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  ملخص

ذه الدراسة التعرف ھ ىدفت ھ ر ب ال ة الصف رأث ى تحصيل طلب امج حاسوب تعليمي عل ن
ة وا ة االجتماعي ادة التربي ةالثالث األساسي في مدينة معان لم ة االعتيادي ة بالطريق ة مقارن ، لوطني

ة الصف الثالث األساسي من مدرسة ضرار ب ن األزور حيث تم اختيار عينة مقصودة من طلب
اً، طا )٦٣( موزعين على أربع شعب بواقع وعتين األحيث تلب ى مجم يمھم ال ىم تقس ة  ول تجريبي

استخراج صدقه من  تم طالبا بموجب اختبار قبلي) ٣١(طالباً والثانية ضابطة بواقع ) ٣٢( بواقع
م فحص ) كرونباخ ألفا(من خالل معامل االتساق الداخلي خالل مجموعة محكمين وثباته  حيث ت

ت ق ث كان ار ت حي الل اختب ن خ وعتين م افؤ المجم ةتك ة )٠.٦١٩( ت يم توى دالل    بمس
 α )ان ،)٠.٤٨٣ تخدم الباحث د اس ي  وق امج حاسوب تعليم ة برن ة التجريبي دريس المجموع ي ت ف

رض ذا الغ ان لھ وره الباحث ابطة ،ط ة الض دريس المجموع م ت ا ت ة بينم ة االعتيادي  ،بالطريق
الخبرة الار بعدي اخضعت المجموعتان الى اختبو د المرور ب اس تحصيلھم بع ةلقي حيث  ،تعليمي

وعتين ين المجم ي التحصيل ب ة ف روق ظاھري ود ف ين وج تخدام  ،تب م اس روق ت ذه الف ولفحص ھ
اين  ل التب روق) ANCOVA(تحلي ة الف ة دالل توى  لمعرف د مس ر  )٠.٠٥( αعن بط األث وض

ة ة  )٤٣.٤٢٧(ف  المصاحب حيث كانت قيم ا  )٦٠(بدرجة حري ي أنھ ذا يعن ة إوھ حصائياً دال
ةولص ط  الح المجموع ة بمتوس اري و )١٧.٤١(التجريبي انحراف معي ذه  )٢.٧٦(ب زى ھ وتع

  .فاعلية برنامج الحاسوب التعليمي لىالنتيجة إ
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Abstract 

This study aimed to examine an instructional computer program 
effect on third grade students' achievement, studying social course in 
Ma'an city as compare to traditional method. Therefore, a sample of 63 
students was chosen from Dorar Bin Al-azwar School, divided into two 
equivalent groups, experimental group (32) and control group (31). The 
Pretest was used to measure the equivalence between the two groups by 
using The Independent-Sample (T-Test), testing reliability by Alpha 
(Cronbach) and its validity by referees.  The developed Instructional 
Computer Program by the two researchers was used on the experimental 
group where as the control group was left without any special 
procedures. ANKOVA was used to examine the hypothesis in order to 
measure the students' achievement apparent differences, where F(43.427) 
with degree of freedom(60), indicating significant differences under 
α(0.05), between the two groups' achievement in favor of the 
experimental group on a mean(17.41) and Std Deviation(2.76), which 
showed that The Instructional Computer Program had great effect on 
students' achievement.    

  
  خلفية الدراسة

ايش نعيش اآلن في عصر االنفجار المعرفي ومن ال ر ونتع ذا التغي ضروري أن نواكب ھ
داعاتنا رين اب رجم لآلخ ه ونت م الم ،مع ن أھ ارة إوم دريس مھ ي الت ارات المعاصرة ف تخدام ھ س

ر والخروج عوتوظيف الحاسوب في المواد الدراسية حيث التج د والتغيي أدي ا ھو م ، حيث لوفم
اء أن السنو د بعض العلم ة ويعتق ل سمة العولم ة ستشھد أن الحاسوب أصبح يمث ة القادم ات القليل

ه  ا يقدم ة فيم ات النوعي تغيراً بنيوياً في اطار العالقات الكمية المعرفية مع الحاسوب بل في العالق
  .من خدمات لإلنسان

ات التعليميفي إ لقد طرأ في السنوات األخيرة تطور ھائلو ا الحاسوب ستخدام التقني ة ومنھ
د أ ى ي دأ عل ث ب وبس محي ون وس ون وويلس ى تكنس ة عل رامج تعليمي امھم بتصميم ب ن خالل قي

االت ال ف مج ي مختل وب ف بح االحاس يم، وأص راً تعل ة أم دول المتقدم ي ال وب ف تخدام الحاس س
ل الصف  ة داخ يلة تعليمي ت كوس ت االنترن دارس أدخل م الم ث أن معظ رورياً، حي ي (ض مرع

  )Mageau,1994، 1998 ؛والحيلة

املوا مع وانطالقاً من دخول التكنولوجيا في عم ين أن يتع ى المعلم لية التعلم أصبح لزاماً عل
م  دة لطالبھ ق الفائ ة لتحقي ذه التقني ع ھ أقلموا م وب ويت اري ،Simona ،1997(الحاس  ،األنص
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ة ) ١٩٩٥ ھذا وقد شرعت وزارة التربية والتعليم األردنية بتطبيق مجموعة من المشاريع التربوي
ام ذ ع ات من ا المعلوم ى تكنولوجي دة عل بة  ،)٢٠٠١( معتم ا لحوس ة راني دأ مشروع الملك حيث ب

ذاتي تعلم ال د وفي ال يم عن بع ذا إ ،التعليم الذي يركز على توظيف الحاسوب في التعل ذ يھدف ھ
وي وإعداداً صحيحاً يتناسإعداد المعلمين إالبرنامج الى  كساب ب ومتطلبات خطط التطوير الترب

ع الحاس ل م ارات التعام دربين مھ ين المت ة وذاتالمعلم أداة تعليمي عةإ وب ك ات واس ما( مكان  ،ش
٢٠٠٤.(  

ي األ روع ف ذا المش دأ ھ د ب ة اإلوق رورة مواكب ن ض اً م ي ردن انطالق ة ف ات العالمي تجاھ
ى امن خالل التدريس  دريب المدرسين عل يس فقط ستخدام التكنولوت دريس ل ة في الت ا الحديث جي

  .جميع المواد الدراسية يمدرسرسي الحاسوب بل مد

زاد االھتمام مؤخراً بضرورة توظيف الحاسوب في المجال التعليمي لدى مختلف النظم  وقد
املون في ت ،التربوية نظم إوذلك بعد أن تنبه الع ك ال ذه األداة وإل ة ھ ى أھمي رة من ل ا الكبي مكاناتھ

دة ات عدي ى أداء مھم درة عل اءة والق ث الكف ة  ،حي ائل واألدوات التعليمي وق الوس توى يف وبمس
  ).Trowbridge & Bybee,1991 (ى األخر

تعلم  م وللم د عدة للمعل يم يحقق فوائ ويين أن استخدام الحاسوب في التعل ويؤكد معظم الترب
تعلم ) ١٩٩٤(الفار حيث يرى  ،وللموقف التعليمي ة ال اء عملي أن البيئة التي يوفرھا الحاسوب أثن

د إوالتعليم من ت ين تول ين المتعلم يلة تجاھات ايجاواصل وتفاعل ب ديھم نحو الحاسوب كوس ة ل بي
تعلم ،تعليمية من جھة تھم لل د من دافعي ا يزي ا  ،ونحو المواد التي يدرسونھا من جھة أخرى مم كم

امج التعليمي  ة البرن اءة وفاعلي أثر بمدى كف ة تت يلة تعليمي أن اتجاھات الطلبة نحو الحاسوب كوس
ة الح ،المحوسب ذه التقني ين لھ ة ويويبين أن استخدام المتعلم ة الراجع زودھم بالتغذي ة ي شوقھم ديث

  .التشخيصية العالجيةاإلجراءات نجازھم الحتوائه على العديد من نحو التعلم ويزيد من سرعة إ

داأن ) ٢٠٠٢(الفار يذكر  اكم د من الفوائ  ستخدام الحاسوب في العملية التعليمية يحقق العدي
  :منھا

  فضلوأاألھداف التربوية بشكل أسھل يساعد في تحقيق.  

  ص إلتقان التعلم بالطرق اإلعتياديةمن الوقت المخص% ٤٠ – %٢٠ويوفر. 

 ويساعد على بقاء أثر التعلم. 

  ويساعد على تحقيق الحاجات الفردية لكل تلميذ وھذا يعني أن كل تلميذ يتعلم حسب سرعته
 .وقدرته في التعلم وبالطريقة التي تناسب حاجاته وفي الوقت الذي يرغب فيه

ير د  ويش و زي وح وأب و الفت ي إ) ٢٠٠٠(أب ي ف وب التعليم ا الحاس ي يحققھ د الت ى الفوائ ل
ة روق الفردي ة  ،التدريس حيث أنه يفرز التعليم الذاتي ويساعد المعلم في مراعاة الف ويحسن نوعي

م وحل المشكالت ويوفر على لكمھارات التع،ويحقق األھداف الخاصة بالمھارات  ،التعليم والتعلم
ة المدرس ما ة يبذله من جھد ووقت في األعمال التعليمي م في ا ،الروتيني ا يساعد المعل تثمار مم س
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يلة لجذب ا ،وقته وجھده د وس ه يع ا أن ين كم يلة مشوقة تخرج الطالب من روت ة ووس اه الطلب نتب
  .الحفظ والتلقين

ةأن استخدام الطلبة للح )Berson,1996 (بيرسون ويبين   اسوب في الدراسات االجتماعي
د . ھم على البحث والتحليل في البيانات التاريخية ويحفزھم على البحث والتعلمزيد من قدرتي ويؤك

ن ل م ون  ك وتاك وبالت ذين ) Meyer Schustack & Blaton ,1999(مايرش ة ال أن الطلب
ين يتعلموا بواسطة الحاسوب التعليمي يكون لديھم مھارات االستيعاب أكثر من الطلبة الذ يتعلمون
  .طريقة اإلعتياديةوفق ال

ذكر ن وي ل م اش   ك ور وابوري زالوي  ،)٢٠٠٧(عم و) ٢٠٠٥(ومن تخدام الحاس ب أن اس
ة الط ن دافعي د م ل الصف يزي ةداخ ن ال لب رجھم م اعلھم ويخ دروس وتف ي ال ل ف روتين المم

  .حتفاظ بالمفاھيم لفترة زمنية أطولويزيد من فترة اإل  ،اإلعتيادية

يةأنه لم يعد مجا ،مما سبقضح تي ب أن يكون أو ألي طال ،الً ألي مدرس في أي مادة دراس
ة واإلفي عص ةيثدالتقنيات التربوية الحبعيداً عن  ير المعلوماتي تصال وشبكات اإل نفجار المعرف

ة الصف ون تحت تصرف الطالب داخل غرف ه أن يك الم بأكمل ي جعل الع ي أسھمت ف ا  ،الت كم
احثو د أخرى يضيف الب يالحاسو إلستخدامن فوائ تحكم بوقت  حيث ،ب التعليم يسمح للطالب ال

ه حب اإل ستجابة وتكرار المادة التعليمية ويزيداإل ده عن من ثقته بنفسه وينمي لدي ستطالع ويبع
إجراء وباحثلھذه الفوائد وغيرھا مما تم ذكره سابقاً فقد اھتم ال ،التشتت خالل الموقف التعليمي ن ب

ر إ ةدراس ى أث رف عل وللتع تخدام الحاس ي س ادة التحصيل ف ي زي ة ب ف ة االجتماعي ادة التربي م
أثر ادراسات الومن  ،والوطنية ق ب ةستخدام الحاسوب في التي تتعل دراسة  الدراسات االجتماعي
ة ) vogler, 1990(فوجلير  دريس في الواليات المتحدة االمريكي ر الت ة أث ى معرف ي ھدفت إل الت

ة ار . المبني على الحاسوب في تحصيل الطلب اعمالباحث مجاخت م اإلجتم  ،وعتين من طالب عل
ن  ة م ة مؤلف ى تجريبي ً  )٥٦(المجموعة األول ا ق الحاسوب  ،طالب ة , تعلمت عن طري والمجموع

دون الحاسوب )٧١ (الثانية ضابطة مؤلفة من د أظھرت  ،طالباً تعلمت بالطريقة التقليدية أي ب وق
ي نتائج الدراسة أن المجموعة األولى التي تعلمت بالحاسو ة الت ب قد تفوقت على المجموعة الثاني

ة ذلك الفرعي ة وك ة العام ي المعرف ك ف وب وذل دون الحاس ت ب ة أن  ،تعلم رت الدراس ا أظھ كم
ن  وب م تخدام الحاس ى أس درتھا عل ي ق ة ف ر ثق ت أكث وب كان تخدمت الحاس ي أس ة الت المجموع

دون الحاسوبالمجموعة الثانية التي تعلمت  تنتج الباحث أن . ب ذلك أس رامج الحاسوب ك تكامل ب
م ، الخالقة والمصممة بإبداع يؤدي إلى تفكير خالق دة للمعل اعالت مفي ى تف وينشئ بيئة تشجع عل

 ً   . والمتعلم معا

رت  تخدام الحاسوب  )Robert, 1990(وأجرى روب ة إس ة أھمي ى معرف دفت إل ة ھ دراس
ف  ة بمختل ات اإلجتماعي اھج الدراس وير من دخل لتط يمكم اھج التعل ي ا من دة ف ات المتح لوالي

ة م  ،االمريكي ث ت اتحي رح للدراس اج مقت اء منھ ي الم بن وب ف ة درس بالحاس ة اإلجتماعي رحل
ا وأنتھت الدراسة ،اإلبتدائية ة للدراسات : بعدد من التوصيات أھمھ اھج متكامل اء من ه يجب بن أن

تخدام الحاس ى إس وم عل رى تق ة األخ ل التعليمي ي المراح ة ف االً اإلجتماعي وب مج
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التط تاو.ويرھ دريس س ي الت هل خدام الحاسوب ف ي تواج ة الصعوبات والمشكالت الت ك  مواجھ تل
  . التي تتميز بطبيعة صعبة ومجردة  ، وعلى وجة الخصوصالمواد

د ) ١٩٩٤( العجلونيوھدفت دراسة  ة التفكيرالناق إلى تقصي أثر إستخدام الحاسوب في تنمي
ة الدراس ،في االردني األدبي بحث الجغرافيا لدى طلبة الصف األول ثانومفي  ة من وتألفت عين

ذكور واألخرى طالباً وطالبة حيث تم ا )١٢٠( د إحداھما لل ختيار مدرستين من مديرية تربية ارب
ا عبتين الإلن ى ش ا عل ل منھم تملت ك ى ث وأش ة إل مت العين وائية وقس ة العش ا بالطريق ختبرت

اويتين ائج ، مجموعتين متس ةفروقوأظھرت النت ر ) α =0,05(صائياً إح ا دال ارات التفكي في مھ
روق  ،ة المسلمات والتفسير والتقويم بالحججرالناقد وھي اإلستنتاج ومھا ذلك وجود ف وأظھرت ك

ى ال زى إل نس تع دريس والج ة الت ين طريق ل ب ة وتفاع ن بطريق واتي درس اث الل الح اإلن لص
  . الحاسوب

ة ع) Baker & Hale ,1997(دراسة قام بھا بيكر وھيل وفي  لى طالب من مراحل مختلف
ة إ يلة تعليمي متدت من المرحلة االبتدائية الى المرحلة الثانوية لمقارنة أثر استخدام الحاسوب كوس
رو ،تادة في التدريسعي التعلم مع الطرق التقليدية المف ائج وجود ف د أظھرت النت ة وق ق ذات دالل
ي تحصيل الإ ة الضابطة طحصائية ف وعتي الدراس ين مجم ة ب ا لب ي درس أفرادھ ة الت والتجريبي

ان تحصيل  ،المواد بالطرق التقليدية والتجريبية التي درس أفرادھا المواد باستخدام الحاسوب وك
ابطة ة الض راد المجموع ه أف ا يحتاج ل مم زمن أق ة أفضل وب ة التجريبي راد المجموع ذلك  ،أف ك

والرياضيات  جتماعيةاإل راساتالد نحو المواد التي يدرسونھا مثل يجابيةإتجاھات إ تكونت لديھم
  .والعلوم

ات ال ق بالدراس ا يتعل ا فيم تخدام الحاسوب واإلأم أثر اس ة ب ي متعلق ي التحصيل ف ت ف نترن
رى ية األخ واد الدراس طة  ،الم ون بواس ذين يتعلم ة ال ات أن الطلب ذه الدراس م ھ دت معظ د أك فق

ة ذين تعلموا وفقالحاسوب واالنترنت تحصيلھم أعلى من زمالئھم ال ذه  الطريقة االعتيادي ومن ھ
ن ل م ة ك ات دراس ال الدراس ور يجم ة) Jamali Pour,2006 ( ب وم ودراس  2005( ابول

,Abouloum ( ي ودراسة يامودراسة س) ٢٠٠٢(الزھران  & Sumalee,2000 ( الي وليش
Luechai (وانج وكوھين ودراسة ) 1998,Wang & Cohen (شديفات دراسةو )٢٠٠٧.(  

ة  ابه الدراس وب تتش ا للحاس تخدامھا وتوظيفھ ث اس ن حي ابقة م ات الس ع الدراس ة م الحالي
ادة الدراسية ،التعليمي في عملية التعلم بتھا وھي  إال أنھا تختلف عنھا من حيث الم م حوس ي ت الت
ادھم أن  ،لم يقم به أي من الباحثين السابقين ما وھذا، الدراسات االجتماعية وقد يعود السبب العتق

ابقة لذا تعد ھذه الدراسة إ ،تمد على الحفظ والتلقينھذه المادة تع ى الدراسات الس ة عل ضافة نوعي
م إكما تختلف عن الدراسات السابقة من حيث الب ذي ت ل رنامج التعليمي المحوسب ال عداده من قب

ه ه واجراءات احثين بخطوات ي  اكم، الب و موضح ف راءات إھ ن  ،الدراسةج ه اي م م ب م يق ذا ل وھ
  .بقينالباحثين السا
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  الدراسة مشكلة

ة،  ة العملي ادة التربي ي م م الصف ف ة معل ى طلب ي االشراف عل احثين ف ل الب ن خالل عم م
تخدام اي  ة دون اس ة روتيني ة بطريق ة والوطني ة االجتماعي ادة التربي دريس م تم ت ة ي وا بان الحظ

شف عن مدى تعليمي مصصم بالحاسوب للكبتصميم برنامج  لذا فقد قام الباحثون. لة تعليميةوسي
ة ة االعتيادي ة بالطريق ادة مقارن ذة الم دريس ھ ي ت ة ف تخدام فاعليت ة اس دى فاعلي ، للكشف عن م

  .الحاسوب في تدريس الدراسات االجتماعية

  : تحاول ھذه الدراسة اإلجابه عن الفرضية اآلتيهو

اداسان " ة في م ة تخدام برنامج تعليمي مصمم بالحاسوب يؤثر ايجابياً على تحصيل الطلب
  "الث األساسيالتربية االجتماعية والوطنية للصف الث

  
  أھمية الدراسة

  تكمن أھمية ھذه الدراسة في اآلتي

ر استخدام ) في حدود علم الباحثين( قليلةإنھا من الدراسات ال التي ھدفت الى الكشف عن أث
الي ة وبالت ة والوطني ة االجتماعي ادة التربي دريس م ي ت تفيد م الحاسوب ف ن أن يس ا يمك ن نتائجھ

ؤ ة والمس رفو المرحل و الصف ومش اليب  لونومعلم وير أس ي تط يم ف ة والتعل ي وزارة التربي ف
نعكس  ا ي واستراتيجيات تدريس جديدة لھذه المادة من شأنھا أن تزيد من فاعلية تحصيل الطلبة مم

ة ة التعلمي ة التعليمي ى العملي اً عل ا ،ايجابي ي مواكبتھ ن ف ا تكم إن أھميتھ ذلك ف ع اال ك ات م تجاھ
ةالتربوية الحديثة في األردن من حيث استخدام الحاسوب التع دروس التعليمي ، ليمي في تصميم ال

ا تكمن  ة أكم ي كشفت عن فاعلي ذة الدراسة والت ا ھ ي توصلت اليھ ائج الت ا من خالل النت ھميتھ
  .البرامج الحاسوبية في تدريس مادة التربية االجتماعية والوطنية

  
  ھدف الدراسة

دفت  ي تحصيل ھ ي مصصم بالحاسوب ف امج تعليم ة برن ن فاعلي ة الكشف ع ذة الدراس ھ
  الطلبة في مادة التربية االجتماعية والوطنية

  
  ت االجرائيةاالتعريف

م وبرنامج حاسوبھو : برنامج حاسوب تعليمي ان المعل من  يرشدةي يحل فية الحاسوب مك
حيث تجعل االحتمال األكبر بأن الخطوات والسلوك المحدد، صممت ورتبت ب خالل مجموعة من

  .ومرغوب فيھا ةيستجيب المتعلم بطريقة معين

ة ى : التربية االجتماعية والوطني يم عل ة والتعل ا وزارة التربي ي قررتھ واد الت ھي احدى الم
 ؟٢٠٠٧/٢٠٠٨طلبة الصف الثالث األساسي للعام الدراسي 
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وم ب يھي سلسلة من االجراءات الت: الطريقة االعتيادية ة الصفية يق م داخل الغرف ا المعل ھ
ة ومتسل ورة منظم ة بص ة والوطني ة االجتماعي ادة التربي دريس م لة لت تخدام س تم اس دون ان ي

 .الحاسوب فيھا

ة  :التحصيل ادة التربي ار البعدي في م ا الطالب في االختب ي حصل عليھ ة الت ة الكلي العالم
  .الباحثين ية والوطنية للصف الثالث األساسي المعد من قبلاالجتماع
  

  حدود الدراسة

اني اني والمك ري والزم دد البش ث  :المح ة الصف الثال ى طلب ة عل ذه الدراس اقتصرت ھ
ي ام  األساس اني للع ي الث ي الفصل الدراس ي  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ف ن األزور ف ة ضرار ب ي مدرس ف

  . معانمديرية تربية 

ي دد اإلجرائ امج حاسا :المح تخدام برن ر اس ى أث ذه الدراسة عل ي وقتصرت ھ ب تعليمي ف
لدراسة وتطبيق التحليل دوات المستخدمة في ھذه الذا فإن تعميم النتائج يقتصر على األ ،التحصيل

 . اإلحصائي المستخدم 
  

  الطريقة واالجراءات

  منھج الدراسة

التجريبي في تطبيق ھذه الدراسه كما ھو موضح في إجراءات  شبه المنھج ونأستخدم الباحث
    . الدراسة

  اسةعينة الدر

ان ة مع ة تربي م  تم اختيار عينة مقصودة من المدارس التابعة لمديري ق حيث ت الدراسة تطبي
ع شعب والتي تضمنت) مدرسة ضرار بن األزور(في  موزعة  من الصف الثالث األساسي أرب

ى  ةعل وعتي الدراس ة  مجم اون أدارة المدرس راً لتع ة مقصودة نظ ة بطريق ار العين م إختي د ت وق
ذا الغرضو الباحثينوالمعلمات مع  ي صمم لھ ار قبل د  . تم فحص تكافؤ العينتين على اختب وللتأك

وعتين باستخدام اإلمن تكافؤ المجموعتين   ،)ت(حصائي تم فحص الفروق بين متوسطات المجم
ت ث كان ة حي ة  )٠.١٣٨( ت قيم ة حري توى ،)٧٨(بدرج ة  ومس أي أن  )٠.٨٩( αدالل

  .المجموعتين غير متكافئتين

دموا لالختاال انه  م يتق ار البعدي بعد تطبيق الدراسة تسرب عدد من أفراد عينة الدراسة ول ب
  :يبين توزيع أفراد العينة على الشعب ومجموعتي الدراسة) ١(والجدول رقم 
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  .أفراد العينة على شعب المجموعتين التجريبية والضابطة توزيع:  )١(جدول 

  المجموعات
  الشعب

  االجمالي
  د  ج  ب  أ

  ٣٢  -  ١٤  -  ١٨  موعة التجريبيةالمج
  ٣١  ١٥  -  ١٦  -  المجموعة الضابطة

  ٦٣  

  :في الجدول التالي على االختبار القبلي كما ھو موضح وبالتالي تغيرت نتائج أفراد العينة

  .ات أفراد العينة على االختبار القبلينتائج عالم  :)٢(جدول 
  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  المجموعت

  ٢.٨٣٧٠  ١١.١٢٥٠  ٣٢  لمجموعة التجريبيةا
  ٣.٥٨٠٩  ١٠.٥٤٨٤  ٣١  المجموعة الضابطة

  ٣.٢٢٨٩  ١٠.٨٤١٣  ٦٣  االجمالي

ة  )ت(وبناءاً على ذلك، أعيد فحص تكافؤ المجموعتين باستخدام االحصائي  حيث كانت قيم
  .أي أن المجموعتين متكافئتان )٠.٤٨٣( α ومستوى داللة )٦١(بدرجة حرية ) ٠.٦١٩( ت

ار  اجراء اختب وعتين ب ين المجم اين ب ين(كما تم فحص تجانس التب ة ف ) ليف  )١.٨٩٣(بقيم
  .في تباينھما أي أن المجموعتين متجانستان )٠.١٧٤( α ومستوى داللة

  
  أدوات الدراسة

  قبلي والبعدياالختبار ال  :أوالً 

م  )٢٠(ختبار مكون من استخدام اتم  دد حيث ت رات  وضعفقرة بطريقة االختيار من متع فق
لم(بعد تحليل وحدة ختبار اإل ه وس اب  مختارات قصصية من سيرة الرسول صلى هللا علي من كت

ة، ويم ي موضوع الدراس ث األساس ة للصف الثال ة والوطني ة االجتماعي ذا اإلالتربي ل ھ ار ث ختب
  .وبعدياً لقياس تحصيل أفراد العينةاختباراً قبلياً 

  برنامج الحاسوب التعليمي   :ثانياً 

استخدام واحدة ب دوات الموقف التعليمي التعلميكأحد أ تم تصميم برنامج حاسوب تعليمي 
ذه الدراسة أن أي ) Microsoft PowerPoint(من البرمجيات البسيطة  ك أن أحد أھداف ھ ذل

ى إ) ICDL(معلم حاصل على رخصة قيادة الحاسوب  ادر عل ةق رامج التعليمي ذه الب اج ھ د  نت وق
هإطار عمل للطالب أو إكل شريحة  شريحة وتشكل )٣٢( منن البرنامج تكو اد ل د في إ ،رش عتم

ي  اعد ف وب المس نمط الحاس ة ب وب التعليمي رامج الحاس ميم ب ى أسس تص امج عل ميم البرن تص
ذ ) CAI: Computer Assisted Instruction(التدريس  ل والتصميم والتنفي من حيث التحلي
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ويم اة مستوى ، والتق ى مراع ة باالضافة ال راد العين دى أف راءة ل اة نمط الموقف الق م مراع ا ت كم
امج يالتعليم ه البرن ينفذ ب ذي س تخد، ال ه يس ث أن ن حي ية  مم واد التدريس ن الم ة م ع مجموع م

ذين يست امج في الوقت الواحد، خوالتوجيه المباشر من المعلم وعدد األفراد ال وبشكل دمون البرن
  :يةعام يتضمن البرنامج األطر الرئيسة التال

ار األولاإل ى : ط واه باالضافة ال ف بمحت امج للتعري ة للبرن ة االفتتاحي ى الشاش وي عل ويحت
  :قائمة األھداف كما ھو موضح في الشكل التالي
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درس بالضغط : طار الثانياإل ى ال دخول ال تم ال ويحتوي على قائمة عناوين الدروس حيث ي
  :ھو موضح في الشكل التالي ة  كماعلى عنوانه بمؤشر الفأر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

امج تفاعلمستوى  امج اا: البرن تخدم البرن ن صوت ونص وصورس ددة م ائط المتع ة لوس
  :تحقيق االھداف االتيةوحركة، ويمكن البرنامج الطالب من 

ى  .١ حبه كصورة ال م س ث ت ي حي اب المدرس ي الكت و وارد ف ا ھ وب كم نص المكت راءة ال ق
  .البرنامج

ىإاالستماع  .٢ راءة ل ة  ق واءم مع طبيع ة وبأسلوب قصصي يت وب وبصوت طفل النص المكت
 .بالغ عندما تتطلب طبيعة شخوص القصص ذلكشخص الدروس وأحياناً بصوت 

ائن  .٣ امج لسماع الصوت الخاص بالك التمرير بمؤشر الفأرة على الكائنات الظاھرة في البرن
 .أو لظھور نص أو صورة

 .رة الحوار بين الكائنا ت وشخوص القصصالضغط على أزرار اجراءات الدا .٤

ز تقديم التغذية الراجعة إل .٥ ى التعزي ستجابة الطالب على أوراق العمل المحوسبة باالضافة ال
  .االيجابي المناسب
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 : البرنامج من خالليستطيع الطالب التحكم في : مستوى السيطرة

 : جراءات للتنقلأزرار إ .١

  .لى القائمة الرئيسةإالعودة  -٢      .الخروج من البرنامج -١

  .لى الشريحة السابقة أو التاليةاإلنتقال إ -٤    .لى قائمة األھدافإالعودة  -٣

 .تكرار العرض  بأي لحظة .٢

  .اع قراءة النص المكتوب  بأي لحظةتكرار سم .٣
  

  البحث صدق أدوات

  اختبار التحصيل  :أوالً 

تخراج ا م اس الل ت ن خ ار م رات اإلختب داخلي لفق اھري وال دق الظ تإلص ة س خراج األھمي
رات اإلةالعشرستجابات المحكمين النسبية لكل فقرة إل ى مجموعة ، حيث تم  عرض فق ار عل ختب

ن  ين م رة محكم ن عش ة م ف المكون ي الص ة ذمعلم رفي المرحل ث ومش ون المبح ين يدرس
مناسب (وعلى مقياس مكون من ساليب تدريسھا في مناھج الدراسات االجتماعية وأ والمختصين

ر م – بغي بية) ناس ة نس بة وبأھمي رات مناس ع الفق أن جمي ون ب اد المحكم ث أف رة، حي ل فق  لك
  .لكل فقرة) %١٠٠(

  برنامج الحاسوب التعليمي  :ثانياً 

ي و وى التعليم ل المحت ي يمث ودة ف ور والنصوص الموج تخدام الص الل اس ن خ اب م الكت
  .ضافة فعاليات التفاعلللحاسوب وإالمدرسي حيث تم مسحھا ضوئياً وتحميلھا 

ذين  )٥(عرض البرنامج على تم  من المعلمين العاملين في المدارس الحكومية األساسية وال
ة  ،يدرسون مستوى الصف الثالث األساسي موضوع الدراسة ى التغذي اءاً عل ديل بن م التع حيث ت

تھم في الراجعة من خالل عرض  يھم ومناقش امج عل وى االبرن العرض  لتعليمي وأسلوبالمحت
  .لمستوى التعليمي الذي يستھدفهومناسبته ل

ى  امج عل ب البرن ي ) ٣(تجري توى التعليم ة والمس ة العمري س المرحل ن نف الب م ن الط م
امجألفراد عينة الدراسة  اعلھم مع البرن ة تف م إو ،ومراقبة طريق ى أي ت ي عل ديالت الت جراء التع

  .لتعليميفعالية شكلت صعوبة في تعاملھم مع برنامج الحاسوب ا
  

  ثبات أداة البحث

لتم إستخراج معامل ثبات اإل ا( ختبار بحساب معام اخ ألف ق الدراسة في ) كرونب اء تطبي أثن
ات حيث كان معامل ال ,ختبار القبليمرحلة اإل باً ألغر )٠.٦٤(ثب ذا المعامل مناس ر ھ اض واعتب
  .الدراسة
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  اجراءات الدراسة

  التالية تراءاجأھداف ھذه الدراسة، تم تطبيق اإللتحقيق 

يم في م .١ ة والتعل ة التربي ات الرسمية من مديري ى الموافق ان إلالحصول عل جراء حافظة مع
  .الدراسة على مدارسھا

 .م تقسيمھم الى مجموعتينختبار القبلي على أفراد العينة ومن ثجراء اإلإ تم .٢

ة الت .٣ عامل مع تم تدريب المعلمات على أسلوب التدريس الخاص بالمجموعة التجريبية وكيفي
ي اب المدرس ل والكت ي وأوراق العم وب التعليم امج الحاس ة  برن ى المتابع افة ال باالض

ق رة التطبي ة فت ن طيل تمرة لھ ه مالمس اد أو توجي تم ارش م ي ة ، ول عب المجموع ات ش علم
  .جراء خاصالضابطة ألي إ

امج حاسوب تعليمي  / تم تصميم موقف تعليمي .٤ دريس من خالل برن ى الت د عل تعلمي يعتم
ل ة وأوراق العم بة واإلعتيادي ل باالضاقة إ المحوس ة ك ي نھاي ودة ف ى أوراق العمل الموج ل

  .و وحدة دراسية من الكتاب المدرسيدرس أ

  وفيما يلي وصف لمحتويات الموقف التعليمي التعلمي

  برنامج الحاسوب التعليمي  :أوالً 

از الحاسوب المزود بسماعات يجلس ثالثة إ ى لى أربعة طالب أمام جھ اءاً عل ة وبن خارجي
حيث تظھر توجيھات المعلمة يضغط أحد الطالب على أيقونة البرنامج المثبتة على سطح المكتب 

ة  ه الشاش باإلل ابي محب لوب خط ة وبأس ر الطلب ا عم ارب عمرھ ة يق ة وبصوت طفل م  ،فتتاحي ث
دروس م اوين ال ة بعن ى زر اإلتظھر للطالب قائم ق للضغط عل اع الصوت المراف ص جراء الخ

درس  ى اإلبال عيبي إل اط تش الل إرتب ن خ له م ذي يرس درس ال وى ال ع محت ل م ذي يتعام ار ال ط
  .المطلوب

   أوراق العمل  :ثانياً 

  وتنقسم الى قسمين

  أوراق عمل ورقية .١

الل  ن خ ة م رة تعلمي روره بخب د م ا بع ل معھ ب التفاع ى الطال ل عل ميم أوراق عم م تص ت
ب ة العمل من  برنامج الحاسوب الذي تم تصميمه بحيث يطل امج من الطالب استخدام ورق البرن

ى  ة عل الة مسموعة ومكتوب اد الطالب وتصح، واشة الحاسوبشخالل رس ة ارش ابع المعلم ح تت
  :م عليھا وفيما يلي مثال عليھاستجاباتھالطالب كمجموعة كاملة حسب إ ناقشالعمل وت قاورأ
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 مل محوسبةأوراق ع .٢

ر الحاسوب و ذة عب ع توھي منف ادات للتفاعل م ئلة وارش كل أس ى ش أتي عل ة ت ة راجع غذي
  :، وفيما يلي مثال عليھافورية

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الكتاب المدرسي : ثالثاً 
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الة  ه رس بعد مرور الطالب بالخبرة التعلمية من خالل تفاعله مع برنامج الحاسوب، تظھر ل
ى اب المدرسي عل تح الكت ه ف ة، تطلب من ى الشاش ة عل ة  مسموعة ومكتوب صفحة نشاط أو ورق

ً عمل، وتتابع المعلمة مع الطالب ال  :لي مثال عليھاي، وفيما نشاط المطلوب منھم ككل أو فرديا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي   .٥ ام الدراس اني للع ي الث ل الدراس ة الفص ي نھاي دي ف ار البع راء اإلختب م اج  – ٢٠٠٧(ت
 .على المجموعتين التجريبية والضابطة ) ٢٠٠٨

ت البيا  .٦ ة أدخل وم اإلجتماعي ائية للعل رزم اإلحص امج ال ى برن ات ال ة ) SPSS(ن للمعالج
  وإستخراج النتائج

  
  متغيرات الدراسة

  :إشتملت الدراسة على ثالثة متغيرات

دون استخدام  -ب .باستخدام الحاسوب -أ: طريقة التدريس ولھا مستويان: المتغير العاملي .١ ب
 .حاسوب

 .ة على االختبار البعديعالمات أفراد العين: المتغير التابع .٢

 .عالمات أفراد العينة على االختبار القبلي: المتغير المشترك .٣
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  االحصائية المعالجة

ة  وم اإلجتماعي ائية للعل رزم اإلحص امج ال تخدام برن م اس اب  )SPSS(ت تخراج وحس الس
  :المعامالت والبيانات التالية

ة  .١ ة المركزي اس النزع ابي(مقي ط الحس روق) المتوس ة الف ات  لمعرف ين مجموع ة ب الظاھري
  .الدراسة

 ).اإلنحراف المعياري والتباين(مقاييس التشتت  .٢

 .معامل ارتباط بيرسون للتعرف على مدى إرتباط فقرات اإلختبار باإلختبار ككل .٣

ار الستخراج  .٤ رات اإلختب ين فق داخلي ب ى مدى اإلتساق ال ا للتعرف عل اخ ألف معامل كرونب
 .معامل ثبات أداة الدراسة

 . للتعرف على مدى تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة) ت(ئي اإلحصا .٥

 .لفحص فرضية الدراسة وضبط األثر المصاحب )ANCOVA(تحليل التباين المشترك  .٦
  
  ومناقشتھا نتائج تحليل ال

  فرضية الدراسة

ادة استان  ة في م ى تحصيل الطلب اً عل ؤثر ايجابي خدام برنامج تعليمي مصمم بالحاسوب ي
  االجتماعية والوطنية للصف الثالث األساسي مقارنة بالطريقة التقليدية التربية 

د اخضفرضية الدراسة تم إ علىولالجابة  ار بع ع أفراد عينة الدراسة الى اختبار قبلي واختب
  :ختبارين على النحو االتيالتعلمية وكانت نتائجھم على اإل/  ة التعليميةرالمرور بالخب

  .فراد عينة الدراسة على االختبارين القبلي والبعدينتائج تحصيل أ  :)٣(جدول 

  العدد  المجموعات
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٢.٧٥٧٥  ١٧.٤٠٦٣  ٢.٨٣٧٠  ١١.١٢٥٠  ٣٢  ريبيةجالمجموعة الت
  ٤.١٤٥٢  ١١.٨٧١٠  ٣.٥٨٠٩  ١٠.٥٤٨٤  ٣١  المجموعة الضابطة

  ٤.٤٦٠٧  ١٤.٦٨٢٥  ٣.٢٢٨٩  ١٠.٨٤١٣  ٦٣  االجمالي

ة الدراسة في يظھر من الجدول  راد عين ين متوسطات تحصيل أف ة ب روق ظاھري وجود ف
ةالمجموعة التجريبية وال ر المشترك  مجموعة الضابطة، ولفحص دالل روق مع تثبيت المتغي الف

راد ( يعالمات أف ار القبل ى االختب ة عل م) العين اين المشترك إ ت ل التب ) ANCOVA(جراء تحلي
  ).٠.٠٥( α لفحص داللة ھذه الفروق عند مستوى
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  .نتيجة تحليل التباين المشترك  :)٤(جدول 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف قيمة
مستوى 
  الداللة

  *٠.٠٠٠  ٤٣.٤٢٧  ٤٣٠.٥٨٢  ١  ٤٣٠.٥٨٢  طريقة التدريس
      ٩.٩١٥  ٦٠  ٥٩٤.٩٠٣  الخطأ

  .)٠.٠٥(دال إحصائياً عند مستوى   *

 )٠.٠٥=  α(وجود فروق ذات داللة احصائية على مستوى أقل من  )٤(يظھر من الجدول 
دريس ة الت ر طريق ات متغي ةبين فئ ة  )٤٣.٤٢٧(ف  ، حيث كانت قيم ولصالح  )١(بدرجة حري

وب التعلي امج الحاس تخدام برن ت باس ي درس ة الت ة التجريبي درهالمجموع ط ق ي بمتوس  م
  ).٢.٧٥٧٥(وانحراف معياري  )١٧.٤٠٦٣٥(

ي(وتم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة حسب المتغير المشترك  ار القبل ر ) االختب للمتغي
  : كما يلي) طريقة التدريس(ل فئة من فئات المتغير العاملي لك) االختبار البعدي(التابع 

  .)طريقة التدريس(ل فئة من فئات المتغير العاملي المتوسطات الحسابية المعدلة لك:  )٥(جدول 

 الوسط الحسابي  المجموعات
االنحراف 
  المعياري

  %٩٥فترة الثقة المعدلة 
  الحد األعلى  الحد األدني

  ١٨.٣٨٢  ١٦.١٥٠  ٠.٥٥٨  ١٧.٢٧  التجريبية
  ١٣.١٤٩  ١٠.٨٨٢  ٠.٥٦٧  ١٢.٠٢  الضابطة

رات الث ة وفت ابع يظھر من الجدول األخطاء المعياري ر الت ة للمتغي ة المعدل راد (ق عالمات أف
المجموعة التجريبية والمجموعة (ة من فئات المتغير العاملي لكل فئ) نة على االختبار البعديالعي

ى من متوسط تحصيل )الضابطة ة أعل دل للمجموعة التجريبي ، حيث أن متوسط التحصيل المع
ة الضابطة ي المجموع ة ف راد العين غ المتوسط ،أف د بل ة  فق ة التجريبي دل للمجموع ابي المع الحس

ادة ) ١٦.١٥( غ متوسط  )٥.٢٦٨(بزي ذي بل ة عن متوسط تحصيل المجموعة الضابطة ال درج
  ).١٠.٨٨٢(تحصيلھم 

ى وجود  ذه النتيجة ال امج الحاسوب وتشير ھ وا بواسطة برن ذين درس ة ال دى الطلب وق ل تف
ة  ويعزو الباحثون ،ديةلذين درسوا وفق الطريقة االعتياالتعليمي على الطلبة ا سبب ذلك الى فاعلي

ذي زاد من  احثين وال ل الب ره البرنامج المحوسب الذي تم اعداده من قب ا تظھ ة كم تحصيل الطلب
امج الحاسوبي  ،نتائج الدراسة ذة الدراسة أو قد يعود سبب ذلك إلى أن البرن أدى المصصم في ھ

ة  إلى زيادة تفاعل اھھم الطلب ل شوجذب انتب ه يمث داً من أشكال الكون ة كالً جدي ر المألوف تعلم غي
ة .وبالتالي ادى الى زيادة تحصيلھمبالنسبة للطلبة  اة االجتماعي ة الحي ى طبيع ود السبب ال أو قد يع

رامج الحاسوبية،  ى الب ة عل ود الطلب ة وتع ورة المعلوماتي يما في عصر الث ة الس التي يألفھا الطلب
رواستخداماتھم اليومية لھذة البرامج لذ ذة الدراسة كبي ا  ا جاء تفاعلھم مع البرنامج المعد في ھ مم

  .ادى الى زيادة تحصليھم مقارنة مع الطريقة االعتيادية
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 ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  ة دراس ع نتيج ة م ذه النتيج ق ھ ور )Baker & Hale,1997 (وتتف الي ب    وجم
) 2006,Jamali Pour ( ودراسة ابولوم) 2005,A bouloum ( ي ) ٢٠٠٢(ودراسة الزھران

ة  يا ودراس مالي وليش وھين ) Sumalee & Luechai,2000 (س ج وك ة وان   ودراس
) 1998,Wang & Cohen (شديفات دراسةو )رو) ٢٠٠٧ ي تظھر أث الحاسوب  استخدام الت

  .لدى الطلبة في زيادة التحصيل
  

  التوصيات

  :ن بـء نتائج ھذه الدراسة يوصي الباحثوفي ضو

ة الحاسوب في التبما ان النتائج أ .١ احثون بظھرت فاعلي ضرورة استخدام دريس يوصي الب
ا  ھذة التقنية  ة لم ة والوطني ة االجتماعي اھج التربي ة في من ة التعلمي ا في المواقف التعليمي لھ

  .األثر في زيادة تحصيل الطلبة

ى  .٢ ل عل وب بالعم ادة الحاس ى رخصة قي لين عل ين الحاص ه المعلم دريب وتوجي ضرورة ت
 .المواد التي يدرسونھاتطوير برامج حاسوب تعليمية في مجال 

ل المحاضرة  .٣ ضرورة التنويع في التقنيات المستخدمة في الموقف التعليمي التعلمي من مث
 .باً الى برامج الحاسوب التعليميةوالمناقشة وأوراق العمل جن

  
  توصية للباحثين

احثون"  ي الب رورة يوص وب بض ة الحاس دى فاعلي ن م ف ع ات للكش راء دراس ي  إج ف
ب ي كت دريس ف ة  الت ات اإلجتماعي ة الدراس ديريات التربي ي م ية األخرى ف ي المراحل الدراس ف

  ."يم في المملكة األردنية الھاشميةوالتعل
  
  العربية واألجنبية المراجع

 ة ."استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية" .)١٩٩٥( .محمد اسماعيل ،األنصاري . مجلة التربي
١٣٨ – ١٢٥. ١١٧.  

 وح و الفت د. حلمي ،أب و زي اقي ،وأب د الب اھج " .)٢٠٠٠(. عب ي من ي ف توظيف الحاسب اآلل
  .)٢٦ – ٢١(الرياض . المؤتمر السادس عشر للحاسب اآللي ."التعليم الفني بدولة البحرين

 غير  رسالة ماجستير. أثر استخدام شبكة االنترنت في التحصيل. )٢٠٠٢. (عماد. الزھراني
 .لعربية السعوديةالمملكة ا ،الرياض .جامعة الملك سعود. منشورة

 ة ". )٢٠٠٧. (حيي ،شديفات دى طلب أثر استخدام شبكة االنترنت في التحصيل الدراسي ل
ت ة آل البي وي في جامع وم . "الماجستير في مساق التخطيط الترب ة في العل ة األردني المجل

 .٩ – ١ .)١(٣. التربوية
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 . األردن .عمان .والتوزيع

 دالوكيل ،الفار راھيم عب اط . )١٩٩٤. (اب دريس الخصوصي كأحد أنم ر استخدام نمط الت أث
 .١١العدد . حولية قطر  .التعلم بالحاسوب على تحصيل تالميذ الصف األول االعدادي
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 زالوي ر ،من ا" ).٢٠٠٥. (عم اوني وبرن تعلم التع ن ال ل م ر ك ي أث ي محوسب ف مج تعليم
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  )١(ملحق 
  اختبار

  ......................................................  :مدرسة
  )               ( الشعبة )                 (   الصف....... ...............................................: ..........اسم الطالب

  :اقرأ األسئلة التالية ثم ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة كما في المثال التالي

  عمان -ب  معان -أ  :عاصمة األردن ھي  :١س

  )المدينة المنورة ( يثرب -ب  مكة المكرمة -أ  :ھو) ص( المكان الذي ھاجر إليه الرسول  :١س

  تعذيب قريش للمسلمين -ب. نشر الدعوة خارج مكة -أ  :للھجرة ھي) ص(األسباب التي دفعت الرسول  :٢س

  )ب+ أ(  –ج 

  مكة المكرمة -ج  .العقبة -ب  .المدينة المنورة -أ  :ھو) ص(المكان الذي بايع به األوس والخزرج الرسول   :٣س

  عمر بن الخطاب -ب  .علي بن أبي طالب -أ  :لى يثرب ھوالصحابي الذي ھاجر علناً إ  :٤س

ه ھو) ص ( الصحابي الذي رافق رافق الرسول   :٥س ن الخطاب -أ :في ھجرت ي طالب -ب .عمر ب ن أب ي ب .عل
  أبو بكر الصديق -ج                       

  ثورغار  -ب    .غار حراء -أ: ھو) ص(الغار الذي اختبأ  به الرسول   :٦س

  المدينة المنورة -ب  .مكة المكرمة -أ: ببناء المسجد النبوي في) ص(سول قام الر  :٧س

  األنصار -المھاجرين    ب -أ  :مكة المكرمة إلى المدينة المنورةيسمى المسلمون الذين جاءوا من   :٨س

  اق اإلسالمترك دينھم واعتن -أ  :من اليھود الذين كانوا في المدينة المنورة) ص(طلب الرسول   :٩س

  البقاء على دينھم ومن رغب اعتناق اإلسالم فله ذلك -ب

  الثالثة للھجرة -الثانية للھجرة        ب -أ  :حدثت غزوة بدر في السنة:١٠س

  عمر بن الخطاب -خالد بن الوليد     ب -أ  :القائد الذي قاد جيش المشركين في غزوة أحد ھو: ١١س

  :حفر خندق حول المدينة المنورة ھو) ص(الصحابي الذي أشار على الرسول : ١٢س

  عمر بن الخطاب -سلمان الفارسي      ب -أ                                             

ً )  ٢٥(  -ب     )     يوماً  ١٥(  -أ     :  لبني قريظة) ص(استمر حصار الرسول : ١٣س   يوما

  ن من السنة السادسة للھجرة     رمضا) ٢٠( -أ: مكة المكرمة في ) ص(فتح الرسول : ١٤س

  رمضان من السنة الثامنة للھجرة) ٢٠( -ب  

  الروم -الفرس      ب -أ:  في معركة مؤتة ھم) ص(األعداء الذين حاربھم الرسول : ١٥س

  الطفيلة -الكرك      ب -أ : حدثت معركة مؤتة في: ١٦س

  عبد  بن رواحة -خالد بن الوليد       ب -أ :سيف هللا المسلول ھو) ص(الصحابي الذي سماه الرسول : ١٧س

   :أن يصلي في الناس أثناء مرضه ھو) ص(الصحابي الذي أمره الرسول : ١٨س

  عمر بن الخطاب -أبو بكر الصديق       ب -أ                                                      

  )سنة  ٦٣(  -ب      )      سنة  ٦٥(  -أ             :توفي  عندما)  ص(كان عمر الرسول : ١٩س

  في مكة المكرمة -المسجد النبوي في المدينة المنورة      ب -أ:  في) ص(دفن الرسول : ٢٠س
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  )٢(ملحق 

  اوراق العمل

  )١(ورقة عمل رقم 

  ........................................................... :اسم الطالب

______________________________________________________________________  

  

  :قبائل عربية منھا قبيلة األوس وقبيلة الخزرج) المدينة المنورة(سكن يثرب 

ريش          األوس      ): ص(ضع دائرة حول أسماء القبائل التي كانت تسكن يثرب عندما ھاجر اليھا الرسول  ق
  الخزرج       بني ھاشم  

  

ه) ص(والخزرج الرسول لقد بايع األوس  دفاع عن د الرسول  ،على حمايته وال ا تعھ ى ) ص(كم ل إل أن ينتق
  :يثرب ويجعلھا مقراً له

  :أكمل ما يلي

  ................................................على ) ص(بايع األوس والخزرج الرسول 

  ............................................................................تعھد الرسول لھم بأن 

  

  :إلى أن يھاجر من مكة إلى يثرب) ص(اذكر بعض األسباب التي دعت الرسول 

  

١-..........................................................................................  

٢-..........................................................................................  

  



 ......" أثر استخدام برنامج حاسوب تعليمي على تحصيل الطلبة في"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ٤١٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٢(ورقة عمل رقم 

  ...........................................................اسم الطالب 

______________________________________________________________________  

  

  اقعھاانظر الى الخريطة التالية ثم اكتب أسماء المدن التالية حسب مو

  

  )المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،األردن(

  

  



 ٤١١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھاني عبيدات، وآخرون 

 ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٣(ورقة عمل رقم 

  

  ...........................................................اسم الطالب 

______________________________________________________________________  

  

  :ما ھو): ص(ر الندوة لسبب يتعلق بالرسول لقد اجتمع الكفار في دا

  

.............................................................................................................................................  

  

  :فماذا كانت اقتراحاتھم) ص(لقد فكر الكفار كثيراً في أمر الرسول 

  

  

١-..........................................................................................  

  

٢-..........................................................................................  

  

٣-..........................................................................................  

  

٤-............................................................................................  

  

  

  يمكنك معرفة آراء الكفار في الدرس الثالث على الحاسوب استمع ماذا قالوا ثم اكتب 

  



 ......" أثر استخدام برنامج حاسوب تعليمي على تحصيل الطلبة في"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ٤١٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٤(ورقة عمل رقم 

  

  ...........................................................اسم الطالب 

______________________________________________________________________  

  

  : عسكر المسلمون حول ماء بدر حتى 

  

  يمنعوھا من األعداء        -٢يشرب المسلمون منھا    -١

  

  : انتصر المسلمون في معركة بدر بسبب

  

......................................................................................................  

......................................................................................................  

  

  

  :بأسرى بدر ليطلق سراحھم) ص ( ماذا فعل الرسول : صل بخط

  

  

  يعلم أبناء المسلمين القراءة والكتابة×                              ×األسير الغني         

  

  )ص(سامحه الرسول ×                         ×      األسير المتعلم       

  

  يدفع فدية×                            ×       األسير الفقير      

  


