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دادإـع
     

 التعليم وتكنولوجيا التدريس وطرق املناهج أستاذ
 الزقازيق جامعة الرتبية كلية

 املساعد التعليم وتكنولوجيا التدريس قوطر املناهج أستاذ
 الزقازيق جامعة -الرتبية كلية

    

فاعليذإ لةذدادلا لةذد ليي يإ لدذدةلم لدسةفذ ت فذع يهسيذإ فوذاال  ي  يذ  هدفت هذه  لددالةذإ يدذع فة فذإ 
، وددحقيذذه هذذهل لدوذذدا ةذذةت لددالةذذإ إلعذذدل ييالفيذذه لدصذذ  لد ذذا ع ل يلدسصذذا ا لد يسيذذإ فذذع لدلرذذإ لدة  يذذإ دذذد

 لدحاديإ دإلجابإ عن لددادع:
فا ص اة ف ض عا  وحدة )لخد لعا  ولكدشافا ( لدسق اة علع يالفيه لدص  لد ا ع لإلعدل ي ولدسصذاةإ   -1

 فع ض ء لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت؟

 ؟  لد ا ع لإلعدل يددي يالفيه لدصلدسصا ا لد يسيإ فع لدلرإ لدة  يإ فا فواال  ي  ي    -2

دسوذذذاال  ي  يذذذ  لدسصذذذا ا  ي يهسيذذذإ لء لء لدسوذذذاا  عديذذذس لةذذذدادلا لةذذذد ليي يإ لدذذذدةلم لدسةفذذذ ت فذذذ فذذذا فذذذا   -3
 ؟يلإلعدل  علدلرإ لدة  يإ ددي يالفيه لدص  لد ا  علد يسيإ ف

  دسوذذذاال  ي  يذذذ علدسة فذذذلد ا ذذذ  يهسيذذذإ يحصذذذي   عفذذذا فاعليذذذإ لةذذذدادلا لةذذذد ليي يإ لدذذذدةلم لدسةفذذذ ت فذذذ  -4
 ؟يلإلعدل  عيالفيه لدص  لد ا  يلدسصا ا لد يسيإ دد

لدلرذذإ لدة  يذذإ دذذدي يالفيذذه  فذذا ة فذذعلددحصذذي  يهسيذذإ  عةذذد ليي يإ لدذذدةلم لدسةفذذ ت فذذلفذذا فاعليذذإ لةذذدادلا   -5
 ؟يلإلعدل  علدص  لد ا 

عيهذذذإ ، ويك  ذذذت دد  يبذذذع او لددصذذذسيم تذذذبإ لدد  يبذذذعوليبةذذذت لدباح ذذذإ لدسذذذهوا لد صذذذ ع لددحليلذذذع  ولدسذذذهوا ل
( يلسيذذذهلن فذذذن يالفيذذذه لدصذذذ  لد ذذذا ع لإلعذذذدل ي بسداةذذذإ لدهصذذذ  لإلعدل قذذذإ  هذذذين لددابةذذذإ إل لاة فذذذاي ت 60لددالةذذذإ فذذذن)

لددةليسيإ بسحافظذإ لدشذ ييإ، ويذد لةذدادفت لدباح ذإ يامسذإ بسوذاال  ي  يذ  لدسصذا ا لد يسيذإ فذع لدلرذإ لدة  يذإ لد لجذ  
ولخدبذذاا يحصذذي  لد ا ذذ  لدسة فذذع دسوذذاال  ي  يذذ  لدسصذذا ا لد يسيذذإ ، ي لف هذذا دذذدي يالفيذذه لدصذذ  لد ذذا ع لإلعذذدل ي، 

، ويذم يطبيذه هذه  لدسواال  ي  يذ  لدسصذا ا لد يسيذإ ولخدباا يحصيلع فع فا ة لدلرإ لدة  يإ ، و طايإ فالحظإ لء لء
ي ؛ ويذذد ا علذذع يالفيذذه لدصذذ  لد ذذا ع لإلعذذدل 2017/2018لء ول  فذذع لد صذذ  لددالةذذع لد ذذا ع فذذن لدةذذاا لددالةذذع

 أتاا   داما لددالةإ يدع ، فاعليإ لةدادلا لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت فع يهسيإ ك  فن:
 لد ا   لدسة فع دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ فع لدلرإ لدة  يإ.  -1

 لد ا   لء لمع دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ فع لدلرإ لدة  يإ.  -2

 إ.لددحصي  لدسة فع فع فا ة لدلرإ لدة  ي  -3

وفذع ضذ ء هذه  لدهدذاما يذدفت لدباح ذإ ف س عذإ فذن لدد صذيا  لددذع قسفذن لاةذد ا ة فهوذا فذع يطذ ي   
فذذذهوا لدلرذذذذإ لدة  يذذذذإ ددالفيذذذه لدصذذذذ  لد ذذذذا ع لإلعذذذذدل ي بادسذذذدلات لدحف فيذذذذإ فذذذذع ضذذذ ء لددقهيذذذذا  لدحد  ذذذذإ ف ذذذذ  

 لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت.
 ، ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ فع لدلرإ لدة  يإ.لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت  الكلمات املفتاحية:
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ف ذذا   عفذذ تذذافالن ولخذذ  لدقذذ ع لدةشذذ ين و دلقذذإ لدقذ ع لد لحذذد ولدةشذذ ين يقذذدفان آ عتذود لدةذذادم فذذ
فسذا ،  يبطذإ بذسدبذ لفا لدس  ول لدكسبيذ ي ف ذا  لةذدادلا  عيكه د جيا لدسةل فا  ولايصاا ، وخاصإن فذ

لدسةل فذا  بهذو دإ  عيحقيه أهذدلا لدذدةلم دذدل لدسدةلسذين؛ فذيسفن لدحصذ   علذ عكاع دس أث  كبي  ف
يدسيذذذا بادةد ذذذد فذذذن لداصذذذام   عولددذذذ، ففذذذاع فذذذن خذذذال  تذذذبفإ لإل د  ذذذت يويذذذت وأ يويهذذذ  فذذذع أ
 .إ ولدسفا يإي ة  فهوا أ لة فةادإ وي يإ ا يةد ا بادحدو  لدافا ي عولدسسيال  لدد

وفذذا لددطذذ ال  لد ذذا ة فذذع ف ذذا  يكه د جيذذا لددةلذذيم  وذذ   لد ذذ اة لد يسيذذإ ولددذذع يسيذذا  
ايذب  فهذس لدك يذ  بادةسليذإ لبةد  فن لداصام  فن أهسوا ي في  فصذا ا ايسيذإ ولةذةإ وفده عذإ 

لدقذذذذذذ لفير ولدد جسذذذذذذإ   لدس ذذذذذذال  لإلدكد و يذذذذذذإ  تذذذذذذبفإ لإل د  ذذذذذذت وخذذذذذذدفايوا) لددةليسيذذذذذذإ فهوذذذذذذا:
  و ذ لفا لدسحا ثذإ  ولدسفدبذا  لد يسيذإ  لإلدكد و يذإ ولددوايا   ولدب يد لإلدكد و ع  دكد و يإلإل

كذاع دوذا لدذدوا  ولددذعلدسدةذد ة ولدسادل ذإ أ ذ ل  لدسصذا ا لد يسيذإ فذن  هاوةي   (ولدكد  لإلدكد و يإ
فصذذا ا يلذذإ  فذذع لدسادل ذذإ ولددذذع يس لذذتفذذن لدسشذذفال  لددةليسيذذإ  يق ذذا  لدحلذذ   دك يذذ    لدكبيذذ  فذذع
، لدسةلم ويالفيه  وصة  إ لدد لص   ين،  ق  عد  لدسةلسينو ك  ة أعدل  لددالفيه  و ، لدسةل فا 
و قلوذا بهذو دإ و هذ عإ فذا يففا يذإ يح يلوذا فذن تذف  يدذع  فوذم لدسذا ة لدةسليذإ وح ظوذاوصة  إ 

لددلسيذذذذه فذذذذن  فذذذذن فوذذذذاا لدذذذذدةلم وأ شذذذذطدس دكذذذذ    آخذذذذ  فذذذذا يذذذذ في  لد يذذذذت ولد وذذذذد ولددكل ذذذذإ دك يذذذذ   
 (2009،35،،حهن عبد لدةاطعولدسةلم.)لدهيد عبد لدس دع

باةذدادلا لددقهيذا  لدحد  ذإ ففذاع لددذداير ولددةليم لدسةف ت ه  يةلم قحذ  فيذس لددذداير 
بذذادط ا لددقليدقذذإ حيذذط لايبطذذت بشذذف  أةاةذذع  دقهيذذإ لد يذذد   فذذن خذذال  يقذذدقم لدذذداوت لددةليسيذذإ 

لع جهب ل دبا  لددالفيه وإثااة  لفةيدوم  حذ  عسليذإ لدذدةلم فوع يق ا ع، فه لإ بادص    ولدص اة
فسذذذا ةذذذاعد علذذذع ي جيذذذإ ، ويقذذذدقم لدسحدذذذ ي لدةلسذذذع بشذذذف   دهاةذذذ  فذذذا فادلذذذ  لدس لحذذذ  لدةس يذذذإ

أ ظذذاا لدذذه ن لةذذدادف ل هذذه  لاةذذد ليي يإ اخديذذاا لد يذذد   لددةليسذذع ك ةذذيلإ يةليسيذذإ يهذذاعد فذذع 
س ج  فن لدةسليإ لددةليسيإ فن خال  َفوم لددالفيذه دلسحدذ ي ي  از عسليإ لددةلم ويحقيه لدودا لد

 (Ronchetti,M,2010)لدةلسع بشف  أفض . 
لدحذذادع يهسيذإ فوذاال  ي  يذذ  لدسصذا ا لد يسيذذإ  بحذطدهذذاو  لد علذع فذذا ةذبه فهذ ا  لن و هذاء

لدذدةلم  يإلةذد ليي فع لدلرإ لدة  يإ وادك فن خال  لةدادلا لددقهيا  لدحد  إ دإل د  ت وأخ  بادذهك  
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يةدسذذذد علذذذع لةذذذدادلا  إع فك يذذذس و بهذذذاطأ ذذذال   دشذذذف  يا  لدسةفذذذ ت حيذذذط  بذذذ ز كس وذذذ ا حذذذد ط ا
لةل ب يدايهع حد ط يامم علذع لدد  يذ  لءف ذ  دلدقهيذا  لدحد  ذإ ولددذع يدذيم دلسةلذم يعذدل  لدذداوت 

لدحصذذذإ  فذذذن خذذذال  فقذذذاطا لد يذذذد   ويقذذذدقسوا دلدالفيذذذه دالطذذذال  عليوذذذا فذذذع لدسهذذذا  وياصذذذي  ويذذذت
 (2015 )فود أبا سع، دلسهايشا  ولدح لال  لدسدةلقإ باد يد   ويقدقم لددرهقإ لد لجةإ.

:

 جنس ااتامراافتدظاج ا اااادعس ااف تاايااا تدج ة تادعاا اةمادعسافاا  اعاادماافاعفية ااتادااا   د ا
ا؟يدإلي د ايدعتقس تاعيادعةغتادعاتب تاع ياجالم ذادع اادعثفن

اذدادعسؤدلاي طةبادإلجفبتايةيادألائةتادعفتي تادع فع ت:وعإلجفبتايناه
فذذذا صذذذ اة ف ضذذذ عا  وحذذذدة )لخد لعذذذا  ولكدشذذذافا ( لدسقذذذ اة علذذذع يالفيذذذه لدصذذذ  لد ذذذا ع  -1

 لإلعدل ي ولدسصاةإ فع ض ء لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت؟

 ؟ يددي يالفيه لدص  لد ا ع لإلعدللدسصا ا لد يسيإ فع لدلرإ لدة  يإ فا فواال  ي  ي   -2

دسوذذاال  ي  يذذ   ي يهسيذذإ لء لء لدسوذذاا  عفذذا فاعليذذس لةذذدادلا لةذذد ليي يإ لدذذدةلم لدسةفذذ ت فذذ -3
 ؟يلدلرإ لدة  يإ ددي يالفيه لدص  لد ا ى لإلعدل  علدسصا ا لد يسيإ ف

دسواال  ي  ي   عيهسيإ لددحصي  لدسة ف عفا فاعليإ لةدادلا لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت ف -4
 ؟يلإلعدل  عالفيه لدص  لد ا ي يلدسصا ا لد يسيإ دد

لدلرذإ  فذا ة فذعلددحصذي  لدسة فذع يهسيذإ  عةذد ليي يإ لدذدةلم لدسةفذ ت فذلفا فاعليذإ لةذدادلا  -5
 ؟يلإلعدل  علدة  يإ ددي يالفيه لدص  لد ا 

 عياض ءان فئجادع تدافظاودعبح ثادعسفبقتايق تحادعبحثادعحفعيادعفتوضادع فع ت:

 ذذذين فد ةذذذطع  اجذذذا  يالفيذذذه لدس سذذذ عدين ( 0.05( ل  يحصذذذاميان عهذذذد فهذذذد ي   جذذذد فذذذ ا  -1
)لدضذذابطإ ولدد  يبيذذإ( فذذع لددطبيذذه لدبةذذدي دبطايذذإ فالحظذذإ لد ا ذذ  لدسوذذااي ء لء فوذذاال  

 ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ دصادم يالفيه لدس س عإ لدد  يبيإ.

الفيذذذذه لدس س عذذذذإ (  ذذذذين فد ةذذذذطع  اجذذذذا  ي0.05  جذذذذد فذذذذ ا  ل  يحصذذذذاميان عهذذذذد فهذذذذد ي) -2
لدد  يبيذذإ فذذع لددطبيقذذين )لدقبلذذذع ولدبةذذدي( دبطايذذإ فالحظذذذإ لد ا ذذ  لدسوذذااي ء لء فوذذذاال  

 ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ دصادم لددطبيه لدبةدي.
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 ذذذين فد ةذذذطع  اجذذذا  يالفيذذذه لدس سذذذ عدين  (0.05)  جذذذد فذذذ ا  ل  يحصذذذاميان عهذذذد فهذذذد ي  -3
خدبذذذاا يحصذذذي  لد ا ذذذ  لدسة فذذذع دسوذذذاال  )لدضذذذابطإ ولدد  يبيذذذإ( فذذذع لددطبيذذذه لدبةذذذدي دال

 ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ دصادم يالفيه لدس س عإ لدد  يبيإ.

(  ذذذذين فد ةذذذذطع  اجذذذذا  يالفيذذذذه لدس س عذذذذإ 0.05  جذذذذد فذذذذ ا  ل  يحصذذذذاميان عهذذذذد فهذذذذد ي) -4
لدد  يبيإ فع لددطبيقين )لدقبلع ولدبةدي( اخدباا يحصي  لد ا   لدسة فع دسواال  ي  يذ  

 سيإ دصادم لددطبيه لدبةدي.لدسصا ا لد ي

(  ذذذين فد ةذذذطع  اجذذذا  يالفيذذذه لدس سذذذ عدين 0.05  جذذذد فذذذ ا  ل  يحصذذذاميان عهذذذد فهذذذد ي) -5
)لدضذذذابطإ ولدد  يبيذذذإ( فذذذع لددطبيذذذه لدبةذذذدي دالخدبذذذاا لددحصذذذيلع لدسة فذذذع فذذذع فذذذا ة لدلرذذذإ 

 لدة  يإ دصادم يالفيه لدس س عإ لدد  يبيإ.

 ذذذذين فد ةذذذذطع  اجذذذذا  يالفيذذذذه لدس س عذذذذإ  (0.05  جذذذذد فذذذذ ا  ل  يحصذذذذاميان عهذذذذد فهذذذذد ي) -6
لدد  يبيإ فع لددطبيقين )لدقبلع ولدبةدي( دالخدباا لددحصيلع لدسة فع فع فا ة لدلرإ لدة  يذإ 

 دصادم لددطبيه لدبةدي.

ادعحفعياإعيادع اتفايةي:اعبحثه فاد
الزا ي لف هذا دذدي يالفيذه لدصذ  يحد د فواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ فع لدلرذإ لدة  يذإ لدذ -1

 لد ا ع لإلعدل ي.

 ي لدسوذذذاا  لةذذذدادلا لةذذذد ليي يإ لدذذذدةلم لدسةفذذذ ت فذذذع يهسيذذذإ لء لء إفاعليذذذلددحقذذذه فذذذن فذذذدي  -2
 دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ فع لدلرإ لدة  يإ ددي يالفيه لدص  لد ا ع لإلعدل ي.

لدسة فذع  لد ا   فع يهسيإ يحصي  فاعليإ لةدادلا لةد ليي يإ لددةلم لدسةف تلددة ا علع  -3
 يالفيه لدص  لد ا ع لإلعدل ي. يدد فع لدلرإ لدة  يإ دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ

 فذذعلددحصذذي  لدسة فذذع يهسيذذإ  عةذذد ليي يإ لدذذدةلم لدسةفذذ ت فذذللةذذدادلا لددةذذ ا علذذع فاعليذذإ  -4
 ي.لدلرإ لدة  يإ ددي يالفيه لدص  لد ا ى لإلعدل  فا ة

ا:ياأنرفعاعبحثادعحفعيج ضحاأهس تاد
ةدضذذي  ب ةذذدلن يكه د جيذذان فذذع لدةسليذذإ لددةليسيذذإ ولدسدس لذذإ فذذع يبهذذع لةذذد يي يإ حد  ذذإ ي سفذذن  -1

لدسدةلم فن لاةد ا ة فن لددقهيا  لدحد  إ ويهسع ددقس فواال  ي  ي  لدسصذا ا لد يسيذإ فذع 
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لذذع   هذذس بادبحذذط عذذن لدسةل فذذا  بصذذ اة الييذذإ لدلرذذإ لدة  يذذإ دذذد سفن لدسذذدةلم فذذن لإلعدسذذا  ع
 ويايد فن  لفةيدس  ح  لددةلم.

يقذذدقم لةذذد ليي إ يامسذذإ علذذع لدذذدةلم لدسةفذذ ت ددذذداي  يالفيذذه لدصذذ  لد ذذا ع لإلعذذدل ي علذذع  -2
 فواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ فع لدلرإ لدة  يإ.

لدحد  ذإ فذع يذداير فذا ة  ل دكاا ط ا يدايهيإ حد  إ يامسذإ علذع لاةذدادلا لءف ذ  دلدقهيذا  -3
)لدلرذذإ لدة  يذذإ( بادس حلذذإ لإلعدل قذذإ ولدذذهي يذذد   ذذد ي يدذذع زيذذا ة  لفةيذذإ لددالفيذذه ددالةذذإ لدسذذا ة 

 وزيا ة  شاطس فع لدص  لددالةع.

ادعح و ادع فع ت:ايدعحفعيايةابحثق  تادعد
عذذذدل ي ويذذذم يقهذذذيسوم يدذذذع ف س عذذذإ عيهذذذإ فذذذن يالفيذذذه لدصذذذ  لد ذذذا ع لإل: دعحااا و ادعبةااات ت -1

وف س عذذإ ي   يذذذإ  اةذذت باةذذذدادلا لةذذد ليي يإ لدذذذدةلم ، ضذذابطإ و اةذذذت بادط يقذذإ لددقليدقذذذإ
 .لدسةف ت  ظ لن دسهاةبإ لدسواال  لدسهدادفس ددالفيه لدص  لد ا ع لإلعدل ي

ليدصذذ   لددالةذذإ لدحاديذذإ علذذع خسذذر فوذذاال  اميهذذإ دلسصذذا ا لد يسيذذإ وهذذع ي شذذاء حهذذاب  -2
وإ شذذاء يهذذاة علذذع ف يذذا لدي ييذذ ب ، (Gmail)ولدب يذذد لادكد و ذذع  (Google)ع ج جذذ  علذذ
(YouTube) ،ولدبحذذذط لإلدكد و ذذذع عذذذن لدسةل فذذذا ، ولةذذذدادلا ويصذذذ م تذذذبفإ لإل د  ذذذت ،

 ولةدادلا لدواي  لدهقا .

ليدص  لدسحد ي لدةلسع ددطبيه ي   إ لددالةإ علع وحدة )لخد لعا  ولكدشذافا ( فذن فقذ ا  -3
 ا(.2017/2018لدة  يإ دلص  لد ا ع لإلعدل ي ولدسق اة عليوم بادةاا لددالةع ) لدلرإ

: يم يطبيه هه  لددالةذإ علذع عيهذإ فذن يالفيذه لدصذ  لد ذا ع لإلعذدل ي بسداةذإ دعح و ادعسففن ت -4
 لدهص  لإلعدل قإ  هين لددابةإ إل لاة فاي ت لددةليسيإ   بسحافظإ لدش ييإ فق  ييافإ لدباح إ.

 حظإ لد ا   لدسوااي دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ فع لدلرإ لدة  يإ.بطايإ فال -5

 لخدباا يحصيلع فع لد ا   لدسة فع دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ فع لدلرإ لدة  يإ. -6

لخدبذذذذذاا يحصذذذذذيلع فة فذذذذذع فذذذذذع فذذذذذا ة لدلرذذذذذإ لدة  يذذذذذإ فذذذذذع ضذذذذذ ء لدسهذذذذذد يا  لدسة فيذذذذذإ لدداديذذذذذإ 
 )لددهك  لد وم لددطبيه(.



          احلميد عبد أ/ رمحة ،حممد د/ سوزان،عبداحلميد حجازىأ.د/ 
 

 546 

( يلسيذذه فذذن يالفيذذه لدصذذ  لد ذذا ع لإلعذذدل ي بسداةذذإ لدهصذذ  60يك  ذذت عيهذذإ لددالةذذإ فذذن )
 يلسيذهلن  (30)ف سذ عدين  عيم لخديذااهم بط يقذإ عشذ لميإ فذ زعين علذ لإلعدل قإ  هين بسحافظإ لدش ييإ

 -إل لاة فذذذاي ت لددةليسيذذذإلدهصذذذ  لإلعدل قذذذإ  هذذذين لددابةذذذإ  دكذذذ  ف س عذذذإ لدذذذه ن  داةذذذ ع فذذذع فداةذذذإ
اا. (2017/2018)فن لدةاا لددالةع لد ا ع فق  ييافإ لدباح إ فع لد ص   لدش ييإ بسحافظإ

يم يحد دها فن خال  لإلطاا لدهظ ي ولء  يا  ولددالةا  ولدبح ث لدهابقإ ال  لدصلإ 
ابس ض   لدبحط، و يا وا علع لدهح  لددادع:

 :(Flipped Learning Strategy) التعلم املعكوساتيجية اسرت  -1
لةد ليي يإ يةليسيإ يدس كذا حذ   لددلسيذه ويةدسذد  وابأ  واع ف"(:2016،30ي،أبفنسعر ا)
 عفذ، فهذازدوم علدذدةلم فذ ي فحدذ   عطال  علبحيط قق ا لددالفيه باا، ج لءل  لدددايريعلع يل  

 . "هه  لدسا ة علدرهقإ لد لجةإ ويطبيه فا يةلس   فلدسةلم  يئإ لد ص  وويت لدحصإ د عءويحين    
يدكذذ ع فذذن ف س عذذإ  ةذذد ليي يإ يةليسيذذإل راافادعبفةثااتاإجتدئ ااف اعغااتضادعبحااثاب نرااف:اتعجوا
باحذذذط عذذذن  عيدذذذيلسيذذذه لدصذذذ  لد ذذذا ع لإلعذذذدل ي دلسيذذذه ويدحذذذ   فيوذذذا لديدس كذذذا حذذذ    يجذذذ لءل 

 علدةلس ي لدسحد   عطال  علدلسيه بااحيط قق ا لد، لدسصا ا لد يسيإ ي  ي لدسةل فإ فن خال  
وي جيذذإ  ةذذدة فهذذبقان  دقذذدقم لددرهقذذإ لد لجةذذإ وحذذ  لءةذذئلإ ولء شذذطإ لدس   مقذذ ا لدسةلذذيو  لدسهذذا  عفذذ

 فسا قةاز فوم لدسا ة لدةلسيإ. علددالفيه ويطبيه فا يةلس    لخ  لد ص  لددالة

 :(Digital Resources) املصادر الرقمية  -2

"بأ وذذذا يلذذذك لد ثذذذامه لددذذذع يكذذذ ع  :يتع رااافا(936،2015 فئ ااات،يتع رااافا)ج يةاااتادع ح
فح   إ علع تف  يدكد و ع ولددع  دم ي لايوا وح ظوا وإياحدوا دلسهد يد ن بشف  يدكد و ع عن 

ا.ط يه لدكسبي ي  و اةدادلا تبفإ لإل د  ت"
ا لةذدادل عيةدسذد علذ عيلذك لدسصذا ا لددذب نراف:ااعغاتضادعبحاثاإجتدئ اف اادعبفةثتارفوجاتع

لددقهيذذذا  لدحد  ذذذإ فذذذع لددذذذداير ولددذذذع يحدذذذ ي علذذذع فةل فذذذا  و يا ذذذا  يذذذم ياايهوذذذا بشذذذف  ايسذذذع 
ولدذذهل  وذذدا يدذذع فهذذاعدة لددالفيذذه دلحصذذ   علذذع لدسحدذذ ي ،  دهاةذذ  فذذا لددطذذ ا لددكه دذذ جع

لدةلسذذع فذذع صذذ اة ايسيذذإ ا قسفذذن لدحصذذ   عليوذذا يا باةذذدادلا فح كذذا  لدبحذذط أثهذذاء لةذذدادلا 
اددةلم لدسةف ت فع لددةلم.لةد ليي يإ ل
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 اسرتاتيجية التعلم املعكوسأواًل: 

لدسهدحدثا  لددكه د جيإ و خذ   لدةذادم  عط أ  عل عأع لددط ال  لدسهدس ة ولدحد  إ لدد
ةلسذذذين ولددالفيذذذه لدس دكذذذ   فذذذنهذذذ  ولدةشذذذ ين قَ  يفذذذع  واقذذذإ لدقذذذ ع لدحذذذا  عف حلذذذإ لدةصذذذ  لد يسذذذ

فسذا ، دهكيذإولدوذاي  لدهقذا  ولءجوذاة ل، تبفإ لإل د  ذتلةدادلا ف   هه  لددقهيا  لدحد  إ وفهوا: 
ةو دإ لدد لص  ولإليصا  بشف   لمذم وفهذدس ، وييهذي  لدةسليذإ لددةليسيذإ فذن خذال   عةاعد عل

 يفسذا أ ، عا لددكه دذ جلدهظذاو  ي لدهظذاا لدد  ذ   لذ     ذينا  دي  ي  ف ذ  هذه  لددقهيذا  بشذف  فة ذ
 و ا أتفا  فادل إ وفده عإ دلدةلم باةدادلا لددقهيذا  لدحد  ذإ فظوذ   لةذد ليي يا  لدذدةلم  عيد

 ولةد ليي يا  لددةلم لدسدفا ولةد ليي يا  لددةلم لدسةف ت.ع، لإلدكد و 
عفذذذر ط يقذذذإ لددذذذداير لددقليدقذذذإ  ذذذين لدصذذذ  ولدسهذذذا   عيع فكذذذ ة لدذذذدةلم لدسةفذذذ ت يقذذذ ا علذذذ

 ذدم عسلذس فذع لدسهذا  وأع فذا  ذدم  عه ك  فهوا  وا لآلخ ، فإع فا  دم عسلس  لخذ  لدصذ  لددالةذيأخ  د
فسذا قضذسن فاعليذإ لدطذالب وفشذااكدوم فذع عسليذإ  ععسلس فع لدسها   دم عسلس  لخذ  لدصذ  لددالةذ

وذذا فذذع ة فهي  يذذ  لددقهيذذا  لدحد  ذذإ دإلةذذد ا  عفذذاددةلم لدسةفذذ ت لةذذد ليي يإ يةليسيذذإ يقذذ ا علذذ، لدذذدةلم
باحذذط باةذذدادلا هذذه  لددقهيذذا  عهذذد لدقيذذاا بةسليذذإ لدذذدةلم ع لدذذدةلم حيذذط فذذن خالدوذذا  دحذذ   لددلسيذذه يدذذ

 .عيهسيإ فواال  لددةلم لدهليى ولدد كي  لدهايد ولددةلم لددةاو  عفسا قهاعد عل عخااج لدص  لددالة
   لخذذذذذ لدةلذذذذذم لدسةفذذذذذ ت ولجوذذذذذت يطبيذذذذذه عفذذذذذن لدصذذذذذة  ا  لددذذذذذويذذذذذد  ذذذذذ ز  ف س عذذذذذإ 

 ع عم ي  يذ  لددكه د جيذا فذ علد ةم فن أع هه  لاةد ليي يإ يق ا عل علدسدةها  لددةليسيإ عل
تذاا  ألدسدةلسين ويداليوم وفي دوم وههل فا  وا   لةدادلفايس بإحدياجا ، لددةليم ولددةلم ععسليد
-2015،196،لدشذذذ فاععذذاط  ) و (Bram,2013,6بةذذا لددالةذذذا  ف ذذ :  الةذذإ  ذذذ لا) سيديذذ

( Frydenberg,2013,3) وف يذذذذذذذد ب   (Mombourquetto,2014,69) وف فب اكدذذذذذذذ  (179
بةا لدسةلسذين عذن ي  يذ  لددقهيذا  لدحد  ذإ ولددةافذ  فذا ف ذ  هذه   ع عدا يداةولددى يدكد عل
لدسايد  عيد كسا يحداجدطل  فواال  يدايهيإ جد دة دم قةودها لدسةلسين ي عولدد، لدب لفا لدااصإ

يكاةذذذذذ  بةذذذذذا لددالفيذذذذذه أو ي شذذذذذرادوم عهذذذذذد لةذذذذذدادلا ف ذذذذذ  هذذذذذه   كذذذذذهدك، فذذذذذن لد وذذذذذد ولددذذذذذداي 
كسذا ، واصة  إ يطبيق عيد يلاةد ليي يإ أو عدا ي لف  خدفا  لإل د  ت عهد لدبةا لآلخ   د 

ا يي ةذ فذع فدلاةذها ء وذا يذد يةسذ  علذعأع ههاك يا ا فن يطبيه لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت 
 ك ة يحس  فهئ ديإ يةلسوم.لد   ة  ين لددالفيه وياليوم عن ف
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لدذذذدةلم  عشذذذ ةوم علذذذيافذذذا يحصذذذي  لددالفيذذذه و  عهذذذوم فذذذي  لدذذذدةلم لدسةفذذذ ت  ولةذذذد ليي يإ
يبهذذت درذإ لدطادذذ   وادذذك ء وذا، ايذذد فذن  اجذذإ لدد لصذ  ولدد اعذذ   ذين لدسةلذذم ولددالفيذهيو ، علدذهلي
 عفذذ كبيذذ لن  لث ف يذذان حذذدأفذذن خذذال  ي  يذذ  لددقهيذذإ لدحد  ذذإ، فسذذا زل  فذذن  لفةيذذإ لددالفيذذه و  علد يسذذ

 ي جسذذذذذذذذاع ( و Stone,2012,5)ةذذذذذذذذد ع لدةسليذذذذذذذذإ لددةليسيذذذذذذذذإ وهذذذذذذذذهل فذذذذذذذذا أكذذذذذذذذد  عليذذذذذذذذإ  الةذذذذذذذذإ 
فيهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذداي ( و Alvarez,2012,4)لد ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاايا( و Bergmann,Sams,2012,2)وةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذافا

(Findlay,2013,142ولدد )فئذإ عس يذإ أييففا يإ لةدادلا لدذدةلم لدسةفذ ت فذا  عيشي  يد ع ،
فذا بط يقإ ف  ذإ يدهاةذ  فذا طبيةذإ وخصذام  لدسدةلسذين  عا يةليس ظا ع أي الة ي فحد  أي و 

 ففاع. يويت وأ يأ عيقدقم لددرهقإ لد لجةإ لد  ايس دوم ف علإلةدس لا ف

 عمليات التعليم والتعلم: هتمت بتوظيف اسرتاتيجية التعلم املعكوس يفإدراسات ثانًيا: 
ذ علدةد د فن لددالةا  لدهابقإ لدد يست ا  اةذد ليي يإ لدذدةلم لدسةفذ ت أكذد  لدذدوا لد ة 

 :واوفه، لدةسليإ لددةليسيإ عف
يهلي  لدض ء علع وجوإ  ظ  أعضذاء  عهدفت يد عولددا(Ocak,2010 تداتاأوكفكا)

أةذذداالن فذذن أعضذذاء هيئذذإ لددذذداير ( 73ويك  ذذت لدةيهذذإ فذذن )، لدويئذذإ لدددايهذذيإ بذذاددةلم لدسةفذذ ت
وأة    لدهداما عن ، لةدبا إ عف لددالةإويس لت أ ول  ، فع لددةليم لدةادع ب افةإ ةازي لدد كيإ

 لددداير باددةلم لدسةف ت.فاعليإ 
 لةذدادلا لد صذ   لدسهةفهذإ ددةايذا عهذدفت يدذ(اRozinah,2014أمفا تداتاتوز نافا)

( طادبذان فذن طذالب لدبفذاد اي ت جافةذإ 24ويك  ذت لدةيهذإ فذن )، لدذدةلم لدهشذ  لدسشااكإ ويةايا
وأةذذذذ    لدهدذذذذاما عذذذذن فاعليذذذذإ لةذذذذدادلا ، لةذذذذدبا إ عفذذذذ لددالةذذذذإ ويس لذذذذت أ ول ، لدةلذذذذ ا لدساديايذذذذإ

 .ددةايا لدسشااكإ ويةايا لددةلم لدهش لد ص   لدسهةفهإ 
فاعليذذإ  علددةذذ ا علذذ لةذذدودفت(ا2015ةاا نا تداااتا)ت اامادعسا ااذتحأمنادعقحطاافني،ايعاا

، بذا  لدسهذد ي لد ذافةعفن لدسةل فذايع دذدي طادلةد ليي يإ لدص  لدسقل ب فع يهسيإ ف اهيم لء
 فيذ ة  ذ اة  هذت عبذدلد حسن( طادبإ فن طادبا  كليذإ لدد  يذإ ب افةذإ لء100ويك  ت لدةيهإ فن )

وأةذ    لدهدذاما عذن فاعليذإ ، خدبذاا يحصذيلىل عفذ لددالةذإويس لذت أ ول  ، بادسسفلإ لدة  يإ لدهة  قإ
 .علد افة ي طادبا  لدسهد   يدد عيهسيإ ف اهيم لءفن لدسةل فاي علةد ليي يإ لدص  لدسقل ب ف

 دراسة والتصميم التجرييب:منهج ال :ثالثًا

ا:يدعسنرجادع فعايدعحفعاعبحث بعاديا فا
الددحليلع: ويد لةدادفدس لدباح إ فيسا  لع: علدسهوا لد ص  -1

 .اف لجةإ  داما لدبح ث ولددالةا  لدهابقإ ال  لدصلإ بس ض   لدبحط
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 .ايعدل  لإلطاا لدهظ ي دلبحط
  أ ول  لدبحط. يعدل 

 اي لدس س عدين )لدضابطإ ولدد  يبيإ( تبس لدد  يبع لدسهوا لدد  يبع او لددصسيم -2

ي وحدة )اخرتاعات واكتشافات( من مقرر اللغة العربيةة للصةف الثةاني    العلم ياحملتوأواًل: اختيار  
 اإلعدادي.

لدسدس   فع لد حدة لد ا يإ بةه لع )لخد لعا  ولكدشافا ( علع  يم يحد د لدسحد ي لدةلسع
، ا2017/2018يالفيذذذه لدصذذذ  لد ذذذا ع لإلعذذذدل ي باد صذذذ  لددالةذذذع لد ذذذا ع فذذذن لدةذذذاا لددالةذذذى 

 وادك دلسب ال  لدداديإ:
أ وذذذا علذذذع  اجذذذإ عاديذذذإ فذذذن لءهسيذذذإ دحاجذذذإ لددلسيذذذه يدذذذع لدد كيذذذا علذذذع لدقذذذيم لءخالييذذذإ  -1

 دقيسإ لدةلم فع حياة لإل هاع.ولد وحيإ ويقد  هم 
يحد لموذذا علذذع لدةد ذذد فذذن لء شذذطإ لددذذع يهذذاعد علذذع يهسيذذإ فوذذاال  ي  يذذ  لدسصذذا ا  -2

 لد يسيإ فع لدلرإ لدة  يإ.

 قسفن يدايهوا باةدادلا لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت. -3

الةتعلم  باسةتددا  اسةرتاتيجية    وحدة )اخرتاعةات واكتشةافات(  إعداد دليل املعلم لتدريس ثانيًا: 
 :ساملعكو

 دإلجابإ علع لدهدل  لءو  فن أةئلإ لددالةإ لدهي    علع:
فذذا صذذ اة ف ضذذ عا  وحذذدة )لخد لعذذا  ولكدشذذافا ( لدسقذذ اة علذذع يالفيذذه لدصذذ  لد ذذا ع 

 لإلعدل ي ولدسصاةإ فع ض ء لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت؟
امق متادع ة ة:ا -1

يهذذاعد علذذع يحقيذذه لدوذذدا فذذن يذذداير  عايذذاي لدسةلذذم .. هذذهل لدذذددي  لدسقدذذ ا قةدبذذ  أ لة 
وحذذدة )لخد لعذذا  ولكدشذذافا ( فذذن فذذهوا لدلرذذإ لدة  يذذإ دلصذذ  لد ذذا ع لإلعذذدل ي لد صذذ  لددالةذذع 

 ا ولددع يدك ع فن لدس ض عا  لدداديإ:2017/2018لد ا ع فن لدةاا 
 لخد لعا  ع  يإ. -1

 كم لإلةد وافيإ وكم لداب يإ. -2

 يبااك هللا أحهن لداادقين. -3

  .عادم فن اه -4
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 لدةلم ولج . -5

 لدس    ولدسايد فن لءفةا . -6

، يعدل   دي  لدسةلم دلدداير لد حدة لدااصإ باةدادلا لةد ليي يإ لددةلم لدسةف تاويد يم
 بإيبا  لداط ل  لدداديإ:

ادأله دفادعافمتاع  ت سادع ة ة:ا-2
وعذذذذع فيوذذذذا أع يكذذذذ ع تذذذذافلإ ديهذذذذدلا لدهذذذذل كيإ فذذذذع لدس ذذذذاا  لد الثذذذذإ )لدسة فيذذذذإ   ا 

دسواايإ  لد جدل يإ( ويرطع جسيا ف ض عا  وحدة )لخد لعا  ولكدشافا ( لدسق اة علع يالفيه ل
ا باةذذذذذدادلا لةذذذذذد ليي يإ لدذذذذذذدةلم 2017/2018لدصذذذذذ  لد ذذذذذا ع لإلعذذذذذدل ي فذذذذذع لدةذذذذذاا لددالةذذذذذع 

 لدسةف ت.
ادع  ز عادعزمنياعس ض يفظادع ة ة:ا-3

  ليا حصدين فذع لءةذب   (  اةان 12يم ي زيا لدس ض عا  يدع عد  فن لدداوت  لغ )
 (  ييقإ.45وزفن لدحصإ )

ادألنةطتاودع افئنادعسس   مت:ا-4
يذذم لةذذدادلا ف س عذذإ فذذن لد ةذذام  لددةليسيذذإ ولدسدس لذذإ فع)فةسذذ  لدكسبيذذ ي   لدهذذب اة  

  CDلدكداب لدسداةع  لد يد   لدذهي قحدذ ي علذع ف ضذ   لدذدات  وةذام  ياذاين لدسةل فذا  
 س عإ فن لدسصا ا لد يسيإ لآلخ ي(.لخدباا يدكد و ع يصي   ف 

اجطتادعس تاعياج ت سادع ة ة:ا-5
ايم صياةإ وع ض ك   ات فن  اوت لد حدة وفقان دلاط ل  لدداديإ:

 : يم كدابإ عه لع ك   ات. ين دنادع ت 

 : يم صياةإ لءهدلا دك   ات فا ف لعاة كي يإ يحقيقوا خال  لد د ة لدسحد ة  أه دفادع ت
 ت.دإل دواء فن لددا 

 : حيط يم يقدقم لدس ذاهيم ولدس ضذ عا  بط يقذإ تذيقإ  جق يمادعس ض يفظادعسس ر عتابفع ت
 وفسدةإ وفدعسإ بادص ا وفقاطا لد يد  .

 :قحد ي ك   ات علع أ شطإ يدهاة  فا ف ض عا  لددات وادك فن أجذ   وضعادعنةفط
 لددأكد فن يحقيه لءهدلا لدس ج  يحقيقوا وادك باةدادلا:

 إ: )أكس  لدةبذاال  ياي  لدصذ لب أج  عذن لءةذئلإ وجاء فذن لددطبيذه أةئلإ ف ض عي
 لدةسلع(.
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  ي لص  لددالفيه فا بةضوم لدبةا ويبا   لءفكاا ولدسةل فذا  يحذت يتذ لا لدسةلذم فذن
 خال  لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت.

اج ج رفظاعةساةماة لاك ف تادا   د ادا تدج ة تادع اةمادعساف  اعيادع  ت س: -1
لدسةف ت ف س عإ فن لدد جيوا  دلسةلم ح   كي يإ لةدادلا لةد ليي يإ لددةلم يم وضا 

 فع لددداير دكع قسدلك لدسواال  لدالزفإ اةدادلا لاةد ليي يإ فع يحقيه أهدلا لددات.
 يتضادع ع نايةيامةس يتامنادعسف ةادعسحفس ن:ا-2

يذإ علذع ف س عذإ فذن بةد لإل دواء فن لداط ل  لدهذابقإ يذم عذ ض لدذددي  بصذ ايس لءود
لدهذذا ة لدسحفسذذين )ف س عذذإ فذذن أةذذايهة يهذذم فهذذاها وطذذ ا لددذذداير ويكه د جيذذا لددةلذذيم بفليذذا  

 لدد  يإ( دلدة ا علع آالموم ح  :
 فالمسإ لدددي  داط ل  لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت يفد. 

 لددةليسيإ. بادسواالدسدضسهإ  خط ل  لاةد ليي يإفا لدددي  لايباط  ه    يفد 

 لدددي لدهالفإ لدلر يإ دبه    يفد. 

 سدحقيه أهدلفد لدددي فهاةبإ أةل ب يصسيم  يفد . 

  هم. ه   ةي  فهاةبإ فن وجوإ  ظ   يأأو يةد    حهايضافإ أو 

 إي د ادع ع ناعياص تجهادعنرفئ ت:ا -1

فذذع ضذذ ء آالء لدهذذا ة لدسحفسذذين فذذن فقد حذذا  ويةذذدقال  يذذم وضذذا لدذذددي  فذذع صذذ ايس 
ةذذ  لةذذدادلفس فذذع يذذداير وحذذدة )لخد لعذذا  ولكدشذذافا ( فذذن فذذا ة لدلرذذإ لدة  يذذإ لدهواميذذإ دسذذن    

 دلص  لد ا ع لإلعدل ي.

 :اللغة العربية توظيف املصادر الرقمية يف يف يبطاقة مالحظة األداء املهارًا: ثالث
ادإلجابإ على لدهدل  لد ادط فن أةئلإ لددالةإ لدهي    علع:

دسوذذذذاال   ي يهسيذذذذإ لء لء لدسوذذذذاا  عدذذذذدةلم لدسةفذذذذ ت فذذذذفذذذذا فاعليذذذذس لةذذذذدادلا لةذذذذد ليي يإ ل
ا ؟يلإلعدل  علدلرإ لدة  يإ ددي يالفيه لدص  لد ا  عي  ي  لدسصا ا لد يسيإ ف

اويد يم يعدل  بطايإ لدسالحظإ وفقان دلاط ل  لدداديإ:
 تحديد الهدف من بطاقة المالحظة:  -1

ييذات أ لء يالفيذه لدصذ  لد ذا ع  يودا بطايإ لدسالحظإ لدس ّةدة فع لددالةذإ لدحاديذإ يدذى
الإلعدل ي دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ فع لدلرإ لدة  يإ.
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 تحديد محاور بطاقة المالحظة:  -2
( 5لتذذدسلت بطايذذإ فالحظذذإ فوذذاال  ي  يذذ  لدسصذذا ا لد يسيذذإ بصذذ ايوا لءوديذذإ علذذع)

 (:1كسا ه  ف ضم فى جدو )، ( فوااة ف عيإ30)، فواال  اميهإ
 (1جدول )

 عدد املهارات الرئيسة ومهاراتها الفرعية يف الصورة األولية لبطاقة املالحظة

عدد املهارات الفرعية املتضمنة  ةةةةةةةةةةةةةةةارات الرئيسيةةةةةةةةةةةةةةامله  
 بكل مهارة رئيسة

 9 (.Gmail( والربيد)Googleجوجل) يمهارات إنشاء حساب عل 1
 YouTube).) 3وتيوبموقع الي يمهارات إنشاء قناة عل 2
 9 .مهارات استددا  وتصفح شبكة اإلنرتنت 3
 5 لكرتوني عن املعلومات.مهارات البحث اإل 4
 4 استددا  اهلاتف النقال.مهارات  5

 30 يةةةةةةةةةةةةةةاإلمجال

بحيذذذط قسفذذن فذذذن خالدوذذا فالحظذذذإ أ لء يالفيذذذه ، ويذذد يذذذم لخديذذاا يلذذذك لدسوذذاال  لد ميهذذذإ
 دل ي أثهاء ييافوم باداط ل  لإلج لميإ لدسف  إ دوه  لدسواال  لد  عيإ.لدص  لد ا ع لإلع

 تعليمات بطاقة المالحظة: -3

يذذم يعذذدل  يةليسذذذا  ف يبطذذإ  دطبيذذه بطايذذذإ لدسالحظذذإ ددذذداي  لددالفيذذذه عليوذذا باةذذذدادلا 
 كسا  لع:، فةس  لدكسبي ي 

 جاة سفظادا   د ادعبطفقت: (أا

  لدبطايإ.ي لءة لددةليسا  كافلإ يب  لةدادلا 

 .ف لجةإ لدسواال  لد  عيإ دده يه ك  فوااة وي لءيوا  ديإ فامقإ 

 لددة ا علع فةا ي  أ لء لدسواال  لد  عيإ. 

 .يه ي  زفن لدبدء ولا دواء فن ك  فوااة اميهإ 

 .يعطاء لددلسيه لد ايإ لدااصإ بادسواال  لدسطل ب فهس ييقا وا 

 فتي ت:مافي تاأ دءادع ط دظادإلجتدئ تاعةسرفتدظادع (با

 .)لدب لعإ لديدويإ لدكسبي ي يإ ) يإ لء لء لده عإ 

 .يه يه لدسواال  باةدادلا لدسةس  لإلفد لضع 
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 مس   فظادع ق  ما)ةسبام تجفظادع ق يت(اع نف ذادعسرفتدظادعفتي تادعسف نتاعةسرفتةادعتئ ست: (جا

 سالمسإ دي لء:قةطع لددلسيه أّل فن لدسهد يا  لآلييإ: يال ل طبه علع أ لموا لدش وط لد    
 ق ةطع  اجإ ولحدة(.، : فع حادإ يأ  دس دلسوااة لد  عيإ لددع يهداج أة   لدسوااة لد ميهإأ ي( 

 فذذذذع حادذذذذإ عذذذذدا يأ  دذذذذس دلسوذذذذااة لد  عيذذذذإ لددذذذذع يهذذذذداج أةذذذذ   لدسوذذذذااة لد ميهذذذذإعاااامايااااؤ ي : ،
 )ق ةطع ص  (.

 طريقة تصحيح البطاقة: -4

صذ   ، دلسيذه  اجذإ ولحذدة دذي لء لدصذحيميم يصحيم بطايذإ لدسالحظذإ ؛ بحيذط قاخذه لد
وعليذذس فذذإع أعلذذع  اجذذإ يسفذذن أع قحصذذ  عليوذذا لددلسيذذه فذذى حادذذإ ييافذذس ب سيذذذا ، دذذي لء لداطذذأ

لداط ل  لدالزفإ دده يذه كذ  فوذااة فذن لدسوذاال  لد  عيذإ لد ميهذإ باةذدادلا فةسذ  لدكسبيذ ي  هذع 
 (  اجإ.30)
 صدق بطاقة المالحظة: -5

صذذدا بطايذذإ لدسالحظذذإ كذذأ لة دقيذذات فهذذد ي أ ي يالفيذذه لدصذذ  لد ذذا ع يذذم لدداكذذد فذذن      
وحهذذذاب لايهذذذاا ، لإلعذذذدلي دسوذذذاال  ي  يذذذ  لدسصذذذا ا لد يسيذذذإ عذذذن ط يذذذه صذذذدا لدسحفسذذذين

 لددلخلى دبطايإ لدسالحظإ.
 عرض بطاقة المالحظة علي مجموعة من السادة المحكمين: -6

ف س عذذإ فذذن لدهذذا ة لدسحفسذذين يذذم عذذ ض بطايذذإ لدسالحظذذإ فذذع صذذ ايوا لءوديذذإ علذذع 
وادذذك دلدأكذذد فذذن فهاةذذبإ بطايذذإ ، بقهذذم لدسهذذاها وطذذ ا يذذداير ويكه د جيذذا لددةلذذيم بفليذذا  لدد  يذذإ

 لدسالحظإ وإ دلء لد أي فيوا فن حيط:
 .فهاةبدوا دلودا لدهي أعد  فن أجلإ 

 .ةالفإ صياةإ عبااليوا 

 .تس دوا لدسواال  لد  عيإ لددع يهداج يحت ك  فوااة اميهإ 

 .فدي يففا يإ فالحظإ لء لءل  لدس يبطإ بادسوااة 

ويد وجد لدسحفسذين أع بطايذإ لدسالحظذإ فهاةذبإ دلوذدا لدذهي وضذةت فذن أجلذإ ودكذهوم 
 أضاف ل بةا لدةدقال  وهع:

 .يعا ة لدصياةإ لدلر يإ دبةا لدسواال  لد ميهإ 

 ةإ لدلر يإ دبةا لدسواال  لد  عيإ.يعا ة لدصيا 
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وفذذع ضذذ ء آالء لدهذذذا ة لدسحفسذذين يذذذم يجذذ لء لددةذذذدقال  لدالزفذذإ علذذذع بطايذذإ لدسالحظذذذإ 
( فوذاال  5وأصذبحت بطايذإ لدسالحظذإ فشذدسلإ علذع )، وادك بةد ف لجةدوا فا لدها ة لدسشذ فين

 ( فوااة ف عيإ.30اميهإ )
 الصورة النهائية لبطاقة المالحظة: -7

و هاءلن ، ج لء لددةدقال  علع بطايإ لدسالحظإ فع ض ء آالء لدسحفسين وي جيوايومبةد ي
فذذذع صذذذ ايوا لدهواميذذذإ صذذذادحإ دلدطبيذذذه علذذذع  أصذذذبحت، علذذذع حهذذذاب ثبذذذا  بطايذذذإ لدسالحظذذذإ

اف س عإ لدبحط لءةاةيإ. 

 :اللغة العربية هارات توظيف املصادر الرقمية يفاجلانب املعريف ملختبار ا: إعداد رابًعا
 دإلجابإ على لدهدل  لد لبا فن أةئلإ لددالةإ لدهي    علع:

دسوذذاال   عيهسيذذإ لددحصذذي  لدسة فذذ عفذذا فاعليذذإ لةذذدادلا لةذذد ليي يإ لدذذدةلم لدسةفذذ ت فذذ
 ؟يلإلعدل  عيالفيه لدص  لد ا  يي  ي  لدسصا ا لد يسيإ دد

فقذذذان يذذذم يعذذذدل  لخدبذذذاا يحصذذذي  لد ا ذذذ  لدسة فذذذع دسوذذذاال  ي  يذذذ  لدسصذذذا ا لد يسيذذذإ و 
 دلاط ل  لدداديإ:

هذذدا لاخدبذذاا يدذذع ييذذات بةذذا فوذذاال  ي  يذذ  لدسصذذا ا  جح ياا ادعراا فامااناد:ج باافت: -1
 لد يسيإ ددي يالفيه لدص  لد ا ع لإلعدل ي.

جح ياا اناا دججادعاا اةمادعسساا ر عتادعس ضااسنتاعاايادج باافتاجح اا نادعةفناابادعساتعااياعسراافتدظا -2
حد ذذد لدسهذذد يا  لدسة فيذذإ لدسدضذذسهإ فذذع يذم ي ج ا اااادعس ااف تادعتقس ااتاعاايادعةغااتادعاتب اات:

وهذه  لدسهذد يا  يدس ذ  ، لخدباا يحصي  لد ا   لدسة فع دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ
 ولددطبيه.، ولد وم، فع: لددهك 

يذم  يعدل  جدو  ف لص ا  لخدبذاا يحصذي  لد ا ذ  لدسة فذع دسوذاال  ي  يذ  لدسصذا ا لد يسيذإ: -3
 ويد ف  يعدل  لد دو  باداط ل  لآلييإ:،   ا  لاخدباايعدل  جدو  ف لص ا  دس لز إ فف

 جح ي ادع زنادعنسبياعكنامرفتة:ب(ا

ثذذم يحد ذذد لءهسيذذإ ، يذذم يحد ذذد لدسوذذاال  لد ميهذذيإ لدسدضذذسهإ  د  يذذ  لدسصذذا ا لد يسيذذإ
لدههذذبيإ )لدذذ زع لدههذذبع( دكذذ  فوذذااة فذذن لدسوذذاال  لد ميهذذإ لدسدضذذسهإ ي  يذذ  لدسصذذا ا لد يسيذذإ 
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لداط ل  لدسدضسهإ بف  فوااة ولدقا  ع لدسهذدادا فذع يحد ذد لدذ زع لدههذبع دكذ  فوذااة  وفقان دةد 
 اميهإ ه :

 الوزن النسيب=
  عدد خطوات املهارة الرئيسة

 عدد اخلطوات الكلية للمهارات الرئيسة 100 ×
 (6جدول )

االوزن النسيب للمهارات الرئيسة ملهارات توظيف املصادر الرقمية
 
  

 الرئيسيةاملهارات 
عدد خطوات كل مهارة 
 رئيسة )املهارات الفرعية

الوزن النسيب 
 لكل مهارة

 9 25% (.Gmail) والربيد (Googleمهارات إنشاء حساب علي جوجل) 1
 YouTube).) 3 25% اليوتيوب مهارات إنشاء قناة علي موقع 2
 %25 9 .مهارات استددا  وتصفح شبكة اإلنرتنت 3
 %8 5 لكرتوني عن املعلومات.مهارات البحث اإل 4
 %17 4 استددا  اهلاتف النقال.مهارات  5

 %100 30 االمجالي

اجح ي اي  ادألائةتاعكنامرفتةاتئ ست: (اب
وي جسذإ  ذ ليا لدذدةلم لدسهذدودفإ يدذع ف ذ  ل  لاخدبذاا ، يم يحد د عذد  ف ذ  ل  لاخدبذاا

 يدايهوا.( دضساع تس   لاخدباا دك  لدسواال  لددع يم 40لددع  لرت )
 ويم لةدادلا لدقا  ع لددادع ددحد د عد  لءةئلإ دك  فوااة :

 عدد األسئلة لكل مهارة =
 عدد األسئلة الكلية ×الوزن النسيب للمهارة 
100 

 (7جدول )
 عدد األسئلة اخلاصة بكل مهارة من املهارات املتضمنة توظيف املصادر الرقمية

 عدد األسئلة املهارات الرئيسة  
 8 (.Gmail) والربيد (Googleجوجل) يهارات إنشاء حساب علم 1

 9 مهارات استددا  وتصفح شبكة اإلنرتنت. 2

 11 مهارات إنشاء قناة علي اليوتيوب. 3

 3 مهارات البحث اإللكرتوني عن املعلومات. 4

 9 مهارات استددا  اهلاتف النقال. 5

 40 ياملةجةمةةوع الةكةل
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 (8جدول)
 االختبار التحصيلي للجانب املعريف ملهارات توظيف املصادر الرقميةجدول مواصفات 

األسئلة  املوضوعات
 والدرجات

جمموع  األهداف السلوكية
 األسئلة

جمموع 
 األهداف

األوزان 
النسبية 
 التطبيق الفهم التذكر للموضوعات

ي مهارات إنشاء حساب عل
 (Googleجوجل)
 (.Gmail)دوالربي

 4 1 3 األسئلة
8 8 25% 

 4 1 3 الدرجات

مهارات استددا  وتصفح 
 شبكة اإلنرتنت.

 4 2 3 األسئلة
9 9 25% 

 4 2 3 الدرجات
مهارات إنشاء قناة علي 

 اليوتيوب.
 5 4 2 األسئلة

11 11 25% 
 5 4 2 الدرجات

مهارات البحث اإللكرتوني 
 عن املعلومات.

 3 - - األسئلة
3 3 8% 

 3 - - الدرجات
مهارات استددا  اهلاتف 

 النقال.
 2 4 3 األسئلة

9 9 17% 
 2 4 3 الدرجات

 18 11 11 جمموع األسئلة
40 40  

100% 
 18 11 11 جمموع الدرجات

 - - %25 %27.5 %27.5 األوزان النسبية لألهداف

 ص فغتامفت دظاد:ج بفت: -1

بةذد لاطذال  علذع ، فذن فدةذد  يافت لدباح إ بصياةإ ف   ل  لاخدباا فن  ذ   لخديذاا
 لإلطاا لدهظ ي و ةا لاخدباال  لددع وا   فع بةا لددالةا  لدهابقإ.

اص فغتاجاة سفظاد:ج بفت: -2
ويذذم لددأكذذد فذذن وضذذ ا لددةليسذذا  ، يذذم صذذياةإ يةليسذذا  لاخدبذذاا بط يقذذإ ةذذولإ دلدالفيذذه

 فن خال  ي  ي  لاخدباا علع لدةيهإ لاةدطالعيإ.
 مةس يتامنادعسحفس ن:ايتضاد:ج بفتايةي -3

يذذذم عذذذ ض لاخدبذذذاا فذذذع صذذذ ايس لءوديذذذإ علذذذع ف س عذذذإ فذذذن لدهذذذا ة لدسحفسذذذين بقهذذذم 
( ةذدلان ويذد لتذدس  40لدسهاها وط ا لددداير ويكه د جيا لددةليم بفليا  لدد  يإ ويد يك ع فن )

دلدأكذد وادذك ، لاخدباا على خسر فواال  اميهيإ ك  فوااة اميهذيإ  هذداج يحدوذا فوذاال  ف عيذإ
افن صالحيإ لاخدباا وإ دلء لد أي فيس فن حيط:
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 فالمسإ فق ل  لاخدباا لد  ل   لدسة فيإ دلدالفيه يفد. 

 د ق ل  لاخدباالدهالفإ لدلر يإ  يفد. 

  فقد حا  لدسحفسذين فذع ضذ ء فالحظذايوم ؛ ويذد وجذد لدسحفسذين أع أةذئلإ لاخدبذاا فهاةذبإ
 بةا لدةدقال  وهع: دلودا لدهي وضةت فن أجلإ ودكهوم أضاف ل

 .يعا ة لدصياةإ لدلر يإ دبةا لءةئلإ 

 .يخدصاا بةا لدةباال  دبةا لءةئلإ 

وفذع ضذ ء آالء لدهذا ة لدسحفسذذين يذم يجذ لء لددةذدقال  لدالزفذذإ علذع لاخدبذاا وادذك بةذذد 
وأصبم لاخدباا فشدسالن علع خسذر فوذاال  اميهذإ  هذداج يحذت ، ف لجةدوا فا لدها ة لدسش فين

كذ  ةذدل  ، ( ةذدلان 40ا عد لن فذن لدسوذاال  ف عيذإ و ذهدك أصذبم لاخدبذاا قحدذ ي علذع )ك  فهو
 فدةله بسوااة ف عيإ.

 إي د امف فحادع  ح حاعالج بفت: -4

( 40بةد لدس وا باداط ل  لدهابقإ يم يعدل  لدص اة لءوديإ دالخدباا ولددذع يس لذت فذع )
ف دذاا ددصذحيم لاخدبذاا بةذد يقذد    اجايذس ةدلان فن     لاخدياا فن فدةد  وفن ثم يذم يعذدل  

 بإعطاء لدهدل   اجإ ولحدة دإلجابإ لدصحيحإ وص   دإلجابإ لدااطئإ.
 دع  تةادعنرفئ تا:ج بفتاجح  نادعةفنبادعساتعىاعسرفتدظاج ا اادعس ف تادعتقس ت: -5

بةد يج لء لددةدقال  علذع لخدبذاا يحصذي  لد ا ذ  لدسة فذع دسوذاال  ي  يذ  لدسصذا ا 
وفةافذذذذ  ، وثبايذذذس، و هذذذاءلن علذذذع حهذذذاب صذذذديس، سيذذذإ فذذذع ضذذذ ء آالء لدسحفسذذذين وي جيوذذذايوملد ي

أصذبم لخدبذذاا ، لدهذو دإ ولدصذة  إ وفةافذ  لددسييذا، وحهذاب لدذذافن لدذالزا دإلجابذإ عذن ف   ليذس
يحصي  لد ا   لدسة فع دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ فع ص ايس لدهواميإ صادحان دلدطبيذه 

 بحط لءةاةيإ.علع ف س عإ لد

 مادة اللغة العربيةة   وحدة )اخرتاعات واكتشافات( من منهجيف حتصيلي معريف إعداد اختبار :رابعًا
 ي:اإلعداد يللصف الثان

 دإلجابإ علع لدهدل  لداافر فن أةئلإ لددالةإ لدهي    علع:
  ةفذذا فذذعلددحصذذي  لدسة فذذع يهسيذذإ  عفذذا فاعليذذإ لةذذدادلا يةذذد ليي يإ لدذذدةلم لدسةفذذ ت فذذ

 ؟يلإلعدل  عددي يالفيه لدص  لد ا  لدلرإ لدة  يإ
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 يم يعدل  لخدباا يحصيلع فة فع فع فا ة لدلرإ لدة  يإ بإيبا  لداط ل  لدداديإ:
اجح ي ادعسف ةادع تدا ت: -1

يذم لخديذاا لد حذذدة لد ا يذإ )لخد لعذذا  ولكدشذافا ( فذن كدذذاب لدلرذإ لدة  يذذإ دلصذ  لد ذذا ع 
 ا(.2017/2018 ع فن لدةاا لددالةى )لإلعدل ي باد ص  لددالةع لد ا

 جح ي ادعر فامناد:ج بفت: -2

هذذذدا لاخدبذذذذاا يدذذذذع ييذذذذات بةذذذذا فوذذذذاال  لدلرذذذإ لدة  يذذذذإ دذذذذدي يالفيذذذذه لدصذذذذ  لد ذذذذا ع 
الإلعدل ي.

 ص فغتامفت دظاد:ج بفت: -3

بةذد لاطذال  علذع ، يافت لدباح إ بصياةإ ف   ل  لاخدباا فن  ذ   لخديذاا فذن فدةذد 
الاخدباال  لددع وا   فع بةا لددالةا  لدهابقإ. لإلطاا لدهظ ي و ةا

 ص فغتاجاة سفظاد:ج بفت: -4

ويذذم لددأكذذد فذذن وضذذ ا لددةليسذذا  ، يذذم صذذياةإ يةليسذذا  لاخدبذذاا بط يقذذإ ةذذولإ دلدالفيذذه
افن خال  ي  ي  لاخدباا علع لدةيهإ لاةدطالعيإ.

ايتضاد:ج بفتايةيامةس يتامنادعسحفس ن: -5
لءوديذذذإ علذذذع ف س عذذذإ فذذذن لدهذذذا ة لدسحفسذذذين بقهذذذم  يذذذم عذذذ ض لاخدبذذذاا فذذذع صذذذ ايس

وادذذك ، ( ةذذدلان 50لدسهذذاها وطذذ ا لددذذداير ويكه د جيذذا لددةلذذيم بفليذذا  لدد  يذذإ ويذذد يك  ذذت فذذن )
ادلدأكد فن صالحيإ لاخدباا وإ دلء لد أي فيس فن حيط:

 فالمسإ فق ل  لاخدباا لد  ل   لدسة فيإ دلدالفيه يفد. 

 ق ل  لاخدبااد لدهالفإ لدلر يإ  يفد. 

  فقد حا  لدسحفسذين فذى ضذ ء فالحظذايوم ؛ ويذد وجذد لدسحفسذين أع أةذئلإ لاخدبذاا فهاةذبإ
 دلودا لدهي وضةت فن أجلإ ودكهوم أضاف ل بةا لدةدقال  وهع:

 .يعا ة لدصياةإ لدلر يإ دبةا لءةئلإ 

 .حها لإلجابا  ةولإ لدداسين 

ال  لدالزفذذإ علذع لاخدبذاا وادذك بةذذد وفذع ضذ ء آالء لدهذا ة لدسحفسذذين يذم يجذ لء لددةذدق
 ( ةدلان.50وأصبم لاخدباا قحد ي علع )، ف لجةدوا فا لدها ة لدسش فين
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اإي د امف فحادع  ح حاعالج بفت: -6
( 50بةد لدس وا باداط ل  لدهابقإ يم يعدل  لدص اة لءوديإ دالخدباا ولددذع يس لذت فذع )

دل  ف دذاا ددصذحيم لاخدبذاا بةذد يقذد    اجايذس ةدلان فن     لاخدياا فن فدةد  وفن ثم يذم يعذ
 بإعطاء لدهدل   اجإ ولحدة دإلجابإ لدصحيحإ وص   دإلجابإ لدااطئإ.

ا:مف ةادعةغتادعاتب تايعدعساتعيااتادع ح  ةيج بفدع  تةادعنرفئ تاعال -7
بةذد يجذ لء لددةذذدقال  علذع لاخدبذاا لددحصذذيلع لدسة فذع فذذع فذا ة لدلرذإ لدة  يذذإ فذع ضذذ ء آالء 

وفةاف  لدهو دإ ولدصذة  إ وفةافذ  لددسييذا، ، وثبايس، و هاءلن علع حهاب صديس، دسحفسين وي جيوايومل
فذا ة لدلرذإ لدة  يذإ  عفذلدسة فذع  عدحصذيللدخدبذاا ال أصذبم، وحهاب لدافن لدذالزا دإلجابذإ عذن ف   ليذس

 ةاةيإ.ي فع ص ايس لدهواميإ صادحان دلدطبيه علع ف س عإ لدبحط لءلإلعدل  عدلص  لد ا 

 :: إنطباعات الباحثة عن التجربةخامسًا
وفد   فداةإ لدهص  لإلعدل قذإ ، ي دلء لدد حي  لدشد د فن لدسهئ دين بإ لاة فاي ت لددةليسيإ -1

 فا ي في  كافإ لد ةام  لدسداحإ لدالزفإ دهدك.،  هين  دطبيه لددالةإ

فيذذذه ولةذذذدةدل هم لددذذذاا احظذذذت لدباح ذذذإ فذذذع  دلقذذذإ لددذذذداير دلس س عذذذإ لدد  يبيذذذإ اةبذذذإ لددال -2
 دا ض هه  لدد   إ ولددع وجدول فيوا فه هان دلا وج فن اويين لد ص   لددقليدقإ.

ي اعذذ  لددالفيذذه فذذا بةضذذوم لدذذبةا أثهذذاء عسليذذإ لدحذذ لا ولدسهايشذذإ فسذذا أيذذيم لد  صذذإ دكذذ   -3
 يلسيه دة ض اأقس ولإلةدسا  جسيا لآلالء فسا قش ا لددالفيه علع لددحدث وإ دلء لد أي.

 

 :  توظيف املصادر الرقميةألداء مهارات النتائج اخلاصة ببطاقة مالحظة اجلانب املهاري أواًل: 
 دلدحقه فن لد  ض لءو  لدهي    علع:

(اباا نام  اااطيا تجاافظاجالم ااذا05ح0"ي جاا اعااتلا دلاإة اافئ ف ايناا امساا  يا :عااتا)
 ت(اعيادع طب قادعبا ياعبطفقتامالةظتادعةفنبادعسرافتياأل دءدعسةس ي  نا)دعضفبطتاودع ةت ب 

 مرفتدظاج ا اادعس ف تادعتقس تاع فعحاجالم ذادعسةس يتادع ةت ب ت".
لةذذذدادفت لدباح ذذذإ فةا دذذذإ "  " دس سذذذ عدين ةيذذذ  فذذذ يبطدين؛ دبحذذذط  ادذذذإ لد ذذذ ا  ذذذين 

 ال  لد ميهذإ دبطايذإفد ةطع  اجا  ك  فن لدس س عإ لدد  يبيإ ولدس س عإ لدضابطإ فع لدسوذا
 لد ا   لدسوااي ء لء فواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ ولدداجإ لدكليإ بةدقان. فالحظإ
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ويدضم وج   ف ا  ل  يحصاميان  ذين فد ةذطع  اجذا  لدس س عذإ لدد  يبيذإ ولدس س عذإ 
" لدضذابطإ فذذع لدسوذذاال  لد ميهذذإ بادبطايذذإ ولدداجذذإ لدكليذذإ دلبطايذذإ ؛ حيذذط جذذاء  جسيذذا يذذيم "  

( = 58( و اجذذا  ح يذذإ )0.05أكبذذ  فذذن لدقيسذذإ لد دوديذذإ حيذذط "   " لد دوديذذإ عهذذد فهذذد ي )
(؛ فسا  د  علع ي  ا لدس س عإ لدد  يبيإ علع لدس س عإ لدضذابطإ فذع بطايذإ فالحظذإ 2.02)

لد يسيذذإ ؛ فسذذا  ذذد  فةاديذذإ لدسةاد ذذإ لدد  يبيذذإ  لدسصذذا ا ي  يذذ  لد ا ذذ  لدسوذذااي ء لء فوذذاال 
 لد يسيإ. لدسصا ا ي  ي  ع يهسيإ فواال فن أث  ف

 قسفن يب   لد  ض لءو  فن ف وض لددالةإ وه :، وفع ض ء يلك لدهدي إ
با نام  ااطيا تجافظاجالم اذا (05ح0"ي ج اعاتلا دلادة افئ ف اينا امسا  يا :عاتا)ا

ءادعسةس ي  نا)دعضفبطتاودع ةت ب ت(اعيادع طب قادعبا ياعبطفقتامالةظتادعةفنبادعسرافتياأل د
اع فعحاجالم ذادعسةس يتادع ةت ب ت". دعتقس تادعس ف تاج ا اامرفتدظ

مقفتنتان فئجادع طب قادعقبةيابفعبا ياعةسةس يتادع ةت ب تاعيابطفقتامالةظاتادعةفنابا
 دعتقس ت:ادعس ف تاج ا اادعسرفتياأل دءامرفتدظ

 واخدباا لد  ض لد ا ع لدهي    علع:
ااطيا تجافظاجالم اذادعسةس ياتادع ةت ب اتاعايا"ي ج اعتولاذوا دلاإة افئ ف ابا نام  ا

ادعس اف تاج ا ااادع طب ق نا)دعقبةياودعبا ي(اعبطفقاتامالةظاتادعةفنابادعسرافتياأل دءامرافتدظ
 دعتقس تاع فعحادع طب قادعبا ي".

لةذذدادفت لدباح ذذإ فةا دذذإ " " دلس س عذذا  لدس يبطذذإ دبحذذط  ادذذإ لد ذذ ا  ذذين فد ةذذطع 
ولدبةذذدي( دلس س عذذإ لدد  يبيذذإ فذذع لدسوذذاال  لد ميهذذإ دبطايذذإ   اجذذا  كذذ  فذذن لددطبيقذذين )لدقبلذذع

 لد يسيإ ولدداجإ لدكليإ. لدسصا ا ي  ي  فالحظإ لد ا   لدسوااي ء لء فواال 
ويدضم وج   ف ا  ل  يحصذاميان  ذين فد ةذطع  اجذا  لددطبيقذين )لدقبلذع ولدبةذدي( فذع 

 لد يسيذذإ لدسصذذا ا ي  يذذ  فوذذاال  لدس س عذذإ لدد  يبيذذإ فذذع لدسوذذاال  لد ميهذذإ دبطايذذإ فالحظذذإ
ولدداجذذذإ لدكليذذذإ دالخدبذذذاا؛ حيذذذط جذذذاء  جسيذذذا يذذذيم "  " أكبذذذ  فذذذن لدقيسذذذإ لد دوديذذذإ حيذذذط " " 

( فسا قةهذع حذدوث  سذ  فذع بطايذإ 2.05( = )29( و اجا  ح يإ )0.05لد دوديإ عهد فهد ي)
دد  يبيذإ؛ فسذا  ذد  بسوااليوا لد ميهإ دذدي لدس س عذإ ل لد يسيإ لدسصا ا ي  ي  فالحظإ فواال 

 لد يسيإ. لدسصا ا ي  ي  علع فةاديإ لدسةاد إ لدد  يبيإ فع يهسيإ فواال 
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 قسفن يب   لد  ض لد ا ع فن ف وض لددالةإ وه :، وفع ض ء يلك لدهداما
(اباااا نام  اااااطيا تجاااافظاجالم ااااذا05ح0"ي جاااا اعااااتلا دلاإة اااافئ ف ايناااا امساااا  يا)

ادعس اف تاج ا اامرفتدظاودعبا ي(اعبطفقتامالةظتدعسةس يتادع ةت ب تاعيادع طب ق نا)دعقبةيا
 ".دعتقس تاع فعحادع طب قادعبا ي

 ثانيًا: النتائج اخلاصة باختبار حتصيل اجلانب املعريف ملهارات توظيف املصادر الرقمية:  

 ولدهي    علع:، دإلجابإ على لدهدل  لد لبا فن أةئلإ لددالةإ
 علدسة فذذذلد ا ذذذ  يهسيذذذإ يحصذذذي   عةفذذذ ت فذذذفذذذا فاعليذذذإ لةذذذدادلا لةذذذد ليي يإ لدذذذدةلم لدس

 ؟يلإلعدل  عيالفيه لدص  لد ا  يدسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ دد
 دلدحقه فن صحإ لد  ض لد ادط لدهي    علع لآليع:

(اباا نام  اااطيا تجاافظاجالم ااذا05ح0"ي جاا اعااتلا دلاإة اافئ ف ايناا امساا  يا :عااتا)
دعبااا يا:ج باافتاجح اا نادعةفناابادعساتعااياادعسةساا ي  نا)دعضاافبطتاودع ةت ب اات(اعاايادع طب ااق

 عسرفتدظاج ا اادعس ف تادعتقس تاع فعحاجالم ذادعسةس يتادع ةت ب ت".
لةذذدادفت لدباح ذذإ فةا دذذإ "  " دس سذذ عدين ةيذذ  فذذ يبطدين ؛ دبحذذط  ادذذإ لد ذذ ا  ذذين 
فد ةطع  اجا  ك  فن يالفيه لدس س عإ لدد  يبيذإ ويالفيذه لدس س عذإ لدضذابطإ فذع فهذد يا  

 لخدباا يحصي  لد ا   لدسة فع دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ ولدداجإ لدكليإ بةدقان.
ويدضذذذم وجذذذ   فذذذ ا  ل  يحصذذذاميان  ذذذين فد ةذذذطع  اجذذذا  يالفيذذذه لدس س عذذذإ لدد  يبيذذذإ 
ويالفيذذه لدس س عذذإ لدضذذابطإ فذذع لدسهذذد يا  لد ميهذذإ بااخدبذذاا ولدداجذذإ لدكليذذإ دالخدبذذاا؛ حيذذط 

(  0.05فذذذذن لدقيسذذذذإ لد دوديذذذذإ حيذذذذط "   " لد دوديذذذذإ عهذذذذد فهذذذذد ي ) جذذذذاء  جسيذذذذا "  " أكبذذذذ 
(؛ فسا  د  علذع ي ذ ا يالفيذه لدس س عذإ لدد  يبيذإ علذع يالفيذه 2.02( = ) 58و اجا  ح يإ )

لد يسيذذإ ؛  لدسصذذا ا ي  يذذ  لد ا ذذ  لدسة فذذع دسوذذاال  لدس س عذذإ لدضذذابطإ فذذع لخدبذذاا يحصذذي 
 ي  يذذ  لد ا ذذ  لدسة فذذع دسوذذاال  فذذع يهسيذذإ يحصذذي  فسذذا  ذذد  علذذى فةاديذذإ لدسةاد ذذإ لدد  يبيذذإ

 لد يسيإ. لدسصا ا
 يم يب   لد  ض لد ادط فن ف وض لددالةإ وه :، وفع ض ء يلك لدهدي إ

(اباا نام  اااطيا تجاافظاجالم ااذا05ح0ي جاا اعااتلا دلاإة اافئ ف ايناا امساا  يا :عااتا)"
ا نادعةفناابادعساتعاايدعسةساا ي  نا)دعضاافبطتاودع ةت ب اات(اعاايادع طب ااقادعبااا يا:ج باافتاجح اا

 .ع فعحادعسةس يتادع ةت ب ت" دعتقس تادعس ف تاج ا ااعسرفتدظ
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 دعةفنااباامقفتنااتان اافئجادع طب ااقادعقبةاايابفعبااا ياعةسةس يااتادع ةت ب ااتاعاايادج باافتاجح اا ن
 دعتقس ت:ادعس ف تاج ا اادعساتعياعسرفتدظ

اواخدباا لد  ض لد لبا لدهي  ه  علع: 
تابا نام  ااطيا تجافظاجالم اذادعسةس ياتادع ةت ب اتا"ي ج اعتولاذدظا :عاتاإة افئ 

ادعس اف تاج ا ااادعةفنابادعساتعاياعسرافتدظاعيادع طب قا نا)دعقبةاياودعباا ي(ا:ج بافتاجح ا ن
ادعتقس تاع فعحادع طب قادعبا ي".

لةذذدادفت لدباح ذذإ فةا دذذإ " " دلس س عذذا  لدس يبطذذإ دبحذذط  ادذذإ لد ذذ ا  ذذين فد ةذذطع 
قبلع ولدبةدي( دلس س عذإ لدد  يبيذإ فذع لدسهذد يا  لد ميهذإ اخدبذاا  اجا  ك  فن لددطبيقين )لد

 لد يسيإ ولدداجإ لدكليإ. لدسصا ا ي  ي  لد ا   لدسة فع دسواال  يحصي 
ويدضم وج   ف ا  ل  يحصذاميان  ذين فد ةذطع  اجذا  لددطبيقذين )لدقبلذع ولدبةذدي( فذع 

 ي  يذ  لد ا ذ  لدسة فذع دسوذاال   لدس س عإ لدد  يبيإ فذع لدسهذد يا  لد ميهذإ اخدبذاا يحصذي
ولدداجإ لدكليإ دالخدباا؛ حيط جاء  جسيا ييم "  " أكب  فن لدقيسإ لد دوديإ  لد يسيإ لدسصا ا

( فسا قةهذع حذدوث  سذ  2.05( = )29( و اجا  ح يإ )0.05حيط " " لد دوديإ عهد فهد ي)
ايس لد ميهذذذذإ دذذذذدي بسهذذذذد ي لد يسيذذذذإ لدسصذذذذا ا ي  يذذذذ  لد ا ذذذذ  لدسة فذذذذع دسوذذذذاال  فذذذذع يحصذذذذي 

لد ا   لدسة فع  لدس س عإ لدد  يبيإ؛ فسا  د  علع فةاديإ لدسةاد إ لدد  يبيإ فع يهسيإ يحصي 
 لد يسيإ. لدسصا ا ي  ي  دسواال 

 يم يب   لد  ض لد لبا فن ف وض لددالةإ وه :، وفع ض ء يلك لدهداما
الم ااااذاباااا نام  اااااطيا تجاااافظاجا(05ح0)"ي جاااا اعااااتلا دلاإة اااافئ ف ايناااا امساااا  يا

ادعةفنبادعساتعياعسرافتدظادعسةس يتادع ةت ب تاعيادع طب ق نا)دعقبةياودعبا ي(ا:ج بفتاجح  ن
ادعتقس تاع فعحادع طب قادعبا ي".ادعس ف تاج ا ا

 ثالثًا: النتائج اخلاصة باالختبار التحصيلي املعريف يف مادة اللغة العربية:  

 دهي    علع:دإلجابإ على لدهدل  لداافر فن أةئلإ لددالةإ ول
دذدي يالفيذه لددحصذي  لدسة فذع يهسيذإ  عةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت فلفا فاعليإ لةدادلا 

 ؟لدلرإ لدة  يإ فا ة فعي لإلعدل  علدص  لد ا 
 دلدحقه فن صحإ لد  ض لداافر لدهي  ه  علع:

(اباا نام  اااطيا تجاافظاجالم ااذا05ح0"ي جاا اعااتلا دلاإة اافئ ف ايناا امساا  يا :عااتا)
نا)دعضفبطتاودع ةت ب ت(اعيادع طب قادعبا ياعالج بفتادع ح  ةيادعساتعاياعاياماف ةادعسةس ي  

 .دعةغتادعاتب تاع فعحاجالم ذادعسةس يتادع ةت ب ت"
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لةذذدادفت لدباح ذذإ فةا دذذإ "  " دس سذذ عدين ةيذذ  فذذ يبطدين ؛ دبحذذط  ادذذإ لد ذذ ا  ذذين 
عذإ لدضذابطإ فذع فهذد يا  فد ةطع  اجا  ك  فن يالفيه لدس س عإ لدد  يبيذإ ويالفيذه لدس س  

 لاخدباا لددحصيلع ولدداجإ لدكليإ بةدقان.
ويدضم وج   ف ا او  ادإ يحصاميإ  ين فد ةطع  اجا  يالفيه لدس س عذإ لدد  يبيذإ 
ويالفيذذه لدس س عذذإ لدضذذابطإ فذذع لدسهذذد يا  لد ميهذذإ بااخدبذذاا ولدداجذذإ لدكليذذإ دالخدبذذاا؛ حيذذط 

(  0.05دوديذذذذإ حيذذذذط "   " لد دوديذذذذإ عهذذذذد فهذذذذد ي )جذذذذاء  جسيذذذذا "  " أكبذذذذ  فذذذذن لدقيسذذذذإ لد 
(؛ فسا  د  علذع ي ذ ا يالفيذه لدس س عذإ لدد  يبيذإ علذع يالفيذه 2.02( = ) 58و اجا  ح يإ )

لدس س عذذإ لدضذذابطإ فذذع لاخدبذذاا لددحصذذيلع ؛ فسذذا  ذذد  فاعليذذإ لدسةاد ذذإ لدد  يبيذذإ فذذع يهسيذذإ 
 لددحصي .

 اافر فن ف وض لددالةإ وه :قسفن يب   لد  ض لد، وفع ض ء يلك لدهدي إ
(اباا نام  اااطيا تجاافظاجالم ااذا05ح0"ي جاا اعااتلا دلاإة اافئ ف ايناا امساا  يا :عااتا)

دعسةس ي  نا)دعضفبطتاودع ةت ب ت(اعيادع طب قادعبا ياعالج بفتادع ح  ةيادعساتعاياعاياماف ةا
 ع فعحاجالم ذادعسةس يتادع ةت ب ت".ادعةغتادعاتب ت

بفعبااا ياعةسةس يااتادع ةت ب ااتاعااياد:ج باافتادع ح اا ةيامقفتنااتان اافئجادع طب ااقادعقبةاايا
ادعساتعياعيامف ةادعةغتادعاتب ت:

ا واخدباا صحإ لد  ض لدها ت لدهي    علع:
اجالم ااااذ(اباااا نام  اااااطيا تجاااافظا05ح0يناااا امساااا  يا)اف اإة اااافئ ادل اي جاااا اعااااتلا"

ياعاايامااف ةادعساتعااادعسةس يااتادع ةت ب ااتاعاايادع طب قاا نا)دعقبةااياودعبااا ي(اعالج باافتادع ح اا ةي
 ."ع فعحادع طب قادعبا يادعةغتادعاتب ت

لةذذدادفت لدباح ذذإ فةا دذذإ " " دلس س عذذا  لدس يبطذذإ دبحذذط  ادذذإ لد ذذ ا  ذذين فد ةذذطع 
 اجا  ك  فن لددطبيقين )لدقبلع ولدبةدي( دلس س عإ لدد  يبيإ فع لدسهذد يا  لد ميهذإ دالخدبذاا 

 ولدداجإ لدكليإ  لددحصيلع
اميان  ذذذين فد ةذذذطع  اجذذذا  لددطبيقذذذين )لدقبلذذذع ولدبةذذذدي( ويدضذذذم وجذذذ   فذذذ ا  ل  يحصذذذ

ولدداجإ لدكليإ دالخدباا؛  ددالفيه لدس س عإ لدد  يبيإ فع لدسهد يا  لد ميهإ دالخدباا لددحصيلع
( 0.05حيط جاء  جسيا يذيم "  " أكبذ  فذن لدقيسذإ لد دوديذإ حيذط " " لد دوديذإ عهذد فهذد ي)

بسهذذد يايس لد ميهذذإ دذذدي  حذذدوث  سذذ  فذذع لددحصذذي ( فسذذا قةهذذع 2.05( = )29و اجذذا  ح يذذإ )
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يالفيذذذه لدس س عذذذإ لدد  يبيذذذإ ؛ فسذذذا  ذذذد  علذذذع فةاديذذذإ لدسةاد ذذذإ لدد  يبيذذذإ فذذذع يهسيذذذإ لددحصذذذي  
 لدسة فع فع فا ة لدلرإ لدة  يإ.
  يم يب   لد  ض لدها ت فن ف وض لددالةإ وه :، وفع ض ء يلك لدهدي إ

اجالم اااذ(ابااا نام  ااااطيا تجااافظا05ح0إة ااافئ تاينااا امسااا  يا)ادلي جااا اعاااتلا "
دعساتعااياعاايامااف ةادعسةس يااتادع ةت ب ااتاعاايادع طب قاا نا)دعقبةااياودعبااا ي(اعالج باافتادع ح اا ةيا

 ."ع فعحادع طب قادعبا يدعةغتادعاتب تا
 :ادألافع بادإلة فئ تادعسس   متاعياجحة ناومافعةتادعب فنفظ

 عيذذذذذذذذذذذذذذذإيذذذذذذذذذذذذذذذم لةذذذذذذذذذذذذذذذدادلا    ذذذذذذذذذذذذذذذافا حذذذذذذذذذذذذذذذاا لددحليذذذذذذذذذذذذذذذ  لإلحصذذذذذذذذذذذذذذذامع دلةلذذذذذذذذذذذذذذذ ا لاجدسا
(IBM SPS Statistics ver.21ا؛) :حيط يم لةدادلا لءةادي  لدداديإ 
، فةا دذذذإ  ي ةذذذ ع دحهذذذاب لدصذذذدا" صذذذدا لايهذذذاا لدذذذدلخلع" دكذذذ  فذذذن )بطايذذذإ لدسالحظذذذإ -1

لاخدبذذاا لددحصذذيلع لدسة فذذع ، لخدبذذاا لد ا ذذ  لدسة فذذع دسوذذاال  ي  يذذ  لدسصذذا ا لد يسيذذإ
 فع فا ة لدلرإ لدة  يإ(.

لخدبذذاا لد ا ذذذ  لدسة فذذذع ،  بذذال دحهذذذاب لد بذذا  دكذذذ  فذذذن )بطايذذإ لدسالحظذذذإفةا دذذإ أد ذذذا ك   -2
 لاخدباا لددحصيلع لدسة فع فع فا ة لدلرإ لدة  يإ(.، دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ

فةذذا ا  دحهذذاب فةافذذذ  لدهذذو دإ ولدصذذذة  إ ولددسييذذا دكذذذ  فذذن )لخدبذذذاا لد ا ذذ  لدسة فذذذع  -3
 دباا لددحصيلع لدسة فع فع فا ة لدلرإ لدة  يإ(.لاخ، دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ

 فةا دإ دحهاب  اجإ لدس ض عيإ )دلبطايإ لدسالحظإ(. -4

فةا دذذإ "  " دس سذذ عدين ةيذذ  فذذ يبطدين؛ دبحذذط  ادذذإ لد ذذ ا  ذذين فد ةذذطع  اجذذا  كذذ  فذذن  -5
لخدباا لد ا ذ  لدسة فذع ، لدس س عإ لدد  يبيإ ولدس س عإ لدضابطإ دك  فن )بطايإ لدسالحظإ

 لاخدباا لددحصيلع لدسة فع فع فا ة لدلرإ لدة  يإ(.، اال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإدسو

فةا دإ " " دلس س عا  لدس يبطإ ؛ دبحط  ادإ لد  ا  ين فد ةذطع  اجذا  كذ  فذن لددطبيقذين  -6
لخدبذذذاا لد ا ذذذ  لدسة فذذذع ، )لدقبلذذذع ولدبةذذذدي( دلس س عذذذإ لدد  يبيذذذإ دكذذذ  فذذذن )بطايذذذإ لدسالحظذذذإ

 لاخدباا لددحصيلع لدسة فع فع فا ة لدلرإ لدة  يإ(.، لدسصا ا لد يسيإدسواال  ي  ي  

فةا دإ ) -7
 ( ددحد د ح م يأثي  لدسةاد إ فع يهسيإ:2

 .لد ا   لدسة فع دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ 

 .لد ا   لء لمع دسواال  ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ 
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ائجادع تداتادعحفع تاجق  ادعبفةثتادع  ص فظادع فع ت:عياض ءامفاأشفتظاإع تان ف
 ذذ لفا يدايبيذذإ دلسةلسذذين ددذذدايبوم علذذع ي  يذذ  لدسصذذا ا لد يسيذذإ فذذع جسيذذا لدس لحذذ  اعسذذ  -1

 لددةليسيإ دإلةد ا ة فهوا فع عسليإ لددةلم.

 يش يا لددالفيه علع لددةلم باةدادلا لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت. -2

لذذى يقذذدقم فذذا ة لدلرذذإ لدة  يذذإ باةذذدادلا لدسصذذا ا لد يسيذذإ  ظذذ لن حذذط فةلسذذع لدلرذذإ لدة  يذذإ ع -3
 ددواها لد ةا  فع لدةسليإ لددةليسيإ.

ايةياض ءان فئجادعبحثادعحفعياجق تحادعبفةثتادعق ف ابفعبح ثادع فع ت:
دس حلذإ لإلعدل قذإ يج لء بح ث فادل إ فساثلإ باةدادلا لةد ليي يإ لدذدةلم لدسةفذ ت ددالفيذه ل -1

 لد ياياء. -لءحياء -فع لدس ل  لدةلسيإ لدسادل إ ف  : لدكيسياء

يجذذذ لء بحذذذ ث ددطذذذ ي  فحدذذذ ي فهذذذاها لدلرذذذإ لدة  يذذذإ ب  وعوذذذا لدسادل ذذذإ فذذذع ضذذذ ء فوذذذاال   -2
 ي  ي  لدسصا ا لد يسيإ ددالفيه لدس حلإ لإلعدل قإ.

 ادلا لةد ليي يإ لددةلم لدسةف ت.يج لء بح ث يدبهع لإلي اها  لدةلسيإ لدحد  إ فع ف ا  لةد -3
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 املراجع العربية  أواًل:

(: "عسا  لدسة فإ كإخدصاصع فةل فا  و واهم فع لإلفذا ة فذن 2015خدق إ لديحياميإ )  -1
أيسفلادعسؤجستادعساف  اودعاةات نا، فصا ا لدسةل فا  لإلدكد و يإ فع لدسفدبا  لدةسا يإ"

ص ، لءا ع،ا2015ناا عسبتا4-2ياعةسف باافظاودعساة ماافظاعاايادعف ااتةامااناعإلجحااف ادعاتباا
 .948 – 931ص

 لا ، 3لدطبةذإ،ا"منافهجادعبحاثاعايادعاةا  ادعنفسا تاودع تب  ات" :(1998) أ   عذالا اجاء  -2
 .لدقاه ة، لدهش  دل افةا 

يهسيذذذإ  عفاعليذذذإ لةذذذد ليي يإ لدصذذذ  لدسقلذذذ ب فذذذ: "(2015أفذذذ  لدقحطذذذا ع )، ايذذذم لدسةيذذذها  -3
دعسةةااااتادع وع ااااتادع تب  ااااتا، "لد ذذذذافةع ي طادبذذذذا  لدسهذذذذد   يهيم لآلفذذذذن لدسةل فذذذذايع دذذذذدف ذذذذا

، لءا ع، جافةذإ لءفيذ ة  ذ اة  هذت عبذدلد حسن،ا_دعةسا تادألت ن تاعاةمادعانفسدعس    ت
 .39-21ص ص، 8د ةلد، 4لدس لد

 اتااادعنظتا،ايدعتقساايعك تونادع اةا مادإلا": (2009) عحهذن عبذد لدةذاط، علدهيد عبذد لدسذ د  -4
  لا لد افةإ لد د دة دلهش .، لإلةفهدايإ،اج"دع  س مااادإلن ف

كة اتادعاةا  ا،ا"جكن ع ج افادع اةا مادعسافصاتةاوجطا  تادعسنافهج"(: 2013عاط  لدش فاع )  -5
  لا ولم  دلهش .، عساع، جافةإ لدش ا لءوة ، "دع تب  ت

، إ لدةلذذ ا لدد   يذذإكليذذ،ا"دع اةاا مادعساا مجاودع اةاا مادعسافاا  ": (2015عذذاط  لدشذذ فاع )  -6
  لا لدسهي ة دلهش  ولدطباعإ ولدد زيا.، عساع، جافةإ لدش ا لءوة 

لدسسلكذذذإ ،ا"جااا ت سادعاةااا  اعااايادع اةااا مادعااااف "(: 1997ةذذذةيد لدهذذذةيد )، عذذذاف  لدشذذذو ل ع  -7
 فطابا جافةإ لدسلك ةة  .، لدة  يإ لدهة  قإ

 فذذعيذذداير لدد هذذي   عب فذذأثذذ  لةذذدادلا لةذذد ليي يإ لدصذذ  لدسقلذذ  : "(2016) عفوذذد أبذذا س  -8
مةةاتادعقاتدءةا، ي"لد ذا    عطذالب لدصذ  لد ذا  يي ذا   حذ  لدسذا ة دذدولإل علددحصي  لددالةذ

 .48 21، ص ص173د ةلدفص ، ، ودعساتعت

 لا لد كذ  ، لدقذاه ة،ا"يةمادعنفسادإلة افئياوق اف ادعاقانادعبةاتي"(: 1979فدل  لدهيد )  -9
 لدة  ع.
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