣٥ %٣٠ ١٥ -٧٠ 

٠٫٤٥ ٠٫٢٨ %٧٢ ٣٦ %٢٨ ١٤ -١٩ 

٠٫٤٥ ٠٫٢٨ %٧٢ ٣٦ %٢٨ ١٤ -٤٢ 

٠٫٤٤ ٠٫٢٦ %٧٤ ٣٧ %٢٦ ١٣ -٦٥ 

٠٫٤٤ ٠٫٢٦ %٧٤ ٣٧ %٢٦ ١٣ -٦٣ 

٠٫٤٤ ٠٫٢٦ %٧٤ ٣٧ %٢٦ ١٣ -٦٠ 

٠٫٤٤ ٠٫٢٦ %٧٤ ٣٧ %٢٦ ١٣ -٧٢ 

٠٫٤٤ ٠٫٢٦ %٧٤ ٣٧ %٢٦ ١٣ -٨ 

٠٫٤٢ ٠٫٢٢ %٧٨ ٣٩ %٢٢ ١١ -١٧ 
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 رقم العبارة

عدد اإلجابات الصحيحة من 
 أفراد العينة

عدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد 
االحنراف  توسطامل العينة

 املعياري
 النسب املئوية التكرارات النسب املئوية التكرارات

٠٫٤٢ ٠٫٢٢ %٧٨ ٣٩ %٢٢ ١١ -٤ 

٠٫٤٢ ٠٫٢٢ %٧٨ ٣٩ %٢٢ ١١ -٧١ 

٠٫٤٢ ٠٫٢٢ %٧٨ ٣٩ %٢٢ ١١ -٣٣ 

٠٫٤٢ ٠٫٢٢ %٧٨ ٣٩ %٢٢ ١١ -١ 

٠٫٤٠ ٠٫٢٠ %٨٠ ٤٠ %٢٠ ١٠ -٤٤ 

٠٫٣٧ ٠٫١٦ %٨٤ ٤٢ %١٦ ٨ -٥٣ 

٠٫٣٧ ٠٫١٦ %٨٤ ٤٢ %١٦ ٨ -٢٢ 

٠٫٣٧ ٠٫١٦ %٨٤ ٤٢ %١٦ ٨ -٥ 

٠٫٣٧ ٠٫١٦ %٨٤ ٤٢ %١٦ ٨ -٦٤ 

٠٫٣٥ ٠٫١٤ %٨٦ ٤٣ %١٤ ٧ -٦ 

٠٫٣٥ ٠٫١٤ %٨٦ ٤٣ %١٤ ٧ -٣٤ 

٠٫٣٣ ٠٫١٢ %٨٨ ٤٤ %١٢ ٦ -٢٤ 

٠٫٢٤ ٠٫٠٦ %٩٤ ٤٧ %٦ ٣ -١٣ 

 
 :يوضح اجلدول التايل 

 :ت الصحيحة من أفراد العينة كالتايل التكرارات والنسب املئوية املرتفعة لعدد اإلجابا -١
والنسبة ) ٣٧(عدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكرار ) ٥٤(العبارة ذات الرقم  -

والنسـبة املئويـة   ) ١٣(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكرار %) ٧٤(املئوية 
تها والصياغة الواضحة للعبارة ، أما ، ويرجع السبب يف ذلك لوضوح العبارة وسهول%) ٢٦(

والنسـبة  ) ٣٦(فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكرار ) ٣(العبارة ذات الرقم 
والنسـبة املئويـة   ) ١٤(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكرار %) ٧٢(املئوية 

والفهم املباشر للعبارة من قبـل   ، ويرجع السبب يف ذلك لوضوح العبارة وسهولتها%) ٢٨(
فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا ) ٤٠(الطالبات وبنفس الطريقة العبارة ذات الرقم 

، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكـرار  %) ٧٢(والنسبة املئوية ) ٣٦(التكرار 
 %) . ٢٨(والنسبة املئوية ) ١٤(
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) ٣٤(فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكـرار  ) ١٨(رقم أما العبارة ذات ال -
والنسـبة  ) ١٦(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكرار %) ٦٨(والنسبة املئوية 

ويرجع السبب يف ذلـك لوضـوح   ) ٢٥(وبنفس الطريقة العبارة ذات الرقم %) ٣٢(املئوية 
 .اضحة للعبارة العبارة وسهولتها والصياغة الو

) ٣٢(فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكـرار  ) ١٠(أما العبارة ذات الرقم  -
والنسـبة  ) ١٨(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكرار %) ٦٤(والنسبة املئوية 

بـارة  ويرجع السبب يف ذلـك لوضـوح الع  ) ١٢(كذلك العبارة ذات الرقم %) ٣٦(املئوية 
 .وسهولتها والفهم املباشر للعبارة من قبل الطالبات 

) ٣١(فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكـرار  ) ٢٨(أما العبارة ذات الرقم  -
والنسـبة  ) ١٩(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكرار %) ٦٢(والنسبة املئوية 

رارات املرتفعة لإلجابات الصحيحة والتكرارات املنخفضة ويرجع السبب للتك%) ٣٨(املئوية 
 . لإلجابات اخلاطئة لوضوح العبارة 

فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا )  ٣٥،  ٥٧،  ٥٨(أما العبارات ذات األرقام  -
ر ، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكـرا %) ٦٠(والنسبة املئوية ) ٣٠(التكرار 

ويرجع السبب يف ذلك وضوح العبارة وسـهولتها والصـياغة   %) ٤٠(والنسبة املئوية ) ٢٠(
 .املباشرة هلا 

 :التكرارات والنسب املئوية املرتفعة لعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة كالتايل  -٢
ينة هلا فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد الع)  ١، ٣٣، ٧١، ٤، ١٧(العبارات ذات األرقام  -

، وعدد اإلجابات اخلاطئة مـن أفـراد العينـة هلـا     %) ٢٢(والنسبة املئوية ) ١١(التكرار  
ويرجع السبب يف ذلك لعدم وضوح صـياغة العبـارة   %) ٧٨(والنسبة املئوية ) ٣٩(التكرار

 .وصعوبتها 
) ١٠(فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكرار ) ٤٤(كذلك العبارة ذات الرقم  -

والنسـبة  ) ٤٠(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكرار %) ٢٠(والنسبة املئوية 
 .ويرجع السبب يف ذلك لعدم قوة أداء العبارة %) ٨٠(املئوية 

فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة )  ٦٤،  ٥،  ٢٢،  ٥٣(أما العبارات ذات األرقام  -
، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكـرار  %) ١٦(ة املئوية والنسب) ٨(هلا التكرار 

 . ويرجع السبب يف ذلك لألسباب السابقة %) ٨٤(والنسبة املئوية ) ٤٢(
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فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكرار )  ٣٤،  ٦(أما العبارتني ذات الرقمني  -
) ٤٣(جابات اخلاطئة من أفراد العينة هلـا التكـرار   ، وعدد اإل%) ١٤(والنسبة املئوية ) ٧(

 . ويرجع السبب يف ذلك لعدم قوة صياغة العبارتني %) ٨٦(والنسبة املئوية 
) ٦(فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلـا التكـرار   ) ٢٤(أما العبارة ذات الرقم  -

والنسـبة  ) ٤٤(لعينة هلا التكرار ، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد ا%) ١٢(والنسبة املئوية 
 ويرجع السبب يف ذلك لعدم وضوح صياغة العبارة %) ٨٨(املئوية 

) ٣(فعدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلـا التكـرار   ) ١٣(أما العبارة ذات الرقم  -
ة والنسـب ) ٤٧(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكـرار  %) ٦(والنسبة املئوية 

 . ويرجع السبب يف ذلك لصعوبة العبارة %) ٩٤(املئوية 
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 :التكرارات والنسب املئوية لعبارات االختبار التحصيلي البعدي 
 يوضح التكرارات والنسب لعبارات االختبار البعدي) ٩(جدول رقم 

 رقم العبارة

عدد اإلجابات الصحيحة من 
 أفراد العينة

بات اخلاطئة من أفراد عدد اإلجا
االحنراف  املتوسط العينة

 املعياري
 النسب املئوية التكرارات النسب املئوية التكرارات

٠٫٢٠ ٠٫٩٦ %٤ ٢ %٩٦ ٤٨ -٣٢ 

٠٫٢٤ ٠٫٩٤ %٦ ٣ %٩٤ ٤٧ -١ 

٠٫٢٤ ٠٫٩٤ %٦ ٣ %٩٤ ٤٧ -٢٢ 

٠٫٢٧ ٠٫٩٢ %٨ ٤ %٩٢ ٤٦ -١٩ 

٠٫٢٧ ٠٫٩٢ %٨ ٤ %٩٢ ٤٦ -١٠ 

٠٫٣٠ ٠٫٩٠ %١٠ ٥ %٩٠ ٤٥ -٣٦ 

٠٫٣٠ ٠٫٩٠ %١٠ ٥ %٩٠ ٤٥ -٤ 

٠٫٣٣ ٠٫٨٨ %١٢ ٦ %٨٨ ٤٤ -١٤ 

٠٫٣٥ ٠٫٨٦ %١٤ ٧ %٨٦ ٤٣ -٣١ 

٠٫٣٥ ٠٫٨٦ %١٤ ٧ %٨٦ ٤٣ -١٢ 

٠٫٣٧ ٠٫٨٤ %١٦ ٨ %٨٤ ٤٢ -٤٢ 

٠٫٣٧ ٠٫٨٤ %١٦ ٨ %٨٤ ٤٢ -٣٩ 

٠٫٣٧ ٠٫٨٤ %١٦ ٨ %٨٤ ٤٢ -٣٤ 

٠٫٣٧ ٠٫٨٤ %١٦ ٨ %٨٤ ٤٢ -٢٦ 

٠٫٣٧ ٠٫٨٤ %١٦ ٨ %٨٤ ٤٢ -١٧ 

٠٫٣٧ ٠٫٨٤ %١٦ ٨ %٨٤ ٤٢ -٣٧ 

٠٫٣٧ ٠٫٨٤ %١٦ ٨ %٨٤ ٤٢ -٣٣ 

٠٫٣٩ ٠٫٨٢ %١٨ ٩ %٨٢ ٤١ -٢٧ 

٠٫٤٢ ٠٫٧٨ %٢٢ ١١ %٧٨ ٣٩ -٢٨ 
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 رقم العبارة

عدد اإلجابات الصحيحة من 
 أفراد العينة

عدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد 
االحنراف  املتوسط العينة

 املعياري
 النسب املئوية التكرارات ملئويةالنسب ا التكرارات

٠٫٤٣ ٠٫٧٦ %٢٤ ١٢ %٧٦ ٣٨ -٢١ 

٠٫٤٣ ٠٫٧٦ %٢٤ ١٢ %٧٦ ٣٨ -١٥ 

٠٫٤٤ ٠٫٧٤ %٢٦ ١٣ %٧٤ ٣٧ -٦ 

٠٫٤٥ ٠٫٧٢ %٢٨ ١٤ %٧٢ ٣٦ -٤٠ 

٠٫٤٥ ٠٫٧٢ %٢٨ ١٤ %٧٢ ٣٦ -٢٩ 

٠٫٤٥ ٠٫٧٢ %٢٨ ١٤ %٧٢ ٣٦ -٢٠ 

٠٫٤٥ ٠٫٧٢ %٢٨ ١٤ %٧٢ ٣٦ -٥ 

٠٫٤٥ ٠٫٧٢ %٢٨ ١٤ %٧٢ ٣٦ -١٣ 

٠٫٤٦ ٠٫٧٠ %٣٠ ١٥ %٧٠ ٣٥ -٧ 

٠٫٤٦ ٠٫٧٠ %٣٠ ١٥ %٧٠ ٣٥ -٩ 

٠٫٤٧ ٠٫٦٨ %٣٢ ١٦ %٦٨ ٣٤ -٢٤ 

٠٫٤٧ ٠٫٦٨ %٣٢ ١٦ %٦٨ ٣٤ -٢٣ 

٠٫٤٧ ٠٫٦٨ %٣٢ ١٦ %٦٨ ٣٤ -١٦ 

٠٫٤٨ ٠٫٦٦ %٣٤ ١٧ %٦٦ ٣٣ -٣ 

٠٫٤٨ ٠٫٦٤ %٣٦ ١٨ %٦٤ ٣٢ -٢٥ 

٠٫٤٩ ٠٫٦٢ %٣٨ ١٩ %٦٢ ٣١ -٢ 

٠٫٤٩ ٠٫٦٢ %٣٨ ١٩ %٦٢ ٣١ -٣٨ 

٠٫٤٩ ٠٫٦٠ %٤٠ ٢٠ %٦٠ ٣٠ -١٨ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٦ %٤٤ ٢٢ %٥٦ ٢٨ -٣٥ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٤ %٤٦ ٢٣ %٥٤ ٢٧ -٤١ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٤ %٤٦ ٢٣ %٥٤ ٢٧ -١١ 

٠٫٥١ ٠٫٥٠ %٥٠ ٢٥ %٥٠ ٢٥ -٨ 

٠٫٥٠ ٠٫٤٤ %٥٦ ٢٨ %٤٤ ٢٢ -٣٠ 
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 . من أفراد العينةإلجابات الصحيحة العبارات ذات التكرارات والنسب املئوية املرتفعة لعدد ا -١
والنسبة ) ٤٨(عدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكرار ) ٣٢(العبارة ذات الرقم  -

والنسـبة املئويـة   ) ٢(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكـرار  %) ٩٦(املئوية 
للعبارة وكذلك  ، ويرجع السبب يف ذلك لوضوح العبارة وسهولتها والصياغة الواضحة%) ٤(

، وقوة تفاعل الطالبات مع املوقع وذلـك   www.baljoon.comإىل قوة موقع الباحثة 
لطالبات اموعة التجريبية أثناء قيامهن ألداء الواجبات املرتلية يف املوقع وإرسال اإلجابات ومن 

لباحثة جلميع طالبات اموعة التجريبية ويتم ذلك باستخدام مث تقدمي التغذية الراجعة من قبل ا
عرب موقع الباحثة على الشبكة مما يؤدي إىل ارتفاع املستوى ) االنترنت(شبكة املعلومات الدولية 

للتـذكر والفهـم والتطبيـق    (التحصيلي لطالبات اموعة التجريبية وذلك يف مستويات بلوم 
رتفاع يف املستوى التحصيلي يف االختبار النهائي ملادة الكيميـاء  وهذا مما يؤثر على اال) والكلي

ويدل على ذلك املعاجلة " الترتيب الدوري للعناصر" للصف األول الثانوي يف موضوعات فصل 
اإلحصائية للبيانات وذلك يف ارتفاع مستوى الداللة اإلحصائية حيـث بلغـت قيمتـها   يف    

كال على حده ، مما يؤكد علـى  ) ٠٫٠٠٠)( طبيق،الكليالتذكر،الفهم،الت(مستويات بلوم يف 
وذلـك  ) التـذكر،الفهم،التطبيق،الكلي (وجود فروق ذو داللة إحصائية يف مستويات بلوم يف 

لصاحل اموعة التجريبية وهذا يؤكد على قوة متيز وجناح موقع الباحثة يف التفاعل مع طالبـات  
االنترنت ألداء الواجبات املرتلية  وأثر ذلك علـى   اموعة التجريبية وذلك يف فاعلية استخدام

" تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء ملوضـوعات فصـل   
 " . الترتيب الدوري للعناصر 

) ٤٧(عدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكرار ) ١،٢٢(العبارتني ذات الرقمني  -
والنسـبة  ) ٣(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكـرار  %) ٩٤(والنسبة املئوية 

 . ، ويرجع السبب يف ذلك لألسباب السابقة الذكر %) ٦(املئوية 
عدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلـا التكـرار   ) ١٠، ١٩(العبارتني ذات الرقمني  -
) ٤(طئة من أفراد العينة هلـا التكـرار   ، وعدد اإلجابات اخلا%) ٩٢(والنسبة املئوية ) ٤٦(

 . ، ويرجع السبب يف ذلك لألسباب السابقة الذكر %) ٨(والنسبة املئوية 
) ٤٥(عدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكرار ) ٤،  ٣٦(العبارتني ذات الرقمني  -

والنسـبة  ) ٥(التكـرار  ، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا %) ٩٠(والنسبة املئوية 
 .، ويرجع السبب يف ذلك لألسباب السابقة الذكر %) ١٠(املئوية 

http://www.baljoon.com
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والنسبة ) ٤٤(عدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكرار ) ١٤(العبارة ذات الرقم  -
والنسـبة املئويـة   ) ٦(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكـرار  %) ٨٨(املئوية 

 . ، ويرجع السبب يف ذلك لألسباب السابقة الذكر ) %١٢(
عدد اإلجابات الصـحيحة مـن أفـراد العينـة هلـا      )  ١٢، ٣١(العبارتني ذات الرقمني  -

) ٧(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكرار %) ٨٦(والنسبة املئوية ) ٤٣(التكرار
 .لألسباب السابقة الذكر ، ويرجع السبب يف ذلك %) ١٤(والنسبة املئوية 

عدد اإلجابات الصحيحة من ) ٣٣، ٣٧، ١٧، ٢٦، ٣٤، ٣٩، ٤٢(العبارات ذات األرقام  -
، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة %) ٨٤(والنسبة املئوية ) ٤٢(أفراد العينة هلا التكرار 

 . ب السابقة الذكر ، ويرجع السبب يف ذلك لألسبا%) ١٦(والنسبة املئوية ) ٨(هلا التكرار
والنسبة ) ٤١(عدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكرار) ٢٧(العبارة ذات الرقم  -

والنسـبة املئويـة   ) ٩(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكـرار  %) ٨٢(املئوية 
 . ، ويرجع السبب يف ذلك لألسباب السابقة الذكر %) ١٨(

والنسبة ) ٣٩(عدد اإلجابات الصحيحة من أفراد العينة هلا التكرار) ٢٨(الرقم  العبارة ذات -
والنسـبة املئويـة   ) ١١(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلا التكرار %) ٧٨(املئوية 

 .ويرجع السبب يف ذلك لألسباب السابقة الذكر%) ٢٢(
صحيحة من أفراد العينة هلـا التكـرار   عدد اإلجابات ال) ١٥، ٢١(العبارتني ذات الرقمني  -
) ١٢(، وعدد اإلجابات اخلاطئة من أفراد العينة هلـا التكـرار   %) ٧٦(والنسبة املئوية ) ٣٨(

 . ويرجع السبب يف ذلك لألسباب السابقة الذكر %) ٢٤(والنسبة املئوية 
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ربة الدراسة يف فاعلية استخدام االنترنت كوسـيلة تعليميـة ألداء   خطوات تطبيق جت
الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول 

 :ثانوي يف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة 
وهو ) تاالنترن(قامت الباحثة بتصميم وبرجمة موقع الباحثة على الشبكة العاملية للمعلومات  -١

  www.baljoon.com بعنوان 
 . قامت الباحثة بعد ذلك بتقييم موقعها من قبل السادة والسيدات احملكمني  -٢
قبل بدء جتربة الدراسة قامت الباحثة مبقابلة طالبات اموعة التجريبية يف الثانوية الرابعـة   -٣

وكيفيـة   www.baljoon.comول إىل موقع الباحثة وهو بعنوان لتعليمهن كيفية الدخ
التصفح يف صفحات الويب وكيفية تقييمهن للموقع والضغط على زر إرسال اإلجابة بعد تقييم 

ـ   ن املوقع املوجود أسفل صفحة الويب على املوقع وتعليمهن كيفية عمل الربيد اإللكتـروين هل
والطالبة اليت مل تعرف عمل الربيد اإللكتروين هلا قامت الباحثة بعمل الربيـد اإللكتـروين هلـا    
وإعطائها اسم املستخدم وكلمة املرور هلا ، والغرض من الربيد اإللكتروين حىت تتلقى الطالبة من 

سئلة الصائبة الباحثة التغذية الراجعة لكل درس من الدروس الستة التقدير والدرجة وإجابات األ
 .هلن وتصحيح اإلجابات اخلاطئة هلن كل طالبة على حده 

استخدمت الباحثة يف تعليمهن للطالبات كيفية الدخول إىل املوقع والتصفح حجرة الدراسـة   -
ذات الكمبيوتر الواحد وفيها يوجد يف الصف جهاز كمبيوتر واحد وهذا اجلهاز مـن النـوع   

باحثة مع املعلمة يف عملية التعليم والتعلم يف استعماله يف وقد وظفته ال.  Lab Topاحملمول 
تقدمي العروض التقدمييه اجلماعيه ويتطلب أن يكون جهاز الكمبيوتر موصال جبهاز عرض البيانات 

Data Show Projector   ، ووجود شاشة عرض مستقلة يف مقدمة الفصل الدراسـي
تاجونه من معلومات وذلك من خالل تصـفح  واستخدامه يف تزويد الطالبات واملعلمة مبا قد حي

اليت توجد ا هذه املعلومات يف الشبكة النسيجية  www.baljoon.comاملوقع عنوانه 
وذلك يف حالة وجود خدمة اتصال هذا اجلهاز بشبكة انترنت وقد استخدمت الباحثة خدمـة  

، وتقوم الباحثة بشرح ذلك يف كل درس من الدروس الستة ، بعد  اتصال بطاقة كنكت موبايلي
 . أن تقوم املعلمة بتدريس الدرس يف كل درس من الدروس الستة 

تكتب أسئلة الواجب يف كل درس من الدروس الستة  على صفحات الويب على االنترنت  -٤
الطالبـات موجـود    وحتدد الروابط املطلوب اإلجابة منها ويضاف على ذلك توزع اوراق على

لتوضيح ذلك للطالبات مـن قبـل     www.baljoon.comعليها عنوان املوقع املصمم 
املعلمة والباحثة يف الفصل إضافة إىل ذلك يوظف استخدام االنترنت ويفعل للواجبات املرتلية يف 

http://www.baljoon.com
http://www.baljoon.com
http://www.baljoon.com
http://www.baljoon.com
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 الفصل الدراسي وذلك عن طريق استخدام االنترنت يف الفصل الدراسي عن طريق بطاقة انترنت
مثال كنكت موبايلي وعرض املوقع التعليمي على الطالبات يف الفصل الدراسي املوجود عليـه  

 Dataعلى الكمبيوتر باالستعانة جبهاز عرض البيانات ) التكليفات ( أسئلة الواجبات املرتلية 
Show Projector  وذلك حىت تقوم الباحثة بشرح ذلك للطالبات وتتأكد من فهمن التام

لإلجابة علـى الواجبـات املرتليـة    املوقع التعليمي  والروابط املوجودة يف املوقع  للدخول على
،ومن مث تقوم كل طالبة على حده للدخول على املوقع املصمم يف مرتهلا لإلجابـة  ) التكليفات (

على أسئلة الواجب املرتيل  ويعرض الدرس على صفحة الويب على املوقع املصمم مـن قبـل   
وتقوم كل طالبة بقراءة أسئلة الواجب بعـد  " االنترنت " املعلومات العاملية  الباحثة على شبكة

الدخول إىل املوقع يف مرتهلا وتسجيل اسم املستخدم اخلاص ا فيوضح للباحثة بـدخوهلن عـن   
طريق تسجيلهن ومن مث تقوم كل طالبة باإلجابة على األسئلة على صفحة الويب يف مرتهلا  بعد 

املعطاه ومن مث تقوم الباحثة مباشرة بتصحيح األسئلة على شبكة املعلومـات  تصفحها  للروابط 
وتضع التقدير والدرجة هلن مباشرة يقصد بذلك عملية التغذيـة الراجعـة   " االنترنت " العاملية 

ويتم مجيع ذلك يف كل )  عن طريق الربيد اإللكتروين اخلاص ا (وتتلقى الطالبة التغذية الراجعة 
روس الستة  ، والروابط اليت يتم من خالهلا اإلجابة على أسئلة الواجب كل درس درس من الد

على حده موجودة يف اسفل موقع الباحثة ، والشكل التايل يوضح الصفحة الرئيسية ملوقع الباحثة 
 ) .  ١٣(يوضح موقع الباحثة املصمم ملحق رقم  CD، ومرفق مع الرسالة 

 
 
 
 
 
 
 



 -

 

 ملوقع الباحثة على االنترنت ة الرئيسي الصفحة) ٨(شكل 
 
 
 
 
 



 -

 
عرض نتائج الدراسة  •

 وحتليلها ومناقشتها

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامسالفصل 
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 :اختبار فروض الدراسة : أوال 
يتضمن هذا الفصل عرض نتائج االختبار التحصيلي القبلي والبعدي هلذه الدراسة شبه التجريبية 

إليهـا يف الفصـل    ، واليت مت حتليلها عن طريق احلاسب اآليل وفقا للمعاجلات اإلحصائية املشار
، وسـيتم عـرض   )  SPSS(الثالث ، وقام بذلك أحد املختصات حسب التحليل اإلحصائي 

 .نتائج التحليل اإلحصائي يف جداول حسب ترتيب فروض الدراسة كما يلي 
وقد تأكدت الباحثة من خالل نتائج اجلدول التايل من تكافؤ اموعتني عـن طريـق جتـانس    

 :التحصيلي القبلي والنتائج توضح كما يلي  اموعتني يف االختبار
يوضح جتانس اموعتني يف االختبار التحصيلي القبلي عند مستويات بلوم يف ) ١٠(جدول رقم 

 ) .التذكر، الفهم ، التطبيق ، الكلي(
 مستوى الداللة اإلحصائية النسبية) ف(قيمة  مستويات بلوم

 ٠٫٠٧ ٠٫١٢ التذكر

 ٠٫٢ ٠٫١٢ الفهم

 ٠٫٢ ٠٫٠٩ قالتطبي

 ٠٫٢ ٠٫٠٨ الكلي

 
يف االختبار التحصيلي القبلي ، حيث ) جتانس اموعتني(يوضح اجلدول السابق تكافؤ اموعتني 

أكـرب مـن   ) مستوى الداللة اإلحصائية ( Sigانه يعترب شرط من شروط التجانس أن تكون 
 . إذن تكون هناك جتانس  ٠٫٠٥

وهي أكرب مـن   ٠٫٠٧توى الداللة اإلحصائية يف التذكر ويتضح من اجلدول التايل أن قيمة مس
 .إذن هناك جتانس عند مستوى بلوم يف التذكر  ٠٫٠٥

إذن  ٠٫٠٥وهي أكرب من  ٠٫٢أما قيمة مستوى الداللة اإلحصائية يف الفهم والتطبيق والكلي 
س يف هناك جتانس عند مستويات بلوم يف الفهم والتطبيق والكلي ، مما يؤكد على وجـود جتـان  

 ) التذكر ، الفهم ، التطبيق ، الكلي (عند مستويات بلوم يف ) تكافؤ اموعتني (اموعتني 
لدرجات  (ANACOVA)والختبار صحة فروض الدراسة مت إجراء حتليل التباين املصاحب 

التحصيل البعدي يف االختبار البعدي لدى جمموعيت الدراسة ، مع اعتبار التحصيل القبلي متغريا 
 :وفيما يلي تفصيل ذلك . صاحبا م
 



 -

 ) .الضابطة والتجريبية(يوضح املتوسطات موعيت الدراسة ) ١١(واجلدول رقم 
 )١١(جدول رقم 

الدراسة يف التحصيل القبلي عند املسـتويات   موعيتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
 ).التذكر، الفهم ، التطبيق (املعرفية الثالثة 

 
جمموعيت         

 الدراسة

  مستويات بلوم

 جمموعة ضابطة جمموعة جتريبية

 احنراف معياري متوسط حسايب احنراف معياري متوسط حسايب

 ٣٫١٦٢٣ ٧٫٢٠٠٠ ٢٫٤٧٨٦ ٨٫٦٨٠٠ التذكر

 ٣٫٥٠٨١ ١١٫١٦٠٠ ٣٫٩٣٦٢ ١٤٫٠٨٠٠ الفهم

 ٢٫١٠٤٠ ٧٫٥٢٠٠ ٢٫٩١٩٥ ٩٫٧٦٠٠ التطبيق

 ٦٫٦٦ ٢٥٫٨٤ ٧٫٨٢ ٣٢٫٥٢ الكلي

 
، والذي يفيد يف ) الضابطة والتجريبية(يوضح املتوسطات موعيت الدراسة ) ١٢(واجلدول رقم 

 .إن وجدت لصاحل أي اموعتني  –معرفة داللة الفروق 
 

 )١٢(جدول رقم 
 .الدراسة يف التحصيل البعدي موعيتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

 
جمموعيت         

 الدراسة

  مستويات بلوم

 جمموعة ضابطة جمموعة جتريبية

 احنراف معياري متوسط حسايب احنراف معياري متوسط حسايب

 ٢٫٦١٦٠ ٨٫٤٨٠٠ ١٫١٠٠٠ ١١٫٢٨٠٠ التذكر

 ٨٫٠٤١٦ ٢٦٫٦٠٠٠ ٢٫٦٩٣٨ ٣٦٫٥٦٠٠ الفهم

 ٣٫٣٤٢٧ ٩٫٤٤٠٠ ١٫٠٤٥٦ ١٣٫٤٨٠٠ التطبيق

 ١٣٫٥٦٨١ ٤٤٫٥٢٠٠ ٣٫٩٠٢١ ٦١٫٣٢٠٠ الكلي
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ارتفاع قيمة املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية عن قيمته ) ١٢(من اجلدول رقم  حيث يتضح

للمجموعة الضابطة مع مجيع متغريات الدراسة ، واليت تتمثل يف التحصيل البعدي عند مستويات 
 . بلوم املعرفية للتذكر والفهم والتطبيق والكلية 

 : اختبار الفرض األول 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط درجـات   : "  ينص الفرض األول على اآليت

اموعة التجريبية اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة 
الضابطة لالختبار البعدي اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خـالل الكتـاب   

ى التذكر البعدي ملقرر الكيمياء ، وذلك بعد ضبط التحصيل املدرسي فقط ، وذلك عند مستو
 . القبلي 

 (ANCOVA)والختبار صحة الفرض الصفري األول مت إجراء حتليل التبـاين املصـاحب   
لدرجات التحصيل البعدي للمحتوى العلمي عند مستوى التذكر لدرجات اموعة التجريبيـة  

واجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار اليت قامت طالباا باإلجابة على أسئلة ال
البعدي اليت قامت طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك 
عند مستوى التذكر البعدي ملقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي ، واجلدول رقـم  

 .يوضح نتائج هذا التحليل )١٤(
 )١٣( جدول رقم

 النسبية وداللتها اإلحصائية عند جمموع التذكر البعدي) ف(اختبار ليفرت لتوضيح قيمة 
 مستوى الداللة اإلحصائية النسبية)ف(قيمة 

٠٫٠٠٠ ١٤٫١٩٧ 

النسبية وداللتها اإلحصـائية عنـد   ) ف(اختبار ليفرت لتوضيح قيمة ) ١٣(يوضح جدول رقم 
قيمـة مسـتوى     Sigشروط التجانس أن تكون جمموع التذكر البعدي ، حيث أن شرط من 

إذن يكون هناك جتانس ، أما عندما يكون هناك عدم جتانس  ٠٫٠٥الداللة اإلحصائية اكرب من 
 ٠٫٠٥قيمة مستوى الداللة اإلحصائية اقل من  Sigفشرط من شروط عدم التجانس أن تكون ٍٍ

 . إذن يكون هناك عدم جتانس 
مستوى الداللة اإلحصائية بلغـت   Sigيتضح أن قيمةٍ ) ١٣(ومن خالل اجلدول السابق رقم 

إذن هنـاك عـدم جتـانس بـني     )  ٠٫٠٥( مما يدل أن هذه القيمة أقل من) ٠٫٠٠٠(قيمتها 
 . اموعتني
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 )١٤(جدول رقم 
النسبية وداللتها اإلحصائية لدى جمموعيت الدراسة يف التحصيل البعدي عند مستوى ) ف(قيمة 

 .التذكر البعدي 

 جمموع املربعات دراملص
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
النسبية )ف(

F 

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 )إيتا(معامل 

النموذج 
 املعدل

٠٫٣٤٩ ٠٫٠٠٠ ١٢٫٦٠٦ ٥٠٫٨٤٨ ٢ ١٠١٫٦٩٦ 

 ٠٫٧٠٥ ٠٫٠٠٠ ١١٢٫٤٦٨ ٤٥٣٫٦٦٢ ١ ٤٥٣٫٦٦٢ التقاطع

املتغري 
 املتصاحب

٠٫٠١٩ ٠٫٣٤٣ ٠٫٩١٦ ٣٫٦٩٦ ١ ٣٫٦٩٦ 

األثر 
 ٠٫٣٠٣ ٠٫٠٠٠ ٢٠٫٤٠٩ ٨٢٫٣٢٥ ١ ٨٢٫٣٢٥ التجرييب

    ٤٫٠٣٤ ٤٧ ١٨٩٫٥٨٤ اخلطأ

     ٥٠ ٥١٧٢٫٠٠٠ اموع

اموع 
 املعدل

٤٩ ٢٩١٫٢٨٠     

وهذه القيمة  دالـة  ) ٢٠٫٤٠٩(النسبية تساوي ) ف(يتضح أن قيمة ) ١٤(من اجلدول رقم 
يف التحصيل البعـدي عنـد   )  ٠٫٠٥( عند مستوى)  ٠٫٠٠٠( إحصائيا عند مستوى داللة

واجلدول رقـم  ) ١١( مستوى التذكر ، بعد ضبط التحصيل القبلي ،  وبالنظر إىل اجلدول رقم
ملعرفة اجتاه الفرق بني جمموعيت الدراسة جند أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف ) ١٢(

الختبار التحصـيلي  ويف ا)  ٨٫٦٨٠٠(االختبار التحصيلي القبلي عند مستوى التذكر قد بلغ 
 ) .١١٫٢٨٠٠(البعدي عند نفس املستوى بلغ 

بينما حصلت اموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي القبلي عند مستوى التذكر على متوسط 
، ) ٨٫٤٨٠٠(ويف االختبار التحصيلي البعدي عند نفس املستوى بلغ متوسـطها  ) ٧٫٢٠٠٠(

 األداء البعدي لصاحل اموعـة التجريبيـة ،   وبذلك يظهر أن هناك تفوقا واضحا وملموسا يف
وميكن أن نفسر ذلك بتمكن الطالبات من استدعاء املعلومات من حقائق علمية ومفاهيم علمية 



 -

الضابطةالتجریبیة

M
ea

n

١١.٥

١١.٠

١٠.٥

١٠.٠

٩.٥

٩.٠

٨.٥

٨.٠

وقوانني علمية بيسر وسهولة ، ألن تدريسها باسـتخدام االنترنـت كوسـيلة تعليميـة  ألداء     
 www.baljoon.comلباحثـة  الواجبات املرتلية عن طريق دخول الطالبات إىل موقع ا

لكل درس من الدروس الستة والتصفح يف الروابط املتشعبة فيها ومن مث اإلجابة علـى أسـئلة   
الواجب من هذه الروابط ومن مث إرسال اإلجابات عن طريق موقع الباحثة ومن مث تقوم الباحثة 

 لكل طالبة ، سـاعد  بتصحيحها وتقدمي التغذية الراجعة لكل طالبة عن طريق الربيد اإللكتروين
على تنظيم املعلومات من حقائق علمية ومفاهيم علمية وقوانني علمية يف أذهان ومكنهن مـن  

 .    االحتفاظ ا ، وبالتايل تذكرها أو استدعائها 
وفقا هلذه النتيجة مت رفض الفرض الصفري األول ، ومت قبول الفرض البديل لتكـون النتيجـة   

بـني  )  ٠٫٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   :"  كالتايل والذي ينص على
، عند مستوى التذكر ) الضابطة والتجريبية : ( متوسط االختبار البعدي لدى جمموعيت الدراسة 

 ".  البعدي بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اموعة التجريبية 
تبار التحصـيلي البعـدي عنـد    يوضح املقارنة بني أداء جمموعيت الدراسة يف االخ) ٩( وشكل 

 .مستوى التذكر 
 

 املقارنة بني أداء اموعتني يف االختبار التحصيلي البعدي عند مستوى التذكر) ٩( شكل 
 

http://www.baljoon.com
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 :حيث متثل ) إيتا(معامل ) ١٤(ويوضح جدول رقم 
 

 )بني اموعات(جمموع املربعات البينية                                              
 =قيمة إحصاء إيتا تربيع 

 اموع الكلي للمربعات                                                     
وميكن أن . ميثل إحصاء إيتا تربيع نسبة تباين املتغري التابع اليت يفسرها ويوضحها املتغري املستقل 

  ٠٫١إىل  ٠تتراوح قيم إيتا تربيع من 
 :دات التالية لتفسري قوة قيم إيتا تربيع وتستطيع االستعانة باإلرشا

 . تأثري ضئيل =  ٠٫٠١
 .تأثري معتدل = ٠٫٠٦
 . تأثري كبري = ٠٫١٤

 
وهذه قيمة تـأثري  ) ٠٫٣٠٣( بلغت ) إيتا(أن قيمة معامل ) ١٤(ويتضح من خالل جدول رقم 

يميـة ألداء  كبري ، ، أي هلا حجم أثر كبري مما يدل على فاعلية استخدام االنترنت كوسـيلة تعل 
 .الواجبات املرتلية قد أثر بدرجة عالية يف حتصيل الطالبات 

 :اختبار الفرض الثاين 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـط درجـات    : " ينص الفرض الثاين على اآليت 

ا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة التجريبية اليت يقوم طالباموعة ا
الضابطة لالختبار البعدي اليت يقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خـالل الكتـاب   
املدرسي فقط ، وذلك عند مستوى الفهم البعدي ملقرر الكيمياء ، وذلك بعد ضبط التحصـيل  

 .القبلي 
  (ANCOVA)والختبار صحة  الفرض الصفري الثاين مت إجراء حتليل التبـاين املصـاحب   

جات التحصيل البعدي للمحتوى العلمي عند مستوى الفهم لدرجات اموعة التجريبية اليت لدر
قامت طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبـار  
البعدي اليت قامت طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك 

مستوى الفهم البعدي ملقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي ، واجلدول رقـم   عند
 .يوضح نتائج هذا التحليل ) ١٦(
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 )١٥(جدول رقم 
 النسبية وداللتها اإلحصائية عند جمموع الفهم البعدي ) ف(اختبار ليفرت لتوضيح قيمة 

 مستوى الداللة اإلحصائية النسبية)ف(قيمة 

٠٫٠١١ ٦٫٩٠٩ 

 
النسبية وداللتها اإلحصـائية عنـد   ) ف(اختبار ليفرت لتوضيح قيمة ) ١٥(يوضح جدول رقم 

قيمة مستوى الداللة   Sigجمموع الفهم البعدي ، حيث أن شرط من شروط التجانس أن تكون 
إذن يكون هناك جتانس ، أما عندما يكون هناك عدم جتانس فشرط  ٠٫٠٥اإلحصائية اكرب من 
إذن  ٠٫٠٥قيمة مستوى الداللة اإلحصائية اقل مـن   Sigجانس أن تكون ٍٍمن شروط عدم الت

 .يكون هناك عدم جتانس 
مستوى الداللة اإلحصائية بلغـت   Sigيتضح أن قيمةٍ ) ١٥(ومن خالل اجلدول السابق رقم 

إذن هنـاك عـدم جتـانس بـني     )  ٠٫٠٥( مما يدل أن هذه القيمة أقل من) ٠٫٠١١(قيمتها 
 . اموعتني

 )١٦(ل رقم جدو
النسبية وداللتها اإلحصائية لدى جمموعيت الدراسة يف التحصيل البعدي عند مستوى ) ف(قيمة 

 .الفهم البعدي 

 جمموع املربعات املصدر
درجة 
 متوسط املربعات احلرية

قيمة 
 Fالنسبية)ف(

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

معامل 
 )إيتا (

النموذج 
 ٠٫٥١٨ ٠٫٠٠٠ ٢٥٫٢٤٣ ٧٦٨٫٠٦٣ ٢ ١٥٣٦٫١٢٧ املعدل

 ٠٫٥٩٢ ٠٫٠٠٠ ٦٨٫٢١٧ ٢٠٧٥٫٦٢١ ١ ٢٠٧٥٫٦٢١ التقاطع

املتغري 
 ٠٫١٧٢ ٠٫٠٠٣ ٩٫٧٣٢ ٢٩٦٫١٠٧ ١ ٢٩٦٫١٠٧ املتصاحب

 ٠٫٣٢٦ ٠٫٠٠٠ ٢٢٫٧٥٥ ٦٩٢٫٣٥٢ ١ ٦٩٢٫٣٥٢ األثر التجرييب

    ٣٠٫٤٢٧ ٤٧ ١٤٣٠٫٠٥٣ اخلطأ

     ٥٠ ٥٢٨٣١٫٠٠٠ اموع

     ٤٩ ٢٩٦٦٫١٨٠ اموع املعدل
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وهذه القيمة  دالـة  ) ٢٢٫٧٥٥(النسبية تساوي ) ف(يتضح أن قيمة ) ١٦(من اجلدول رقم 

يف التحصيل البعـدي عنـد   )  ٠٫٠٥( عند مستوى)  ٠٫٠٠٠( إحصائيا عند مستوى داللة
 مستوى الفهم ، بعد ضبط التحصيل القبلي ،  وبالنظر إىل اجلدول رقم

 جمموعيت الدراسة جند أن املتوسـط احلسـايب   ملعرفة اجتاه الفرق بني) ١٢(واجلدول رقم ) ١١(
ويف ) ١٤٫٠٨٠٠(للمجموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي القبلي عند مستوى الفهم قد بلغ 

 ) .٣٦٫٥٦٠٠(االختبار التحصيلي البعدي عند نفس املستوى بلغ 
ى متوسـط  بينما حصلت اموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي القبلي عند مستوى الفهم عل

ـ     ) ١١٫١٦٠٠( ها ـويف االختبار التحصيلي البعدي عنـد نفـس املسـتوى بلـغ متوسط
، وبذلك يظهر أن هناك تفوقا واضحا وملموسا يف األداء البعدي لصاحل اموعة )٢٦٫٦٠٠٠(

التجريبية ، وميكن أن نفسر ذلك بتمكن الطالبات من فهم واستيعاب املعلومات وتفسري احملتوى 
قائق علمية ومفاهيم علمية وقوانني علمية مما يدل على فاعلية استخدام االنترنت العلمي  من ح

كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية عن طريـق دخـول الطالبـات إىل موقـع الباحثـة      
www.baljoon.com  لكل درس من الدروس الستة والتصفح يف الروابط املتشعبة فيها

ب من هذه الروابط ومن مث إرسال اإلجابات عن طريق موقـع  ومن مث اإلجابة على أسئلة الواج
الباحثة ومن مث تقوم الباحثة بتصحيحها وتقدمي التغذية الراجعة لكل طالبة عن طريـق الربيـد   

 . اإللكتروين لكل طالبة ، وتفوقها على الطريقة التقليدية املتبعة مع اموعة الضابطة 
ري الثاين ، ومت قبول الفرض البديل لتكـون النتيجـة   وفقا هلذه النتيجة مت رفض الفرض الصف

بـني  )  ٠٫٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   :" كالتايل والذي ينص على 
، عند مستوى الفهم ) الضابطة والتجريبية : ( متوسط االختبار البعدي لدى جمموعيت الدراسة 

 ".  جريبية البعدي بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اموعة الت
يوضح املقارنة بني أداء جمموعيت الدراسة يف االختبار التحصيلي البعـدي عنـد   )  ١٠(وشكل 

 .مستوى الفهم 

http://www.baljoon.com
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 .املقارنة بني أداء جمموعيت الدراسة يف االختبار التحصيلي البعدي عند مستوى الفهم ) ١٠( وشكل 
 

 
 

 :حيث متثل ) إيتا(معامل ) ١٦(ويوضح جدول رقم 
 
 

 )بني اموعات(جمموع املربعات البينية                                                    
  =قيمة إحصاء إيتا تربيع 

 اموع الكلي للمربعات                                                          
 
 

وميكن أن . وضحها املتغري املستقل ميثل إحصاء إيتا تربيع نسبة تباين املتغري التابع اليت يفسرها وي
  ٠٫١إىل  ٠تتراوح قيم إيتا تربيع من 

 :وتستطيع االستعانة باإلرشادات التالية لتفسري قوة قيم إيتا تربيع 
 . تأثري ضئيل =  ٠٫٠١

ضابطةتجریبیة
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٣٨
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 .تأثري معتدل = ٠٫٠٦
 . تأثري كبري = ٠٫١٤

وهذه قيمـة تـأثري    )٠٫٣٢٦(بلغت ) إيتا(أن قيمة معامل ) ١٦(ويتضح من خالل جدول رقم 
كبري، أي هلا حجم أثر كبري مما يدل على فاعلية استخدام االنترنـت كوسـيلة تعليميـة ألداء    

 .الواجبات املرتلية قد أثر بدرجة عالية يف حتصيل الطالبات 
 :اختبار الفرض الثالث 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط درجـات  : " ينص الفرض الثالث على اآليت 
اموعة التجريبية اليت يقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة 
الضابطة لالختبار البعدي اليت يقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خـالل الكتـاب   

صيل املدرسي فقط ، وذلك عند مستوى التطبيق البعدي ملقرر الكيمياء ، وذلك بعد ضبط التح
 .القبلي 

 (ANCOVA)والختبار صحة الفرض الصفري الثالث مت إجراء حتليل التباين املصـاحب  
لدرجات التحصيل البعدي للمحتوى العلمي عند مستوى التطبيق لدرجات اموعة التجريبيـة  
ر اليت قامت طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبا

البعدي اليت قامت طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك 
عند مستوى التطبيق البعدي ملقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي ، واجلدول رقم 

 .يوضح نتائج هذا التحليل ) ١٨(
  )١٧(جدول رقم  

 اللتها اإلحصائية عند جمموع التطبيق البعديالنسبية ود) ف(اختبار ليفرت لتوضيح قيمة 
 مستوى الداللة اإلحصائية النسبية)ف(قيمة 

٠٫٠٠٠ ١٨٫٧٩٣ 

 
النسبية وداللتها اإلحصـائية عنـد   ) ف(اختبار ليفرت لتوضيح قيمة ) ١٧(يوضح جدول رقم 

 قيمة مستوى الداللة  Sigجمموع الفهم البعدي ، حيث أن شرط من شروط التجانس أن تكون 
إذن يكون هناك جتانس ، أما عندما يكون هناك عدم جتانس فشرط  ٠٫٠٥اإلحصائية اكرب من 

إذن  ٠٫٠٥قيمة مستوى الداللة اإلحصائية اقل مـن   Sigمن شروط عدم التجانس أن تكون ٍٍ
 .يكون هناك عدم جتانس 
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بلغـت  مستوى الداللة اإلحصائية  Sigيتضح أن قيمةٍ ) ١٧(ومن خالل اجلدول السابق رقم 
إذن هنـاك عـدم جتـانس بـني     )  ٠٫٠٥( مما يدل أن هذه القيمة أقل من) ٠٫٠٠٠(قيمتها 

 . اموعتني
 )١٨(جدول رقم 

 النسبية وداللتها اإلحصائية لدى جمموعيت الدراسة يف التحصيل البعدي عند مستوى التطبيق البعدي ) ف(قيمة 

 املصدر
جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 Fالنسبية)ف(

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

معامل 
 )إيتا (

النموذج 
 املعدل

٢٠٤٫٤٩٦ 
٢ 

 
٠٫٤١٠ ٠٫٠٠٠ ١٦٫٣٥٠ ١٠٢٫٢٤٨ 

 ٠٫٦١٨ ٠٫٠٠٠ ٧٦٫٠٢٣ ٤٧٥٫٤٢٣ ١ ٤٧٥٫٤٢٣ التقاطع

املتغري 
 ٠٫٠٠٢ ٠٫٧٨٤ ٠٫٠٧٦ ٠٫٤٧٦ ١ ٠٫٤٧٦ املتصاحب

األثر 
 التجرييب

٠٫٣٥٦ ٠٫٠٠٠ ٢٥٫٩٨١ ١٦٢٫٤٧٦ ١ ١٦٢٫٤٧٦ 

    ٦٫٢٥٤ ٤٧ ٢٩٣٫٩٢٤ اخلطأ

     ٥٠ ٧٠٦٥٫٠٠٠ اموع

اموع 
 املعدل

٤٩ ٤٩٨٫٤٢٠     

وهذه القيمة  دالـة  ) ٢٥٫٩٨١(النسبية تساوي ) ف(يتضح أن قيمة ) ١٨(من اجلدول رقم 
يف التحصيل البعدي عند مستوى )  ٠٫٠٥( عند مستوى  )٠٫٠٠٠( إحصائيا عند مستوى داللة

 بط التحصيل القبلي ،  وبالنظر إىل اجلدول رقمالتطبيق، بعد ض
ملعرفة اجتاه الفرق بني جمموعيت الدراسة جند أن املتوسـط احلسـايب   ) ١٢(واجلدول رقم ) ١١(

ويف ) ٩٫٧٦٠٠(للمجموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي القبلي عند مستوى التطبيق قد بلغ 
 ) .١٣٫٤٨٠٠(غ االختبار التحصيلي البعدي عند نفس املستوى بل



 -

الضابطةالتجریبیة
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٨

بينما حصلت اموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي القبلي عند مستوى التطبيق على متوسط 
ـ ـويف االختب) ٧٫٥٢٠٠( د نفـس املسـتوى بلـغ متوسـطها     ـار التحصيلي البعدي عن
، وبذلك يظهر أن هناك تفوقا واضحا وملموسا يف األداء البعدي لصاحل اموعـة  )٩٫٤٤٠٠(

، وميكن أن نفسر ذلك بتمكن الطالبات من التطبيق وهو قدرم على استخدام املعرفة  التجريبية
يف مواقف جديدة واقعية ، مبعىن قدرة الطالبات على تطبيق احملتوى العلمي من حقـائق علميـة   
ومفاهيم علمية وقوانني علمية واالستفادة منها يف حل الطالبات لبعض املشكالت ، أو تفسـري  

ر اجلديدة ، أو معاجلة الطالبات لبعض املواقف اليت تواجههم  مما يدل على فاعليـة  بعض الظواه
استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية عن طريق دخول الطالبات إىل موقع 

لكل درس من الدروس الستة والتصـفح يف الـروابط    www.baljoon.comالباحثة 
ابة على أسئلة الواجب من هذه الروابط ومن مث إرسال اإلجابات عـن  املتشعبة فيها ومن مث اإلج

طريق موقع الباحثة ومن مث تقوم الباحثة بتصحيحها وتقدمي التغذية الراجعة لكل طالبة عن طريق 
 . الربيد اإللكتروين لكل طالبة ، وتفوقها على الطريقة التقليدية املتبعة مع اموعة الضابطة 

ة مت رفض الفرض الصفري الثالث ، ومت قبول الفرض البديل لتكـون النتيجـة   وفقا هلذه النتيج
بـني  )  ٠٫٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   :" كالتايل والذي ينص على 

، عند مستوى التطبيق ) الضابطة والتجريبية : ( متوسط االختبار البعدي لدى جمموعيت الدراسة 
 ".  لي لصاحل اموعة التجريبية البعدي بعد ضبط التحصيل القب

يوضح املقارنة بني أداء جمموعيت الدراسة يف االختبار التحصيلي البعـدي عنـد   ) ١١( وشكل 
 .مستوى التطبيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .املقارنة بني أداء جمموعيت الدراسة يف االختبار التحصيلي البعدي عند مستوى التطبيق)  ١١(وشكل 

http://www.baljoon.com
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 :حيث متثل ) إيتا(مل معا) ١٨(ويوضح جدول رقم 
 
 

 )بني اموعات(جمموع املربعات البينية                                                  
 =قيمة إحصاء إيتا تربيع 

 اموع الكلي للمربعات                                                       
 

وميكن أن . التابع اليت يفسرها ويوضحها املتغري املستقل ميثل إحصاء إيتا تربيع نسبة تباين املتغري 
  ٠٫١إىل  ٠تتراوح قيم إيتا تربيع من 

 :وتستطيع االستعانة باإلرشادات التالية لتفسري قوة قيم إيتا تربيع 
 . تأثري ضئيل =  ٠٫٠١
 .تأثري معتدل = ٠٫٠٦
 . تأثري كبري = ٠٫١٤

وهذه قيمـة تـأثري    )٠٫٣٥٦(بلغت ) إيتا(ل أن قيمة معام) ١٨(ويتضح من خالل جدول رقم 
كبري، أي هلا حجم أثر كبري مما يدل على فاعلية استخدام االنترنـت كوسـيلة تعليميـة ألداء    

 .الواجبات املرتلية قد أثر بدرجة عالية يف حتصيل الطالبات 
 :اختبار الفرض الرابع 

صائية بني متوسـط درجـات   ال توجد فروق ذات داللة إح: " ينص الفرض الرابع على اآليت 
اموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي البعدي الكلي عند املسـتويات املعرفيـة   

 .، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي )التذكر، الفهم والتطبيق : ( الثالثة
 (ANCOVA)والختبار صحة الفرض الصفري الرابع مت إجراء حتليل التبـاين املصـاحب   

 :لمي عند املستويات املعرفية الثالثةـحتوى العـلي  للمـدي الكـتحصيل البعلدرجات ال
لدرجات اموعة التجريبية اليت قامت طالباا باإلجابة على أسئلة )  التذكر،الفهم والتطبيق ( 

الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي اليت قامت طالباا باإلجابـة  
: ( ئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند املستويات املعرفية الثالثة على أس

البعدي ملقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي ، واجلدول )  التذكر، الفهم والتطبيق 
 .يوضح نتائج هذا التحليل ) ٢٠(رقم 
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 )١٩(جدول رقم  
 داللتها اإلحصائية عند مستوى الكلي البعديالنسبية و) ف(اختبار ليفرت لتوضيح قيمة 

 مستوى الداللة اإلحصائية النسبية)ف(قيمة 

٠٫٠٠١ ١٢٫١٢٩ 

النسبية وداللتها اإلحصـائية عنـد   ) ف(اختبار ليفرت لتوضيح قيمة ) ١٩(يوضح جدول رقم 
قيمـة    Sigجمموع املستوى الكلي البعدي ، حيث أن شرط من شروط التجانس أن تكـون  

إذن يكون هناك جتانس ، أما عندما يكون هناك عدم  ٠٫٠٥لداللة اإلحصائية اكرب من مستوى ا
قيمة مستوى الداللة اإلحصائية اقل من  Sigجتانس فشرط من شروط عدم التجانس أن تكون ٍٍ

 .إذن يكون هناك عدم جتانس  ٠٫٠٥
صائية بلغـت  مستوى الداللة اإلح Sigيتضح أن قيمةٍ ) ١٩(ومن خالل اجلدول السابق رقم 

إذن هنـاك عـدم جتـانس بـني     )  ٠٫٠٥( مما يدل أن هذه القيمة أقل من) ٠٫٠٠١(قيمتها 
 . اموعتني

 )٢٠(جدول رقم 
النسبية وداللتها اإلحصائية لدى جمموعيت الدراسة يف التحصيل البعدي عند املستوى الكلي ) ف(قيمة 

 . البعدي ) تذكر ، الفهم والتطبيق ـال(

درجة  املربعاتجمموع  املصدر
 احلرية

 Fالنسبية)ف(قيمة  متوسط املربعات
مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

معامل 
 )إيتا(

النموذج 
 املعدل

٠٫٤٨٦ ٠٫٠٠٠ ٢٢٫١٩١ ٢٠١٨٫٣٩٣ ٢ ٤٠٣٦٫٧٨٦ 

 ٠٫٥١٠ ٠٫٠٠٠ ٤٨٫٩٦٩ ٤٤٥٣٫٩٥٣ ١ ٤٤٥٣٫٩٥٣ التقاطع

املتغري 
 املتصاحب

٠٫١٠٦ ٠٫٠٢٢ ٥٫٥٩٤ ٥٠٨٫٧٨٦ ١ ٥٠٨٫٧٨٦ 

األثر 
 تجرييبال

٠٫٣١٤ ٠٫٠٠٠ ٢١٫٤٦٤ ١٩٥٢٫٢١٨ ١ ١٩٥٢٫٢١٨ 

    ٩٠٫٩٥٥ ٤٧ ٤٢٧٤٫٨٩٤ اخلطأ

     ٥٠ ١٤٨٣٣٨٫٠٠٠ اموع

اموع 
     ٤٩ ٨٣١١٫٦٨٠ املعدل
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وهذه القيمة  دالـة  )  ٢١٫٤٦٤(النسبية تساوي ) ف(يتضح أن قيمة ) ٢٠(من اجلدول رقم 
يف التحصـيل البعـدي عنـد    )  ٠٫٠٥ (عند مستوى  )٠٫٠٠٠( إحصائيا عند مستوى داللة
، بعد ضبط التحصيل القبلي ،  وبالنظر إىل )التذكر، الفهم ، التطبيق(املستويات املعرفية الثالثة 

ملعرفة اجتاه الفرق بني جمموعيت الدراسة جند أن املتوسط ) ١٢(واجلدول رقم ) ١١(اجلدول رقم 
: ة ــالقبلي عند املستويات املعرفية الثالث احلسايب للمجموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي

ويف االختبار التحصيلي البعـدي عنـد نفـس     ) ٣٢٫٥٢(قد بلغ ) التذكر، الفهم والتطبيق (
 ) .٦١٫٣٢٠٠(بلغ ) التذكر، الفهم والتطبيق : ( املستويات املعرفية الثالثة 

: ( ستويات املعرفية الثالثة بينما حصلت اموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي القبلي عند امل
ويف االختبار التحصيلي البعدي عند نفـس  ) ٢٥٫٨٤(على متوسط ) التذكر، الفهم والتطبيق 

، وبذلك ) ٤٤٫٥٢٠٠(بلغ متوسطها )  التذكر، الفهم والتطبيق : ( املستويات املعرفية الثالثة 
لتحصيلي البعـدي  لصـاحل   يظهر أن هناك تفوقا واضحا وملموسا يف األداء البعدي االختبار ا

وفقا هلذه النتيجة مت رفض الفرض الصفري الرابع ، ومت قبـول الفـرض   .  اموعة التجريبية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :" البديل لتكون النتيجة كالتايل والذي ينص على 

، عند ) والتجريبية الضابطة : ( بني متوسط االختبار البعدي لدى جمموعيت الدراسة )  ٠٫٠٥(
البعدي بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل )  التذكر، الفهم ، التطبيق (املستويات املعرفية الثالثة 

يوضح املقارنة بني أداء جمموعيت الدراسـة يف االختبـار   )  ١٢(وشكل ".  اموعة التجريبية 
  )  .، التطبيق  التذكر، الفهم(التحصيلي البعدي عند املستويات املعرفية الثالثة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املقارنة بني أداء جمموعيت الدراسة يف االختبار التحصيلي البعدي عند املستويات املعرفية الثالثة ) ١٢( شكل 
 )  .التذكر، الفهم ، التطبيق (

ضابطةتجریبیة

M
ea

n

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠
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وذه النتيجة نستطيع أن نستنتج أن فرق التحصيل الدراسي كان لصاحل اموعة التجريبية على 
الضابطة ، وبذلك نثبت فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليميـة ألداء الواجبـات    اموعة

املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي ، ملا هلا فاعلية يف جذب انتباه الطالبات ودفعهم 
ة ملزيد من التعلم ، باإلضافة إىل التفاعل االجتماعي بني املتعلمات بعضهن مع بعضهن وبني املعلم

واملتعلمات من ناحية أخرى مما يسمح بتبادل األفكار وتنميتها لدى الطالبات واجلداول السابقة 
توضح حجم األثر للتجربة باستخدام الوسائل التعليمية كاستخدام االنترنت وفاعليتها  كوسيلة 

 . تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي 
 :حيث متثل ) إيتا(معامل ) ٢٠(رقم  ويوضح جدول

 
 

 )بني اموعات(جمموع املربعات البينية                                                
  = قيمة إحصاء إيتا تربيع 

 اموع الكلي للمربعات                                                    
 
 

وميكن أن . ين املتغري التابع اليت يفسرها ويوضحها املتغري املستقل ميثل إحصاء إيتا تربيع نسبة تبا
  ٠٫١إىل  ٠تتراوح قيم إيتا تربيع من 

 :وتستطيع االستعانة باإلرشادات التالية لتفسري قوة قيم إيتا تربيع 
 . تأثري ضئيل =  ٠٫٠١
 .تأثري معتدل = ٠٫٠٦
 . تأثري كبري = ٠٫١٤

 
وهذه قيمـة تـأثري    )٠٫٣١٤(بلغت ) إيتا(أن قيمة معامل ) ٢٠(ويتضح من خالل جدول رقم 

كبري، أي هلا حجم أثر كبري مما يدل على فاعلية استخدام االنترنـت كوسـيلة تعليميـة ألداء    
 .الواجبات املرتلية قد أثر بدرجة عالية يف حتصيل الطالبات 

 
 
 



 -

  :تفسري نتائج الدراسة احلالية ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة 
 : من خالل التحليل اإلحصائي ، واختبار فرضيات الدراسة اتضح ما يلي      

أظهرت نتائج الدراسة على أنه مت رفض الفرض الصفري األول ومت قبول الفرض البديل  -١
بني متوسط ) ٠٫٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى  والذي ينص على أنه  توجد فروق

تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، درجات اموعة التجريبية  اليت 
واموعة الضابطة لالختبار البعدي اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل 
الكتاب املدرسي فقط ، يف التحصيل الدراسي وذلك عند مستوى التذكر البعدي  ملقرر 

 .بلي  لصاحل اموعة التجريبية الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل الق

وتعزو الباحثة هذه الفروق إىل فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية 
وذلك العتمادها على نشاط وفاعلية  ؛وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي للطالبات
وذلك من   www.baljoon.comالطالبات مع موقع الباحثة املصمم من قبلها بعنوان 

خالل اإلجابة على أسئلة الواجبات املرتلية يف كل درس على موقع الباحثة املربمج لإلجابة فيه 
عن طريق تصفح الروابط املوجودة يف كل درس على املوقع لكل طالبة ومن مث إرسال الطالبات 

عن طريق الضغط على الزر املوجود أسفل الصفحة إىل الباحثة   هذه اإلجابات على نفس املوقع
ومن مث تصحح الباحثة هذه اإلجابات كل طالبة على حده مث تقوم بإرسال التغذية الراجعة إىل 
الطالبات عن طريق الربيد اإللكتروين لكل طالبة وقد قامت الباحثة مبساعدة الطالبات يف عمل 

مل يعرفن أن يقمن بعمل الربيد اإللكتروين هلم فقد  طالبات اللوايتالربيد اإللكتروين هلم أما ال
 .قامت الباحثة بعمل الربيد اإللكتروين هلن 

 : ولقد اتفقت هذه النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات 

م ، مثل دراسة كل كالدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي بالتعليم العا -أ
، العريين ) هـ١٤٢٤(، احلريب ) هـ ١٤٢١(، احليلة )٢٠٠١(دونوفان، ويليام جوزيف: من 

 ) . هـ ١٤٢٦ -هـ ١٤٢٥(، الزهراين ) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(

والدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي يف التعليم اجلامعي مثل دراسة  -ب
،  (١٩٩٦) Albright، ودراسة  (١٩٩٥) Spootts and Bowman: كل من 

 ) .م ٢٠٠٥(، املطريي ) م٢٠٠٣(،   نيوجيان ) هـ١٤٢١(ودراسة الل 

http://www.baljoon.com


 -

كما تعارضت هذه النتيجة مع النتائج اليت توصل إليها يف الدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت 
ت املرتبطة ، والدراسا) هـ ١٤٢٤(كدراسة آل حممد : والتحصيل الدراسي بالتعليم العام 

 ) .هـ١٤٢٤(كدراسة املبارك : باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي يف التعليم اجلامعي 

وقد أظهرت نتائج الدراسة على أنه مت رفض الفرض الصفري الثاين ومت قبول الفرض البديل  -٢
بني متوسط ) ٠٫٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى  والذي ينص على أنه  توجد فروق

اموعة التجريبية  اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ،  درجات
واموعة الضابطة لالختبار البعدي اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل 
 الكتاب املدرسي فقط ، يف التحصيل الدراسي وذلك عند مستوى الفهم البعدي  ملقرر الكيمياء،

 .وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  لصاحل اموعة التجريبية 

وتعزو الباحثة هذه الفروق إىل فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية 
وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي للطالبات وذلك العتمادها على نشاط وفاعلية الطالبات 

 . www.baljoon.comمن قبلها بعنوان  مع موقع الباحثة املصمم

 : ولقد اتفقت هذه النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات 

كالدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي بالتعليم العام ، مثل دراسة كل  -أ
، العريين ) هـ١٤٢٤(، احلريب ) هـ ١٤٢١(، احليلة )٢٠٠١(ويليام جوزيف دونوفان،: من 

 ) . هـ ١٤٢٦ -هـ ١٤٢٥(، الزهراين ) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(

والدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي يف التعليم اجلامعي مثل دراسة  -ب
،  (١٩٩٦) Albright، ودراسة  (١٩٩٥) Spootts and Bowman: كل من 

 ) .م ٢٠٠٥(، املطريي ) م٢٠٠٣(،   نيوجيان ) هـ١٤٢١(ودراسة الل 

كما تعارضت هذه النتيجة مع النتائج اليت توصل إليها يف الدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت 
، والدراسات املرتبطة ) هـ ١٤٢٤(كدراسة آل حممد : والتحصيل الدراسي بالتعليم العام 

 ) .هـ١٤٢٤(كدراسة املبارك : التحصيل الدراسي يف التعليم اجلامعي باستخدام االنترنت و

مت رفض الفرض الصفري الثالث ومت قبول الفرض البديل  أظهرت نتائج الدراسة على أنه -٣ 
بني متوسط ) ٠٫٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد فروق .والذي ينص على أنه

لباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم طا

http://www.baljoon.com
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واموعة الضابطة لالختبار البعدي اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل 
الكتاب املدرسي فقط ، يف التحصيل الدراسي وذلك عند مستوى التطبيق البعدي  ملقرر 

 .صاحل اموعة التجريبية الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  ل

وتعزو الباحثة هذه الفروق إىل فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية 
وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي للطالبات وذلك العتمادها على نشاط وفاعلية الطالبات 

 . www.baljoon.comمع موقع الباحثة املصمم من قبلها بعنوان 

 : ولقد اتفقت هذه النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات 

كالدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي بالتعليم العام ، مثل دراسة كل  -أ
، العريين ) هـ١٤٢٤(، احلريب ) هـ ١٤٢١(، احليلة )٢٠٠١(دونوفان، ويليام جوزيف: من 

 ) . هـ ١٤٢٦ -هـ ١٤٢٥(، الزهراين ) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(

والدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي يف التعليم اجلامعي مثل دراسة  -ب
،  (١٩٩٦) Albright، ودراسة  (١٩٩٥) Spootts and Bowman: كل من 

، املطريي ) م٢٠٠٣(،   نيوجيان ) هـ١٤٢٤(بارك ، امل) هـ١٤٢١(ودراسة الل 
 ).م٢٠٠٥(

كما تعارضت هذه النتيجة مع النتائج اليت توصل إليها يف الدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت 
 ) .هـ ١٤٢٤(كدراسة آل حممد : والتحصيل الدراسي بالتعليم العام 

فري الرابع ومت قبول الفرض وقد أظهرت نتائج الدراسة على أنه  مت رفض الفرض الص -٤
بني ) ٠٫٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى  البديل والذي ينص على أنه  توجد فروق

متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل 
بة على أسئلة الواجب من اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي اليت تقوم طالباا باإلجا

خالل الكتاب املدرسي فقط ، يف التحصيل الدراسي وذلك عند املستويات املعرفية الثالثة الكلية 
البعدي  ملقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  لصاحل )  التذكر، الفهم والتطبيق( 

 .اموعة التجريبية 

التجريبية على اموعة الضابطة يف متوسط درجات  فقد أثبتت النتائج تفوق طالبات اموعة
تفوقا داال إحصائيا عند ) التذكر،الفهم والتطبيق(التحصيل البعدي عند املستويات املعرفية الثالثة 
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وتعزو الباحثة نتيجة تفوق طالبات اموعة التجريبية إىل فاعلية استخدام ) ٠٫٠٥(مستوى داللة 
اء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي تساعد االنترنت كوسيلة تعليمية ألد

على تذكر وفهم وتطبيق احملتوى العلمي من حقائق علمية ومفاهيم علمية وقوانني علمية من 
خالل األنشطة والتفاعل العلمي اليت تقوم ا الطالبات مع موقع الباحثة املصمم من قبلها بعنوان 

www.baljoon.com  م فيما بينهم بتبادل األفكار واآلراءوتعاو. 

 : ولقد اتفقت هذه النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات 

كالدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي بالتعليم العام ، مثل دراسة كل  -أ
، العريين ) هـ١٤٢٤(، احلريب ) هـ ١٤٢١(، احليلة )٢٠٠١(فان، ويليام جوزيفدونو: من
 ) . هـ ١٤٢٦ -هـ ١٤٢٥(، الزهراين ) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(

والدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت والتحصيل الدراسي يف التعليم اجلامعي مثل دراسة  -ب
،  (١٩٩٦) Albright، ودراسة  (١٩٩٥) Spootts and Bowman: كل من 

 ) .م ٢٠٠٥(، املطريي ) م٢٠٠٣(،   نيوجيان ) هـ١٤٢١(ودراسة الل 

كما تعارضت هذه النتيجة مع النتائج اليت توصل إليها يف الدراسات املرتبطة باستخدام االنترنت 
، والدراسات املرتبطة ) هـ ١٤٢٤(كدراسة آل حممد : والتحصيل الدراسي بالتعليم العام 

 ) .هـ١٤٢٤(كدراسة املبارك : نت والتحصيل الدراسي يف التعليم اجلامعي باستخدام االنتر

ومن السابق يتبني لنا أن نتائج الدراسة اليت توصلت هلا الباحثة تتجه لصاحل اموعة  -٥
التجريبية ، واليت مت التوصل إىل فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية 

لى تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء مبدينة وأثر ذلك ع
مكة املكرمة عن طريق تصميم موقع تعليمي من قبل الباحثة بعنوان 

www.baljoon.com  والتفاعل مع املوقع من قبل الطالبات ، مما يؤكد على فاعلية
نترنت كوسيلة تعليمية حديثة يف أداء الواجبات املرتلية مقارنة بالوسيلة التقليدية استخدام اال

 . وهي استخدام الكتاب املدرسي يف أداء الواجبات املرتلية 
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 ملخص الدراسة  •

 لتوصيات ا •

 املقترحات •
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 ملخص الدراسة : اوال 

حتديات القرن احلادي يشهد تعليم العلوم اهتماما كبريا وتطورا عامليا وحمليا ملواجهة      
والعشرين ، وما يفرضه من تطور هائل يف خمتلف جماالت املعرفة كعلوم االتصاالت والفضاء 

 .والتقنية وغريها 

-واإلنترنت شبكة من النظم لتبادل االتصاالت واملعلومات اعتمادا على احلاسوب      
معا ، وتشمل على معلومات ، وذلك بالربط املادي الفيزيائي جلهازين أو أكثر   -الكمبيوتر 

 . Multimediaوصور ، ومجيع عوامل الوسائط املتعددة  

ويعد التعليم من جماالت استخدام شبكة االنترنت ، وخاصة يف جمال التعليم الذايت ، حيث      
ميكن للمتعلم احلصول على أحدث املعلومات يف املوضوع الذي يدرسه من كافة أحناء العامل 

 .املتقدم 

لذلك قدم استخدام االنتـرنت كوسيلة من الوسائل التعليمية احلديثة، ووظفت يف تنمية       
التـحصيل الدراسي من خالل استخـدامها يف الواجبات املرتلية ، وعلى الرغم مما يثار حول 
الواجب املرتيل وفاعليته إال أنه يشكل بعدا ومكونا مهما من مكونات منظومة التدريس الفعال ، 

خباصة عند النظر إىل التعلم أنه عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجه تستلزم من املتعلم و
إعادة بناء معرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين سواء كانوا أولياء األمور أو 

 .الزمالء أو األخوة خارج أسوار املدرسة 

طور التعلم الذايت وبناء صفات مهمة يف الشخصية ومن مث فأداء الواجبات املرتلية تسمح بت     
االلتزام واالستقالل واملسئولية والتوجيه الذايت وكلها صفات أصبحت ضرورية للمواطنة : مثل 

 .والتثقيف املعاصر 

ويف ضوء ذلك مت تطبيق الدراسة احلالية واليت دف إىل معرفة ما إذا كانت هناك فروق      
متوسطات التحصيل ألفراد عينة البحث للكشف عن فاعلية استخدام  ذات داللة إحصائية بني

االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي 
التذكر، الفهم : ( عند املستويات املعرفية الثالثة " الترتيب الدوري للعناصر " املتضمنة يف فصل 

 .ياء لدى طالبات الصف األول الثانوي مبدينة مكة املكرمة ملقرر الكيم) والتطبيق 
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 :وحددت مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل      

إن مشكلة الدراسة تكمن يف التعرف على مدى فاعلية استخدام اإلنترنت كوسيلة تعليمية ألداء 
: ـةات املعرفية الثالثند املستويالواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي ع

 .لدى طالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة ) التذكر ، الفهم والتطبيق (

ويف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها مت صياغة  أربعة أسئلة للدراسة وأربعة فروض صفرية 
 :تتلخص فيما يلي 

 :أسئلة الدراسة 

بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم  ذات داللة إحصائية هل  توجد فروق -١
طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي 
اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند 

 . ذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  مستوى التذكر البعدي  ملقرر الكيمياء، و

ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم  هل توجد فروق -٢
طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي 

اب املدرسي فقط ، وذلك عند اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكت
 . مستوى الفهم البعدي  ملقرر الكيمياء ، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي 

ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم  هل توجد فروق -٣ 
البعدي طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار 

اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند 
 . مستوى التطبيق البعدي ملقرر الكيمياء ، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  

هل توجد فـروق ذات داللة إحصـائية بني متوسط درجات امــوعتني التجريبية  -٤
التذكر ، : ( الدراسي البعدي الكلي عند املستويات املعرفيــة الثالثةوالضابطة  يف التحصيل 

 .، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي ) الفهم والتطبيق 
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   :فروض الدراسة 

ولتحقيق أهداف الدراسة والوصول إىل إجابات ملشكلة الدراسة متت صياغة الفروض        
 :الصفرية  التالية 

لة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم ذات دال ال توجد فروق -١
طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي 
اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند 

 . لكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  مستوى التذكر البعدي  ملقرر ا

ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم  ال توجد فروق -٢
طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي 

خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند  اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من
 . مستوى الفهم البعدي  ملقرر الكيمياء ، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي 

ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم  ال توجد فروق -٣ 
لالختبار البعدي  طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة

اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، وذلك عند 
 . مستوى التطبيق البعدي ملقرر الكيمياء ، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  

ال توجد فـروق ذات داللة إحصـائية بني متوسط درجات امــوعتني التجريبية  -٤
التذكر ، : (  التحصيل الدراسي البعدي الكلي عند املستويات املعرفيــة الثالثةوالضابطة  يف

 .، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي ) الفهم والتطبيق 

عن طريق إجراء دراسة شبه جتريبية )  ٠٫٠٥(وقد مت اختبار فروض الدراسة عند مستوى داللة 
ني إحدامها جتريبية يف فصل من مدرسة طالبة ، وزعن على جمموعت   )٥٠(على عينة مكونة من 

طالبة ، واألخرى ضابطة يف فصل من مدرسة الثانوية التاسعة ) ٢٥(الثانوية الرابعة، وعددها 
الترتيب الدوري " طالبة ولقياس التحصيل الدراسي مت اختيار فصل  ) ٢٥(عشر، وعددها 

اسة حتليل احملتوى وصياغة مث أعدت الدر ،من مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي" للعناصر
األهداف املعرفية للفصل ودليال للمعلمة يبني فيه خطوات سري دروس الفصل عن طريق استخدام 
االنترنت كوسيلة تعليمية يف أداء الواجبات املرتلية ويقمن الطالبات باإلجابة على أسئلة الواجب 

ودة يف كل درس ومن مث إرسال من خالل موقع الباحثة  وقبل ذلك يقمن بقراءة الروابط املوج
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وهذا   www.baljoon.comاإلجابات إىل الربيد اإللكتروين للباحثة وعنوان املوقع 
للمجموعة التجريبية ، أما اموعة الضابطة يقمن الطالبات باإلجابة على أسئلة الواجب من 

 .اختبار حتصيلي مت إجياد صدقه وثباته وطبق على عينة الدراسة خالل الكتاب املدرسي ، مث أعد 

وبعد معاجلة نتائج االختبار التحصيلي باستخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وحتليل      
 :كأسلوب إحصائي ، مت التوصل إىل النتائج التالية  (ANACOVA)التباين املصاحب 

  قبول الفرض البديل والذي ينص على أنه  توجد فروقمت رفض الفرض الصفري األول ومت -١
بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم ) ٠٫٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى 

طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي 
الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، يف التحصيل اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة 

الدراسي وذلك عند مستوى التذكر البعدي  ملقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  
 .لصاحل اموعة التجريبية 

 مت رفض الفرض الصفري الثاين ومت قبول الفرض البديل والذي ينص على أنه  توجد فروق -٢
بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم ) ٠٫٠٥(عند مستوى ذات داللة إحصائية 

طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار البعدي 
اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، يف التحصيل 

وى الفهم البعدي  ملقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  الدراسي وذلك عند مست
 .لصاحل اموعة التجريبية 

توجد  :مت رفض الفرض الصفري الثالث ومت قبول الفرض البديل والذي ينص على أنه -٣
بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت ) ٠٫٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروق

ا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة لالختبار تقوم طالبا
البعدي اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، يف 
التحصيل الدراسي وذلك عند مستوى التطبيق البعدي  ملقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط 

 . اموعة التجريبية التحصيل القبلي  لصاحل

 مت رفض الفرض الصفري الرابع ومت قبول الفرض البديل والذي ينص على أنه  توجد فروق -٤
بني متوسط درجات اموعة التجريبية  اليت تقوم ) ٠٫٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى 

لالختبار البعدي  طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت ، واموعة الضابطة
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اليت تقوم طالباا باإلجابة على أسئلة الواجب من خالل الكتاب املدرسي فقط ، يف التحصيل 
البعدي  ملقرر )  التذكر، الفهم والتطبيق( الدراسي وذلك عند املستويات املعرفية الثالثة الكلية 

 .ة الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي  لصاحل اموعة التجريبي

ومما سبق يتضح فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية يف رفع 
التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول ثانوي يف الكيمياء ، وقد كان هذا التفوق داال 

التذكر ، الفهم : ( عند املستويات املعرفية الثالثة ) ٠٫٠٥(إحصائيا عند مستوى داللة 
 وعند مستوى التذكر والفهم والتطبيق ) بيقوالتط

 التوصيات : ثانيا 

على ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث احلايل من أن هناك فاعلية الستخدام االنترنت      
كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات 

 :عليه فإن الدراسة توصى مبا يأيت الصف األول ثانوي يف الكيمياء ، و

االهتمام باستخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك  على تنمية  -١
التحصيل الدراسي وفق وسائل التدريس احلديثة واملناسبة وتعزيزها بعقد دورات تدريبية لتعريف 

 .ت على كيفية استخدامها املشرفني واملشرفات ا وتدريب املعلمني واملعلما

تطوير وتنظيم حمتوى مقررات الكيمياء مستقبال يف مجيع مراحل التعليم العام ، وتضمينه   -٢
العديد من األنشطة االستكشافية اليت تليب احتياجات املتعلم واليت تشجع على استخدام االنترنت 

 .كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية 

واألجهزة التعليمية املتنوعة واحلديثة يف مدارس التعليم العام ، واليت من شأا توفري الوسائل  -٣
 .أن تساعد يف حتسني التدريس بوسائلها املختلفة 

ويف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ، توصي الباحثة املسؤولني يف اململكة العربية  -٤
ل خاص مبزيد من االهتمام مبجال اإلنترنت السعودية بشكل عام وطالبات املرحلة الثانوية بشك

وتوفريه جمانا ، والعمل على توفري أجهزة احلواسيب ، وتوفري التسهيالت الفنية الالزمة ، وكذلك 
 . عمل الدورات التدريبية يف جمال استخدام اإلنترنت 
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 : املقترحات : ثالثا

 :كما تقترح الدراسة إجراء الدراسات التالية 

ات للتعرف على فاعلية استخدام االنترنت كطريقة من طرق التدريس يف إجراء دراس -١
 .التحصيل الدراسي ملقرر الكيمياء يف مدارس التعليم العام 

إجراء دراسات للتعرف على فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة من الوسائل التعليمية على  -٢
 .تنمية التفكري العلمي لدى طالب وطالبات التعليم العام 

إجراء دراسة للتعرف على فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة من الوسائل التعليمية على  -٣
 .فهم واكتساب عمليات العلم ملقرر الكيمياء يف مدارس التعليم العام 

إجراء دراسات للتعرف على فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة من الوسائل التعليمية على  -٤
 .دراسية أخرى ومراحل دراسية خمتلفة التحصيل الدراسي يف مقررات 

إجراء دراسات للتعرف على فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة من الوسائل التعليمية على  -٥
 .تنمية التحصيل لدى الطالب والطالبات بطيئي التعلم ، وذوي االحتياجات اخلاصة 

متغريات تابعة أخرى  دراسة فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة من الوسائل التعليمية يف -٦
 .حب االستطالع العلمي ، الدافعية لإلجناز ، امليول واجلنس : مثل

مقارنة استخدام االنترنت كوسيلة من الوسائل التعليمية مع بعض الوسائل التعليمية  -٧
 .األخرى

دراسة فاعلية استخدام االنترنت على التحصيل الدراسي بالنسبة للمسارات األخرى  -٨
 .كاألديب 

إجراء دراسات وحبوث عن أمهية اإلنترنت يف العملية التعليمية ودوره يف خدمة التعليم  -٩
ومعيقات استخدامه ، وعلى تنمية مهارات استخدام احلاسوب وقدرات التفكري اإلبتكاري لدى 

 .طالبات وطالب املراحل التعليمية 

على استخدام االنترنت  كذلك إجراء املزيد من الدراسات والبحوث اليت تلقى الضوء -١٠
وأمهيتها ، وفاعليتها ، وكيفية استخدامها ، ومدى ارتباط ذلك باملخرجات التعليمية املختلفة 

 .  لدى طالبات وطالب املراحل التعليمية األخرى 



 -

 املصادر
 و

 املراجع
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 :   املصادر: اوال 
  القرآن الكریم -١
 

 :المراجع العربیة : ثانیا 
. الواجب المنزلي لماذا ؟ ) . ھـ  ١٤٢٣. ( وفالتلي ، جوانز  –الن، دیفید أنج -١

 .دار المعرفة للتنمیة البشریة : الریاض .  ١ط.ترجمة القعید 
  
التدریس الفعال للعلوم الطبیعیة للمرحلة الثانویة في ضوء  . بخش ،ھالة -٢

 .مطابع الشروق : القاھرة . ت : د .  الكفایات التعلیمیة
 
المرشد النفیس إلى أسلمھ ) . ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩. ( ان ، محمد صالح عليج -٣

 . دار الطرفین : الریاض . ١ط. طرق التدریس 
فعالیة استخدام االنترنت " ) . ھـ  ١٤٢٤. ( الحربي ، عبداهللا عبد المحسن  -٤

في تدریس اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة في المدارس المتوسطة في المدینة 
 .جامعة أم القرى : كلیة التربیة . رسالة ماجستیر غیر منشورة  ." المنورة 

 
تكنولوجیا التعلیم بین . ) ھـ  ١٤٢٥ –م  ٢٠٠٤. ( الحیلة ، محمد محمود  -٥

 . دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة : عمان . ٤ط. النظریة والتطبیق 
المنزلي  أثر االستخدام) ." م  ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١. ( الحیلة ، محمد محمود  -٦

المجلة العربیة . بحث منشور " .  لإلنترنت في التحصیل الدراسي لمستخدمیھ
 . ١٦٩ – ١٥٠ص )  ٢( للتربیة ، العدد 

) م  ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩.( الدمشقي ، اإلمام أبي زكریا یحي بن شرف النووي  -٧
 .مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع : بیروت .  ٣ط. ریاض الصالحین. 

رؤیة جدیدة في التعلیم التعلم ) . م  ٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦. (ین زیتون ، حسن حس -٨
الدار : الریاض .  ١ط. التقییم  –التطبیق  –القضایا  –المفھوم -اإللكتروني 

 .الصوتیة للتربیة 
مھارات التدریس رؤیة في ) . م  ٢٠٠٦ -ھـ١٤٢٧. (زیتون ، حسن حسین  -٩

 . عالم الكتب : القاھرة .  ٣ط.  تنفیذ التدریس
أصول التقویم والقیاس التربوي ) . ھـ١٤٢٨. (، حسن حسین  زیتون -١٠

 .الدار الصوتیة للتربیة : الریاض . المفھومات والتطبیقات 
التدریس نماذجھ ) . م  ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣. ( زیتون ، كمال عبد الحمید  -١١

 . عالم الكتب : القاھرة .  ١ط .  ومھاراتھ
 

) . " ھـ ١٤٢٦ -ھـ ١٤٢٥. (الزھراني ، عبد العزیز بن عثمان معیض  -١٢
واقع استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في تدریس الریاضیات بالمرحلة 



 -

رسالة ماجستیر " . الثانویة من وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین 
 .  جامعة أم القرى : كلیة التربیة . غیر منشورة 

ت : د . لیموسائل وتكنولوجیا التع). م  ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥. ( سالم ، احمد  -١٣
 .مكتبة الرشد : الریاض . 

استخدام الحاسوب ) . م ٢٠٠٣. ( والسرطاوي ، عادل  -سعادة ، جودت  -١٤
دار الشروق للنشر : عمان . ١ط. واالنترنت في میادین التربیة والتعلیم 

 . والتوزیع 
طرق ) . م  ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦. (السعدني ، محمد أمین عبد الرحمن  -١٥

 . مكتبة الرشد : الریاض .  ١ط .الثاني الجزء .تدریس العلوم 
عمان .  ١ط.االتصال وتكنولوجیا التعلیم ) .  ٢٠٠٢. (سالمة ، عبد الحافظ  -١٦

 .   دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع: 
الوسائل التعلیمیة ) . م  ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨. (سالمة ، عبد الحافظ محمد  -١٧

 .وزیع دار الفكر للنشر والت: عمان .  ٣ط. والمنھج 
 -ھـ  ١٤٢٨. (ومبارز ، منال عبد العال  –سویدان ، أمل عبد الفتاح  -١٨

.  ١ط.  التقنیة في التعلیم مقدمة في أساسیات الطالب والمعلم) . م٢٠٠٧
 . دار الفكر للنشر والتوزیع : عمان 

علم النفس اإلحصائي وقیاس العقل ) . م ١٩٧٩. (السید ، فؤاد البھي  -١٩
 . دار الفكر العربي :  القاھرة.  ٣ط. البشري 

ضعف التحصیل الدراسي ) . م  ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩. ( عابد ، رسمي علي  -٢٠
 . دار جریر للنشر والتوزیع : عمان .  ١ط. أسبابھ وعالجھ 

، ) م  ٢٠٠٥.( عبیدات وعدس وعبد الحق ، ذوقان وعبد الرحمن وكاید -٢١
امة للنشر دار أس: الریاض  .أسالیبھ  –أدواتھ  –البحث العلمي مفھومھ 

 .والتوزیع 
ھـ ١٤٢٦.(  عبیدات وعدس وعبد الحق ، ذوقان وعبد الرحمن وكاید -٢٢

دار : عمان .  ٩ط .أسالیبھ  –أدواتھ  –البحث العلمي مفھومھ ، ) م  ٢٠٠٥
 .الفكر للنشر والتوزیع 

" ) . م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤. (العریني ، محمد بن عبد العزیز بن سلیمان  -٢٣
اإلنترنت في التعلیم الثانوي الواقع والمأمول دراسة استخدام الحاسب اآللي و

رسالة  " .میدانیة طبقت في مدینة تبوك في المملكة العربیة السعودیة  
جامعة السودان للعلوم : كلیة الدراسات العلیا . ماجستیر غیر منشورة 

 .والتكنولوجیا 
ائل وس) . م  ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥. ( وكنسارة ، إحسان  -عطار، عبدا هللا  -٢٤

 . مكتبة الملك فھد الوطنیة أثناء النشر : مكة المكرمة .  ٣ط . االتصال التعلیمیة
استخدام الحاسوب ) .  ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣. ( الفار ، إبراھیم عبد الوكیل  -٢٥

 . دار الفكر : عمان .  ١ط. في التعلیم
). م ١٩٨٥. ( ب ، ترجمة محمد نبیل نوفل وآخرون . فان دالین ، دیو بولد  -٢٦

 .األنجلو المصریة : ، القاھرة  ٢، ط ھج البحث في التربیة وعلم النفسمنا
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) م ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨. ( وجابر ، جابر عبد الحمید  –كاظم ، أحمد خیري  -٢٧
 .دار الفكر للنشر والتوزیع : عمان .  ١ط.  الوسائل التعلیمیة والمنھج

عملیة أھمیة استخدام اإلنترنت في ال") .  ١٤٢١. ( الل ، زكریا یحي  -٢٨
، بحث "التعلیمیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات السعودیة 

 . ١٩٨ – ١٦٢ص ص ) .  ٥٢( العدد . مجلة التعاون .  منشور 
االنترنت في التعلیم وواقع ) . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣. ( الل ، زكریا یحي  -٢٩

 . مكتبة العبیكان : الریاض .  البحث العلمي
االتصال ) . م  ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦. ( جندي  ،علیاء وال -الل ، زكریا یحي  -٣٠

 . مكتبة العبیكان : الریاض .  ٣ط. االلكتروني وتكنولوجیا التعلیم
معلم العلوم مسئولیاتھ ، أسالیب عملھ ، . )  ١٩٩٧.( لبیب ، رشدي  -٣١

 . مكتبة االنجلو المصریة : القاھرة . إعداده ، نموه العلمي والمھني
أثرالتدریس ") . ھـ  ١٤٢٥ -ھـ  ١٤٢٤. ( لعزیز المبارك ، أحمد عبد ا -٣٢

على تحصیل )االنترنت(باستخدام الفصول االفتراضیة عبر الشبكة العالمیة 
رسالة ". طالب كلیة التربیة في تقنیات التعلیم واالتصال بجامعة الملك سعود 

 .جامعة الملك سعود : كلیة التربیة . ماجستیر غیر منشورة 
أثر استخدام ." ) م  ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤. ( سعد  آل محمد ، جود محمد -٣٣

على تحصیل طالبات الصف األول ) االنترنت (شبكة المعلومات العالمیة 
ثانوي في وحدة الحج في مقرر الفقھ بمدرسة المملكة األھلیة بمدینة الریاض 

 .جامعة الملك سعود : كلیة التربیة . رسالة ماجستیر غیر منشورة   ".
) . م  ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢. ( ن خبراء تدریس العلوم إعداد مجموعة م -٣٤

المركز العربي للبحوث التربویة لدول الخلیج دلیل تدریس العلوم في التعلیم 
 . ٢ط .  العام

تدریس العلوم ) . م ١٩٩٩ /ھـ  ١٤١٩. ( المحیسن ، إبراھیم بن عبد اهللا  -٣٥
 .مكتبة العبیكان : الریاض .  ١ط  .تأصیل وتحدیث 

فاعلیة استخدام التعلیم التعاوني " ) .  ٢٠٠١ – ١٤٢١. (  مداح ، سامیة -٣٦
ومعمل الریاضیات في تنمیة بعض المفاھیم الریاضیة لدى تلمیذات الصف 

دراسة شبھ ( السادس االبتدائي بالمدارس الحكومیة في مدینة مكة المكرمة 
 .جامعة أم القرى : كلیة التربیة . رسالة دكتوراه  ) " .تجریبیة 

واقع استخدام طلبة كلیات ) . م ٢٠٠٥. (، بدر بن محمد بن نشاء  المطیري -٣٧
رسالة . التقنیة بمدینة جدة في المملكة العربیة السعودیة لإلنترنت في التعلیم 

  . الجامعة األردنیة : كلیة الدراسات العلیا . ماجستیر غیر منشورة 
تخدام اس) . م ٢٠٠٢ /ھـ ١٤٢٣. (الموسى ، عبد اهللا بن عبد العزیز  -٣٨

فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة : الریاض .  ٢ط . الحاسب اآللي في التعلیم 
 .أثناء النشر 

لسان ) .  ١٩٩٧.( مكرم ، اإلمام العالمة ابي الفضل جمال الدین محمد  -٣٩
 .دار صادر : بیروت . المجلد الثاني . العرب

ار د: عمان .  استخدام الحاسوب في التعلیم) . م  ٢٠٠٨( نبھان ،  -٤٠
 . الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع 
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 ٢٠٠٣-ھـ  ١٤٢٣. (وعبد الھادي ، منى  -وراشد ، علي  -النجدي ، أحمد  -٤١
تدریس العلوم في العالم المعاصر طرق وأسالیب وإستراتیجیات حدیثة ). م 

 . دار الفكر العربي : القاھرة .  ١ط. في تدریس العلوم
تدني مستوى التحصیل ) .  ٢٠٠٤. ( نصر اهللا ، عمر عبد الرحیم  -٤٢

 . دار وائل للنشر والتوزیع: عمان . ١ط .أسبابھ وعالجھ : واإلنجاز المدرسي 
تصمیم ) . م  ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨. ( نصر ، حسن بن أحمد محمود  -٤٣

خوارزم العلمیة للنشر : الریاض .  ١ط. البرمجیات التعلیمیة وإنتاجھا 
 . والتوزیع 

آفاق تربویة ) .  ٢٠٠٥  -ھـ  ١٤٢٥.( وعمار ،حامد  -الھادي، محمد  -٤٤
الدار المصریة : القاھرة .  ١ط. متجددة التعلیم اإللكتروني عبر شبكة االنترنت

 . اللبنانیة 
 : المراجع األجنبیة : ثالثا 
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 -

 قائمة بأمساء السادة والسيدات احملكمني

 جهة العمل  الدرجة العلمية  االسم 

أستاذ املناهج وعلم التعليم بكلية  حسن حسني زيتون. د . أ
التعليم جامعة طنطا واملستشار 
التعليمي بوكالة كليات البنات 

 باململكة العربية السعودية

 )مصر(طنطا كلية التعليم جامعة 

وكالة كليات البنات باململكة 
 العربية السعودية

كلية التربية جبامعة أم القرى مكة  .أستاذ تقنيات التعليم املشارك  زكريا حيي الل. د . أ
 املكرمة 

كلية التربية جبامعة أم القرى مكة  أستاذ تقنيات التعليم املشارك  علياء عبداهللا اجلندي . د. أ
 املكرمة 

جامعة أم القرى  –كلية التربية  أستاذ طرق تدريس العلوم املشارك  هالة طه خبش . د. أ
 مكة املكرمة 

جامعة أم القرى  –كلية التربية  أستاذ مساعد تقنية التعليم  عبد الرمحن السبيل . د
 مكة املكرمة 

 /كلية التربية  /القرى  جامعة أم دكتوراه يف املناهج وتقنيات التعليم  رقية عبد اللطيف مندورة . د
 قسم املناهج وطرق التدريس 

مكتب اإلشراف  –مشرفة تربوية  بكالوريوس كيمياء انتصار تركلتاوي 
 التربوي مبكة 

ختصص  –بكالوريوس علوم  وفاء أيوب ابراهيم  
 كيمياء 

إدارة اإلشراف  –مشرفة تربوية 
مركز إشراف  –التربوي بالطائف 

 الشرق 

 –بكالوريوس علوم تربوي  ن علي الزرقي  هند عبدا لرمح
 ختصص كيمياء 

مركز إشراف  –مشرفة تربوية 
 غرب الطائف 

 

 

  



 -

 جهة العمل  الدرجة العلمية  االسم 

الثانوية الرابعة  –معلمة كيمياء  بكالوريوس كيمياء  عزيزة آمال 
 مبكة 

تاسعة الثانوية ال –معلمة كيمياء  بكالوريوس كيمياء  زينب الصبحي 
 عشر مبكة 

بكالوريوس كيمياء مع إعداد  ابتسام حممد سعيد جحالن 
 تربوي 

الثانوية التاسعة  –معلمة كيمياء 
 عشر بالطائف 

الثانوية الثالثة  –معلمة كيمياء  بكالوريوس كيمياء عامة  صاحلة سامل امحد الشهري 
 والعشرون بالطائف 

 ياء مبكة املكرمة معلمة أح بكالوريوس أحياء  هاجر املولد 

جامعة أم القرى  –كلية التربية  بكالوريوس  أشواق العفيفي 
 مبكة املكرمة 
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 -

 اململكة العربية السعودية 

                                                                                وزارة التعليم العايل 

 جامعه أم القرى 

 كلية الرتبية مبكة املكرمة 

 قسم املناهج وطرق التدريس 

 ملقرر  " الرتتيب الدوري للعناصر " األهداف السلوكية املعرفية للفصل الرابع 

 للصف األول ثانوي الفصل الدراسي األول " الكيمياء " 
 :إعداد الطالبة 

 نابو بكر سامل بلجو بنت  رانيا

 :إشراف الدكتورة 

 نحممد سعيد جا بنت  خدجية

 األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس 
 املناهج وطرق تدريس العلوم يف) ملاجستري(متطلب تكميلي لنيل درجة 

 هـ  ١٤٢٨ – ١٤٢٧ل للعام الدراسي الفصل الدراسي األو

 

 

 



 -

 بسم ا الرمحن الرحيم 
 ................................سعادة األساتذة احملكمني 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

للحصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس  –تقوم الباحثة بإجراء دراسة شبه جتريبية 
كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على فاعلية استخدام االنترنت " بعنوان  –العلوم 

 " .ت الصف األول ثانوي يف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبا

 :ودف الدراسة اآليت 

التعرف على مدى فاعلية استخدام االنترنت يف اداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك علـى تنميـة    -١
التحصيل الدراسي عند مستوى التذكر يف اال املعريف يف مقرر الكيمياء لطالبـات الصـف األول   

 .ثانوي 

إبراز مدى فاعلية استخدام االنترنت يف اداء الواجبات املرتلية وانعكاس ذلك علـى التحصـيل    -٢
 .الدراسي عند مستوى الفهم يف اال املعريف يف مقرر الكيمياء لطالبات الصف األول ثانوي 

التحصيل  توضيح مدى فاعلية استخدام االنترنت يف اداء الواجبات املرتلية وأثر ذلك على تنمية -٣
 .الدراسي عند مستوى التصنيفي يف اال املعريف يف مقرر الكيمياء لطالبات الصف األول ثانوي 

التعرف عما إذا كانت هناك فروق ذو داللة إحصائية بني متوسطات التحصيل ألفـراد عينـة    -٤
حصيل الدراسي البحث للكشف عن فاعلية استخدام االنترنت يف الواجبات املرتلية وأثر ذلك على الت

لدى طالبات الصف األول ثـانوي يف  ) التذكر ، الفهم والتطبيق : ( عند املستويات املعرفية الثالثة 
 . الكيمياء 

 

 

 

 

 



 -

 :وحتقيقا ألهداف البحث قامت الباحثة بإعداد األدوات التالية 

قيـاس  ( يـة  يف مادة الكيمياء مرفق معها أسـئلة تقومي ) دليل املعلمة ( إعداد دروس حمضرة   -١
من خالل االنترنت للمحتوى التعليمي املصاغ باستخدام االنترنت كوسيلة تعليمية الداء ) للتحصيل 

 .الواجبات املرتلية للفصل املختار من مقرر الكيمياء

 .إعداد اختبار حتصيلي للتعرف على مدى اكتساب الطالبات يف الفصل املختار  -٢

كم سيكون هلا أثر كبري يف إثراء هذه الدراسة ءهذا اال ، فإن آراونظرا ملا تتمتعون به من خربة يف 
وتوجيهها الوجهة السليمة ، وترجو الباحثة أن ينال املوضوع اهتمامكم وذلك بإبداء مالحظـاتكم  

 :وآرائكم حول أدوات الدراسة من حيث

 .مدى مشولية التحليل على الطالبات يف فصل الترتيب الدوري للعناصر  -١

اليت وضع ) التذكر ، الفهم والتطبيق ( دى مناسبة االختبار التحصيلي لقياس املستويات املعرفية م -٢
 .لقياسها ، ودقة صياغة األسئلة ومدى وضوح تعليمات االختبار 

 

وختاما تقدر الباحثة لسعادتكم جهدكم وتشكركم على املالحظات القيمة اليت ستقدموا إلثـراء  
 .هذه الدراسة 

                             

 الباحثة                                                                                            

 .رانيا ابوبكر بلجون 
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 :معلومات خاصة باحملكم ، احملكمة 

 :االسم 

............................................................................................ 

 :املؤهل التعليمي 

............................................................................................ 

 :عدد سنوات اخلربة 

............................................................................................ 

 :لعمل مكان ا

............................................................................................ 

 :مالحظة 

 .الرجاء التكرم بكتابة املعلومات السابقة ، وذلك لتضمينها بامللحق اخلاص ببيانات احملكني 

 

 

 شاكرة حسن تعاونكم وجزاكم اهللا خري اجلزاء 
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 :فكرة مبسطة عن موضوع الرسالة  

يذكر جمموعة من خرباء تدريس العلوم أن التقنيـات التربوية وتكنولوجيا التعليم تعترب  من الركائز األساسية 
لتطوير طرق تدريس العلوم والعمل على تبسيط املعلومات وحتويلها من صورة جمردة إىل صورة ملموسة يسهل على 

استيعاا بأسلوب علمي، كما تعترب تـطورا عصـريا وحتميا يف جمال التعليم والتعلم، باستخدام  التالميذ
التطبيقات العلمية لوسائل االتصال احلديثة اليت ختدم تدريس العلوم، فالطرق التقليدية تقف اآلن حائرة أمام 

ع، سواء كان ذلك بالنسبة للمدرس أم للتلميذ، املشكالت الكثرية النامجة عن زيادة املعرفة اإلنسانية وتطورها السري
هذا باإلضافة إىل مشكالت االنفجار التعليمي وعدا ذلك فإن استخدام التقنيات التربوية باإلضافة إىل أا تنمي 
 قدرة التالميذ على التفكري السليم وتواجه الزيادة املتنامية يف املعرفة توفر وقتا للمدرس يستطيع أن يستغله يف بذل

جهد موجه ومقصود حنو حتقيق أهداف أخرى ال تقل يف أمهيتها عن تزويد التالميذ باملعلومات ، وإثراء حتصيل 
 . التلميذ وحتسني عملية التدريس ومعاجلة كثري من مشكالت التعليم 

نصرا فعـاال  وتتمثل استخدام االنترنت من وسائل االتصال احلديثة اليت ختدم تدريس العلوم فهي جتعل من املتعلم ع
ونشطا يف العملية التعليمية ، لذلك قامت الباحثة بتوظيف االنترنت يف أداء الواجبات املرتلية بتصميم موقـع علـى   

وقسم الفصل إىل سـتة دروس كـل درس   "  الترتيب الدوري للعناصر " شبكة املعلومات العاملية االنترنت للفصل 
وتقوم كل طالبة بالدخول إىل املوقع ) التذكر ،الفهم والتطبيق : ( الثة حيتوي على أسئلة عند املستويات املعرفية الث

بعد تسجيل اسم املستخدم املعطاة هلا من فبل املعلمة ومن خالل ذلك تتأكد املعلمة بدخول الطالبـات إىل املوقـع   
سـتة وكـل   واإلجابة على أسئلة الواجب املرتيل املوجودة على صفحة الويب كل درس على حده من الدروس ال

صفحة تفتح إلجابة الطالبات عليها تفتح بعد أن تعطى الدرس يف املدرسة ، وتقوم الطالبة بقراءة أسـئلة الواجـب   
املرتيل املوجودة على صفحة الويب مث تقوم باإلجابة عليها من خالل املواقع املعطاة هلا من قبل املعلمة املوجودة على 

" تصحيح الواجب حيث يوضح للمعلمة عرب شـبكة املعلومـات العامليـة    صفحة الويب ، بعد ذلك تقوم املعلمة ب
بدخول الطالبات عن طريق تسجيل اسم املستخدم لكل طالبة فتصحح املعلمة مباشرة الواجـب علـى   " االنترنت 

صفحة الويب وتضع التقدير املستحق للطالبة والدرجة فورا انتهائها من الواجب على صفحة الويب كل طالبة على 
 .ده ح

 

 

 

 

 

 

 



 -

 )التطور التارخيي لنظام العناصر الدوري ( جدول حتليل األهداف السلوكية للدرس األول 

 األهداف الرقم
 املستويات

 التطبيق الفهم التذكر

١- 

 

أن تذكر الطالبة عدد العناصر املعروفـة  
خالل العقد األخري من القـرن الثـامن   

 .عشر امليالدي 
ü   

٢- 
بدقة عـدد العناصـر   أن حتدد الطالبة 

املكتشفة نتيجة للنشاط العلمي الواسـع  
 .يف القرن التاسع عشر 

ü   

أن تعني الطالبة بدقة عدد العناصر اليت مت  -٣
   ü .اكتشافها يف وقتنا احلاضر 

٤- 
أن تصنف الطالبة حماولة الكيميـائيون  
لتصنيف العناصر وفق أسس معينة إىل أن 

 .حلديث توصلوا إىل اجلدول الدوري ا
 ü  

أن حتدد الطالبة العاملان اللـذان طـورا    -٥
   ü .ترتيب عناصر اجلدول الدوري 

أن تعرف الطالبـة القـانون الـدوري     -٦
   ü .للعناصر ملندليف وماير بدقة 

أن تفسر الطالبة وجود أماكن خالية يف  -٧
  ü  .اجلدول لكل من مندليف وماير 

مـن مـاير    أن تبني  الطالبة اعتماد كل -٨
  ü  .ومندليف يف تصنيفهم 

أن تعلل الطالبة سبب اقتـران اجلـدول    -٩
  ü  .الدوري باسم مندليف 

١٠- 

 
أن تستنتج  الطالبـة عيـوب جـدول    

  ü  .مندليف بإتقان 

أن تذكر الطالبة اسم مكتشف العـدد   -١١
   ü .الذري 

أن تسرد الطالبة ترتيب موسلي للعناصر  -١٢
   ü .د الذري حسب زيادة العد

  ü  تنتج الطالبة تعريف هذا التصنيف أن تس -١٣

 



 -

الدورات يف اجلـدول  : اجلدول الدوري احلديث أوال ( جدول حتليل األهداف السلوكية املعرفية للدرس الثاين 
 ) الدوري 

 األهداف الرقم
 املستويات

 التطبيق الفهم التذكر

ـ  -١ دول أن تصيغ الطالبة تعريفا ملفهوم  اجل
   ü .الدوري احلديث 

٢- 
أن تعدد الطالبة األسس اليت مت االعتماد يف 
ترتيب العناصـر يف اجلـدول الـدوري    

 .احلديث 
ü   

أن تصيغ الطالبة مفهـوم الـدورات يف    -٣
  ü  .اجلدول الدوري 

أن تربط الطالبة بني رقم الدورة مع رقم  -٤
  ü  .آخر مستوى طاقة يف ذرة العنصر 

٥- 
دراسة الطالبة الدورات يف اجلـدول  بعد 

الدوري على الطالبة أن تستخرج العناصر 
املوجودة يف الـدورة األوىل  ومسـتوى   

 .الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة 
  ü 

٦- 
أن تتمكن الطالبة مسـتعينة باجلـدول   
الدوري من تصنيف عـدد العناصـر يف   
الدورة الثالثة  ومستوى الطاقة األخـري  

 .الدورة  لعناصر هذه
  ü 

٧- 
أن تطبق الطالبة على اجلدول الـدوري  
عدد العناصر يف الدورة السادسة ومستوى 

 .الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة
  ü 

٨- 
أن تعلل الطالبة مستعينة باجلدول الدوري 
سبب تسمية سلسلة الالنثانيـدات ـذا   

 .االسم 
 ü  

٩- 
ي أن تبني الطالبة مستعينة باجلدول الدور

عدد مستويات الطاقـة الـيت تشـغلها    
اإللكترونات يف عناصـر األكتنيـدات    

 .وسبب تسميتها ذا االسم 
 ü  

١٠- 
أن تفسر الطالبة احتواء الدورة الثالثة على 

عناصر فقط ، رغم أن مستوى الطاقة  ٨
 .إلكترونا  ١٨الثالث تستوعب 

 ü  

  



 -

اموعـات  يف  : اجلدول الدوري احلـديث ثانيـا   ( لثالث جدول حتليل األهداف السلوكية املعرفية للدرس ا
 ) اجلدول الدوري 

 األهداف الرقم
 املستويات

 التطبيق الفهم التذكر

أن تعرف الطالبة مفهـوم اموعـات يف    -١
   ü .اجلدول الدوري 

أن تربط الطالبة بني رقم اموعة مع عدد  -٢
  ü  .اإللكترونات يف مستوى الطاقة األخري 

أن متيز الطالبة بني الدورات واموعات يف  -٣
  ü  .اجلدول الدوري 

٤- 
بعد دراسة الطالبة اموعـات عليهـا أن   
تستعمل اجلدول الدوري يف حتديد عـدد  
اإللكترونات  يف مستوى الطاقـة األخـري   

 .لعناصر اموعة السادسة
  ü 

٥- 
أن ختتار الطالبة مستعينة باجلدول الدوري 

ث عناصر يكـون يف جماهلـا األخـري    ثال
 .إلكترون واحد فقط 

  ü 

٦- 
أن تتمكن الطالبة مستعينة باجلدول الدوري 
من تسمية بعض اموعات تبعا للعنصـر  

 .الذي يأيت يف طليعة اموعة 
 ü  

٧- 
أن حتدد الطالبة األمساء اليت ميكن أن تطلق 
على اموعة الرابعة واخلامسـة مسـتعينة   

 .ول الدوري باجلد
  ü 

٨- 
أن تنشئ الطالبة رمسا لشكال مبسطا لذرة 
الكلور موضحا فيـه مسـتويات الطاقـة    
واإللكترونات اليت تشغلها مستعينة باجلدول 

 .الدوري 
  

 
ü 

٩- 
أن تستنتج الطالبة رقم الدورة واموعـة  

 :للعنصرين التاليني 

, ٧N  CL ١٧ 
  ü 

١٠- 
 واموعةأن حتدد الطالبة رقم الدورة 

 . ١١Na: للعناصر اآلتية
  ü 

١١- 
أن تعلل الطالبة سبب تشـابه الصـفات   
الفيزيائية والكيميائية يف اموعة الواحـدة  

 يف اجلدول الدوري
 ü  

١٢- 
أن تفسرالطالبة متيز عناصر اموعة الثامنة 

مـن حيـث التركيـب    )  النادرة ( أ ٨
 االلكتروين

 ü  



 -

مناطق اجلدول الدوري احلديث وتصنيف العناصـر  ( سلوكية املعرفية للدرس الرابع جدول حتليل األهداف ال 
 ) إىل فلزات وال فلزات  

 األهداف الرقم
 املستويات

 التطبيق الفهم التذكر

أن تعدد الطالبة مناطق اجلدول الـدوري   -١
   ü .احلديث 

أن تصنف الطالبة العناصر يف اجلدول إىل  -٢
 ü   . ل اإللكتروين األخري مناطق تبعا للمجا

أن تشرح الطالبة مناطق اجلدول الدوري  -٣
  ü  . احلديث 

أن متيز الطالبة بني سلسلة الالنثانيدات أو  -٤
  ü  األرضية النادرة وسلسلة األكتنيدات 

٥- 
أن تتنبأ الطالبة مـن خـالل التوزيـع    
اإللكتروين املنطقة اليت ينتمي إليها كـل  

  ١٤ Si:ر اآلتية عنصر من العناص
  ü 

أن متيز الطالبة موقع كل من الفلـزات يف   -٦
  ü  .اجلدول والالفلزات 

أن تصنف الطالبة العناصـر يف اجلـدول    -٧
 ü   . الدوري إىل فلزات وال فلزات 

   ü . أن تعدد الطالبة أهم خواص الفلزات -٨

  ü  . أن تستنتج الطالبة خواص الال فلزات -٩

راسة الطالبة للجدول الدوري على بعد د -١٠
 ü   . الطالبة أن تتمكن من حتديد بعض فوائده

 

 

 

 

 

 

 



 -

 ) . تكافؤ العناصر والنشاط الكيميائي للعنصر ( جدول حتليل األهداف السلوكية املعرفية للدرس اخلامس 

 األهداف الرقم
 املستويات

 التطبيق الفهم التذكر

   ü .ذرات العناصر أن تذكر الطالبة سبب تفاعل  -١

   ü .أن تسمي الطالبة اال اإللكتروين األخري  -٢

جمـال  :( أن تعلل الطالبة تسمية اال اإللكتروين األخري  -٣
  ü  ).التكافؤ 

٤- 
أن توضح الطالبة تكافؤ عنصر األكسجني حيث أن عدده 

 :والتركيب اإللكتروين له )  ٨( الذري   

٢P٤     .O: ١S٢ .  ٢S٢ 
 ü  

٥- 
أن تشرح الطالبة تكافؤ عنصر الصوديوم حيث أن عـدده  

 :تركيبه اإللكتروين )  ١١( الذري   

Na : ١S٢ ٢S٢ ٢P٣ ٦S١ 
 ü 

 

 

   ü .أن تصيغ الطالبة مفهوم التكافؤ  -٦

أن تعلل الطالبة إىل أنه يشار إىل تكافؤ العنصر باملوجـب   -٧
  ü  عند الفقد وبالسالب عند االكتساب

٨- 
أن تستنتج الطالبة تكافؤ العناصر التمثيلية من خالل رقـم   

أ علـى  ٨أ  ٧أ ، ٦أ ، ٥أ ، ٤أ ، ٣أ ، ٢أ ، ١اموعات 
 .التوايل  

 
 ü 

بعد دراسة الطالبة لتكافؤ العناصر عليها أن تكمل اجلدول  -٩
 :اآليت 

التوزيع  العنصر
 اإللكتروين

رقم 
 الدورة

رقم 
 .التكافؤ اموعة

١٠Ne     
Mg ١٢     

K ١٩     
 

 

 ü 

  ü  .أن تعني الطالبة تفاوت العناصر يف نشاطها الكيميائي  -١٠

أن تفسر الطالبة النشاط الكيميائي لعناصر اموعة األوىل  -١١
  ü  .أ واليت حتوي يف جماهلا األخري إلكترونا واحدا ١

يادة العدد أ يزداد بز١أن تعلل الطالبة نشاط اموعة األوىل  – ١٢
  ü  .الذري 

 أن تتنبأ الطالبة ببعض خواص اهلالوجينات -١٣
 

 
 ü 

١٤- 
أن تستخدم الطالبة معلوماا السابقة على اوعة السـابعة      

يف حتديد السبب على أنه جند أن نشاطها ) اهلالوجينات ( 
 .يقل كلما زاد العدد الذري يف اموعة 

  ü 



 -

الروابط الكيميائية الرابطة األيونية (لوكية املعرفية للدرس السادس جدول حتليل األهداف الس
 ) . والرابطة التسامهية

 األهداف الرقم
 املستويات

 التطبيق الفهم التذكر

   ü .الطالبة مفهوم النشاط الكيميائي أن تعرف -١

أن تعلل الطالبة احتاد ذرات العناصر مع  -٢
  ü  بعضها لبعض

   ü .البة مفهوم الرابطة الكيميائية أن تعرف الط -٣

   ü .أن تعدد الطالبة أهم الروابط الكيميائية  -٤

   ü .أن تذكر الطالبة مفهوم الرابطة األيونية  -٥

 ü  .أن تشرح الطالبة تكوين الرابطة األيونية -٦
 

 

  ü  .أن تعطي الطالبة أمثلة على الرابطة األيونية  -٧

٨- 
املعلومات اليت عرفتها عن أن تطبق الطالبة 

تكون الرابطة األيونية يف كلوريد الصوديوم 
 .برمسة مبسطة 

  ü 

٩- 
بعد دراسة الطالبة للرابطة األيونية عليها أن 
حتدد سبب تكون الرابطة األيونية بني فلز 

 .وال فلز 
 ü  

أن متيز الطالبة بني الرابطة األيونية والرابطة  -١٠
  ü  .التسامهية 

أن توضح الطالبة برسم توضيحي للرابطة  -١١
 ü   .التسامهية يف جزئ فلوريد اهليدروجني 

أن تفسر الطالبة بأسلوا تكون الرابطة  -١٢
  ü  .التسامهية يف فلوريد اهليدروجني 

١٣- 

أن تستخدم الطالبة املعلومات اليت عرفتها 
عن الرابطة التسامهية يف اإلجابة على عدد 

مهية اليت تتوقع أن تكوا ذرات الرابطة التسا
 العناصر

كاهليدروجني و األكسجني و النيتروجني  
 .والسبب يف ذلك 

 

  ü 

 

 

 



 -
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 -

احلقائق  احملتوى
 العلمية

 التصويب ال يوافق يوافق القوانني العلمية املفاهيم العلمية

استلزمت الزيادة يف عدد العناصر  -١
سهل مـن خالهلـا   البحث عن طرق ي

دراسة خـواص العناصـر ، وإجيـاد    
التصنيف املناسب هلا تبعـا خلواصـها   
الفيزيائية والكيميائية خاصة ، وقد جتاوز 

عنصرا يف وقتنـا   ١١٠عدد العناصر 
 .احلاضر 

ü   

 

 

 

  

من أبرز حمـاوالت الكيميـائيون    -٢
لتصنيف العناصر وفق أسس معينة إىل 

احلديث  أن توصلوا إىل اجلدول الدوري
: 

ــر                                          - ــات دوبرينـــ ثالثيـــ
 .مثانيات نيوالندز  -

 التصنيف الدوري ملندليف وماير  -

 القانون الدوري ملوسلي –

ü      

أعلن كل من مندليف يف روسـيا   -٣
وماير يف أملانيا يف وقت واحد القانون 

الدوري للعناصر الذي يـنص علـى      
رتبت العناصر تصاعديا حسـب  إذا (

كتلتها الذرية فإن خواصـها تتكـرر   
 )بانتظام

  ü    

ترك كل من مندليف وماير أماكن  -٤
خالية يف اجلدول وتوقعـا اكتشـاف   
عناصر جديدة ، يف حني اعتمد ماير يف 
تصنيفه على اخلواص الفيزيائية للعناصر 
بينما اعتمد مندليف علـى اخلـواص   

 .الكيميائية 

ü      

 

 

 

 

 



 -

 احملتوى
احلقائق 
 العلمية

املفاهيم 
 العلمية

القوانني 
 التصويب ال يوافق يوافق العلمية

 

اقترن اسم منـدليف بالتصـنيف    -٥
الدوري لتنبؤه خبواص بعض العناصـر  

 .غري املكتشفة 

ü   

 

 

 

  

 :عيوب جدول مندليف  -٦

وضع بعض العناصر يف أماكن غري  -أ
ها الذرية مناسبة على أساس زيادة كتلت

 مثل اليود والتيلوريوم

مل جيد أماكن مناسبة يف اجلـدول   -ب
 .للعناصر األرضية النادرة 

ü      

إذا ( القانون الـدوري ملوسـلي    -٧
رتبت العناصر تصاعديا حسب زيادة 
العدد الذري فإن اخلواص الفيزيائيـة  

 ) .والكيميائية تكرر دوريا 

  ü    

ـ  -٨ ديث مفهوم  اجلدول الدوري احل
هو مثرة جهود العديد من العلماء الذين 
قاموا بعدة حماوالت لتصنيف العناصر 
واليت تعرفنا على بعضـها ، وهـو يف   

 .احلقيقة إجناز كبري يف علم الكيمياء 

 ü     

مت االعتماد يف ترتيب العناصـر يف   -٩
اجلدول الدوري احلديث على األسس 

 :التالية 

عـدد  رتبت العناصر حسب زيادة ال -
الذرى ، حبيث تتدرج اخلواص بانتظام 

. 

( وضعت العناصر يف صفوف أفقية  -
 ) .دورات 

( وضعت العناصر يف أعمدة رأسية  -
 ) .جمموعات 

ü      

 



 -

 احملتوى
احلقائق 
 العلمية

املفاهيم 
 العلمية

القوانني 
 التصويب ال يوافق يوافق العلمية

مفهوم الدورات يف اجلدول  -١٠
صفوف األفقية يف الدوري هي ال

دورات  ٧اجلدول الدوري ، ويوجد به 
، وقد مت ترتيب  ٧إىل  ١، مرقمة من 

العناصر يف هذه الدورات تبعا لعدد 
مستويات الطاقة املشغولة باإللكترونات 

، يتفق رقم الدورة مع رقم آخر 
 .مستوى طاقة يف ذرة العنصر 

 ü     

اموعات يف اجلدول الـدوري   -١١
دة الرأسية يف اجلدول ، وقد هي األعم

قسمت إىل مثان جمموعـات رئيسـية   
وعشر جمموعات فرعيـة  ) أ ( رمزها 
، وتضم كل جمموعة عدد ) ب (رمزها 

من العناصـر املتشـاة يف الصـفات    
الفيزيائية والكيميائية ، ويتساوى رقم 
اموعة مع عـدد اإللكترونـات يف   

 .مستوى الطاقة األخري 

 ü     

اجلدول إىل أربع منـاطق  قسم  -١٢
 .يف الكتاب )  ٣-٤( كما يف اجلدول 

وتنتهي : العناصرالرئيسية أو التمثيلية  -أ
 Pأو  Sجماالا اإللكترونية باال 

وتنتهي جماالا : العناصر االنتقالية -ب
 .  dاإللكترونية باال 

: العناصر االنتقالية الداخليـة   - -ج
،  fنية باال وتنتهي جماالا اإللكترو

 :وتتكون من سلسلتني مها 

سلسلة الالنثانيـدات أو األرضـية    -أ
النادرة ، وتنتهي جماالا اإللكترونيـة  

 ٤fباال 

سلسلة األكتينيـدات وتنتـهي    -ب
 . ٥fجماالا اإللكترونية باال 

ü      



 -

ميكن تصنيف العناصر يف اجلدول  -١٣
لى الدوري بشكل عام إىل فلزات تقع ع

يسار اجلدول  وال فلزات تقع على ميني 
اجلدول ، ولكن هذا التقسـيم لـيس   
حامسا ، ألن هناك بعض العناصر اليت هلا 
خواص مشـتركة وتسـمى أشـباه    

 .الفلزات

ü      

من أهم خواص الفلزات ما يلي   -١٤
غالبا تكون  -هلا مظهر براق   ب -أ:

 -ج.درجة االنصهار والغليان عاليـة  
غالبا ،  -د. ون الكثافة عاليةغالبا، تك

ـ .تكون قابلة للطرق والسحب   -هـ
 غالبا ، تكون موصلة جيدة للكهرباء

ü     

 

 

 

 

 

 

 

خواص الال فلزات غالبا عكـس   -١٥
 خواص الفلزات

 
ü      

     ü  .الفلزات تقع على يسار اجلدول  -١٦

     ü  .ال فلزات تقع على ميني اجلدول  -١٧

ت العناصر لكي تصل تتفاعل ذرا -١٨
إىل التركيب املستقر حبيث يكـون يف  

إلكترونات ، وهو مـا   ٨اال األخري 
يتشابه مع تركيب الغازات النـادرة ،  
وعلى ذلك فإن ذرات العناصر متيل إىل 
ــارك  ــد أو تكتســب أو تش أن تفق
باإللكترونات حبيـث يصـبح عـدد    
اإللكترونات يف اال األخري مشابه إىل 

 .ب الغازات النادرة إليه تركيب أقر

ü      

مسي جمـال التكـافؤ باـال     -١٩
اإللكتروين األخري ألنه اال الذي حيدد 

 .تكافؤ العنصر 
ü      



 -

جمال التكافؤ هو اال اإللكتروين  -٢٠
     ü  .األخري 

التكافؤ هو عدد اإللكترونـات   -٢١
اليت تفقدها أو تكتسبها أو تشارك ا 

ر أثناء التفاعل ، لكي تصل ذرة العنص
إىل التركيب املستقر املماثل ، لتركيب 

 .أقرب غاز نادر إليه 

 ü     



 -

 

احلقائق  احملتوى
 العلمية

املفاهيم 
 العلمية

القوانني 
 التصويب ال يوافق يوافق العلمية

ميكن معرفة تكافؤ العناصـر   -٢٢
      ü .التمثيلية من خالل رقم اموعة 

العناصر يف نشـاطها   تتفاوت -٢٣
الكيميائي ، ويعود ذلك إىل التركيب 
اإللكتروين ملستوى الطاقـة األخـري   

 .لكل عنصر 
ü      

أ ١بالنظر إىل اموعة األوىل  -٢٤
واليت حتوي يف جماهلا األخري إلكترونا 
واحدا ، جند أن عناصـرها نشـطة   
كيميائيا بسبب قابليتها العالية لفقد 

 .ى الطاقة األخري اإللكترون يف مستو

ü      

أ يزداد ١نشاط اموعة األوىل  -٢٥
بزيادة العدد الذري ، ألنه كلما زاد 
العدد الذري يف اموعة زاد عـدد  
مستويات الطاقة الرئيسية ، وبذلك 
تبعد اإللكترونات اخلارجية عن النواة 
فتقل قوة اجلـذب ويسـهل فقـد    

 .اإللكترون أي يزداد النشاط 

ü      

 :بعض خواص اهلالوجينات  -٢٦

ازدياد فاعلية العنصر من أسـفل   -
 –الفلور ) اهلالوجينات ( أ ٧جمموعة 
اليـود ،  إىل   –الـربوم   –الكلور 
 .األعلى 

ازدياد درجيت االنصهار والغليان  -
ــابعة  ــة الس ــى اموع ــن أعل م

 –الكلور  –الفلور ) اهلالوجينات (
 .اليود ، إىل األسفل  –الربوم 

ü      

 

 

 

 

 

 



 -

احلقائق  احملتوى 
 العلمية

املفاهيم 
 العلمية

القوانني 
 العلمية

 التصويب  ال يوافق  يوافق 

النشاط الكيميائي يـدفع ذرات   -٢٧
العنصر للتفاعل كي تصل إىل االستقرار 
، وبالتايل فإن ذرات العناصر تتحد مع 

 .بعضها لتكون املركبات 

ü  

    

ميائية ما يلي من أهم الروابط الكي -٢٨
      ü الرابطة األيونية والرابطة التسامهية: 

يطلق علـى  : الرابطة الكيميائية -٢٩
القوة اليت تربط ذرات العناصـر مـع   
بعضها البعض يف اجلزيئات واملركبات 
الكيميائية بالرابطة الكيميائية ، وختتلف 
هذه القوى من جزيء إىل آخر تبعـا  

 . للتركيب اإللكتروين للعناصر

 

 

 

 

ü 

    

الرابطة األيونية هي قوة ناجتة من  -٣٠
جتاذب كهربائي بني األيون املوجـب  

 .واأليون السالب 
 ü 

    

تتكون الرابطة األيونية نتيجة فقد  -٣١
إحدى الـذرتني إلكتـرون أو أكثـر    
واكتساب الذرة األخرى إلكتـرون أو  

 .أكثر 

ü  

    

 من األمثلة على الرابطة األيونيـة  -٣٢
      ü .الرابطة يف كلوريد الصوديوم 

 

 

 

 

 

 

 



 -

 احملتوى
احلقائق 
 العلمية

املفاهيم 
 العلمية

القوانني 
 التصويب ال يوافق يوافق العلمية

أن ذرة الصوديوم يف جماهلا األخري  -٣٣
إلكترون واحد ، لذا فإا تفقد هذا 

اإللكترون وتتحول إىل أيون موجب ، 
 جماهلا بينما جند أن ذرة الكلور يف

األخري سبعة إلكترونات ، لذا فإا 
تكتسب إلكترون وتتحول إىل أيون 
سالب ، وبالتايل حيدث التجاذب 

الكهربائي بني األيونني وتتكون الرابطة 
 .األيونية 

ü      

الرابطة التسامهية هي قوة بني  -٣٤
ذرتني تتكون من زوج إلكتروين ناتج 

كل ذرة ) مسامهة ( عن اشتراك 
كترون واحد من إلكترونات بإل

 .التكافؤ

 ü     

من األمثلة على الرابطة التسامهية   -٣٥
      ü .الرابطة يف جزيء فلوريد اهليدروجني 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤(ملحق رقم 
 



 -

 قائمة األهداف

 :األهداف السلوكية يف مستوى التذكر

والقيام جبميع األنشطة التعليمية " ي للعناصر الترتيب الدور" بعد االنتهاء من تدريس الفصل الرابع 
 :يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على أن 

 األهداف
 رأي احملكم

 التعديل يعدل حيذف يبقى

أن تذكر الطالبة عدد العناصر املعروفة خالل العقد األخري من  -١
     .القرن الثامن عشر امليالدي 

املكتشفة نتيجة للنشـاط  أن حتدد الطالبة بدقة عدد العناصر  -٢
 .العلمي الواسع يف القرن التاسع عشر 

    

أن تعني الطالبة بدقة عدد العناصر اليت مت اكتشافها يف وقتنا  -٣
     .احلاضر

أن حتدد الطالبة العاملان اللذان طورا ترتيب عناصر اجلـدول   -٤
     .الدوري 

دليف ومـاير  أن تعرف الطالبة القانون الدوري للعناصر ملن -٥
     .بدقة 

     .أن تعدد الطالبة عيوب جدول مندليف بإتقان  -٦

     .أن تذكر الطالبة اسم مكتشف العدد الذري  -٧

أن تسرد الطالبة ترتيب موسلي للعناصر حسب زيادة العدد  -٨
    .الذري 

 

 

     .أن تعرف الطالبة مفهوم  اجلدول الدوري احلديث  -٩

الطالبة األسس اليت مت االعتماد يف ترتيب العناصر أن تعدد  -١٠
 .يف اجلدول الدوري احلديث 

    

     .أن حتدد الطالبة مفهوم اموعات يف اجلدول الدوري  -١١

     .أن تعدد الطالبة مناطق اجلدول الدوري احلديث  -١٢

    أن تعني الطالبة موقع كـل مـن الفلـزات يف اجلـدول      -١٣



 -

 .والالفلزات 

     أن تعدد الطالبة أهم خواص الفلزات -١٤

     .أن تذكر الطالبة سبب تفاعل ذرات العناصر  -١٥

     .أن تسمي الطالبة اال اإللكتروين األخري  -١٦

     .أن تعني الطالبة تفاوت العناصر يف نشاطها الكيميائي  -١٧

     .أن حتدد الطالبة مفهوم النشاط الكيميائي  -١٨

     .أن تعرف الطالبة مفهوم الرابطة الكيميائية  -١٩

     .أن تعدد الطالبة أهم الروابط الكيميائية  – ٢٠

     .أن تذكر الطالبة مفهوم الرابطة األيونية  -٢١

     .أن متيز الطالبة بني الرابطة األيونية والرابطة التسامهية  -٢٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -

 :توى الفهم األهداف السلوكية يف مس

والقيام جبميـع األنشـطة   " الترتيب الدوري للعناصر " بعد االنتهاء من تدريس الفصل الرابع 
 :التعليمية يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على أن 

 رأي احملكم األهداف

 التعديل يعدل حيذف يبقى

أن تفسر الطالبة وجود أماكن خالية يف اجلدول لكل من  -١
 . مندليف وماير 

    

     .أن تعلل الطالبة سبب اقتران اجلدول الدوري باسم مندليف  -٢

     .أن تستنتج الطالبة تعريف هذا التصنيف  -٣

     .أن توضح الطالبة مفهوم الدورات يف اجلدول الدوري  -٤

أن تربط الطالبة بني رقم الدورة مع رقم آخر مستوى طاقة  -٥
 .  يف ذرة العنصر 

    

عناصر فقط،  ٨تفسر الطالبة احتواء الدورة الثالثة على  أن -٦
 إلكترونا ١٨رغم أن مستوى الطاقة الثالث تستوعب 

    

أن تربط الطالبة بني رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف  -٧
 . مستوى الطاقة األخري 

    

     . رات واموعات يف اجلدول الدوريأن متيز الطالبة بني الدو -٨

 :أن تستنتج الطالبة رقم الدورة واموعة للعنصرين التاليني -٩

 , ٧N  CL ١٧  . 

    

     . أن تشرح الطالبة مناطق اجلدول الدوري احلديث  -١٠

أن متيز الطالبة بني سلسلة الالنثانيدات أو األرضية النادرة  -١١
 . وسلسلة األكتنيدات 

    

     فلزات  أن تستنتج الطالبة خواص الال -١٢

جمال : (أن تعلل الطالبة تسمية اال اإللكتروين األخري  -١٣
 ) .التكافؤ 

    

أن توضح الطالبة تكافؤ عنصر األكسجني حيث أن عدده  -١٤
 :والتركيب اإللكتروين له )  ٨( الذري 

    



 -

  ٢p٤      .O : ١S٢ . ٢S٢ 

عدده أن تشرح الطالبة تكافؤ عنصر الصوديوم حيث أن  -١٥
 :  تركيبه اإللكتروين )  ١١( الذري 

Na : ١S٢  ٢S٢  ٢p٣ ٦S١       

    

     .أن حتدد الطالبة مفهوم التكافؤ  -١٦

أن تستنتج الطالبة تكافؤ العناصر التمثيلية من خالل رقم   -١٧
 أ على التوايل  ٨أ  ٧أ ، ٦أ ، ٥أ ، ٤أ ، ٣أ ، ٢أ ، ١اموعات 

    

لبة النشاط الكيميائي لعناصر اموعة األوىل أن تفسر الطا -١٨
 .أ واليت حتوي يف جماهلا األخري إلكترونا واحدا ١

    

أ يزداد بزيادة العدد ١أن تعلل الطالبة نشاط اموعة األوىل  -١٩
 . الذري 

    

     . أن تتنبأ الطالبة ببعض خواص اهلالوجينات  -٢٠

     .العناصر مع بعضها لبعض أن تعلل الطالبة احتاد ذرات  -٢١

     . أن تشرح الطالبة تكون الرابطة األيونية  -٢٢

     . أن توضح الطالبة أمثلة على الرابطة األيونية  -٢٣

أن توضح الطالبة برسم توضيحي للرابطة التسامهية يف  -٢٤
 . جزئ فلوريد اهليدروجني 

    

طة التسامهية يف فلوريد أن تفسر الطالبة بأسلوا تكون الراب -٢٥
 اهليدروجني 

    

 

 

 

 

 

 



 -

 :األهداف السلوكية يف مستوى التطبيق 

والقيام جبميـع األنشـطة   " الترتيب الدوري للعناصر " بعد االنتهاء من تدريس الفصل الرابع 
 :التعليمية يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على أن 

 األهداف
 رأي احملكم

 التعديل يعدل حيذف يبقى

أن تصنف الطالبة حماولة الكيميائيون لتصنيف العناصر  -١
وفق أسس معينة إىل أن توصـلوا إىل اجلـدول الـدوري    

 .احلديث

    

أن حتدد الطالبة اعتماد كل من مـاير ومنـدليف يف    -٢
 .تصنيفهم 

    

بعد دراسة الطالبة الدورات يف اجلدول الدوري على  -٣
ودة يف الدورة األوىل ، الطالبة أن حتدد العناصر املوج

 .ومستوى الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة 

    

أن تتمكن الطالبة مستعينة باجلدول الدوري من  -٤
توضيح عدد العناصر يف الدورة الثالثة ، ومستوى الطاقة 

 .األخري لعناصر هذه الدورة 

    

أن تطبق الطالبة مستعينة باجلدول الدوري عدد  -٥
الدورة السادسة ، ومستوى الطاقة األخري العناصر يف 

 . لعناصر هذه الدورة

    

أن تعلل الطالبة مستعينة باجلدول الدوري سبب تسمية  -٦
 .سلسلة الالنثانيدات ذا االسم 

    

أن حتدد الطالبة مستعينة باجلدول الدوري عدد  -٧
مستويات الطاقة اليت تشغلها اإللكترونات يف عناصر 

 .، وسبب تسميتها ذا االسم  األكتنيدات

    

بعد دراسة الطالبة اموعات يف اجلدول الدوري على  -٨
الطالبة أن حتدد عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األخري 

 . لعناصر اموعة السادسة مستعينة باجلدول الدوري 

    

    أن ختتار الطالبة مستعينة باجلدول الدوري ثالث  -٩



 -

 .  جماهلا األخري إلكترون واحد فقط عناصر يكون يف

أن تتمكن الطالبة مستعينة باجلدول الدوري من  -١٠
تسمية بعض اموعات تبعا للعنصر الذي يأيت يف طليعة 

 . اموعة 

    

أن حتدد الطالبة األمساء اليت ميكن أن تطلق على  -١١
 .اموعة الرابعة واخلامسة مستعينة باجلدول الدوري 

    

أن تنشئ الطالبة رمسا لشكال مبسطا لذرة الكلور  -١٢
موضحا فيه مستويات الطاقة واإللكترونات اليت تشغلها 

 .مستعينة باجلدول الدوري 

    

 أن حتدد الطالبة رقم الدورة واموعة  -١٣

 . ١١Na: للعناصر اآلتية

    

أن تعلل الطالبة سبب تشابه الصفات الفيزيائية  -١٤
 .كيميائية يف اموعة الواحدة يف اجلدول الدوريوال

    

أ ٨أن حتدد الطالبة متيز عناصر اموعة الثامنة  -١٥
 .من حيث التركيب االلكتروين )  النادرة(

    

أن تصنف الطالبة العناصر يف اجلدول إىل مناطق تبعا  -١٦
 .للمجال اإللكتروين األخري 

    

الل التوزيع اإللكتروين املنطقة أن حتدد الطالبة من خ -١٧
 :اليت ينتمي إليها كل عنصر من العناصر اآلتية 

١٤Si. 

    

أن تصنف الطالبة العناصر يف اجلدول الدوري إىل  -١٨
 .فلزات وال فلزات 

    

بعد دراسة الطالبة للجدول الدوري على الطالبة أن  -١٩
 .تتمكن من حتديد بعض فوائده 

    

لطالبة إىل أنه يشار إىل تكافؤ العنصر أن تعلل ا -٢٠
 .باملوجب عند الفقد وبالسالب عند االكتساب 

    

 

بعد دراسة الطالبة لتكافؤ العناصر عليها أن تكمل  -٢١

    



 -

 

 

 

 

 

 
 

 

 :اجلدول اآليت  

التوزيع  العنصر
 اإللكتروين

رقم 
 الدورة 

رقم 
 اموعة

 .التكافؤ

١٠Ne     

١٢Mg     

١٩K     
 

 ستخدم الطالبة معلوماا السابقة أن ت -٢٢

يف حتديد السبب على ) اهلالوجينات ( على اوعة السابعة 
 . لما زاد العدد الذري يف اموعةأنه جند أن نشاطها يقل ك

    

أن تطبق الطالبة املعلومات اليت عرفتها عن تكون  -٢٣
 .الرابطة األيونية يف كلوريد الصوديوم برمسة مبسطة 

    

بعد دراسة الطالبة للرابطة األيونية عليها أن حتدد  -٢٤
 .سبب تكون الرابطة األيونية بني فلز وال فلز 

    

أن تستخدم الطالبة املعلومات اليت عرفتها عن الرابطة  -٢٥
التسامهية يف اإلجابة على عدد الرابطة التسامهية اليت تتوقع 

  والسبب وهي: أن تكوا ذرات العناصر اآلتية 

 . اهليدروجني ، األكسجني ، النيتروجني 

 

    

 )٥(ملحق رقم 
 



 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رأي احملكم السؤال 



 -

 التعديل يعدل حيذف يبقى   

 :البنود اليت تقيس مستوى التذكر: أوال 

 :عدد العناصر املعروفة خالل العقد األخري من القرن الثامن عشر امليالدي  -١

 .عنصرا  ٣٠ -أ

 .عنصرا  ٣٠ل من أق -ب

 .عنصرا  ٣٠أكثر من  -ج

نتيجة للنشاط العلمي الواسع يف القرن التاسع عشر ، مت اكتشاف العديد من العناصر اجلديدة  -٢
 :حىت وصل عدد العناصر اجلديدة وحتدد إىل 

 .عنصرا  ٦٣ -أ

 .عنصرا  ٦٤ -ب

  .  عنصرا  ٦٥ -ج

احلاضر ، وإجياد التصنيف املناسب هلـا تبعـا    عينت عدد العناصر اليت مت اكتشافها يف وقتنا -٣
 :خلواصها الفيزيائية والكيميائية خاصة وجتاوز 

 .عنصرا  ١١٠ -أ

 .عنصرا  ١٠٩ -ب

 .عنصرا  ١١١ -ج

 :العاملان اللذان طور ترتيب عناصر اجلدول الدوري  -٤

 .مندليف وماير  -أ

 .موسلي وماير  -ب

 .موسلي ومندليف  -ج

 :وري للعناصر ملندليف وماير وينص على يعرف القانون الد -٥

 .إذا رتبت العناصر تنازليا حسب كتلتها الذرية فإن خواصها تتكرر بإنتظام  -أ

 .إذا رتبت العناصر تصاعديا حسب كتلتها الذرية فإن خواصها تتكرر بإنتظام  -ب

 .إذا رتبت العناصر حسب كتلتها الذرية فإن خواصها تتكرر بإنتظام  -ج

 :جدول مندليف عيوب  -٦

 .وضع بعض العناصر يف أماكن غري مناسبة على أساس زيادة كتلتها الذرية مثل اليود والتيلوريوم  -أ

    



 -

 .مل جيد أماكن مناسبة يف اجلدول للعناصر األرضية النادرة  -ب

 .مجيع ما سبق  -ج

 :مكتشف العدد الذري  -٧

 .موسلي  -أ

 .مندليف  -ب

 .ماير  -ج

 :ي للعناصر حسب زيادة العدد الذري على أنه يسرد ترتيب موسل -٨

إذا رتبت العناصر تصاعديا حسب زيادة العدد الذري فإن اخلواص الفيزيائية والكيميائية تكرر  -أ
 .دوريا 

إذا رتبت العناصر تنازليا حسب زيادة العدد الذري فإن اخلواص الفيزيائية والكيميائية تكرر  -ب
 .دوريا 

. حسب زيادة العدد الذري فإن اخلواص الفيزيائية والكيميائية تكرر دوريا إذا رتبت العناصر  -ج
  

 :يعرف اجلدول الدوري احلديث  -٩

 .مثرة جهود العلماء قاموا بعدة حماوالت لتصنيف العناصر  -أ

 .مثرة جهود العلماء قاموا بعدة حماوالت لتصنيف األشكال  -ب

 .لتصنيف األحجام  مثرة جهود العلماء قاموا بعدة حماوالت  -ج

 :مت االعتماد يف ترتيب العناصر يف اجلدول الدوري احلديث على األسس التالية  -١٠

 .رتبت العناصر حسب زيادة العدد الذري ، حبيث تتدرج اخلواص بإنتظام  -أ

 .وضعت العناصر يف صفوف أفقية وأعمدة رأسية  -ب

 .مجيع ما سبق  -ج

 :دول الدوري على أا حددت مفهوم اموعات يف اجل -١١

 .األعمدة الرأسية يف اجلدول  -أ

 .الصفوف األفقية يف اجلدول  -ب

 .الصفوف السفلى يف اجلدول  -ج

 :عددت املناطق يف اجلدول الدوري احلديث إىل  -١٢

 .ثالثة مناطق  -أ



 -

 .أربعة مناطق  -ب

 .مخسة مناطق  -ج

 : تعني موقع الفلزات والالفلزات على   - ١٣

 .قع الفلزات على يسار اجلدول ، أما موقع الالفلزات على ميني اجلدول مو -أ

 .موقع الفلزات على ميني اجلدول ، أما موقع الالفلزات على يسار اجلدول  -ب

 . ال شيء مما سبق  -ج

 :من أهم خواص الفلزات  -١٤

 . هلا مظهر براق ، وغالبا تكون درجة انصهارها وغلياا عالية  -أ

 .تكون الكثافة عالية ، وتكون قابلة للطرق وموصلة جيدة للكهرباء غالبا  -ب

 . مجيع ما سبق  -ج

 : سبب تفاعل ذرات العناصر  -١٥

 . لتصل إىل التركيب الثماين املستقر  -أ

 .لتصل إىل التركيب الرباعي  -ب

 . لتصل إىل التركيب اخلماسي  -ج

 :يسمى اال اإللكتروين األخري  -١٦

 .التكافؤ جمال ال -أ

 .جمال التكافؤ  -ب

 .ال شيء مما سبق  -ج

 :تعيني تفاوت العناصر يف نشاطها الكيميائي  -١٧

 .يعود ذلك إىل التركيب اإللكتروين ملستوى الطاقة األول لكل عنصر  -أ

 .يعود ذلك إىل التركيب اإللكتروين ملستوى الطاقة الثاين لكل عنصر  -ب

 . تروين ملستوى الطاقة األخري لكل عنصر يعود ذلك إىل التركيب اإللك -ج

 : مفهوم النشاط الكيميائي  -١٨

 .النشاط الكيميائي للعنصر يدفع ذرات العنصر للتفاعل كي تصل إىل االستقرار  -أ

 .النشاط الكيميائي للعنصر يدفع ذرات العنصر للتفاعل كي تصل إىل الإلستقرار  -ب

 .العنصر للتفاعل فقط  النشاط الكيميائي للعنصر يدفع ذرات -ج



 -

 :الرابطة الكيميائية  -١٩

 .القوة اليت تربط ذرات العناصر مع بعضها البعض يف اجلزيئات واملركبات الكيميائية  -أ

 .األشكال اليت تربط ذرات العناصر مع بعضها البعض يف اجلزيئات واملركبات الكيميائية  -ب

 .  ال شيء مما سبق  -ج

 :يائية أهم الروابط الكيم -٢٠

 .الرابطة األيونية فقط  -أ

 .الرابطة التسامهية فقط  -ب

 .مجيع ما سبق  -ج

 :مفهوم الرابطة األيونية  -٢١

 .قوة ناجتة من جتاذب كهربائي بني األيون املوجب واأليون السالب  -أ

 .قوة ناجتة من جتاذب كهربائي بني األيون املوجب واأليون املوجب  -ب

 .ذب كهربائي بني األيون السالب واأليون السالب قوة ناجتة من جتا -ج

 :متييز الرابطة التسامهية بأا  -٢٢

قوة بني ذرتني تتكون من زوج إلكتروين ناتج عن اشتراك كل ذرة إلكترون واحد من إلكترونات  -أ
 .التكافؤ 

لكترونات قوة بني ذرتني تتكون من زوج إلكتروين ناتج عن اشتراك ذرة واحدة بإلكترون من ا -ب
 .التكافؤ 

 .الشيء مما سبق  -ج



 -

 :البنود اليت تقيس مستوى الفهم: ثانياً 

 .يفسر وجود اماكن خاليه يف اجلدول لكل من مندليف وماير -١

 توقع اكتشاف عنناصر جديدة  -أ

 توقع اكتشاف مالحظات جديدة -ب

 .الشيء مما سبق -ج

 :سبب اقتران اسم مندليف بالتصنيف الدوري  -٢

 .لتنبؤه خبواص عناصر مكتشفة  -أ

 .لتنبؤه خبواص بعض العناصر غري املكتشفة  -ب

 .الشيء مما سبق  -ج

 :عرف التصنيف ملوسلي ب  -٣

 .باملفهوم الدوري  -أ

 .النظرية الدورية  -ب

 .القانون الدوري  -ج

 :توضح مفهوم  الدورات يف اجلدول الدوري بأا  -٤

 .ل الصفوف الرأسية يف اجلدو -أ

 .الصفوف األفقية يف اجلدول  -ب

 .الصفوف السفلية يف اجلدول  -ج

 :ربطت بني رقم الدورة مع رقم آخر مستوى طاقة يف ذرة العنصر بأا  -٥ 

 . ال يتفق رقم الدورة مع رقم آخر مستوى طاقة يف ذرة العنصر  -أ

  . يتفق رقم الدورة مع رقم آخر مستوى طاقة يف ذرة العنصر  -ب

 .  شيء مما سبق ال -ج

عناصر فقط ، بالرغم من أن مستوى الطاقة الثالث  ٨تفسر الدورة الثالثة اليت حتتوي على  -٦
 :إلكترونا لوجود  ١٨يستوعب 

 .مثانية جمموعات فرعية  -أ

 .تسعة جمموعات فرعية  -ب

    



 -

 . عشر جمموعات فرعية  -ج

 :ربطت  اموعات يف اجلدول الدوري على أا  -٧

 .اوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األول يتس -أ

 .يتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األخري  -ب

 .يتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة الثاين  -ج

 :متيز الدورات واموعات يف اجلدول الدوري بأا  -٨

 .هي الصفوف األفقية ، أما اموعات هي األعمدة الرأسية يف اجلدول  الدورات -أ

الدورات هي األعمدة الرأسية يف اجلدول ، أما اموعات هـي الصـفوف األفقيـة يف     -ب
 .اجلدول 

 . ال شيء مما سبق  -ج

  ٧Nحتدد رقم الدورة واموعة لعنصر -٩

 .الدورة الثالثة واموعة اخلامسة  -أ

 .رة اخلامسة واموعة الثانية الدو -ب

 .الدورة الثانية واموعة اخلامسة  -ج

العناصر الرئيسية أو التمثيلية تنتهي جماالا اإللكترونية باال  ، أما العناصر االنتقالية  - ١٠
رونيـة  تنتهي جماالا اإللكترونية باال  ، أما العناصر االنتقالية الداخلية تنتهي جماالا اإللكت

 :على التوايل  

، أما العناصر االنتقالية تنتهي جماالا اإللكترونيـة   Pأو   Sالعناصر الرئيسية تنتهي باال -أ
 . f، أما العناصر االنتقالية الداخلية تنتهي جماالا اإللكترونية باال dباال 

تنتهي جماالا اإللكترونية باال ، أما العناصر االنتقالية dالعناصر الرئيسية تنتهي باال  -ب
s الا اإللكترونية باأما العناصر االنتقالية الداخلية تنتهي جماال ،p. 

، أما العناصر االنتقالية تنتهي جماالا اإللكترونية باال  f العناصر الرئيسية تنتهي باال -ج
sا اإلال ، أما العناصر االنتقالية الداخلية تنتهي جمااللكترونية باd. 

 :تتميز سلسلة الالنثانيدات وسلسلة األكتنيدات أا  -١١

 ٤fأما األكتنيدات  ٥fسلسلة الالنثانيدات تنتهي جماالا اإللكترونية ب  -أ

 ٥fأما األكتنيدات  ٤fسلسلة الالنثانيدات تنتهي جماالا اإللكترونية ب  -ب

 .  dل انتهاء جماالا اإللكترونية باا -ج



 -

 :من أهم خواص الالفلزات  -١٢

 .ليس هلا مظهر براق ، وغالبا تكون درجة انصهارها وغلياا منخفضة  -أ

 .غالبا تكون الكثافة منخفضة ، وليست قابلة للطرق وموصلة رديئة للكهرباء -ب

 . مجيع ما سبق  -ج

  : سبب تسمية اال اإللكتروين األخري ذا األسم ألنه -١٣

 .ال الذي حيدد تكافؤ العنصر ا -أ

 .اال الذي ال حيدد تكافؤ العنصر  -ب

 . ال شيء مما سبق  -ج

 : التركيب اإللكتروين له )  ٨( تكافؤ عنصر األكسجني حيث أن عدده الذري  -١٤

O: ١S٢ . ٢S٢. ٢P٤ 

 . ١- -أ

 .  ٢- -ب

 .  ٣- -ج

 :  ركيبه االلكتروين وت)  ١١( تكافؤ عنصر الصوديوم حيث أن عدده الذري  -١٥

١S٢  ٢ S٢  ٢p٣  ٦S١  Na :  

 )  . ١ +( -أ

 ) .  ٢   (+ -ب

 ).  ١-( -ج

 : حدد مفهوم التكافؤ بأنه  -١٦

عدد اإللكترونات اليت تفقدها أو تكتسبها أو تشارك ا ذرة العنصر أثناء التفاعل ، لكي  -أ
 .ر إليه تصل إىل التركيب املستقر املماثل ، لتركيب أقرب غاز ناد

عدد اإللكترونات اليت تفقدها فقط ا ذرة العنصر أثناء التفاعل ، لكي تصل إىل التركيب  -ب
 .املستقر املماثل ، لتركيب أقرب غاز نادر إليه 

عدد اإللكترونات اليت تكتسبها فقط ذرة العنصر أثناء التفاعل، لكي تصل إىل التركيب  -ج
 .  نادر إليه  املستقر املماثل ، لتركيب أقرب غاز

 : تكافؤ العناصر التمثيلية من خالل رقم اموعة على التوايل   -١٧



 -

 .أ ٨أ ، ٧أ ، ٦أ ، ٥أ ، ٤أ ، ٣أ ، ٢أ ، ١

 .٣+،  ٢+،  ١+، ٤+ ، صفر ،  ١-،  ٢-،  ٣- -أ 

 ، صفر   ١-،  ٢-،  ٣-، ٤+ ، ٣+،  ٢+، ١+ -ب

                             -  

                       

 .    ١+،  ٢+،  ٣+،  ٤+  ،  ٣-،  ٢-،  ١-صفر ،   -ج

 :عناصر اموعة األوىل نشطة كيميائيا يفسر ذلك  -١٨

 .قابليتها العالية لفقد الكترون يف مستوى الطاقة األول  -أ

 .قابليتها العالية لفقد إلكترون يف مستوى الطاقة الثاين  -ب

 .مستوى الطاقة األخري  قابليتها العالية لفقد إلكترون يف -ج

 : نشاط اموعة األوىل يزداد بزيادة العدد الذري  -١٩

 .ألنه كلما زاد العدد الذري زاد عدد مستويات الطاقة الرئيسية فيزداد النشاط  -أ

 .ألنه كلما زاد العدد الذري قل عدد مستويات الطاقة الرئيسية فيزداد النشاط -ب

 . ال تؤثر مستويات الطاقة الرئيسية فيزداد النشاط ألنه كلما زاد العدد الذري -ج

 :بعض خواص اهلالوجينات  -٢٠

 .من أعلى عناصر اموعة إىل أسفل ازدياد درجيت االنصهار والغليان  -أ

 .من أسفل عناصر اموعة إىل أعلى ازدياد فاعلية العنصر  -ب

 . مجيع ما سبق  -ج

 :لتكون سبب احتاد ذرات العناصر مع بعضها  -٢١

 .الذرات  -أ

 .املركبات  -ب

 .  األشكال  -ج

 :تتكون الرابطة األيونية نتيجة  -٢٢

 .فقد إحدى الذرتني إلكترون أو أكثر واكتساب الذرة األخرى إلكترون أو أكثر  -أ

 .فقد إحدى الذرتني إلكترون أو أكثر فقط  -ب



 -

 . ال شيء مما سبق  -ج

  :ة من األمثلة على الرابطة األيوني -٢٣

 .الرابطة يف فلوريد اهليدروجني  -أ

 .الرابطة يف كلوريد الصوديوم  -ب

 . ال شيء مما سبق  -ج

 :الرمسة الذي توضح الرابطة التسامهية يف فلوريد اهليدروجني  -٢٤

  -أ

 . ١٠٩ص )  ٣ -٤( الرمسة  -ب

 .ال شيء مما سبق  -ج

 :يجة ملسامهة تكونت الرابطة التسامهية يف فلوريد اهليدروجني نت -٢٥

كل من ذرة اهليدروجني وذرة الفلور بإلكترون واحد من الكترونـات اـال األخـري ،     -أ
 .وبالتايل وصال لتركيب املستقر 

كل من ذرة اهليدروجني وذرة الفلور بإلكترون واحد من الكترونـات اـال األول ،    -ب
 .وبالتايل وصال لتركيب املستقر 

 .ال شيء مما سبق  -ج

 :البنود اليت تقيس مستوى التطبيق : ثالثا 

حاول الكيميائيون تصنيف العناصر وفق أسس معينة إىل أن توصلوا إىل اجلدول الدوري  -١
  :احلديث ومن أبرز تلك احملاوالت 

 .ثالثيات دوبرينر ومثانيات نيوالندز  -أ

    



 -

 .التصنيف الدوري ملندليف وماير والقانون الدوري ملوسلي  -ب

 . يع ما سبق مج -ج

 :حيدد اعتماد ماير ومندليف يف تصنيفهم  -٢

 اعتمد ماير يف تصنيفه على اخلواص الفيزيائية ومندليف على اخلواص الكيميائية  -أ

 .ماير على اخلواص الكيميائية ومندليف على اخلواص الفيزيائية  -ب

 .كال منهما على اخلواص الفيزيائية والكيميائية  -ج

 :وجودة يف الدورة األوىل ، ومستوى الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة العناصر امل -٣

 .اهليدروجني واهليليوم ، واحد  -أ

 .اهليدروجني والنحاس ، اثنان  -ب

 .اهليدروجني والنحاس ، واحد  -ج

 :عدد العناصر يف الدورة الثالثة ، ومستوى الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة  -٤

 . ٢،  ٨ -أ

 .  ٣ ، ٨ -ب

 . ١، ٨ -ج

  :عدد العناصر يف الدورة السادسة ، ومستوى الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة  -٥

 .  ٦،  ١٨ -أ

 . ٧،  ١٨ -ب

 .  ٨،  ١٨ -ج

 :سبب تسمية سلسلة الالنثانيدات ذا االسم  -٦

 .La٥٧لوجود عنصر الالنثانوم يف بداية السلسلة  -أ

 .   ٨٩Acة السلسلة لوجود عنصر األكتينيوم يف بداي -ب

  . الشيء مما سبق  -ج

عدد مستويات الطاقة اليت تشغلها اإللكترونات يف عناصر األكتينيدات ، وسبب تسميتها  -٧
 :ذا االسم  

 .   ٥٧La، لوجود عنصر الالنثانوم يف بداية السلسلة ٦ -أ



 -

 . Ac٨٩،  لوجود عنصر األكتينيوم يف بداية السلسلة  ٧ -ب

 .٨٩Acود عنصر األكتينيوم يف بداية السلسلة ،   لوج ٨ -ح

 :عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األخري لعناصر اموعة السادسة  -٨

 . ٦ -أ

 . ٧ -ب

 . ٨ -ج

 .ثالث عناصر يكون يف جماهلا األخري إلكترون واحد فقط  -٩

 .جاليوم  –ألومينيوم  –بورون  –أ 

 .جرمانيوم  –سيليكون  –كربون  -ب

 .الصوديوم  –الليثيوم  –هليدروجني ا  -ج

مستعينة باجلدول الدوري احلديث مسي بعض اموعات تبعا للعنصر الذي يأيت يف طليعة  -١٠
 :اموعة 

 .اموعة الرابعة  -أ

 .اموعة اخلامسة  -ب

 . مجيع ما سبق  -ج

 :تسمى اموعة الرابعة  أما اموعة اخلامسة تسمى  -١١

 .الرابعة جمموعة الكربون أما اموعة اخلامسة جمموعة النيتروجني اموعة -أ

 . اموعة الرابعة جمموعة النيتروجني أما اموعة اخلامسة جمموعة الكربون  -ب

 .الشيء مما سبق  -ج

 

 

 

 

 :رمسة مبسطة لذرة الكلور موضحة فيها مستويات الطاقة واإللكترونات اليت تشغلها  -١٢

 -أ



 -

 

 

 

 

 

 -ب

 

                 

 

 

 

 -ج

              

 

 

 

 :١١Naحتدد رقم الدورة واموعة للعنصر  -١٣

 .الدورة األوىل ، اموعة الثالثة  -أ

 .الدورة الثالثة ، اموعة األوىل  -ب

 . الدورة الثانية ، اموعة الثالثة  -ج

 :لواحدة يف اجلدول الدوري بسبب تتشابه الصفات الفيزيائية والكيميائية يف اموعة ا -١٤

 .تتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األخري  -أ

 .تتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة  -ب

 .الشيء مما سبق  -ج

 من حيث التركيب اإللكتروين أنه ) النادرة ( أ  ٨مييز عناصر اموعة الثامنة  -١٥



 -

يـل إىل فقـد أو اكتسـاب    يف وضع غري مستقر حيث حياط ا مثان إلكترونـات ال مت  -أ
 .إلكترونات

 .يف وضع مستقر حيث حياط ا مثان إلكترونات ال متيل إىل فقد أو اكتساب إلكترونات  -ب

 . الشيء مما سبق  -ج

 :صنفت العناصر يف اجلدول إىل مناطق تبعا للمجال اإللكتروين األخري  -١٦

 .عناصر رئيسية أو متثيلية  -أ

 .عناصر انتقالية وانتقالية داخلية  -ب

  .  مجيع ما سبق  -ج

   ١٤Siاملنطقة اليت ينتمي إليها العنصر اآليت -١٧

 .اليسرى  -أ

 .الوسطى  -ب

 . اليمىن  -ج

 :تصنف العناصر يف اجلدول الدوري بشكل عام إىل  -١٨

 .فلزات  -أ

 .والفلزات  -ب

   .فلزات وأشباه الفلزات فلزات وال -ج

 : أهم فوائد اجلدول الدوري  -١٩

 .تصنيف العناصر والتعرف على خواصها  -أ

 .تسهيل دراسة العناصر كمجموعات  -ب

 مجيع ما سبق  -ج

 :يشار إىل تكافؤ العنصر باملوجب عند الفقد وبالسالب عند االكتساب  -٢٠

 . الغازات اخلاملة للوصول إىل حالة اإلستقرار املشابه لتركيب  -أ

 . للوصول إىل حالة الالستقرار املشابه لتركيب الغازات اخلاملة  -ب

                                                             .ال شيء مما سبق  -ج

 التوزيع اإللكتروين له ، ورقم الدورة ، ورقم اموعة ، والتكافؤ    ١٠Neالعنصر -٢١



 -

 : على التوايل 

 . الثامنة ، التكافؤ صفر  ، الدورة الثانية ، اموعة  ٢١S ٢٢S ٦٢p -أ

 .       ، الدورة الثامنة ، اموعة الثانية ، التكافؤ صفر  ٢p٥ ٢S٣ ١S٢ -ب

 ، الدورة األوىل ، اموعة الثامنة ، التكافؤ صفر  ٢S٢ ٢p٦ ١S٢ -ج

جند أن نشاطها يقل كلما زاد العدد الذري )  اهلالوجينات( بالنظر إىل اموعة السابعة  -٢٢
 :يف اموعة بسبب 

  زيادة عدد املستويات الرئيسية وبالتايل تزداد قوة جذب النواة لإللكترونات -أ

 .زيادة عدد املستويات الرئيسية وبالتايل تقل قوة جذب النواة لإللكترونات  -ب

 .ال شيء مما سبق  -ج

 :تكون الرابطة األيونية يف كلوريد الصوديوم الشكل الذي ينطبق عليه  -٢٣

 .يف الكتاب  ١٠٩ص )  ٢ -٤( شكل  -أ

  -ب

 .ال شيء مما سبق  -ج

 :سبب تكون الرابطة األيونية عادة بني فلز وال فلز  -٢٤

ألن الفلز يفقد إلكترون أو أكثر وتظهر عليه شحنات موجبة والال فلز يكتسب إلكترون أو  -أ
 . نات سالبه أكثر وتظهر عليه شح

ألن الفلز يفقد إلكترون أو أكثر وتظهر عليه شحنات سالبة والال فلز يكتسب إلكترون  -ب
 .أو أكثر وتظهر عليه شحنات موجبه 

 .ال شيء مما سبق  -ج

 :عدد الرابطة التسامهية اليت تتوقع أن تكوا ذرات العناصر للهيدروجني –٢٥

 .رابطة واحدة  -أ

 .رابطتان  -ب

 .ة روابط ثالث -ج

 

 

 



 -
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 -

 ) :التكليفات ( أسئلة الواجبات املرتلية : أوال 

 السؤال 

   

 رأي احملكم

 التعديل  يعدل  حيذف يبقى

 :أسئلة الواجبات املرتلية اليت تقيس مستوى التذكر : أوال 

 :وهو كالتايل ) أ ( فقرة  ١١١السؤال األول يف الكتاب ص -١

أمام العبارات اخلاطئة ، مع تصـحيح  ) ×(أمام العبارات الصحيحة وعالمة ) √(عالمة  ضعي
 :اخلطأ إن وجد 

 .(  ) رتب ماير ومندليف العناصر حسب زيادة أعدادها الذرية  -أ

 : وهو كالتايل ) أ ( فقرة ١١١السؤال الثالث يف الكتاب ص  -٢

 :لفقرة التالية اختر اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات املتاحة ل

 :الكيميائي الذي رتب العناصر تصاعديا حسب زيادة أعدادها الذرية هو  -أ 

 .موسلي   -٢.                       مندليف  -١

 .نيوالندز   -٤.                      دوبرينر  -٣

 عددي األسس اليت مت االعتماد يف ترتيب العناصر يف اجلدول الدوري احلديث ؟ -٣

 حددي مفهوم اموعات يف اجلدول الدوري ؟ -٤

 :السؤال الثالث يف الكتاب الفقرات التالية على النحو التايل  -٥

 :اختاري اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات املتاحة لكل فقرة 

 :من خواص عناصر الفلزات أا  -ب

 .موصلة جيدة للكهرباء  -١

 .كثافتها عالية  -٢

 .لياا عالية درجة انصهارها وغ -٣

 .كل ما سبق  -٤

 :اختاري اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات املتاحة لكل فقرة  -٦

 :يسمى اال اإللكتروين األخري 

 .جمال الالتكافؤ  -أ

    



 -

 .جمال التكافؤ  -ب

 . ال شيء مما سبق  -ج

 .أ ب صحيحتان  -د

 : وهي كالتايل)  ٤( فقرة  ١١١يف الكتاب ص )  ٢ – ٤( سؤال   -٧

 :أكملي العبارات اآلتية مبا يناسبها ، وذلك مبراجعة اجلدول الدوري عند احلاجة 

 .................. .التجاذب الكهربائي بني األيون املوجب واأليون السالب هو رابطة  -٤

 :أسئلة الواجبات املرتلية اليت تقيس مستوى الفهم : ثانيا 

 :وهو كالتايل )  ١( فقرة ١١٢السؤال اخلامس يف الكتاب ص  -١

 : عللي ملا يأيت 

 . اقتران اجلدول الدوري باسم مندليف  -١
 

 وضحي مفهوم الدورات يف اجلدول الدوري ؟ -٢

 :أو بصياغة أخرى يعطى 

 :وهو كالتايل ) ب(فقرة ١١١السؤال األول يف الكتاب ص

، مع تصـحيح  أمام العبارات اخلاطئة ) ×(أمام العبارات الصحيحة وعالمة ) √(ضعي عالمة 
 :اخلطأ إن وجد 

 .                     (  ) الدورات هي الصفوف األفقية يف اجلدول الدوري  -ب

 :اختاري اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات املتاحة للفقرة التالية  -٣

 :ربطت اموعات يف اجلدول الدوري على أا 

 .ستوى الطاقة األول يتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف م -أ

 .يتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األخري   -ب

 .يتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة الثاين  -ج

 .أ و ج صحيحتان  -د

 :الفقرات التالية  على النحو التايل  ١١١السؤال األول يف الكتاب ص  -٤

أمام العبارات اخلاطئة مع تصحيح ) ×( أمام العبارات الصحيحة ، وعالمة )  √( ضعي عالمة 
 :اخلطأ إن وجد 



 -

 .                              (   ) .د  ٣عناصر الالنثانيدات متأل جمال  -ت

 (   ) .يوفر لنا اجلدول الدوري طريقة مفيدة لتصنيف العناصر   -ح

 استنتجي خواص الال فلزات ؟ -٥

 :على النحو التايل ) ث ( الفقرة  ١١١يف الكتاب ص )  ١ -٤( ال سؤ -٦

أمام العبارة اخلاطئة ، مع تصـحيح  ) ×( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) √( ضعي عالمة 
 :اخلطأ إن وجد 

 ) .                                  (     ) . ١-( تكافؤ عنصر الصوديوم  -ث

 :وهي كالتايل ) ج ( فقرة  ١١١ب ص يف الكتا)  ١-٤( سؤال  -٧

أمام العبارة اخلاطئة ، مع تصحيح ) × ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  √( ضعي عالمة 
 :اخلطأ إن وجد 

 .                           (   ) يكون عنصر اهليدروجني غالبا روابط أيونية  -ج

 :ى التطبيق أسئلة الواجبات املرتلية اليت تقيس مستو: ثالثا 

صنفي حماولة الكيميائيون لتصنيف العناصر وفق أسس معينة إىل أن توصلوا إىل اجلـدول   -١
 الدوري احلديث ؟ 

 :أو بصياغة أخرى 

 تتبعي مراحل تطور الترتيب الدوري للعناصر ؟

 :اختر اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات املتاحة للفقرة التالية  -٢

 :دليف يف تصنيفهم حيدد اعتماد ماير ومن -

 اعتمد ماير يف تصنيفه على اخلواص الفيزيائية ومندليف على اخلواص الكيميائية  -أ

 .ماير على اخلواص الكيميائية ومندليف على اخلواص الفيزيائية  -ب

 .كال منهما على اخلواص الفيزيائية والكيميائية  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 :وهو كالتايل ) ١(فقرة  ١١١السؤال الثاين يف الكتاب ص -٣

أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها وذلك مبراجعة اجلدول الدوري للمجموعة الضـابطة مـن   
 :، وللمجموعة التجريبية من املواقع احملددة من االنترنت عند احلاجة  ١٠١الكتاب ص 

 .... .....و......... حتتوي الدورة األوىل من اجلدول الدوري على عنصرين مها  -١

حددي مستعينة باجلدول الدوري عدد مستويات الطاقة اليت تشـغلها اإللكترونـات يف    -٤



 -

 عناصر األكتينيدات ، وسبب تسميتها ذا االسم ؟

 .  ١٦S ،  ٩F:حددي رقم الدورة واموعة للعناصر اآلتية  -٥

 :وهو كالتايل ) ج ( السؤال الثالث يف الكتاب فقرة  -٦

 :صحيحة من بني اخليارات املتاحة لكل فقرة اختاري اإلجابة ال

 :اسم اموعة الثامنة يف اجلدول الدوري هو  -ج

 .اهلالوجينات  -١

 .الفلزات القلوية  -٢

 .النادرة  -٣

 .الفلزات القلوية األرضية  -٤

 :كالتايل )  ٣( السؤال اخلامس يف الكتاب فقرة -٧

 :عللي ما يأيت  -

 . نشطة كيميائيا عناصر اموعة الثامنة غري

 :إليها كل عنصر من العناصر اآلتيةمن خالل التوزيع اإللكتروين حددي املنطقة اليت ينتمي  -٨

٤Be ،٢٢Ti    . 

أمـام  )  √( ضعي عالمـة  :السؤال األول يف الكتاب الفقرات التالية  على النحو التايل  -٩
 :ع تصحيح اخلطأ إن وجد أمام العبارات اخلاطئة م) ×( العبارات الصحيحة ، وعالمة 

 (   ) .يوفر لنا اجلدول الدوري طريقة مفيدة لتصنيف العناصر     -ح

 :على النحو التايل )  ٣( فقرة  ١١١يف الكتاب ص )  ٢- ٤( سؤال  -١٠ 

 :أكملي العبارات اآلتية مبا يناسبها ، وذلك مبراجعة اجلدول الدوري عند احلاجة 

ويقع .......  هو من عناصر اموعة  ٢p٥ ٢S٢اإللكتروين العنصر الذي ينتهي توزيعه  -٣
 ............ .وله التكافؤ .........  يف الدورة 

 :على النحو التايل  ١١٢يف الكتاب ص )  ٤- ٤( سؤال  -١١

 ،     ٣٥Br،    ١٣Al،     ٣Liاكتيب التوزيع اإللكتروين للعناصر      

 

 



 -

 

 :مث املئي اجلدول اآليت      

 التكافؤ رقم اموعة رقم الدورة عنصرال

    الليثيوم

    األلومنيوم

    الربوم

 :على النحو التايل )٢( فقرة   ١١٢يف الكتاب ص)  ٥ – ٤( سؤال  -١٢

 :عللي ملا يأيت 

 .  ٢+عدد التكافؤ لعنصر املغنسيوم هو  -٢

 : وهي كالتايل) د (  فقرة  ١١٢يف الكتاب  ص )  ٣ -٤( السؤال  -١٣

 :اختاري اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات املتاحة للفقرة التالية 

 :عدد الروابط اليت تكوا ذرة الكلور يف مركباا  -د

 .أربع روابط  -٤.     ثالث روابط  -٣.   رابطتان  -٢.     رابطة واحدة  -١

 : وهي كالتايل  ١١٢يف الكتاب ص )  ٦ – ٤( سؤال  -١٤

) أنشئ ( ألساسية اليت مرت بك حول اجلدول الدوري احلديث ، مث صممي حددي املفاهيم ا
 .خريطة مفاهيم حتدد فيها العالقات بينها 

 كم رابطة تسامهية تتوقعي أن تكوا ذرات العناصر اآلتية ، وملاذا ؟ -١٥

 .  الفلور  
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 م
 عناصر التقومي

 

 تقدير االداء

متكن  حظاتمال
تام 

)٢( 

متكن بدرجة 
 )١(متوسطة

عدم 
متكن 
 صفر

     .الواجبات تسهم يف حتقيق اهداف الدرس  ١

     .صياغتها واضحة وقابلة للفهم من قبل الطالبات  ٢

مستوى صعوبتها مناسب فيمكن إجنازها مـن معظـم    ٣
 .الطالبات 

    

٤ 
مـن  أي تشمل أكثر من صورة ( متعددة يف أغراضها 

أنشطة حتضريية ، تدريبيـة ، تطبيقيـة ،   : الصور اآلتية 
 ) . إثرائية ، تقوميية 

    

     ميكن إجنازها ويف وقت قصري نسبيا  ٥

     .متنوعة  ٦

     .تشمل أنشطة فردية  ٧

     .تتضمن أيضا أنشطة من خارج الكتاب املدرسي  ٨

 

 متمكن        لنتيجة النهائية   ا                 ١٦= جمموع الدرجات الكلي 

 غري متمكن                                                                              

 

 

 بطاقة تقویم عملیة إعداد الواجبات المنزلیة
 
 
 
 



 -
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 جدول مواصفات االختبار التحصیلي القبلي 

 احملتوى
 رفيةعدد األهداف املع

 الوزن النسيب اموع أفقيا
 التطبيق الفهم التذكر

التطور التارخيي لنظـام  
 %١٨٫٠٥ ١٣ ١ ٥ ٧ العناصر الدوري 

ــدورات يف اجلــدول  ال
 %١٣٫٨٨ ١٠ ٣ ٥ ٢ الدوري

اموعات يف اجلـدول  
 %١٦٫٦٦ ١٢ ٦ ٥ ١ الدوري 

مناطق اجلدول الـدوري  
ــنيف   ــديث وتص احل
ــزات   ــر إىل فل العناص

 لزات والف

١٣٫٨٨ ١٠ ٤ ٤ ٢% 

تكافؤ العناصر والنشاط 
 %١٩٫٤٤ ١٤ ٤ ٧ ٣ الكيميائي للعنصر

 %١٨٫٠٥ ١٣ ٣ ٦ ٤ الروابط الكيميائية 

 ٧٢ ٢١ ٣٢ ١٩ اموع 
١٠٠% 

 - %٢٩٫١٦ %٤٤٫٤٤ %٢٦٫٣٨ الوزن النسيب 

  

 

 

 

 

 

 

 



 -

 جدول مواصفات االختبار التحصيلي البعدي 

 احملتوى
 يةعدد األهداف املعرف

 الوزن النسيب اموع أفقيا
 التطبيق الفهم التذكر

التطور التارخيي لنظـام  
 %١٤٫٢٨ ٦ ١ ١ ٤ العناصر الدوري 

ــدورات يف اجلــدول  ال
 الدوري

١٦٫٦٦ ٧ ٣ ٢ ٢% 

اموعات يف اجلـدول  
 الدوري 

١٤٫٢٨ ٦ ٣ ٢ ١% 

مناطق اجلدول الـدوري  
ــنيف   ــديث وتص احل
ــزات   ــر إىل فل العناص

 والفلزات 

١٩٫٠٤ ٨ ٤ ٣ ١% 

تكافؤ العناصر والنشاط 
 %٢١٫٤٢ ٩ ٢ ٤ ٣ الكيميائي للعنصر

 %١٤٫٢٨ ٦ ٢ ٢ ٢ الروابط الكيميائية 

 ٤٢ ١٥ ١٤ ١٣ اموع 
١٠٠% 

 - %٣٥٫٧١ %٣٣٫٣٣ %٣٠٫٩٥ الوزن النسيب 

 



 ٢٦٦

 جدول يوضح مواصفات االختبار التحصيلي

 موضوع الدرس
 القوانني العلمية املفاهيم العلمية احلقائق العلمية

 األهداف السلوكية املعرفية يف االختبار التحصيلي البعدي األهداف السلوكية املعرفية يف االختبار التحصيلي القبلي

 السلوك املراد قياسه السلوك املراد قياسه

 اموع الوزن النسيب تطبيق فهم تذكر اموع الوزن النسيب تطبيق فهم تذكر النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

التطور التـارخيي لنظـام   
 ٦ %١٤٫٢٨ ١ ١ ٤ ١٣ %١٨٫٠٥ ١ ٥ ٧ %١٠٠ ٢ - - %٢٠٫٨٣ ٥ العناصر الدوري

ــدوري   ــدول الـ اجلـ
أوالً الدور الثـاين  :احلديث

 اجلدول الدوري
٧ %١٦٫٦٦ ٣ ٢ ٢ ١٠ %١٣٫٨٨ ٣ ٥ ٢ - - %١٥٫٣٨ ٢ %٤٫١٦ ١ 

: اجلدول  الدوري احلديث
موعات يف اجلدول ثانياً ا
 الدوري

- - ٦ %١٤٫٢٨ ٣ ٢ ١ ١٢ %١٦٫٦٦ ٦ ٥ ١ - - %٧٫٦٩ ١ 

مناطق اجلـدول الـدوري   
احلديث وتصنيف العناصر 

 إىل فلزات وال فلزات
٨ %١٩٫٠٤ ٤ ٣ ١ ١٠ %١٣٫٨٨ ٤ ٤ ٢ - - %٣٨٫٤٦ ٥ %١٦٫٦٦ ٤ 

تكافؤ العناصر والنشـاط  
 ٩ %٢١٫٤٢ ٢ ٤ ٣ ١٤ %١٩٫٤٤ ٤ ٧ ٣ - - %١٥٫٣٨ ٢ %٢٩٫١٦ ٧ الكيميائي للعنصر

األيونية (الروابط الكيميائية 
 ٦ %١٤٫٢٨ ٢ ٢ ٢ ١٣ %١٨٫٠٥ ٣ ٦ ٤ - - %٢٣٫٠٧ ٣ %٢٩٫١٦ ٧ )والتسامهية

 ٤٢ %١٠٠ ١٥ ١٤ ١٣ ٧٢ %١٠٠ ٢١ ٣٢ ١٩ %١٠٠ ٢ %١٠٠ ١٣ %١٠٠ ٢٤ اموع



 ٢٦٧
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 ٢٦٨

 )اإلختبار القبلي(تعليمات االختبار 

 

 :الطالبة عزيزيت 

يعرض عليك فيما يأيت اختبارا حتصيليا ملادة الكيمياء املقررة عليك يف الصـف األول الثـانوي       
 " .الترتيب الدوري للعناصر " الفصل الدراسي األول اخلاصة بالفصل الرابع 

 :بندا كما يلي  ٧٢وتتكون األسئلة من ثالثة أنواع من مستويات التعلم موزعة على 

 ) ١٩.   (التذكر    : ول املستوى األ

 ) ٣٣.   (الفهم      : املستوى الثاين 

 ) ٢٠.   (التطبيق  : املستوى الثالث 

 :ويرجى تعاونك من خالل ما يلي 

 .بعد أن تقرئي كل سؤال بدقة أن تضعي حول رمز اإلجابة اليت ترين أا صحيحة 
 .اإلجابة عن مجيع األسئلة وعدم ترك أي سؤال دون إجابة  -
 .ال تبدئي اإلجابة حىت يؤذن لك  -
 . علما بأن اإلجابات سوف تستخدم ألغراض البحث والدراسة فقط  -

شاكرة لك حسن                                                                                  
 تعاونك 

 الباحثة                                                                                            

 

 ......................                           الصف :.........................................  اسم الطالبة 

 

 

 



 ٢٦٩

 

 . عدد العناصر املعروفة خالل العقد األخري من القرن الثامن عشر امليالدي  -١

 .عنصرا  ٣٠ -أ

 .عنصرا  ٣٠أقل من  -ب

 .عنصرا  ٣٠أكثر من  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 . يفسر وجود أماكن خالية يف اجلدول لكل من مندليف وماير  -٢

 .    توقع اكتشاف عناصر جديدة  -أ

  . توقع اكتشاف مالحظات جديدة  -ب

 .عدم توقع اكتشاف عناصر جديدة  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : العناصر وفق أسس معينة إىل أن توصلوا إىل اجلدول الدوري احلديث ومن أبرز تلك احملاوالت حاول الكيميائيون تصنيف  -٣

 .ثالثيات دوبرينر ومثانيات نيوالندز  -أ

 .التصنيف الدوري ملندليف وماير والقانون الدوري ملوسلي  -ب

 . مجيع ما سبق  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

قرن التاسع عشر ، مت اكتشاف العديد من العناصر اجلديدة حىت وصل عدد العناصر اجلديـدة  نتيجة للنشاط العلمي الواسع يف ال -٤
 : وحتدد إىل 

 .عنصرا  ١٠٠ -أ

 .عنصرا  ٢٥ -ب

 .  عنصرا  ٤٥ -ج

 . عنصرا  ٦٣ –د 

 : سبب اقتران اسم مندليف بالتصنيف الدوري  -٥

 .لتنبؤه خبواص عناصر مكتشفة  -أ

 .ر غري املكتشفة لتنبؤه خبواص بعض العناص -ب



 ٢٧٠

 .الشيء مما سبق  -ج

 . معا ) أ و ب (  -د

 : حيدد اعتماد ماير ومندليف يف تصنيفهم  -٦

 اعتمد ماير يف تصنيفه على اخلواص الفيزيائية ومندليف على اخلواص الكيميائية  -أ

 .ماير على اخلواص الكيميائية ومندليف على اخلواص الفيزيائية  -ب

 .واص الفيزيائية والكيميائية كال منهما على اخل -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

عينت عدد العناصر اليت مت اكتشافها يف وقتنا احلاضر ، وإجياد التصنيف املناسب هلا تبعا خلواصها الفيزيائية والكيميائية خاصـة   -٧
 : وجتاوز 

 .عنصرا ٢٠٠ -أ

 .عنصرا  ٩٩ -ب

 .عنصرا  ٥٠ -ج

 . عنصرا  ١١٠ -د

 : ملوسلي ب عرف التصنيف  -٨

 .باملفهوم الدوري  -أ

 .النظرية الدورية  -ب

 .القانون الدوري  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ، العناصر املوجودة يف الدورة األوىل ، ومستوى الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة  -٩

 .اهليدروجني واهليليوم ، واحد  -أ

 .اثنان  اهليدروجني والنحاس ، -ب

 .اهليدروجني والنحاس ، واحد  -ج

 . الصوديوم والبوتاسيوم ، واحد  -د

 : العاملان اللذان طورا ترتيب عناصر اجلدول الدوري  -١٠

 .مندليف وماير  -أ



 ٢٧١

 .موسلي وماير  -ب

 .موسلي ومندليف  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : توضح مفهوم  الدورات يف اجلدول الدوري بأا  -١١

 .الصفوف الرأسية يف اجلدول  -أ

 .الصفوف األفقية يف اجلدول  -ب

 .الصفوف السفلية يف اجلدول  -ج

 . معا ) أ و ج (  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ، عدد العناصر يف الدورة الثالثة ، ومستوى الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة  -١٢

 . ٢،  ٨ -أ

 .  ٣،  ٨ -ب

 . ١، ٨ -ج

 . سبق  ال شيء مما -د

 : يعرف القانون الدوري للعناصر ملندليف وماير وينص على  -١٣

 . إذا رتبت العناصر تصاعديا حسب كتلتها الذرية فإن خواصها تتكرر بإنتظام  -أ

 .إذا رتبت العناصر تنازليا حسب كتلتها الذرية فإن خواصها تتكرر بإنتظام  -ب

 .واصها تتكرر بإنتظام إذا رتبت العناصر حسب كتلتها الذرية فإن خ -ج

 . معا ) ب و ج (  -د

 : ربطت بني رقم الدورة مع رقم آخر مستوى طاقة يف ذرة العنصر بأا  -١٤

 . ال يتفق رقم الدورة مع رقم آخر مستوى طاقة يف ذرة العنصر  -أ

 . يتفق رقم الدورة مع رقم آخر مستوى طاقة يف ذرة العنصر  -ب

 . ال شيء مما سبق  -ج

 .معا ) أ و ب (  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ، عدد العناصر يف الدورة السادسة ، ومستوى الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة  -١٥

 .  ٩،  ١٨ -أ



 ٢٧٢

 . ٥،  ١٨ -ب

 .  ١،  ١٨ -ج

 . ٦،  ١٨ -د

 : عيوب جدول مندليف  -١٦

 .ية مثل اليود والتيلوريوم وضع بعض العناصر يف أماكن غري مناسبة على أساس زيادة كتلتها الذر -أ

 .مل جيد أماكن مناسبة يف اجلدول للعناصر األرضية النادرة  -ب

 .مجيع ما سبق  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : إلكترونا لوجود  ١٨عناصر فقط ، بالرغم من أن مستوى الطاقة الثالث يستوعب  ٨تفسر الدورة الثالثة اليت حتتوي على  -١٧

 .رعية أربعة جمموعات ف -أ

 .ستة جمموعات فرعية  -ب

 . عشر جمموعات فرعية  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ،  سبب تسمية سلسلة الالنثانيدات ذا االسم  -١٨

 .   ٥٧Laلوجود عنصر الالنثانوم يف بداية السلسلة -أ

 .   ٨٩Acلوجود عنصر األكتينيوم يف بداية السلسلة  -ب

 .  ١١Naد عنصر الصوديوم يف بداية السلسلة لوجو -ج

 .الشيء مما سبق  -د

 : مكتشف العدد الذري هو  -١٩

 .نيوتن  -أ

 .مندليف  -ب

 .ماير  -ج

 .موسلي  -د

 : ربطت  اموعات يف اجلدول الدوري على أا  -٢٠

 .يتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األول  -أ



 ٢٧٣

 .رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األخري  يتساوى -ب

 .يتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة الثاين  -ج

 . ال شيء مما  سبق  -د

ـذا  مستعينة باجلدول الدوري ، عدد مستويات الطاقة اليت تشغلها اإللكترونات يف عناصر األكتينيدات ، وسبب تسـميتها    -٢١
 : االسم  

 .  ٥٧La، لوجود عنصر الالنثانوم يف بداية السلسلة  ٦ -أ

 .   ٨٩Ac،  لوجود عنصر األكتينيوم يف بداية السلسلة ٧ -ب

 .  ٨٩Ac،   لوجود عنصر األكتينيوم يف بداية السلسلة ٨ -ح

 . ال شيء مما سبق  -د

 : نه يسرد ترتيب موسلي للعناصر حسب زيادة العدد الذري على أ -٢٢

 .إذا رتبت العناصر تصاعديا حسب زيادة العدد الذري فإن اخلواص الفيزيائية والكيميائية تكرر دوريا  -أ

 .إذا رتبت العناصر تنازليا حسب زيادة العدد الذري فإن اخلواص الفيزيائية والكيميائية تكرر دوريا  -ب

 . يزيائية والكيميائية تكرر دوريا إذا رتبت العناصر حسب زيادة العدد الذري فإن اخلواص الف -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : متيز الدورات واموعات يف اجلدول الدوري بأا  -٢٣

 .الدورات هي الصفوف األفقية ، أما اموعات هي األعمدة الرأسية يف اجلدول -أ

 .ة يف اجلدول الدورات هي األعمدة الرأسية يف اجلدول ، أما اموعات هي الصفوف األفقي -ب

 .الدورات هي األعمدة السفلية يف اجلدول ، أما اموعات هي الصفوف األفقية -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ، عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األخري لعناصر اموعة السادسة  -٢٤

 . ٤ -أ

 . ١٠ -ب

 . ٨ -ج

 . ٦ -د

 



 ٢٧٤

 : ي احلديث يعرف اجلدول الدور -٢٥

 .مثرة جهود العلماء قاموا بعدة حماوالت لتصنيف العناصر  -أ

 .مثرة جهود العلماء قاموا بعدة حماوالت لتصنيف األشكال  -ب

 .مثرة جهود العلماء قاموا بعدة حماوالت لتصنيف األحجام   -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 .   ٧Nحتدد رقم الدورة واموعة لعنصر -٢٦

 .الثالثة واموعة اخلامسة  الدورة -أ

 .الدورة اخلامسة واموعة الثانية  -ب

 .الدورة الثانية واموعة اخلامسة  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 . مستعينة باجلدول الدوري ، ثالث عناصر يكون يف جماهلا األخري إلكترون واحد فقط  -٢٧

 .جاليوم  –ألومينيوم  –بورون  –أ 

 .جرمانيوم  –كون سيلي –كربون  -ب

 .الصوديوم  –سيليكون  –بورون  -ج

 .الصوديوم  –الليثيوم  –اهليدروجني   -د

 : مت االعتماد يف ترتيب العناصر يف اجلدول الدوري احلديث على األسس التالية  -٢٨

 .رتبت العناصر حسب زيادة العدد الذري ، حبيث تتدرج اخلواص بإنتظام  -أ

 .ف أفقية وأعمدة رأسية وضعت العناصر يف صفو -ب

 .مجيع ما سبق  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

، أمـا    العناصر الرئيسية أو التمثيلية تنتهي جماالا اإللكترونية باال  ، أما العناصر االنتقالية تنتهي جماالا اإللكترونية باال -٢٩
 : التوايل  العناصر االنتقالية الداخلية تنتهي جماالا اإللكترونية على 

، أما العناصر االنتقالية d، أما العناصر االنتقالية تنتهي جماالا اإللكترونية باال  Pأو   Sالعناصر الرئيسية أو التمثيلية تنتهي باال -أ
 . fالداخلية تنتهي جماالا اإللكترونية باال 

، أما العناصر االنتقالية الداخلية تنتهي sلية تنتهي جماالا اإللكترونية باال ، أما العناصر االنتقاdالعناصر الرئيسية تنتهي باال  -ب
 .pجماالا اإللكترونية باال 



 ٢٧٥

، أما العناصر االنتقالية الداخلية تنتهي s، أما العناصر االنتقالية تنتهي جماالا اإللكترونية باال  f العناصر الرئيسية تنتهي باال -ج
ال جماالا اإللكترونية باd. 

 .ال شيء مما سبق  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري احلديث مسي بعض اموعات تبعا للعنصر الذي يأيت يف طليعة اموعة  -٣٠

 .اموعة الرابعة  -أ

 .اموعة اخلامسة  -ب

 .اموعة التاسعة  -ج

 . معا ) أ و ب (  -د

 : دول الدوري على أا حددت مفهوم اموعات يف اجل -٣١

 .األعمدة الرأسية يف اجلدول  -أ

 .الصفوف األفقية يف اجلدول  -ب

 .الصفوف السفلى يف اجلدول  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : تتميز سلسلة الالنثانيدات وسلسلة األكتنيدات أا  -٣٢

 ٤fت أما األكتنيدا ٥fسلسلة الالنثانيدات تنتهي جماالا اإللكترونية ب  -أ

 ٥fأما األكتنيدات  ٤fسلسلة الالنثانيدات تنتهي جماالا اإللكترونية ب  -ب

 .  dانتهاء جماالا اإللكترونية باال  -ج

 .   sانتهاء جماالا اإللكترونية باال  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ،  تسمى اموعة الرابعة  أما اموعة اخلامسة تسمى  -٣٣

 .وعة الرابعة جمموعة الكربون أما اموعة اخلامسة جمموعة النيتروجنيام -أ

 . اموعة الرابعة جمموعة النيتروجني أما اموعة اخلامسة جمموعة الكربون  -ب

 اموعة الرابعة جمموعة اهليدروجني أما اموعة اخلامسة جمموعة اهليليوم  -ج

 .الشيء مما سبق  -د

 : يف اجلدول الدوري احلديث عددت املناطق  -٣٤

 .عشرة مناطق  -أ



 ٢٧٦

 .مخسة مناطق  -ب

 .أربعة مناطق  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : من أهم خواص الالفلزات  -٣٥

 .ليس هلا مظهر براق ، وغالبا تكون درجة انصهارها وغلياا منخفضة  -أ

 غالبا تكون الكثافة منخفضة ، -ب

 .لكهرباء غري قابلة للطرق وموصلة رديئة ل -ج

 . مجيع ما سبق  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ، الرمسة املبسطة لذرة الكلور موضحة فيها مستويات الطاقة واإللكترونات اليت تشغلها  -٣٦

 -أ

 

 

                 -ب

 

 

 

 

 

 -ج

              

 

 

 

 . ال شيء مما سبق  -د

 

 : تعني موقع الفلزات والالفلزات على   -٣٧

 .موقع الفلزات على يسار اجلدول ، أما موقع الالفلزات على ميني اجلدول  -أ



 ٢٧٧

 .موقع الفلزات على ميني اجلدول ، أما موقع الالفلزات على يسار اجلدول  -ب

 .موقع الفلزات أعلى اجلدول ، أما الالفلزات أسفل اجلدول  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : ذا االسم ألنه  سبب تسمية اال اإللكتروين األخري -٣٨

 .اال الذي ال حيدد تكافؤ العنصر  -أ

 .اال الذي حيدد تكافؤ العنصر  -ب

 .اال الذي يساوي تكافؤ العنصر  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 :     ١١Naحتدد رقم الدورة واموعة للعنصر -٣٩

 .الدورة األوىل ، اموعة الثالثة  -أ

 .موعة األوىل الدورة الثالثة ، ا -ب

 . الدورة الثانية ، اموعة الثالثة  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 :   من أهم خواص الفلزات  -٤٠

 . هلا مظهر براق ، وغالبا تكون درجة انصهارها وغلياا عالية  -أ

 غالبا تكون الكثافة عالية  -ب

 .و قابلة للطرق وموصلة جيدة للكهرباء   -ج

 . مجيع ما سبق  -د

 : التركيب اإللكتروين له )  ٨( تكافؤ عنصر األكسجني حيث أن عدده الذري  -٤١

O: ١S٢ . ٢S٢. ٢p٤                 

 ) . ١-( -أ

 ) . ٢-(  -ب

 ) .  ٣-( -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 



 ٢٧٨

 :     تتشابه الصفات الفيزيائية والكيميائية يف اموعة الواحدة يف اجلدول الدوري بسبب  -٤٢ 

 .تتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األخري  -أ

 .تتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة  -ب

 . عدم تساوي رقم اوعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األخري  -ج

 .الشيء مما سبق  -د

 :   سبب تفاعل ذرات العناصر  -٤٣

 . ىل التركيب الثماين املستقر لتصل إ -أ

 .لتصل إىل التركيب الرباعي  -ب

 .لتصل إىل التركيب اخلماسي  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : وتركيبه االلكتروين )  ١١( تكافؤ عنصر الصوديوم حيث أن عدده الذري  -٤٤

١S٢  ٢ S٢  ٢P٣  ٦S١  Na :             

 )  .٣+( -أ

 ) .  ٢   (+ -ب

 ).  ١-( -ج

 )  . ١ +( -د

 من حيث التركيب اإللكتروين أنه  ) النادرة ( أ ٨مييز عناصر اموعة الثامنة  -٤٥

 .يف وضع غري مستقر حيث حياط ا مثان إلكترونات ال متيل إىل فقد أو اكتساب إلكترونات  -أ

 .ات يف وضع مستقر حيث حياط ا مثان إلكترونات ال متيل إىل فقد أو اكتساب إلكترون -ب

 .يف وضع مستقر حيث حياط ا مخسة إلكترونات ال متيل إىل فقد أو اكتساب إلكترونات  -ج

 . الشيء مما سبق  -د

 : يسمى اال اإللكتروين األخري  -٤٦

 .جمال الالتكافؤ  -أ

 .جمال التكافؤ  -ب

 . معا ) أ و ب (  -ج



 ٧٩

 .ال شيء مما سبق  -د 

 :  حدد مفهوم التكافؤ بأنه  -٤٧

عدد اإللكترونات اليت تفقدها أو تكتسبها أو تشارك ا ذرة العنصر أثناء التفاعل ، لكي تصل إىل التركيب املسـتقر املماثـل ،    -أ
 .لتركيب أقرب غاز نادر إليه 

أقرب غاز  عدد اإللكترونات اليت تفقدها فقط ا ذرة العنصر أثناء التفاعل ، لكي تصل إىل التركيب املستقر املماثل ، لتركيب -ب
 .نادر إليه 

عدد اإللكترونات اليت تكتسبها فقط ذرة العنصر أثناء التفاعل، لكي تصل إىل التركيب املستقر املماثل ، لتركيب أقرب غاز نادر  -ج
 .  إليه 

 . ال شيء مما سبق  -د

 :صنفت العناصر يف اجلدول إىل مناطق تبعا للمجال اإللكتروين األخري  -٤٨

 .ة أو متثيلية عناصر رئيسي -أ

 عناصر انتقالية  -ب

 .عناصر انتقالية داخلية  -ج

  .  مجيع ما سبق  -د

 : تعيني تفاوت العناصر يف نشاطها الكيميائي  -٤٩

 .يعود ذلك إىل التركيب اإللكتروين ملستوى الطاقة األول لكل عنصر  -أ

 .ر يعود ذلك إىل التركيب اإللكتروين ملستوى الطاقة الثاين لكل عنص -ب

 . يعود ذلك إىل التركيب اإللكتروين ملستوى الطاقة األخري لكل عنصر  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : تكافؤ العناصر التمثيلية من خالل رقم اموعة على التوايل   -٥٠

 .  أ ٨أ ، ٧أ ، ٦أ ، ٥أ ، ٤أ ، ٣أ ، ٢أ ، ١

 .٣+،  ٢+،  ١+، ٤+ ، صفر ،  ١-،  ٢-،  ٣- -أ 

 ، صفر   ١-،  ٢-،  ٣-، ٤+ ، ٣+،  ٢+، ١+ -ب

                          -     

 .    ١+،  ٢+،  ٣+،  ٤+  ،  ٣-،  ٢-،  ١-صفر ،   -ج

 .ال شيء مما سبق  -د



 ٢٨٠

  ١٤Siاملنطقة اليت ينتمي إليها العنصر اآليت  -٥١

 .اليسرى  -أ

 .الوسطى  -ب

 . اليمىن  -ج

 . السفلى  -د

 :  هو  مفهوم النشاط الكيميائي -٥٢

 .النشاط الكيميائي للعنصر يدفع ذرات العنصر للتفاعل كي تصل إىل االستقرار  -أ

 .النشاط الكيميائي للعنصر يدفع ذرات العنصر للتفاعل كي تصل إىل الإلستقرار -ب

 .النشاط الكيميائي للعنصر يدفع ذرات العنصر للتفاعل فقط  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : ألوىل نشطة كيميائيا يفسر ذلك عناصر اموعة ا -٥٣

 .قابليتها العالية لفقد إلكترون يف مستوى الطاقة األول  -أ

 .قابليتها العالية لفقد إلكترون يف مستوى الطاقة الثاين  -ب

 .قابليتها العالية لفقد إلكترون يف مستوى الطاقة األخري  -ج

 . معا ) أ و ب (  -د

 : ري بشكل عام إىل تصنف العناصر يف اجلدول الدو -٥٤

 .فلزات  -أ

 .والفلزات  -ب

 .فلزات والفلزات وأشباه الفلزات  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 :   الرابطة الكيميائية هي  -٥٥

 .القوة اليت تربط ذرات العناصر مع بعضها البعض يف اجلزيئات واملركبات الكيميائية  -أ

 .البعض يف اجلزيئات واملركبات الكيميائية األشكال اليت تربط ذرات العناصر مع بعضها  -ب

 .األحجام اليت تربط ذرات العناصر مع بعضها البعض يف اجلزيئات واملركبات الكيميائية -ج

 .ال شيء مما سبق  -د 



 ٢٨١

 :  نشاط اموعة األوىل يزداد بزيادة العدد الذري  -٥٦

 .سية فيزداد النشاط ألنه كلما زاد العدد الذري زاد عدد مستويات الطاقة الرئي -أ

 .ألنه كلما زاد العدد الذري قل عدد مستويات الطاقة الرئيسية فيزداد النشاط  -ب

 . ألنه كلما زاد العدد الذري ال تؤثر مستويات الطاقة الرئيسية فيزداد النشاط  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 :  أهم فوائد اجلدول الدوري  -٥٧

 .تصنيف العناصر -أ

 .لى خواص العناصر  التعرف ع -ب

 .تسهيل دراسة العناصر كمجموعات  -ج

 .مجيع ما سبق  -د

 : أهم الروابط الكيميائية  -٥٨

 .الرابطة األيونية فقط  -أ

 .الرابطة التسامهية فقط  -ب

 .الرابطة البلورية  -ج

 .معا ) أ و ب ( -د

 : بعض خواص اهلالوجينات  -٥٩

 .ازدياد درجيت االنصهار والغليان من أعلى عناصر اموعة إىل أسفل  -أ

 .من أسفل عناصر اموعة إىل أعلى ازدياد فاعلية العنصر  -ب

 . معا ) أ و ب (  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : يشار إىل تكافؤ العنصر باملوجب عند الفقد وبالسالب عند االكتساب  -٦٠

 . ملة للوصول إىل حالة اإلستقرار املشابه لتركيب الغازات اخلا -أ

 . للوصول إىل حالة الالستقرار املشابه لتركيب الغازات اخلاملة  -ب

 . معا ) أ و ب (  -ج

                                                             .ال شيء مما سبق  -د



 ٢٨٢

 : مفهوم الرابطة األيونية هي  -٦١

 .يون السالب قوة ناجتة من جتاذب كهربائي بني األيون املوجب واأل -أ

 .قوة ناجتة من جتاذب كهربائي بني األيون املوجب واأليون الوجب  -ب

 .قوة ناجتة من جتاذب كهربائي بني األيون السالب واأليون السالب  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : سبب احتاد ذرات العناصر مع بعضها لتكون  -٦٢

 .الذرات  -أ

 . املركبات  -ب

 .  األشكال  -ج

 شيء مما سبق ال  -د

 :     التوزيع اإللكتروين له ، ورقم الدورة ، ورقم اموعة ، والتكافؤ على التوايل   ١٠Neالعنصر -٦٣

 . ، الدورة الثانية ، اموعة الثامنة ، التكافؤ صفر   ٢P٦ ٢S٢ ١S٢ -أ

 . ، الدورة الثامنة ، اموعة الثانية ، التكافؤ صفر  ٢P٥ ٢S٣ ١S٢ -ب

 .، الدورة األوىل ، اموعة الثامنة ، التكافؤ صفر  ٢S٢ ٢P٦ ١S٢ -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 :  متييز الرابطة التسامهية بأا  -٦٤

 .قوة بني ذرتني تتكون من زوج إلكتروين ناتج عن اشتراك كل ذرة إلكترون واحد من إلكترونات التكافؤ  -أ

 .عن اشتراك ذرة واحدة بإلكترون من الكترونات التكافؤ  قوة بني ذرتني تتكون من زوج إلكتروين ناتج -ب

 . معا ) أ و ب (  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : تتكون الرابطة األيونية نتيجة  -٦٥

 .فقد إحدى الذرتني إلكترون أو أكثر فقط  -أ

 .اكتساب إحدى الذرتني إلكترون أو أكثر فقط  -ب

 .ساب الذرة األخرى إلكترون أو أكثر فقد إحدى الذرتني إلكترون أو أكثر واكت -ج

 . ال شيء مما سبق  -د



 ٢٨٣

 :   جند أن نشاطها يقل كلما زاد العدد الذري يف اموعة بسبب ) اهلالوجينات ( بالنظر إىل اموعة السابعة  -٦٦

 .زيادة عدد املستويات الرئيسية وبالتايل تزداد قوة جذب النواة لإللكترونات  -أ

 .ستويات الرئيسية وبالتايل تقل قوة جذب النواة لإللكترونات زيادة عدد امل -ب

 .زيادة عدد املستويات الرئيسية وبالتايل ال تتأثر قوة جذب النواة لإللكترونات  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

  :من األمثلة على الرابطة األيونية  -٦٧

 .الرابطة يف فلوريد اهليدروجني  -أ

 .ديوم الرابطة يف كلوريد الصو -ب

 . معا ) أ و ب (  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : الشكل الذي ينطبق عليه تكون الرابطة يف كلوريد الصوديوم  -٦٨

 -أ

 



 ٢٨٤

 -ب

 
 

 .معا ) أ و ب (  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 

 :  الرمسة الذي توضح الرابطة التسامهية يف فلوريد اهليدروجني  -٦٩

  -أ

 
 -ب

 
 . معا ) أ و ب (   -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 



 ٢٨٥

 : سبب تكون الرابطة األيونية عادة بني فلز وال فلز  -٧٠

 . ألن الفلز يفقد إلكترون أو أكثر وتظهر عليه شحنات موجبة والال فلز يكتسب إلكترون أو أكثر وتظهر عليه شحنات سالبه  -أ

 .لز يكتسب إلكترون أو أكثر وتظهر عليه شحنات موجبه ألن الفلز يفقد إلكترون أو أكثر وتظهر عليه شحنات سالبة والال ف -ب

 . معا ) أ و ب (  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : تكونت الرابطة التسامهية يف فلوريد اهليدروجني نتيجة ملسامهة  -٧١

 .املستقر كل من ذرة اهليدروجني وذرة الفلور بإلكترون واحد من الكترونات اال األخري ، وبالتايل وصال لتركيب  -أ

 .كل من ذرة اهليدروجني وذرة الفلور بإلكترون واحد من الكترونات اال األول ، وبالتايل وصال لتركيب املستقر  -ب

 . معا ) أ و ب (  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : عدد الرابطة التسامهية اليت تتوقع أن تكوا ذرات العناصر للهيدروجني  –٧٢

 .مخسة روابط  -أ

 .ة روابط ثالث -ب

 .رابطتان  -ج

                                                . رابطة واحدة  -د

 مت حبمد اهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٨٦

 رمز االجابة رقم السؤال رمز االجابة رقم السؤال

 أ ٤٣ ب ١

 د ٤٤ أ ٢

 ب ٤٥ ج ٣

 ب ٤٦ د ٤

 أ ٤٧ ب ٥

 د ٤٨ أ ٦

 ج ٤٩ د ٧

 ب ٥٠ ج ٨

 ج ٥١ أ ٩

 أ ٥٢ أ ١٠

 ج ٥٣ ب ١١

 ج ٥٤ ب ١٢

 أ ٥٥ أ ١٣

 أ ٥٦ ب ١٤

 د ٥٧ د ١٥

 د ٥٨ ج ١٦

 ج ٥٩ ج ١٧

 أ ٦٠ أ ١٨

 أ ٦١ د ١٩

 ب ٦٢ ب ٢٠

 أ ٦٣ ب ٢١

 أ ٦٤ أ ٢٢

 ج ٦٥ أ ٢٣



 ٢٨٧

 ب ٦٦ د ٢٤

 ب ٦٧ أ ٢٥

 أ ٦٨ ج ٢٦

 ب ٦٩ د ٢٧

 أ ٧٠ ج ٢٨

 أ ٧١ أ ٢٩

 د ٧٢ د ٣٠

   أ ٣١

   ب ٣٢

   أ ٣٣

   ج ٣٤

   د ٣٥

   أ ٣٦

   أ ٣٧

   ب ٣٨

   ب ٣٩

   د ٤٠

   ب ٤١

   أ ٤٢

  

 

 

 

 

 



 ٢٨٨

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )١٠(ملحق رقم 
 



 ٢٨٩

 )اإلختبار البعدي( تعليمات االختبار

  

 :عزيزيت الطالبة 

يعرض عليك فيما يأيت اختبارا حتصيليا ملادة الكيمياء املقررة عليك يف الصف األول الثانوي الفصـل الدراسـي       
 " .الترتيب الدوري للعناصر " ألول اخلاصة بالفصل الرابع ا

 :بندا كما يلي) ٤٢( وتتكون األسئلة من ثالثة أنواع من مستويات التعلم موزعة على

 ) ١٣.   (التذكر    : املستوى األول 

 ) ١٤.   (الفهم      : املستوى الثاين 

 ) ١٥.   (التطبيق  : املستوى الثالث 

 :ن خالل ما يلي ويرجى تعاونك م

 .بعد أن تقرئي كل سؤال بدقة أن تضعي حول رمز اإلجابة اليت ترين أا صحيحة 
 .اإلجابة عن مجيع األسئلة وعدم ترك أي سؤال دون إجابة 

 .ال تبدئي اإلجابة حىت يؤذن لك 
 . علما بأن اإلجابات سوف تستخدم ألغراض البحث والدراسة فقط 

شاكرة لك حسن                                                                                                   
 تعاونك 

 الباحثة                                                                                                     

                                                                                         

 .................  الصف :......................................  اسم الطالبة 

 

 

 

 

 



 ٢٩٠

 . يفسر وجود أماكن خالية يف اجلدول لكل من مندليف وماير  -١

 .    توقع اكتشاف عناصر جديدة  -أ

  . توقع اكتشاف مالحظات جديدة  -ب

 .كتشاف عناصر جديدة عدم توقع ا -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

عينت عدد العناصر اليت مت اكتشافها يف وقتنا احلاضر ، وإجياد التصنيف املناسب هلا تبعا خلواصها الفيزيائية والكيميائيـة   -٢
 : خاصة وجتاوز 

 .عنصرا ٢٠٠ -أ

 .عنصرا  ٩٩ -ب

 .عنصرا  ٥٠ -ج

 . عنصرا  ١١٠ -د

 : عرف التصنيف ملوسلي ب  -٣

 .باملفهوم الدوري  -أ

 .النظرية الدورية  -ب

 .القانون الدوري  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ، العناصر املوجودة يف الدورة األوىل ، ومستوى الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة  -٤

 .اهليدروجني واهليليوم ، واحد  -أ

 .اهليدروجني والنحاس ، اثنان  -ب

 .اهليدروجني والنحاس ، واحد  -ج

 . الصوديوم والبوتاسيوم ، واحد  -د

 : العاملان اللذان طورا ترتيب عناصر اجلدول الدوري  -٥

 .مندليف وماير  -أ

 .موسلي وماير  -ب



 ٢٩١

 .موسلي ومندليف  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : توضح مفهوم  الدورات يف اجلدول الدوري بأا  -٦

 .سية يف اجلدول الصفوف الرأ -أ

 .الصفوف األفقية يف اجلدول  -ب

 .الصفوف السفلية يف اجلدول  -ج

 . معا ) أ و ج (  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ، عدد العناصر يف الدورة الثالثة ، ومستوى الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة  -٧

 . ٢،  ٨ -أ

 .  ٣،  ٨ -ب

 . ١، ٨ -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : عرف القانون الدوري للعناصر ملندليف وماير وينص على ي -٨

 . إذا رتبت العناصر تصاعديا حسب كتلتها الذرية فإن خواصها تتكرر بإنتظام  -أ

 .إذا رتبت العناصر تنازليا حسب كتلتها الذرية فإن خواصها تتكرر بإنتظام  -ب

 .إنتظام إذا رتبت العناصر حسب كتلتها الذرية فإن خواصها تتكرر ب -ج

 .معا ) ب و ج (  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ، عدد العناصر يف الدورة السادسة ، ومستوى الطاقة األخري لعناصر هذه الدورة  -٩

 .  ٩،  ١٨ -أ

 . ٥،  ١٨ -ب

 .  ١،  ١٨ -ج

 . ٦،  ١٨ -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ،  سبب تسمية سلسلة الالنثانيدات ذا االسم  -١٠

 . ٥٧ Laلوجود عنصر الالنثانوم يف بداية السلسلة  -أ



 ٢٩٢

 .  ٨٩ Acلوجود عنصر األكتينيوم يف بداية السلسلة  -ب

 .  ١١Naلوجود عنصر الصوديوم يف بداية السلسلة  -ج

 .الشيء مما سبق  -د

 : مكتشف العدد الذري هو  -١١

 .نيوتن  -أ

 .مندليف  -ب

 .ماير  -ج

 .موسلي  -د

 : وري احلديث يعرف اجلدول الد -١٢

 .مثرة جهود العلماء قاموا بعدة حماوالت لتصنيف العناصر  -أ

 .مثرة جهود العلماء قاموا بعدة حماوالت لتصنيف األشكال  -ب

 .مثرة جهود العلماء قاموا بعدة حماوالت لتصنيف األحجام   -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 .  ٧ Nحتدد رقم الدورة واموعة لعنصر  -١٣

 .ورة الثالثة واموعة اخلامسة الد -أ

 .الدورة اخلامسة واموعة الثانية  -ب

 .الدورة الثانية واموعة اخلامسة  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 . مستعينة باجلدول الدوري ، ثالث عناصر يكون يف جماهلا األخري إلكترون واحد فقط  -١٤

 .جاليوم  –ألومينيوم  –بورون  –أ 

 .جرمانيوم  –يليكون س –كربون  -ب

 .الصوديوم  –سيليكون  –بورون  -ج

 .الصوديوم  –الليثيوم  –اهليدروجني   -د

 



 ٢٩٣

 : مت االعتماد يف ترتيب العناصر يف اجلدول الدوري احلديث على األسس التالية  -١٥

 .رتبت العناصر حسب زيادة العدد الذري ، حبيث تتدرج اخلواص بإنتظام  -أ

 .صفوف أفقية وأعمدة رأسية  وضعت العناصر يف -ب

 .مجيع ما سبق  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري احلديث مسي بعض اموعات تبعا للعنصر الذي يأيت يف طليعة اموعة  -١٦

 .اموعة الرابعة  -أ

 .اموعة اخلامسة  -ب

 .اموعة التاسعة  -ج

 . معا ) أ و ب (  -د

 : هوم اموعات يف اجلدول الدوري على أا حددت مف -١٧

 .األعمدة الرأسية يف اجلدول  -أ

 .الصفوف األفقية يف اجلدول  -ب

 .الصفوف السفلى يف اجلدول  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : تتميز سلسلة الالنثانيدات وسلسلة األكتنيدات أا  -١٨

 ٤fأما األكتنيدات  ٥fة ب سلسلة الالنثانيدات تنتهي جماالا اإللكتروني -أ

 ٥fأما األكتنيدات  ٤fسلسلة الالنثانيدات تنتهي جماالا اإللكترونية ب  -ب

 .  dانتهاء جماالا اإللكترونية باال  -ج

 .   sانتهاء جماالا اإللكترونية باال  -د

 : من أهم خواص الالفلزات  -١٩

 .نصهارها وغلياا منخفضة ليس هلا مظهر براق ، وغالبا تكون درجة ا -أ

 .غالبا تكون الكثافة منخفضة  -ب

 .غري قابلة للطرق وموصلة رديئة للكهرباء  -ج



 ٢٩٤

 . مجيع ما سبق  -د

 : مستعينة باجلدول الدوري ، الرمسة املبسطة لذرة الكلور موضحة فيها مستويات الطاقة واإللكترونات اليت تشغلها  -٢٠

 -أ

 

 

 

 

 

 -ب

                 

 

 

 

 -ج

              

 

 

 

 

 .ال شيء مما سبق  -د

 : تعني موقع الفلزات والالفلزات على   -٢١

 .موقع الفلزات على يسار اجلدول ، أما موقع الالفلزات على ميني اجلدول  -أ

 .موقع الفلزات على ميني اجلدول ، أما موقع الالفلزات على يسار اجلدول  -ب

 .ل ، أما الالفلزات أسفل اجلدول موقع الفلزات أعلى اجلدو -ج



 ٢٩٥

 . ال شيء مما سبق  -د

 :   من أهم خواص الفلزات  -٢٢

 . هلا مظهر براق ، وغالبا تكون درجة انصهارها وغلياا عالية  -أ

 غالبا تكون الكثافة عالية  -ب

 .و قابلة للطرق وموصلة جيدة للكهرباء   -ج

 . مجيع ما سبق  -د

 :     يائية والكيميائية يف اموعة الواحدة يف اجلدول الدوري بسبب تتشابه الصفات الفيز -٢٣

 .تتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األخري  -أ

 .تتساوى رقم اموعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة  -ب

 . خري عدم تساوي رقم اوعة مع عدد اإللكترونات يف مستوى الطاقة األ -ج

 .الشيء مما سبق  -د

 :سبب تفاعل ذرات العناصر  -٢٤

 . لتصل إىل التركيب الثماين املستقر  -أ

 .لتصل إىل التركيب الرباعي  -ب

 .لتصل إىل التركيب اخلماسي  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : وتركيبه االلكتروين )  ١١( تكافؤ عنصر الصوديوم حيث أن عدده الذري  -٢٥

١S٢  ٢S٢  ٢p٣  ٦S١  Na :             

 )  .٣+( -أ

 ) .  ٢   (+ -ب

 ).  ١-( -ج

 )  . ١ +( -د

 : يسمى اال اإللكتروين األخري  -٢٦

 .جمال الالتكافؤ  -أ



 ٢٩٦

 .جمال التكافؤ  -ب

 . معا ) أ و ب (  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د 

 :  حدد مفهوم التكافؤ بأنه  -٢٧

و تكتسبها أو تشارك ا ذرة العنصر أثناء التفاعل ، لكي تصـل إىل التركيـب املسـتقر    عدد اإللكترونات اليت تفقدها أ -أ
 .املماثل ، لتركيب أقرب غاز نادر إليه 

عدد اإللكترونات اليت تفقدها فقط ا ذرة العنصر أثناء التفاعل ، لكي تصل إىل التركيب املستقر املماثـل ، لتركيـب    -ب
 .أقرب غاز نادر إليه 

إللكترونات اليت تكتسبها فقط ذرة العنصر أثناء التفاعل، لكي تصل إىل التركيب املستقر املماثل ، لتركيب أقرب عدد ا -ج
 .  غاز نادر إليه 

 . ال شيء مما سبق  -د

 :صنفت العناصر يف اجلدول إىل مناطق تبعا للمجال اإللكتروين األخري  -٢٨

 .عناصر رئيسية أو متثيلية  -أ

 ية عناصر انتقال -ب

 .عناصر انتقالية داخلية  -ج

  . مجيع ما سبق  -د

 : تعيني تفاوت العناصر يف نشاطها الكيميائي  -٢٩

 .يعود ذلك إىل التركيب اإللكتروين ملستوى الطاقة األول لكل عنصر  -أ

 .يعود ذلك إىل التركيب اإللكتروين ملستوى الطاقة الثاين لكل عنصر  -ب

 . لكتروين ملستوى الطاقة األخري لكل عنصر يعود ذلك إىل التركيب اإل -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

        ١٤ Siاملنطقة اليت ينتمي إليها العنصر اآليت  -٣٠

 .اليسرى  -أ

 .الوسطى  -ب

 . اليمىن  -ج



 ٢٩٧

 . السفلى  -د

 :  مفهوم النشاط الكيميائي هو  -٣١

 .تصل إىل االستقرار  النشاط الكيميائي للعنصر يدفع ذرات العنصر للتفاعل كي -أ

 .النشاط الكيميائي للعنصر يدفع ذرات العنصر للتفاعل كي تصل إىل الإلستقرار -ب

 .النشاط الكيميائي للعنصر يدفع ذرات العنصر للتفاعل فقط  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : تصنف العناصر يف اجلدول الدوري بشكل عام إىل  -٣٢

 .فلزات  -أ

 .والفلزات  -ب

 .ت والفلزات وأشباه الفلزات فلزا -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 :  نشاط اموعة األوىل يزداد بزيادة العدد الذري  -٣٣

 .ألنه كلما زاد العدد الذري زاد عدد مستويات الطاقة الرئيسية فيزداد النشاط  -أ

 .ألنه كلما زاد العدد الذري قل عدد مستويات الطاقة الرئيسية فيزداد النشاط  -ب

 . ألنه كلما زاد العدد الذري ال تؤثر مستويات الطاقة الرئيسية فيزداد النشاط  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 :  أهم فوائد اجلدول الدوري  -٣٤

 .تصنيف العناصر -أ

 .التعرف على خواص العناصر   -ب

 .تسهيل دراسة العناصر كمجموعات  -ج

 .مجيع ما سبق  -د

 : باملوجب عند الفقد وبالسالب عند االكتساب يشار إىل تكافؤ العنصر  -٣٥

 . للوصول إىل حالة اإلستقرار املشابه لتركيب الغازات اخلاملة  -أ

 . للوصول إىل حالة الالستقرار املشابه لتركيب الغازات اخلاملة  -ب



 ٢٩٨

 . معا ) أ و ب (  -ج

              .                                               ال شيء مما سبق  -د

 : مفهوم الرابطة األيونية هي  -٣٦

 .قوة ناجتة من جتاذب كهربائي بني األيون املوجب واأليون السالب  -أ

 .قوة ناجتة من جتاذب كهربائي بني األيون املوجب واأليون املوجب  -ب

 .قوة ناجتة من جتاذب كهربائي بني األيون السالب واأليون السالب  -ج

 . سبق ال شيء مما  -د

 :  التوزيع اإللكتروين له ، ورقم الدورة ، ورقم اموعة ، والتكافؤ على التوايل  ١٠  Neالعنصر -٣٧

 .، الدورة الثانية ، اموعة الثامنة ، التكافؤ صفر   ٢p٦  ٢S٢  ١S٢  -أ

 . ، الدورة الثامنة ، اموعة الثانية ، التكافؤ صفر  ٢p٥ ٢S٣ ١S٢   -ب 

 .، الدورة األوىل ، اموعة الثامنة ، التكافؤ صفر  ٢S٢  ٢p٦  ١S٢ -ج  

 .ال شيء مما سبق  -د

 :  جند أن نشاطها يقل كلما زاد العدد الذري يف اموعة بسبب ) اهلالوجينات ( بالنظر إىل اموعة السابعة  -٣٨

 .ونات زيادة عدد املستويات الرئيسية وبالتايل تزداد قوة جذب النواة لإللكتر -أ

 .زيادة عدد املستويات الرئيسية وبالتايل تقل قوة جذب النواة لإللكترونات  -ب

 .زيادة عدد املستويات الرئيسية وبالتايل ال تتأثر قوة جذب النواة لإللكترونات  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٩٩

 : الشكل الذي ينطبق عليه تكون الرابطة يف كلوريد الصوديوم  -٣٩

  -أ

 

  -ب

 .معا ) أ و ب (  -ج

 . ال شيء مما سبق  -د

 : سبب تكون الرابطة األيونية عادة بني فلز وال فلز  -٤٠

ألن الفلز يفقد إلكترون أو أكثر وتظهر عليه شحنات موجبة والال فلز يكتسب إلكترون أو أكثر وتظهر عليه شـحنات   -أ
 . سالبه 

شحنات سالبة والال فلز يكتسب إلكترون أو أكثر وتظهر عليه شـحنات   ألن الفلز يفقد إلكترون أو أكثر وتظهر عليه -ب
 .موجبه 

 . معا ) أ و ب (  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د



 ٣٠٠

 : تكونت الرابطة التسامهية يف فلوريد اهليدروجني نتيجة ملسامهة  -٤١

 .بالتايل وصال لتركيب املستقركل من ذرة اهليدروجني وذرة الفلور بإلكترون واحد من الكترونات اال األخري ، و -أ

 .كل من ذرة اهليدروجني وذرة الفلور بإلكترون واحد من الكترونات اال األول ، وبالتايل وصال لتركيب املستقر  -ب

 . معا ) أ و ب (  -ج

 .ال شيء مما سبق  -د

 : عدد الرابطة التسامهية اليت تتوقع أن تكوا ذرات العناصر للهيدروجني  –٤٢

 .سة روابط مخ -أ

 .ثالثة روابط  -ب

 .رابطتان  -ج

 .                                                          رابطة واحدة  -د

 مت حبمد اهللا                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٠١

 بةرمز االجا رقم السؤال رمز االجابة رقم السؤال

 د ٢٢ أ ١

 أ ٢٣ د ٢

 أ ٢٤ ج ٣

 د ٢٥ أ ٤

 ب ٢٦ أ ٥

 أ ٢٧ ب ٦

 د ٢٨ ب ٧

 ج ٢٩ أ ٨

 ج ٣٠ د ٩

 أ ٣١ أ ١٠

 ج ٣٢ د ١١

 أ ٣٣ أ ١٢

 د ٣٤ ج ١٣

 أ ٣٥ د ١٤

 أ ٣٦ ج ١٥

 أ ٣٧ د ١٦

 ب ٣٨ أ ١٧

 أ ٣٩ ب ١٨

 أ ٤٠ د ١٩

 أ ٤١ أ ٢٠

 د ٤٢ أ ٢١

 

 

 



 ٣٠٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )١١(ملحق رقم 



 ٣٠٣

 CDعلى ) الترتيب الدوري للعناصر: ( ملعلم الفص الرابع دليل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٠٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )١٢(ملحق رقم 



 ٣٠٥

 

 

   

 

 

                                 

 



 ٣٠٦

 



 ٣٠٧

 

 
 



 ٣٠٨

 

 

 

 

 CDموقع الباحثة على االنترنت مرفق مع دليل املعلم على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )١٣(ملحق رقم 


