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أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف تدريس العلوم يف تنمية التحصيل الدراسي 

 والتفكري االستداللي لدى تلميذات الصف األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة

 د. منى بنت محيد  السبيعي

 الدراسة ملخص

واصل االجتماعي )اليوتيوب، تويرت، الووات   تهدف  الدراسة إىل معرفة أثر استخدام وسائل الت
آب، االنستجرام( يف تدري  العلوم على تنمية التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى تلميواا   
الصف األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة، ولتحقيق أهداف الدراسوة اتبعوت الباة وة املونهت التجوري ،      

( تلميواة للمجموعوة البواب ة،    20للمجموعة  التجريبيوة، و)  ( تلمياة23وتكونت عينة الدراسة من )
وأعد  أدوا  الدراسة اليت مت لت  يف اختبوار صصويلي ومقيوال للوتفكري االسوتداللي، ي تقنيتهوا ثو         
ت بيقها على العينة، ومن ث  صليل البيانا  الويت ي اصصوول عليهوا باسوتخدام العديود مون األسوالي         

، واختبوار  ، واختبوار ) ( kolmogrov- Smirnovمسرينووف   -كوورروف  اإلةصائية منها: اختبار
صليل التباين املصاة ، واملتوس ا  اصسابية واملتوس ا  اصسابية املعدلة، ومربع إيتا، وكان مون أهو    
النتووائت أن وسووائل االتصووال االجتموواعي إا  أثوور إيووابي يف تنميووة التحصوويل الدراسووي، والووتفكري   

أثبتت الدراسة وجود عالقة إيابية طردية بو  التحصويل والوتفكري االسوتداللي، ويف      االستداللي، كما
ضوء هاه النتائت ث  تقدي  بعض التوصيا  منها: توظيوف وسوائل  االتصوال االجتمواعي يف تودري       

 العلوم خاصة، وبقية فروع املعرفة األخرى، من قبل املعلما .

 ماعي، تدري  العلوم، التفكري االستدالليوسائل التواصل االجت الكلما  املفتاةية:
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The effect of using social media in teaching science and on developing 
academic achievement and deductive thinking among  seventh grade 

female students in the city of Mecca almukramah. 
Dr.Mona Humaid Issubay 

 

Abstract: 
The study aimed at investigating the effect of using the social media (youtube, 

twitter, whatsup, instagram) in teaching science and on developing academic  achievement 
and deductive thinking among seventh grade female students in the city of Mecca 
Almukramah. To achieve the aims of the study the researcher used the quasi-experimental 
approach. The participants of the study were (23) female students for the experimental 
groups and (20) female students for the control group. The instruments of the study were 
achievement test, deductive thinking scale, and they were psychometrically checked. And 
were applied on the participants. The data was analyzed using different statistical methods 
such as Kolmogorov-Smirnovz test, t-test, Ancove, Means, modified means and eta-square. 
Some of the most important results were that social media means  had a positive effect  in 
developing academic  achievement and deductive thinking also it proved a positive 
correlation between achievement and deductive thinking, in light of these results a number 
of recommendations were presented: employing special media in teaching science  
specifically and the different cognitive areas by the teachers. 

Key words: Social Media, Teaching Science, deductive thinking. 

 

 

 
 
 
 
 

 املقدمة:

واقع شبكا  التواصل االجتماعي على االنرتنت من أه  وسائل االتصوال  تعد م
اصدي ة اليت أةدثت ثورة يف جمال االتصواال  بو  األفوراد ةيو  أن اسوتخدامها امتود       
ليشمل كل مناشط اصياة السياسية واالجتماعية وال قافيوة، وتصونف شوبكا  التواصول     

بوالرم  مون أنهوا أنشوبت قبول       (Web 2.0)االجتماعي على أنها من ت بيقوا  الويو ،   
الوي ، ويعد اجليل ال اني من الوي  هو الاي نقل املستخدم من جمرد متلقي مري متفاعل 
إىل مستخدم فعال ومشارك يف اخلدما  والت بيقا ، ومن الرتكيز على احملتويا  مسوبقة  

خرين )عمران، اإلعداد إىل وسائط تفاعلية يت  إنتاجها عرب املستخدم ويتشارك فيها مع اآل
2012 ،354.) 

واليوم يزخر فباء االنرتنت بالعديد مون الشوبكا  االجتماعيوة ةيو  ي رصود      
، لينكود ان  My Spaceالعديد مون شوبكا  التواصول االجتمواعي منهوا: مواي سوبي         

Linked In  هاي فايفHi5 نينت ،Ning  جوجل بل ،google plus  ؛ إال أن أشهر هواه
، ويوتيوووب Twitter، وتووويرت Facebookا هووي فووي  بوووك الشووبكا  وأك رهووا انتشوواًر

youtube  ،(.75، 2012)املنصور 
وقود اوواوس اسووتخدام هوواه الوسوائل االتصووال االجتموواعي العووادي، لينتقوول إىل   

يف العمليووة التعليميووة: املؤسسووا  التعليميووة، ةيوو  أثبتووت هوواه الوسووائل جوودواها    
ومن الدراسا  الويت أثبتوت إلور دراسوة      وتويرت، واليوتيوب ومريها ك ري، ،كالفيسبوك

( الويت هودفت إىل معرفوة فاعليوة اسوتخدام شوبكا  التواصول        2014جواهر العنوزي ) 
االجتماعي يف صصيل العلوم واالااه حنو جمتمع املعرفة لودى تلميواا  الصوف ال الو      

والكشف عن وجود عالقة ارتباطية ب  صصويل العلووم واالاواه حنوو جمتموع       ،املتوسط
املعرفة، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق إا  داللة إةصائية ب  ارموعوة التجريبيوة   

وتوجد  ،والباب ة يف القيال البعدي لالااه حنو جمتمع املعرفة لصاحل ارموعة التجريبية
عالقة ارتباطية موجبة ب  التحصيل واالااه حنوو جمتموع املعرفوة، أموا دراسوة الع وال       
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هدفت إىل التعرف على أثر التدري  عرب الفيسبوك على التحصيل يف ( ف2014واصسن )
مقرر اصاس  اآللي للصف ال اني ال انوي، وكوان مون أبورس النتوائت وجوود فوروق  يف       
التحصيل ب  ارموعة التجريبية والباب ة عند املسوتويا  الودنيا للمجوال املعوريف، ويف     

(، إىل 2015 ة  هودفت دراسوة يوون  )   جممل االختبار لصاحل ارموعة التجريبية، يف
الكشف عن فاعلية استخدام الفيسبوك يف تدري  مقرر طرق تدري  اجلغرافيا يف تنميوة  

وأظهر  النتائت وجود فروق يف االختبار  ،التحصيل والكفاءة الااتية ل الب كلية الرتبية
هودفت دراسوة    التحصيلي واختبار الكفاءة الااتية لصواحل ارموعوة التجريبيوة، وأيبوا     

( إىل معرفة أثر استخدام تويرت يف التدري  على صصيل طالب الصوف  2016الشمري )
وكان من أبرس النتائت وجوود   ،األول ال انوي يف مادة مهارا  البح  ومصادر املعلوما 

فروق ب  ارموعة الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي عند املستويا  الدنيا للمجوال  
 ويف جممل االختبار التحصيلي لصاحل ارموعة التجريبية.املعريف 

الويت هودفت إىل    )Kischner& Kapinski 2010)ومن الدراسا  األجنبية دراسة 
وأشوار  النتوائت إىل أن    ،التعرف على العالقة ب  استخدام الفيسوبوك وبو  التحصويل   

التحصويل، يف ةو     هناك عالقة ارتباطية إيابية ب  مستوى اسوتخدام الفيسوبوك وبو    
إىل التعرف على أثر استخدام الفيسبوك علوى   Effedi & Matore (2011)هدفت دراسة 

وأشوار  النتوائت إىل وجوود     ،التحصيل والتفاعل االجتماعي لدى طلبة املرةلة ال انوية
عالقة ارتباطية إيابية ب  مستوى استخدام الفيسبوك وب  التحصويل، وجواء  دراسوة    

Rouis, Limayem, Sangari (2011)    بهدف التعرف على أثر استخدام الفيسوبوك علوى
صصيل ال لبة، وأشار  النتائت إىل أن استخدام الفيسبوك يؤثر إيابيا على صصيل ال لبة 

إىل التعرف علوى   Koles & Nagy (2012)وتواصله  االجتماعي، كالر هدفت دراسة 
وأثبتت النتائت وجود عالقة  ،ى اااهاته أثر استخدام الفيسبوك على صصيل ال لبة وعل

ارتباطية إيابية ب  اااها  ال لبة وصصيله  وبو  مسوتوى اسوتخدام الفيسوبوك، اموا      
فهودفت اىل التعورف علوى العالقوة بو  اسوتخدام طوالب         Tsai & Liu (2015)دراسة 

ة إىل املدارل ال انوية للفيسبوك ومهارا  إدارة الوقوت والتحصويل، وتوصولت الدراسو    

وجود عالقة إيابية ب  مهارا  استخدام ال الب للوقت علوى شوبكة الفيسوبوك وبو      
 صصيله .

ومبا أن الدور املناط مبعل  العلوم اليوم ال مي ل نقل  املعرفة وتلقينها للمتعلم ، بل 
أن تعدى إلر فأصبح املعل  مرشًدا، وقائًدا، وميسًرا لعملية التعلي ، لاا فإنه ينبغي عليه 

يدمت ب  طرق واسرتاتيجيا  التدري  اليت يستخدمها ؛ةتى يتمكن من صقيق أكرب قدر 
من األهداف الرتبوية اليت يصبو إليها، من إلر استخدام وسوائل التواصول االجتمواعي    
كاليوتيوب، وتويرت ، واالنستجرام ، والوات  آب موع طورق التودري  الويت يسوتخدمها      

الفرصة للمتعلم  لتوفر املعلومة هل  بأشكال عديدة إما نصا  لتدري  العلوم، وبهاا يتيح 
كتابيا  أو فيديو أو ملفا  ومريها، كموا يسوه  مون خالهلوا يف صقيوق األهوداف املهاريوة        
واالااها  وامليول العلمية، وأيبا  تتاح الفرصة له لتنمية أمناط الوتفكري املختلفوة لودى    

 املتعلم .
ةالة تبين اليوتيوب واألنستجرام وتويرت والوات  آب يف وعليه ميكن القول أنه يف 

تدري  العلوم كأةد أنواع وسائل التواصل االجتماعي، فإن إلر يكون داعما  بعيودا  يف  
التوجه حنو تنمية التحصيل الدراسي والتفكري االسوتداللي فتودري  العلووم يهودف إىل     

علمه  أك ر كفواءة وقودرة علوى    توظيف العمليا  الاهنية لدى املتعلم  ؛ ةتى يصبح ت
عنودما  »(، أنوه:  15، 1427معاجلة املشكال  اليت تواجهه ، وةول إلر يشوري علوي )  

يستخدم ال الب أإهانه  إلدراك العالقا  بو  املعلوموا ، أو يلجوؤون إىل اخل ووا      
التحليلية للوصول إىل اصل بشكل منتظ  فإنه  بالر يصلون إىل مرةلة من التفكري هي: 

. لوالر أوصوت العديود مون الدراسوا  بتودري  املوتعلم  علوى         «فكري االستدالليالت
، (Schen, 2007) (، ودراسة شو  2008مهارا  التفكري االستداللي كدراسة اجلهمي )

(؛ ألن ممارسة عمليا  الوتفكري االسوتداللي تسواعد املوتعل      1428ودراسة آل عوض )
االستنتاجا  الصوحيحة لكوي يتخوا    على التفكري بوضوح ودقة واستخالص الشواهد و

القرارا  اصكيمة خالل ةياته، من خالل فه  ومعاجلة املشكال  اليت يقابلها يف املواقف 
 التعليمية واصياتية املختلفة مما يعله يعد من أةد األهداف األساسية لتعل  العلوم.
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وجود عالقة إيابية ب  مهارا  استخدام ال الب للوقت علوى شوبكة الفيسوبوك وبو      
 صصيله .

ومبا أن الدور املناط مبعل  العلوم اليوم ال مي ل نقل  املعرفة وتلقينها للمتعلم ، بل 
أن تعدى إلر فأصبح املعل  مرشًدا، وقائًدا، وميسًرا لعملية التعلي ، لاا فإنه ينبغي عليه 

يدمت ب  طرق واسرتاتيجيا  التدري  اليت يستخدمها ؛ةتى يتمكن من صقيق أكرب قدر 
من األهداف الرتبوية اليت يصبو إليها، من إلر استخدام وسوائل التواصول االجتمواعي    
كاليوتيوب، وتويرت ، واالنستجرام ، والوات  آب موع طورق التودري  الويت يسوتخدمها      

الفرصة للمتعلم  لتوفر املعلومة هل  بأشكال عديدة إما نصا  لتدري  العلوم، وبهاا يتيح 
كتابيا  أو فيديو أو ملفا  ومريها، كموا يسوه  مون خالهلوا يف صقيوق األهوداف املهاريوة        
واالااها  وامليول العلمية، وأيبا  تتاح الفرصة له لتنمية أمناط الوتفكري املختلفوة لودى    

 املتعلم .
ةالة تبين اليوتيوب واألنستجرام وتويرت والوات  آب يف وعليه ميكن القول أنه يف 

تدري  العلوم كأةد أنواع وسائل التواصل االجتماعي، فإن إلر يكون داعما  بعيودا  يف  
التوجه حنو تنمية التحصيل الدراسي والتفكري االسوتداللي فتودري  العلووم يهودف إىل     

علمه  أك ر كفواءة وقودرة علوى    توظيف العمليا  الاهنية لدى املتعلم  ؛ ةتى يصبح ت
عنودما  »(، أنوه:  15، 1427معاجلة املشكال  اليت تواجهه ، وةول إلر يشوري علوي )  

يستخدم ال الب أإهانه  إلدراك العالقا  بو  املعلوموا ، أو يلجوؤون إىل اخل ووا      
التحليلية للوصول إىل اصل بشكل منتظ  فإنه  بالر يصلون إىل مرةلة من التفكري هي: 

. لوالر أوصوت العديود مون الدراسوا  بتودري  املوتعلم  علوى         «فكري االستدالليالت
، (Schen, 2007) (، ودراسة شو  2008مهارا  التفكري االستداللي كدراسة اجلهمي )

(؛ ألن ممارسة عمليا  الوتفكري االسوتداللي تسواعد املوتعل      1428ودراسة آل عوض )
االستنتاجا  الصوحيحة لكوي يتخوا    على التفكري بوضوح ودقة واستخالص الشواهد و

القرارا  اصكيمة خالل ةياته، من خالل فه  ومعاجلة املشكال  اليت يقابلها يف املواقف 
 التعليمية واصياتية املختلفة مما يعله يعد من أةد األهداف األساسية لتعل  العلوم.
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فكري ومما يوجوه االهتموام السوت مار وسوائل التواصول االجتمواعي يف تنميوة الوت        
االستداللي والتحصيل الدراسوي يف تودري  العلووم، أن ةظيوت وسوائل التواصول يف       
الدول العربية بالك ري من االهتمام، فقد أوصى املؤمتر العلمي السابع املنعقود يف القواهرة   

( ببورورة وضوع معوايري    2011ةول التعلي  اإللكرتوني وصديا  الشوعوب العربيوة )  
دام املقنن لوسائل التواصل االجتمواعي يف التعلوي ، كموا    وضوابط تربوية لدع  االستخ

( بتوظيوف  2015أوصى املؤمتر الدولي الرابوع للتعلوي  اإللكرتونوي املنعقود بالريواض )     
 وسائل التواصل االجتماعية التفاعلية يف عملية التعلي  والتعل .

مواعي  وعليه، فقد تأكد  اصاجة إىل حماولة االستفادة من وسائل التواصول االجت 
لتنمية التحصيل والتفكري االستداللي، ةي  أثبتت مراجعة العديد مون الدراسوا  الويت    
متووت يف هوواا ارووال عوودم تنوواول وفحووص موودى أثوور هوواه الوسووائل يف تنميووة الووتفكري 

مما أدى إىل ظهور موضوع الدراسة اصالية واليت  -على ةس  عل  الباة ة -االستداللي
والتويرت واألنستجرام والووات  آب يف تودري  العلووم،     تسعى لالستفادة من اليوتيوب

 واستقصاء فاعلية إلر االستخدام يف التحصيل والتفكري االستداللي.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تعد وسائل التواصول االجتمواعي أةودف مفورسا  ال وورة املعلوماتيوة وأك رهوا        
د، إال أن اسوتخدامها امتود   شعبية، ورم  أنها أنشبت للتواصول االجتمواعي بو  األفورا    

ليشمل كافة املناشط السياسية واالجتماعية، وال قافية واالقتصوادية، واواوس اسوتخدامها    
هاه اصدود فأصبحت شبكا  التواصل االجتماعي أداة من األدوا  التواصلية اهلامة يف 

ة شفافة وتفاعلية العملية التعليمة، وتوسع استخدامها تربويا  لفاعليتها يف إياد بيبة تعليمي
 (.18، 2013)ريهام علي، 

وةي  أن تدري  العلوم يعترب إو مكانة عظيمة ويوجه له الك ري من االهتمام، إإ 
يقع الع ء األكرب على معلموي العلووم يف ت قيوف املوتعلم  وتنميوة معوارفه . وصوقل        

اا العصور  مهاراته ، وإكسابه  االااها  العلمية اليت متكنه  مون مسوايرة مت لبوا  هو    

الاي يتميز بال ورة املعرفية والتقنية املتسارعة، مما يتوج  معه اسوت مار هواه ال وورة مون     
ا خالل استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتحقيق أهداف تعلي  العلوم بشتى أنواعهو 

 .املعرفية والوجدانية واملهارية
جتمواعي يف  وهاه الدراسة تهدف إىل دراسوة أثور اسوتخدام وسوائل التواصول اال     

تدري  العلوم على تنمية التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي، وبنواء عليوه تتحودد    
 مشكلة الدراسة يف األسبلة التالية:

ما أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف تدري  العلوم على تنمية التحصيل  -1
( لدى تلمياا  الدراسي عند بعض املستويا  املعرفية )التاكر، الفه ، الت بيق

 الصف األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة؟
ما أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف تدري  العلوم علوى تنميوة الوتفكري     -2

االستداللي عند مهارا  االستقراء، االستنباط، االستنتاج، لودى تلميواا  الصوف    
 األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة؟ 

باطية ب  التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى تلمياا  هل هناك عالقة ارت -3
 ارموعة التجريبية للصف االول املتوسط مبدينة مكة املكرمة ؟

 فروض الدراسة:
( ب  متوسو ا   < 0.05ال توجد فروق إا  داللة إةصائية عند مستوى داللة ) -

لبعوودي الختبووار درجووا  تلميوواا  ارموووعت  البوواب ة والتجريبيووة يف الت بيووق ا 
التحصيل الدراسي عند املسوتويا  املعرفيوة )التواكر، الفهو ، الت بيوق( والتحصويل       

 الكلي، بعد ضبط التحصيل القبلي.
( بو  متوسو ا    < 0.05ال توجد فوروق إا  داللوة إةصوائية عنود مسوتوى )      -

درجووا  تلميوواا  ارموووعت  البوواب ة والتجريبيووة يف الت بيووق البعوودي للووتفكري   
داللي عند مهارا  )االستقراء، االستنباط، االستنتاج( واالختبوار الكلوي، بعود    االست

 ضبط االختبار القبلي.



مجلة العلوم التربوية والنفسية 11المجلد )12(  العـدد )3(  10

منى بنت حميد  ال�سبيعي

الاي يتميز بال ورة املعرفية والتقنية املتسارعة، مما يتوج  معه اسوت مار هواه ال وورة مون     
ا خالل استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتحقيق أهداف تعلي  العلوم بشتى أنواعهو 

 .املعرفية والوجدانية واملهارية
جتمواعي يف  وهاه الدراسة تهدف إىل دراسوة أثور اسوتخدام وسوائل التواصول اال     

تدري  العلوم على تنمية التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي، وبنواء عليوه تتحودد    
 مشكلة الدراسة يف األسبلة التالية:

ما أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف تدري  العلوم على تنمية التحصيل  -1
( لدى تلمياا  الدراسي عند بعض املستويا  املعرفية )التاكر، الفه ، الت بيق

 الصف األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة؟
ما أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف تدري  العلوم علوى تنميوة الوتفكري     -2

االستداللي عند مهارا  االستقراء، االستنباط، االستنتاج، لودى تلميواا  الصوف    
 األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة؟ 

باطية ب  التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى تلمياا  هل هناك عالقة ارت -3
 ارموعة التجريبية للصف االول املتوسط مبدينة مكة املكرمة ؟

 فروض الدراسة:
( ب  متوسو ا   < 0.05ال توجد فروق إا  داللة إةصائية عند مستوى داللة ) -

لبعوودي الختبووار درجووا  تلميوواا  ارموووعت  البوواب ة والتجريبيووة يف الت بيووق ا 
التحصيل الدراسي عند املسوتويا  املعرفيوة )التواكر، الفهو ، الت بيوق( والتحصويل       

 الكلي، بعد ضبط التحصيل القبلي.
( بو  متوسو ا    < 0.05ال توجد فوروق إا  داللوة إةصوائية عنود مسوتوى )      -

درجووا  تلميوواا  ارموووعت  البوواب ة والتجريبيووة يف الت بيووق البعوودي للووتفكري   
داللي عند مهارا  )االستقراء، االستنباط، االستنتاج( واالختبوار الكلوي، بعود    االست

 ضبط االختبار القبلي.
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( بو   < 0.05ال توجد عالقة ارتباطية إا  داللة إةصائية عند مسوتوى داللوة )   -
التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى تلمياا  ارموعوة التجريبيوة للصوف    

 مكة املكرمة. األول املتوسط مبدينة

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إىل التعرف على:

أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف تودري  العلووم علوى تنميوة التحصويل       -
 الدراسي لدى تلمياا  الصف األول املتوسط.

أثوور اسووتخدام وسووائل التواصوول االجتموواعي يف توودري  العلوووم يف تنميووة الووتفكري   -
 اا  الصف األول املتوسط.االستداللي لدى تلمي

العالقة االرتباطية ب  صصيل تلمياا  الصف األول املتوسوط ملوضووعا  الفصول      -
 ال ال  والرابع يف مقرر العلوم، والتفكري االستداللي لديهن.

أهمية وسائل التواصل االجتماعي وكيفيوة تفعيول اسوتخدامها يف العمليوة التعليميوة       -
 بالتعلي  العام.

 ة:أهمية الدراس

 تتضح أهمية الدراسة يف التالي:

مسايرة االااها  اصدي ة يف تدري  العلوم اليت تودعو إىل تفعيول التقنيوة يف التعلوي       -
كوسائل التواصل االجتمواعي، ييو  يصوبح دور التلميواة فواعال  وإيابًيوا أك ور يف        

 املوقف التعليمي.
إ أنهوا أصوبحت أداة مون    التأكيد على أهمية استخدام وسائل التواصل االجتماعي؛ إ -

 األدوا  التواصلية اهلامة يف العملية التعليمية، إليادها بيبة تعليمية تفاعلية.
بيان أثر وسائل التواصل االجتماعي يف عمليوة التعلوي  والوتعل ، وخاصوة يف تنميوة       -

 التفكري االستداللي والتحصيل الدراسي لدى التلمياا .

هلاه الدراسة أصحاب القرار يف رس  السياسا  اليت يؤمل أن تساعد النتائت اإليابية  -
ميكن أن اعل وسائل التواصل االجتماعي جزًءا أساسيا  مون اسورتاتيجيا  تودري     

 العلوم، واالستفادة من توصياتها ومقرتةاتها.

 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على احلدود التالية:

لارا  والعناصر واجلدول الاري( مون  الفصل  ال ال  )املادة وتغرياتها(، والرابع )ا -
 الوةدة األوىل ملقرر العلوم امل ور للصف األول املتوسط.

 ي قيال التحصيل عند مستويا  بلوم التالية: التاكر، الفه ، الت بيق. -
 .، االستنباط ،االستنتاجاالستقراء :ي قيال التفكري االستداللي عند مهارا  -
/ 1438الفصول الدراسوي األول للعوام الدراسوي     ي وهلل اصمد ت بيوق الدراسوة يف    -

 هو.1439
 عينة عشوائية من تلمياا  الصف األول املتوسط. -
 ي إجراء الدراسة يف مدرست  متوس ت  يي العوالي مبكة املكرمة. -
ي استخدام وسائل التواصل االجتماعي املتم لوة يف اليوتيووب واالنسوتجرام وتوويرت      -

 والوات  آب.

 ة:مصطلحات الدراس

 :Social Mediaوسائل التواصل االجتماعي 

جمموعوة مون   »؟ بأنهوا  (Kaplan & Haenlein,2010,61)يعرفهوا كوابلن وهيونل     
بنى على األس  األيديولوجية والتكنولوجية من الت بيقا  املستندة إىل االنرتنت، واليت ُت

 «.، واليت تسمح بإنشاء وتبادل احملتوى الاي ينتجه املستخدم2الوي 
تعرفها الباة ة بأنها عبارة عن بعض املواقع املوجودة على شبكة االنرتنت، واليت و

ظهر  مع ت بيقا  اجليل ال واني لننرتنوت، وتتويح للمعلموة التواصول والتفاعول موع        
تلميااتها مبا يرتبط مبحتوى مقرر العلووم )الفصول ال الو  والرابوع(، ييو  يوت  تبوادل        
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هلاه الدراسة أصحاب القرار يف رس  السياسا  اليت يؤمل أن تساعد النتائت اإليابية  -
ميكن أن اعل وسائل التواصل االجتماعي جزًءا أساسيا  مون اسورتاتيجيا  تودري     

 العلوم، واالستفادة من توصياتها ومقرتةاتها.

 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على احلدود التالية:

لارا  والعناصر واجلدول الاري( مون  الفصل  ال ال  )املادة وتغرياتها(، والرابع )ا -
 الوةدة األوىل ملقرر العلوم امل ور للصف األول املتوسط.

 ي قيال التحصيل عند مستويا  بلوم التالية: التاكر، الفه ، الت بيق. -
 .، االستنباط ،االستنتاجاالستقراء :ي قيال التفكري االستداللي عند مهارا  -
/ 1438الفصول الدراسوي األول للعوام الدراسوي     ي وهلل اصمد ت بيوق الدراسوة يف    -

 هو.1439
 عينة عشوائية من تلمياا  الصف األول املتوسط. -
 ي إجراء الدراسة يف مدرست  متوس ت  يي العوالي مبكة املكرمة. -
ي استخدام وسائل التواصل االجتماعي املتم لوة يف اليوتيووب واالنسوتجرام وتوويرت      -

 والوات  آب.

 ة:مصطلحات الدراس

 :Social Mediaوسائل التواصل االجتماعي 

جمموعوة مون   »؟ بأنهوا  (Kaplan & Haenlein,2010,61)يعرفهوا كوابلن وهيونل     
بنى على األس  األيديولوجية والتكنولوجية من الت بيقا  املستندة إىل االنرتنت، واليت ُت

 «.، واليت تسمح بإنشاء وتبادل احملتوى الاي ينتجه املستخدم2الوي 
تعرفها الباة ة بأنها عبارة عن بعض املواقع املوجودة على شبكة االنرتنت، واليت و

ظهر  مع ت بيقا  اجليل ال واني لننرتنوت، وتتويح للمعلموة التواصول والتفاعول موع        
تلميااتها مبا يرتبط مبحتوى مقرر العلووم )الفصول ال الو  والرابوع(، ييو  يوت  تبوادل        
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الت بيقوووا  أثنووواء تدريسوووها كاسوووتخدام  املعوووارف واخلوووربا  مووون خوووالل تلووور  
واالنسوتجرام، وتوويرت، والوووات  آب، والويت يتوقوع أن يكووون هلوا أثور علووى       ،اليوتيوب

 التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى التلمياا .
 Deductive Thinkingالتفكري االستداللي: 

صوحة ةكو     التفكري الاي يقوم على استنتاج»( بأنه: 123، 2015يعرفة ع ية )
مع  يتبناه الفرد من خالل االستدالل بأةكام أخرى، وهو نوع من أنوواع الوتفكري الويت    

الفرد فيه يلجأ إىل ت بيق قواعد عامة ثبتت صحتها على قبايا خاصوة  فتقوم على املن ق 
 «.يبح  عن ةلول هلا أو رأي بصددها

مون خاللوه عمليوة عقليوة     وتعرفه الباة ة إجرائًيا بأنه: نوع من أنواع التفكري، تت  
تقوم بها التلمياة عندما تواجه موقفا  يشكل عليها، يي  تسوتخدم معلوماتهوا املختلفوة،    
ومتووارل خووالل إلوور املهووارا  العقليووة املتم لووة يف مهووارا  االسووتدالل االسووتنباطي، 
واالستدالل االستقرائي، واالسوتدالل االسوتنتاجي، وتصول مون خوالل إلور إىل ةول        

شكل عليها، ويت  قيال التفكري االستداللي بالدرجة اليت صصل عليها التلمياة املوقف امل
 يف االختبار الاي أعدته الباة ة.

 اإلطار النظري:

 مفهوم وسائل التواصل االجتماعي:

الت ور ال بيعي لشبكة االنرتنت؛   Social Mediaتعد وسائل التواصل االجتماعي
ر اعتمود  علوى العالقوا  الفرديوة بو  الفورد       ةي  أن شبكة االنرتنت يف بواد  األمو  

والشبكة، من نقل ملفا  وإرسال بيانا ، وقد ت ور  هاه العالقة إىل نوع من املشاركة 
االجتماعية اإللكرتونية واليت متكن من خلوق ةيواة اجتماعيوة كاملوة مون خوالل شوبكة        

 (.9، 1430االنرتنت )أمنية السيد وهبة عبد العال، 

جمتمعوا  متووفرة عورب االنرتنوت     »االجتماعي هي عبوارة عون   ووسائل التواصل 
 قا مكونة من أشخاص يشرتكون يف االهتماما  والنشاطا ، كما توفر هاه الشبكا  طر

عدة ومتنوعة للمستخدم  للتفاعل، من خالل احملادثة أو املراسلة أو عون طريوق الربيود    
 (.261، 2012)السعدني وةس ، « اإللكرتوني

ال رق اجلديدة يف االتصال يف البيبة الرقمية »( بأنها: 23، 2003ي )ويعرفها راض
مبا يسمح للمجموعا  األصغر من النوال بإمكانيوة االلتقواء والتجموع علوى االنرتنوت       
وتبادل املنافع واملعلوما ، وهي بيبة تسمح لألفراد وارموعا  بإمساع صوته  وصو  

 .«جمتمعاته  إىل العامل أمجع
منظومة من الشبكا  االجتماعية اإللكرتونية »( بأنها: 97، 2014) ويعرفها خليل

ومناقشوة  التفاعلية، تسمح ملستخدميها بإنشاء صفحا  وتكوين صداقا  وتعديل ونقود  
 «.ما يت  عرضه من معلوما 

 & Panckhurst , 2009; Tiryakioglu )واتفقووت العديوود موون الدراسووا   
Frzurum,2011; Mazman& kocakus – luel,2009; Dalsgaard, 2013)   

على تعريف وسائل التواصل االجتماعي بأنها: خدمة فريدة على االنرتنت تسمح 
بالتواصل االجتماعي والعالقا  االجتماعية بو  األفوراد، وهوؤالء األفوراد يتشواركون      
االهتمامووا  واألنشوو ة الوويت يرمبووون فيهووا، ويتبووادلون األنشوو ة واملصوواحل املشوورتكة   

ا ، وتتيح هل  تعاون اجتماعي، وبرجميوا  وت بيقوا  تودع  مسواةة مشورتكة      واملعلوم
ةول املصاحل واالةتياجا  واألهداف، مون أجول تبوادل املعرفوة والتفاعول واالتصوال       
املستمر، وإلر رموعة حمدودة من األفراد م ل مجاعة الدراسة أو العمل املشورتك، وهوي   

ولوجيا يف دع  هاه اجلماعا  اليت تركز على إا  هياكل حمبوكة بإةكام باستخدام التكن
 املمارسة والتعاون بشكل كبري.

ومن خالل النظر إىل التعريفا  السابقة ميكن اسوتنتاج األسو  الويت ُتبنوى عليهوا      
 وسائل التواصل االجتماعي وهي كالتالي:
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جمتمعوا  متووفرة عورب االنرتنوت     »االجتماعي هي عبوارة عون   ووسائل التواصل 
 قا مكونة من أشخاص يشرتكون يف االهتماما  والنشاطا ، كما توفر هاه الشبكا  طر

عدة ومتنوعة للمستخدم  للتفاعل، من خالل احملادثة أو املراسلة أو عون طريوق الربيود    
 (.261، 2012)السعدني وةس ، « اإللكرتوني

ال رق اجلديدة يف االتصال يف البيبة الرقمية »( بأنها: 23، 2003ي )ويعرفها راض
مبا يسمح للمجموعا  األصغر من النوال بإمكانيوة االلتقواء والتجموع علوى االنرتنوت       
وتبادل املنافع واملعلوما ، وهي بيبة تسمح لألفراد وارموعا  بإمساع صوته  وصو  

 .«جمتمعاته  إىل العامل أمجع
منظومة من الشبكا  االجتماعية اإللكرتونية »( بأنها: 97، 2014) ويعرفها خليل

ومناقشوة  التفاعلية، تسمح ملستخدميها بإنشاء صفحا  وتكوين صداقا  وتعديل ونقود  
 «.ما يت  عرضه من معلوما 

 & Panckhurst , 2009; Tiryakioglu )واتفقووت العديوود موون الدراسووا   
Frzurum,2011; Mazman& kocakus – luel,2009; Dalsgaard, 2013)   

على تعريف وسائل التواصل االجتماعي بأنها: خدمة فريدة على االنرتنت تسمح 
بالتواصل االجتماعي والعالقا  االجتماعية بو  األفوراد، وهوؤالء األفوراد يتشواركون      
االهتمامووا  واألنشوو ة الوويت يرمبووون فيهووا، ويتبووادلون األنشوو ة واملصوواحل املشوورتكة   

ا ، وتتيح هل  تعاون اجتماعي، وبرجميوا  وت بيقوا  تودع  مسواةة مشورتكة      واملعلوم
ةول املصاحل واالةتياجا  واألهداف، مون أجول تبوادل املعرفوة والتفاعول واالتصوال       
املستمر، وإلر رموعة حمدودة من األفراد م ل مجاعة الدراسة أو العمل املشورتك، وهوي   

ولوجيا يف دع  هاه اجلماعا  اليت تركز على إا  هياكل حمبوكة بإةكام باستخدام التكن
 املمارسة والتعاون بشكل كبري.

ومن خالل النظر إىل التعريفا  السابقة ميكن اسوتنتاج األسو  الويت ُتبنوى عليهوا      
 وسائل التواصل االجتماعي وهي كالتالي:
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 هي شبكا  اجتماعية إلكرتونية تقدم من خالل االنرتنت. -
 راد عن طريق احملادثة أو املراسلة أو الربيد اإللكرتوني.تقوم على التفاعل ب  األف -
 تقوم على التعاون ب  األفراد. -
يتشارك األفراد الاين يتواصلون من خالهلا املعلوما  واالهتماموا ، واالةتياجوا     -

 واألنش ة، واملصاحل املشرتكة.
 تتيح االتصال ب  األفراد يف أي وقت يشاءون، ويف أي مكان من العامل. -
 فهومها مرتبط بالتقنية الرقمية وتكنولوجيا املعلوما  والتواصل.م -
 يكون دور الفرد فيها فاعال  وإيابًيا. -

وقد ةظيت وسائل االتصال االجتماعي باالنتشار يف االستخدام من قبل األفوراد  
واجلماعا ، وشاع استخدامها شيوعا  كبريا ، وأصبحت جزًءا مهما  يف اصياة االجتماعيوة  

اد واجلماعا ، وانتقل استخدامها إىل جمال العمول، وأصوبحت إا  توأثري كوبري يف     لألفر
انتقال املعارف واملهارا ، والك ري مون القوي  واالااهوا ؛ مموا ةودا بواملهتم  بالشوأن        
الرتبوي إىل العمل على اربة االستفادة منها يف ارال التعليمي، وإلر ملا تتميوز بوه مون    

 خصائص.
هاه الوسائل من مشاركة وسرعة تواصل وتبوادل امللفوا  والصوور     ومما تتميز به

والفيديوا  وتبادل املعلوما ، كل إلر أدى إىل سيادة شعبيتها بشكل مل يسبق له م يل يف 
العامل، وأيبا  على مستوى الدول العربية، وساعد على إلر الوصول إىل هواه الوسوائل   

بيوتر احملموول )الوالب تووب(، وأجهوزة     عن طريق استخدام األجهزة الصغرية م ل الكم
 .(Tariq et al, 2012, 409)الكمبيوتر اجلي  والتليفون احملمول املتصل باإلنرتنت 

وميكن ةصور العديود مون اخلصوائص واملميوزا  الويت تع وي وسوائل التواصول          
 &Kuppuswamy, 2010, 67-68; Mazman)االجتماعي أهميتها يف العملية التعليمية: 

Kocakus- Luel, 2009, 853; Pankhurst, 2013, 1 ; Barch & Hershkovitz, 2011, 
15) 

 وهي كالتالي:

سهولة تعرف الزمالء على املستخدم مون خوالل الصوفحة اخلاصوة بوه والويت صمول         -
 البيانا  الالسمة لتعرفه.

سهولة االستخدام ةي  إنها ال صتاج إىل إجراءا  معقدة لالشرتاك بهوا أو مهوارا     -
 الكتسابها.صعبة 

 ارانية يف عمل اصساب. -
تساعد على بناء جمتمعا  من البشور بسورعة، م ول جمتموع الدراسوة وجمتموع العمول         -

 .وجمتمع التسلية
 سرعة االتصال مهما كانت املسافة ب  املستخدم . -
 استخدامها ألشكال متعددة من االتصال الكتابي واللفظي والبصري والسمعي. -
 وما  امل لوبة للمستخدم  بسهولة.توفر البيانا  واملعل -
إمكانيووة اسووتخدام العديوود موون أدوا  االتصووال م وول: الرسووائل وموورف الدردشووة،  -

 ولوةا  الرسائل والتعليق والرتاسل املباشر الفوري وتبادل كل أنواع امللفا .
 الالتزامنيه يف التفاعل واالنتشار السريع ةول العامل مما جعلها تتس  بالعاملية. -
 ل واإليابية وإلر ألنها اعل من املستخدم مشارك ا إيابيا .التفاع -
 تعترب ميدان أك ر خصوصية ومتنح األفراد شعور مبلكية وتولي املشاريع واألفعال. -

وعلى الرم  من هاه اخلصوائص واملميوزا  الويت تتصوف بهوا وسوائل االتصوال        
 فقت عليها دراسا  عدة:االجتماعية إال أنه يوجد بعض احملاإير يف استخدامها واليت ات

(Farb & Pregibon, 2011, 3; Zaideieh, 2012, Brady et al, 2010, 154; 
Miah et al, 2012, 2; Tariq et al, 2012, 409; Carbeil & Corbeil, 2011, 26).∆

 وهاه احملاإير هي كالتالي:
 هناك خماوف متعلقة باخلصوصية واألمان. -
 واجهة وجها  لوجه.سوء الفه  أةيانا  بسب  عدم امل -
 تعرض املتعلم  حملتوى مري مالئ  ومري مرموب فيه. -
 عدم وجود صداقة ةقيقية أةيانا  على هاه املواقع. -
 مشاكل التواصل يف ةالة االسدةام الشديد. -
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سهولة تعرف الزمالء على املستخدم مون خوالل الصوفحة اخلاصوة بوه والويت صمول         -
 البيانا  الالسمة لتعرفه.

سهولة االستخدام ةي  إنها ال صتاج إىل إجراءا  معقدة لالشرتاك بهوا أو مهوارا     -
 الكتسابها.صعبة 

 ارانية يف عمل اصساب. -
تساعد على بناء جمتمعا  من البشور بسورعة، م ول جمتموع الدراسوة وجمتموع العمول         -

 .وجمتمع التسلية
 سرعة االتصال مهما كانت املسافة ب  املستخدم . -
 استخدامها ألشكال متعددة من االتصال الكتابي واللفظي والبصري والسمعي. -
 وما  امل لوبة للمستخدم  بسهولة.توفر البيانا  واملعل -
إمكانيووة اسووتخدام العديوود موون أدوا  االتصووال م وول: الرسووائل وموورف الدردشووة،  -

 ولوةا  الرسائل والتعليق والرتاسل املباشر الفوري وتبادل كل أنواع امللفا .
 الالتزامنيه يف التفاعل واالنتشار السريع ةول العامل مما جعلها تتس  بالعاملية. -
 ل واإليابية وإلر ألنها اعل من املستخدم مشارك ا إيابيا .التفاع -
 تعترب ميدان أك ر خصوصية ومتنح األفراد شعور مبلكية وتولي املشاريع واألفعال. -

وعلى الرم  من هاه اخلصوائص واملميوزا  الويت تتصوف بهوا وسوائل االتصوال        
 فقت عليها دراسا  عدة:االجتماعية إال أنه يوجد بعض احملاإير يف استخدامها واليت ات

(Farb & Pregibon, 2011, 3; Zaideieh, 2012, Brady et al, 2010, 154; 
Miah et al, 2012, 2; Tariq et al, 2012, 409; Carbeil & Corbeil, 2011, 26).∆

 وهاه احملاإير هي كالتالي:
 هناك خماوف متعلقة باخلصوصية واألمان. -
 واجهة وجها  لوجه.سوء الفه  أةيانا  بسب  عدم امل -
 تعرض املتعلم  حملتوى مري مالئ  ومري مرموب فيه. -
 عدم وجود صداقة ةقيقية أةيانا  على هاه املواقع. -
 مشاكل التواصل يف ةالة االسدةام الشديد. -
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 أنواع وسائل التواصل االجتماعية:

توجد اآلالف من مواقع التواصل االجتماعي اليت تعمول علوى الصوعيد العواملي،     
ناك الشوبكا  االجتماعيوة الصوغرية الويت طرةوت لتناسو  الق اعوا  الصوغرية يف         وه

ارتمع، يف ة  هناك شبكا  ختدم وةدة جغرافية للمجتمع، وهناك بعض الشبكا  هلا 
واجهة استخدام بسي ة، بينما البعض اآلخر أك ر جرأة يف استخدام التكنولوجيا اصدي وة  

 (.1430،13لعال، والقدرا  اإلبداعية )السيد وعبد ا
وقد أدى التوسوع يف انتشوار وسوائل االتصوال االجتمواعي إىل تعودد أمراضوها،        

 ,Hanzl)وبالتالي تعدد  التصنيفا  اليت تناولت أنواعها، ومون إلور تصونيف هنوزل     

الاي قدم تصنيفا  ثالثيا  للوسائل االجتماعية بنواء علوى وظيفتهوا يف تقودي       (290 ,2007
 النحو التالي: املعلوما ، وإلر على

شبكا  االكتشاف واملشاركة: وهي تلر الشبكا  اليت تسمح ملسوتخدميها بتجميوع    -1
احملتوي املراد نشره، ةي  يست يع املستخدم يف تلر الشبكة اميع الونص والصوورة   

 ,youtubeوموون أم لووها:  ،والصووو  مًعووا؛ لرتكيوو  مكووون جديوود ميكوون نشووره  

Slideshare, flicker. 
واملشاركة: هوي تلور الشوبكا  الويت تسومح ملسوتخدميها باحملادثوة        شبكا  اإلنشاء  -2

املرتاكبة يي  ميكن مشاركة أي من الردود فيما بعد ؛ ليصبح موضووع جديود قابول    
 .Twitter, Virtualrealityللنقاش ومن أم لتها 

شبكا  احملادثوة واملشواركة مون خوالل الودعوة: هوي تلور الشوبكا  الويت تسومح            -3
 ادثة ومشاركة امللفا ، م ل شبكا  البيع والشراء، واملزادا  العلنية.ملستخدميها باحمل

( أن هناك نوع  رئيسي  مون وسوائل   32-31، 2012كما صنفتها تهاني فورة )
 التواصل االجتماعي وهما:

نووع أساسوي: يتكوون مون ملفوا  شخصوية للمسوتخدم ، وخودما  عاموة م وول           -1
لفوا  الصووتية واملرئيوة... إث م ول     املراسال  الشخصية، ومشواركة  الصوور، وامل  

 .My space، وماي سبي  Facebookمواقع في  بوك 
مرتب ة بالعمل: وتقوم فكرة هاا النوع على الربط بو  أصودقاء العمول وأصوحاب      -2

األعمال والشركا  بشكل اةرتايف، وتتبمن ملفا  شخصية للمسوتخدم ، ومون   
 .Linked Inأم لتها موقع لينكد ان 

(، اعتمادا  على عدد املستفيدين إىل شبكا  105، 2012ا الصاعدي )بينما قسمه
 تواصل داخلية )مغلقة(، وشبكا  خارجية )مفتوةة(.

وما سبق إكره مي ل بعوض مون تصونيفا  وسوائل التواصول االجتمواعي، إال أن       
الباة ة تكتفي باكر بعض منها، وترى الباة ة أن تنوع وسائل التواصل االجتماعي يعود  

مميزاتها، فهي بالر تناس  كل الفبا ، وتسمح لألفراد بالتشارك تبعا  خلصائص  من أه 
أو اهتماما  حمددة تتيح هل  التفاعل اإليابي وتبادل األفكوار واآلراء ودراسوة القبوايا    
واملشكال  وتقدي  اصلول املناسبة هلا، وهاا بدورة يساعد على تكوين جمموعا  اهتمام 

الفرد الواةد من االشرتاك يف أك ر مون وسويلة اتصوال يسو       ال ميكن ةصرها، وميّكن
 اهتماماته وطبيعة عمله، ووقته، وةاجته إىل هاه الشبكة أو تلر.

ومبا أن وسائل التواصل االجتماعي قد فرضت وجودها ب  األفوراد وارتمعوا    
عامة، يي  أصبحت جوزء ال يتجوزأ مون ةيواته  الويت يعيشوونها، األمور الواي ةوت           

تخدامها يف املؤسسا  التعليمية، فعالوة على ما سبق إكوره مون خصوائص ومميوزا      اس
( إىل أن اتساع الفجووة الرقميوة بو     33، 2012لوسائل التواصل، تبيف تهاني فورة )

املعل  واملتعل  لي  من مصلحة العملية التعليمية، ةي  يالةظ انتماء املتعلم  املتزايود  
املعلمون واآلباء عن مواكبتها، مما يستوج  تعزيز توجوه   هلاه الشبكا ، يف ة  يتخلف

 انتماء املعلم  لتلر الشبكا  واست مارها يف العملية التعليمية.
لاا فإنه ميكن ملعل  املعلوم أن يستخدم وسوائل االتصوال االجتمواعي يف تودري      

 :(3-2، 2014العلوم ليدع  تقدميه للمادة العلمية، وإلر من خالل )عودة، 
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نووع أساسوي: يتكوون مون ملفوا  شخصوية للمسوتخدم ، وخودما  عاموة م وول           -1
لفوا  الصووتية واملرئيوة... إث م ول     املراسال  الشخصية، ومشواركة  الصوور، وامل  

 .My space، وماي سبي  Facebookمواقع في  بوك 
مرتب ة بالعمل: وتقوم فكرة هاا النوع على الربط بو  أصودقاء العمول وأصوحاب      -2

األعمال والشركا  بشكل اةرتايف، وتتبمن ملفا  شخصية للمسوتخدم ، ومون   
 .Linked Inأم لتها موقع لينكد ان 

(، اعتمادا  على عدد املستفيدين إىل شبكا  105، 2012ا الصاعدي )بينما قسمه
 تواصل داخلية )مغلقة(، وشبكا  خارجية )مفتوةة(.

وما سبق إكره مي ل بعوض مون تصونيفا  وسوائل التواصول االجتمواعي، إال أن       
الباة ة تكتفي باكر بعض منها، وترى الباة ة أن تنوع وسائل التواصل االجتماعي يعود  

مميزاتها، فهي بالر تناس  كل الفبا ، وتسمح لألفراد بالتشارك تبعا  خلصائص  من أه 
أو اهتماما  حمددة تتيح هل  التفاعل اإليابي وتبادل األفكوار واآلراء ودراسوة القبوايا    
واملشكال  وتقدي  اصلول املناسبة هلا، وهاا بدورة يساعد على تكوين جمموعا  اهتمام 

الفرد الواةد من االشرتاك يف أك ر مون وسويلة اتصوال يسو       ال ميكن ةصرها، وميّكن
 اهتماماته وطبيعة عمله، ووقته، وةاجته إىل هاه الشبكة أو تلر.

ومبا أن وسائل التواصل االجتماعي قد فرضت وجودها ب  األفوراد وارتمعوا    
عامة، يي  أصبحت جوزء ال يتجوزأ مون ةيواته  الويت يعيشوونها، األمور الواي ةوت           

تخدامها يف املؤسسا  التعليمية، فعالوة على ما سبق إكوره مون خصوائص ومميوزا      اس
( إىل أن اتساع الفجووة الرقميوة بو     33، 2012لوسائل التواصل، تبيف تهاني فورة )

املعل  واملتعل  لي  من مصلحة العملية التعليمية، ةي  يالةظ انتماء املتعلم  املتزايود  
املعلمون واآلباء عن مواكبتها، مما يستوج  تعزيز توجوه   هلاه الشبكا ، يف ة  يتخلف

 انتماء املعلم  لتلر الشبكا  واست مارها يف العملية التعليمية.
لاا فإنه ميكن ملعل  املعلوم أن يستخدم وسوائل االتصوال االجتمواعي يف تودري      

 :(3-2، 2014العلوم ليدع  تقدميه للمادة العلمية، وإلر من خالل )عودة، 
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يؤس  مدونة إلكرتونية للمادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها، صتوي شرًةا للمادة  أن -
 العلمية والتمارين املرافقة هلا ويدعمها بروابط ملواقع إا  صلة.

 Facebookاليت يوفرها موقوع فيسوبوك    Closed Groupاستخدام ارموعا  املغلقة   -
للمعلو  أن ينشوجم جمموعوة علوى     كأةد أه  الوسائل يف تعزيز التعلي ، ةيو  ميكون   

فيسبوك خاصة ب الب املادة اليت يدرسها ويدعو طالبه لالنبمام إليها، فيتيح هل  من 
خالهلا اصوار والنقاش، مما يشجعه  على التفاعل واالعتماد على الونف  للحصوول   

 على املعرفة.
 ، املكان األفبول للحصوول علوى املعرفوة مون أشوهر املختصو        Twitterيعد تويرت   -

وبالتالي فإن تواجد املعل  علوى توويرت، وةو  طالبوه علوى متابعتوه سويمكنه  مون         
 اصصول على املعارف منه خارج ةدود املنهت الدراسي.

على شبكة االنرتنت والتدوين فيها بشكل  Biogتشجيع ال ال  على تأسي  مدونة   -
لاا فوإن علوى   مستمر سيعزس شخصية ال ال  وينمي مهارا  الكتابة واإلبداع لديه، 

املعل  أن يعمل على جعل مدونا  ال الب جزًءا من مشاريع خترجه  أو نشواطاته   
 الالمنهجية.

يعترب الصو  والصورة ه  أه  عنصران مون عناصور الوتعل  يف عصورنا هواا، وال        -
ميكن ألي حمتوى  أن ينجح يف الوصول للمتعلم  دون استخدامهما، فيمكن للمعل  

 ل  من طالبوه إعوداد مقواطع فيوديو أو رسووم توضويحية أو       أن يستغل إلر بأن ي
عروض تقدميية هلا عالقة بشكل مباشر أو مري مباشر باملادة الدراسية، ث  ي ل  منه  

 مع سمالئه  أو ةتى مع العامل كله. youtubeمشاركتها عرب يوتيوب 

يف ويف ضوء استخدام معل  العلوم لوسائل التواصل االجتماعي يالةظ أن دوره 
العملية التعليمية أصبح كمنظ  ومراق  ومصحح للمعلوما ، وداع  لعمليوة التفاعول   
ب  املتعلم  على هاه الوسائل، وبينه وب  املتعلم  أنفسه ، باإلضافة إىل تقدي  التغاية 
الراجعة هل  عند اصاجة واإلجابة عن تسواالالته ، فهوو الواي يتحمول مسوبولية تنظوي        

التعليمية، ويعترب هو الدليل واملرشد الواي يتويح للموتعلم  صقيوق      األنش ة والعمليا 

أهداف التعلي  والتنسيق للعملية التعليمية من خوالل االتفواق علوى األسو  والقواعود      
 املنظمة هلا.

 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:

ستقل على تعتمد الدراسة اصالية على املنهت  التجري  الاي خيترب فيه أثر املتغري امل
 املتغري التابع لتحقيق أهدافها، وإلر ملالئمة هاا املنهت ل بيعة مشكلة الدراسة.

 متغريات الدراسة: 
 املتغري املستقل= وسائل التواصل االجتماعي )اليوتيوب، تويرت، االنستجرام، الوات  آب( 

 املتغري التابع = التحصيل الدراسي، والتفكري االستداللي.
  :جمتمع الدراسة

مجيع تلمياا  الصف األول املتوسط مبدينة مكوة املكرموة وامللتحقوا  باملودارل     
 هو.1439/ 1438التابعة لوسارة التعلي  خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي اصكومية

 عينة الدراسة:

ي اختيار عينة عشوائية من تلمياا  الصف األول املتوسط من إةدى املتوس ا  
كما ي اختيوار   ( تلمياة، ومي لن ارموعة الباب ة.20كرمة، وبلغ عددهن )مبدينة مكة امل

عينة عشوائية من تلمياا  الصف األول املتوسوط مون إةودى املتوسو ا  مبدينوة مكوة       
 ( تلمياة، ومي لن ارموعة التجريبية.23املكرمة، وبلغ عددهن )

 أدوات الدراسة وكيفية التحقق من صدقها وثباتها:
اختبار صصيلي يف الفصل ال ال  والرابع من مقرر العلوم امل ور للصف ي إعداد 

األول املتوسووط، كمووا ي إعووداد اختبووار للووتفكري االسووتداللي ملعرفووة مسووتوى الووتفكري   
االستداللي لدى عينوة الدراسوة وكوال االختبوارين مون إعوداد الباة وة، وي إعودادهما         

 كالتالي:
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أهداف التعلي  والتنسيق للعملية التعليمية من خوالل االتفواق علوى األسو  والقواعود      
 املنظمة هلا.

 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:

ستقل على تعتمد الدراسة اصالية على املنهت  التجري  الاي خيترب فيه أثر املتغري امل
 املتغري التابع لتحقيق أهدافها، وإلر ملالئمة هاا املنهت ل بيعة مشكلة الدراسة.

 متغريات الدراسة: 
 املتغري املستقل= وسائل التواصل االجتماعي )اليوتيوب، تويرت، االنستجرام، الوات  آب( 

 املتغري التابع = التحصيل الدراسي، والتفكري االستداللي.
  :جمتمع الدراسة

مجيع تلمياا  الصف األول املتوسط مبدينة مكوة املكرموة وامللتحقوا  باملودارل     
 هو.1439/ 1438التابعة لوسارة التعلي  خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي اصكومية

 عينة الدراسة:

ي اختيار عينة عشوائية من تلمياا  الصف األول املتوسط من إةدى املتوس ا  
كما ي اختيوار   ( تلمياة، ومي لن ارموعة الباب ة.20كرمة، وبلغ عددهن )مبدينة مكة امل

عينة عشوائية من تلمياا  الصف األول املتوسوط مون إةودى املتوسو ا  مبدينوة مكوة       
 ( تلمياة، ومي لن ارموعة التجريبية.23املكرمة، وبلغ عددهن )

 أدوات الدراسة وكيفية التحقق من صدقها وثباتها:
اختبار صصيلي يف الفصل ال ال  والرابع من مقرر العلوم امل ور للصف ي إعداد 

األول املتوسووط، كمووا ي إعووداد اختبووار للووتفكري االسووتداللي ملعرفووة مسووتوى الووتفكري   
االستداللي لدى عينوة الدراسوة وكوال االختبوارين مون إعوداد الباة وة، وي إعودادهما         

 كالتالي:
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 أوال: إعداد االختبار التحصيلي:

  اتباع اخل وا  التالية إلعداد االختبار:ي
 صديد اهلدف من االختبار: -

يهدف االختبار التحصيلي إىل قيال صصيل تلميواا  الصوف األول املتوسوط يف    
 .من مقرر العلوم الفصل ال ال  والرابع

صليل احملتوى املعريف للموضوعا  الواردة يف الفصل ، ث  إياد الوسن النسو  لكول    -
 (.1ن املوضوعا  )ملحقموضوع م

إياد الوسن النس  لكل مستوى مون مسوتويا  السولوك يف اروال املعوريف )التواكر،        -
 الفه ، الت بيق(.

ي إعداد جدول مواصفا  االختبار لتحديود األوسان النسوبية ملسوتويا  السولوك يف      -
 ارال املعريف لكل موضوع.

مبا يتوافق مع جودول املواصوفا ،    كتابة فقرا  االختبار من نوع االختيار من متعدد -
 ( فقرة.35وبلغ عدد الفقرا  )

للتحقق من صدق االختبار فقد ي عرض االختبوار علوى جمموعوة مون املختصو  يف       -
املناهت وطرق التودري ، ويف ضووء مالةظواته  ي تعوديل صويامة بعوض األسوبلة        

أسبلة ( 9(، ةي  وسعت )30وةاف البعض اآلخر، وبهاا أصبحت عدد مفرداته )
 (.2( سؤاال  للت بيق ملحق رق  )11( أسبلة للفه ، و)10للتاكر، و)

صساب معامال  الصعوبة والتمييز لفقرا  االختبار وةساب معامل ال با  فقود ي   -
ت بيق االختبار على عينة است العية من تلمياا  الصف األول املتوسط، ومن خارج 

 ( تلمياة.30عينة الدراسة، وبلغ عددها )
ةساب معامال  الصعوبة والتمييز لفقرا  االختبار، وقد تراوةوت قوي  معامول    ي  -

( وهي 1.00 -0.73(، ومعامال  التمييز ما ب  )0.63 -0.37الصعوبة ما ب  )
قي  مقبولة، وي ةساب معامل ال با  لالختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفوا وقود   

درجة مناسبة من ال با  والتجان ، ، وهاا يدل على أن االختبار على (0.808بلغ )

( صسواب  3، 2(، وجوداول ) 1( يوضح جودول معامول الصوعوبة )   3وامللحق رق  )
معامل التمييز، كما ي ةساب االتساق الداخلي لالختبار من خالل ةسواب معامول   
االختبار ب  درجة كل مستوى معريف والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، باستخدام 

 ( يوضح إلر:4بريسون، واجلدول ) معامل ارتباط
 (4جدول )

 معامل االرتباط ب  درجة كل مستوى معريف والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي
 معامل االرتباط  املستوى املعريف 

 0.857** التاكر 
 0.840** الفه 

 0.822** الت بيق 
 0.01** دال إةصائًيا عند مستوى داللة أقل من 

( أن معامل االرتباط ب  درجة كول مسوتوى معوريف والدرجوة     4)يتبح من اجلدول  -
( مما يدل 0.01الكلية لالختبار التحصيلي دالة إةصائًيا عند مستوى داللة أقل من )

 على اتساق املستويا  املعرفية لالختبار التحصيلي.
( دقيقة، وتراوةت 20كما ي ةساب سمن اإلجابة على مجيع مفردا  االختبار وبلغ ) -

( درجوة كحود   30ة الدرجا  على االختبار ككل مون )صوفر( كحود أدنوى إىل )    قيم
أقصى، يي  صصل التلمياة على درجة واةدة لكل إجابة صوحيحة ألي فقورة مون    

 فقرا  االختبار.

 ثانًيا: مقياس مهارات التفكري االستداللي:

احملتووى  قامت الباة ة ببناء مقيال للتفكري االستداللي يف العلوم مبا يتناسو  موع   
 العلمي لتلمياا  الصف األول املتوسط، وإلر باتباع اخل وا  التالية:

صديوود اهلوودف موون املقيووال: هوودف مقيووال الووتفكري االسووتداللي إىل قيووال قوودرة   -
التلميوواا  علووى امووتالك مهووارا  الووتفكري االسووتداللي يف العلوووم واملتم لووة يف:    

 االستقراء، االستنباط، االستنتاج.
 املقيال وصيامة عباراته:صديد أبعاد  -
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( صسواب  3، 2(، وجوداول ) 1( يوضح جودول معامول الصوعوبة )   3وامللحق رق  )
معامل التمييز، كما ي ةساب االتساق الداخلي لالختبار من خالل ةسواب معامول   
االختبار ب  درجة كل مستوى معريف والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، باستخدام 

 ( يوضح إلر:4بريسون، واجلدول ) معامل ارتباط
 (4جدول )

 معامل االرتباط ب  درجة كل مستوى معريف والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي
 معامل االرتباط  املستوى املعريف 

 0.857** التاكر 
 0.840** الفه 

 0.822** الت بيق 
 0.01** دال إةصائًيا عند مستوى داللة أقل من 

( أن معامل االرتباط ب  درجة كول مسوتوى معوريف والدرجوة     4)يتبح من اجلدول  -
( مما يدل 0.01الكلية لالختبار التحصيلي دالة إةصائًيا عند مستوى داللة أقل من )

 على اتساق املستويا  املعرفية لالختبار التحصيلي.
( دقيقة، وتراوةت 20كما ي ةساب سمن اإلجابة على مجيع مفردا  االختبار وبلغ ) -

( درجوة كحود   30ة الدرجا  على االختبار ككل مون )صوفر( كحود أدنوى إىل )    قيم
أقصى، يي  صصل التلمياة على درجة واةدة لكل إجابة صوحيحة ألي فقورة مون    

 فقرا  االختبار.

 ثانًيا: مقياس مهارات التفكري االستداللي:

احملتووى  قامت الباة ة ببناء مقيال للتفكري االستداللي يف العلوم مبا يتناسو  موع   
 العلمي لتلمياا  الصف األول املتوسط، وإلر باتباع اخل وا  التالية:

صديوود اهلوودف موون املقيووال: هوودف مقيووال الووتفكري االسووتداللي إىل قيووال قوودرة   -
التلميوواا  علووى امووتالك مهووارا  الووتفكري االسووتداللي يف العلوووم واملتم لووة يف:    

 االستقراء، االستنباط، االستنتاج.
 املقيال وصيامة عباراته:صديد أبعاد  -
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ي صديد ثالثة أبعاد للمقيال )االسوتقراء، االسوتنباط، االسوتنتاج(، ثو  صويغت      
 عبارا  املقيال.

 حتكيم املقياس:

بعد االنتهاء من صيامة عبارا  املقيال وإعداد الصورة األولية له ي عرضه علوى  
سوالمة عبوارا  املقيوال    السادة احملكم  للتأكد من صدقه، وإلبداء الرأي ةوول دقوة و  

ووضوح تعليماته ومدى مناسبة كل عبارة لقيال البعد الاي وضوعت لقياسوه وةواف    
وتعديل وإضافة ما يرونه مناسبا ، وبعود إجوراء التعوديال  وفقوا  آلراء احملكمو  أصوبح       

( عبوارة االسوتنباط،   16( عبارا  االسوتقراء، و) 8( عبارة منها )39املقيال مكوًنا من )
 ( يوضح املقيال يف صورته النهائية.4بارة االستنتاج ،وامللحق رق  )( ع15و)

 حساب ثبات املقياس:

بعد التأكد من صدق املقيال ي اريبه على نف  جمموعوة التلميواا  الويت طبوق     
عليها االختبار التحصيلي است العيا ، ثو  ي ةسواب ال بوا  باسوتخدام كرونبواخ الفوا،       

 (، وهي قيمة ميكن الوثوق بها.0.849فوجد أن معامل ال با  بلغ )
سمن املقيال: ي ةساب سمن اإلجابة على املقيال من التجربة االست العية، وقد بلغ  -

 ( دقيقة.23)
 معامل الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار التفكري االستداللي:

( 30ي ت بيق اختبار التفكري االستداللي على العينة االست العية اليت بلغ قوامها )
تلمياة، وي من خالل النتائت ةساب معامل الصعوبة والتمييوز ألسوبلة اختبوار الوتفكري     

(، وتراوةت قي  0.63 -0.73االستداللي، ةي  تراوةت قي  معامل الصعوبة ب  )
( 5(، وكال من هاه القوي  مقبولوة، وامللحوق رقو  )    1.00 -0.73معامل التمييز ب  )

 ساب معامل الصعوبة والتمييز.( املرتب ة ي7، 5،6يوضح جداول )

 حساب صدق االتساق الداخلي الختبار التفكري االستداللي:

ي ةساب صدق االتساق الداخلي من خالل معامل االرتباط ب  درجة كل مهارة 
 ( يوضح إلر:8من مهارا  التفكري االستداللي والدرجة الكلية لالختبار، واجلدول )

 (8جدول )
 ون ب  درجة كل مهارة من مهارا  التفكري االستداللي والدرجة الكلية لالختبارمعامل االرتباط بريس

 معامل االرتباط املهارة
 0.919* االستقراء 
 0.905* االستنباط 
 0.874* االستنتاج 

 0.01** دال إةصائًيا عند مستوى داللة أقل من 

مهوارا   ( أن معامل االرتبواط بو  درجوة كول مهوارة مون       8يتبح من جدول )
التفكري االستداللي والدرجة الكلية لالختبار دالة إةصائًيا عند مستوى داللوة أقول مون    

 ( مما يدل على اتساق مهارا  االختبار وصالةيتها للت بيق على عينة الدراسة.0.01)
تصحيح املقيال: ترتاوح قيمة الدرجا  على املقيال ككل من )صفر( كحد أدنى 

 ،على درجة واةدة لكل إجابة صحيحة يي  صصل التلمياة( درجة كحد أعلى 39إىل )
 ألي فقرة من فقرا  املقيال.

أما دليل املعلمة: مبا أن املعلموة الويت تودرل العلووم يف املدرسوة الويت توجود بهوا         
تعمد إىل استخدام بعوض وسوائل التواصول االجتمواعي اليوتيووب،       ،ارموعة التجريبية

، يف تدريسها لتلمياا  الصف األول املتوسط لاا مل اود  االنستجرام، تويرت، الوات  آب
 الباة ة ةاجة إلعداد دليل للمعلمة.

 التصميم التجرييب للدراسة:

اتبعت الباة ة التصمي  شبه التجوري  إو ارمووعت  املتكوافبت  )التجريبيوة الويت      
يت درسوت  درست باستخدام اليوتيوب، وتويرت واالنستجرام، والوات  آب، والباب ة ال

بال ريقة املعتادة( مع الت بيق القبلي والبعودي ألدوا  الدراسوة علوى ارمووعت ، بعود      
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 حساب صدق االتساق الداخلي الختبار التفكري االستداللي:

ي ةساب صدق االتساق الداخلي من خالل معامل االرتباط ب  درجة كل مهارة 
 ( يوضح إلر:8من مهارا  التفكري االستداللي والدرجة الكلية لالختبار، واجلدول )

 (8جدول )
 ون ب  درجة كل مهارة من مهارا  التفكري االستداللي والدرجة الكلية لالختبارمعامل االرتباط بريس

 معامل االرتباط املهارة
 0.919* االستقراء 
 0.905* االستنباط 
 0.874* االستنتاج 

 0.01** دال إةصائًيا عند مستوى داللة أقل من 

مهوارا   ( أن معامل االرتبواط بو  درجوة كول مهوارة مون       8يتبح من جدول )
التفكري االستداللي والدرجة الكلية لالختبار دالة إةصائًيا عند مستوى داللوة أقول مون    

 ( مما يدل على اتساق مهارا  االختبار وصالةيتها للت بيق على عينة الدراسة.0.01)
تصحيح املقيال: ترتاوح قيمة الدرجا  على املقيال ككل من )صفر( كحد أدنى 

 ،على درجة واةدة لكل إجابة صحيحة يي  صصل التلمياة( درجة كحد أعلى 39إىل )
 ألي فقرة من فقرا  املقيال.

أما دليل املعلمة: مبا أن املعلموة الويت تودرل العلووم يف املدرسوة الويت توجود بهوا         
تعمد إىل استخدام بعوض وسوائل التواصول االجتمواعي اليوتيووب،       ،ارموعة التجريبية

، يف تدريسها لتلمياا  الصف األول املتوسط لاا مل اود  االنستجرام، تويرت، الوات  آب
 الباة ة ةاجة إلعداد دليل للمعلمة.

 التصميم التجرييب للدراسة:

اتبعت الباة ة التصمي  شبه التجوري  إو ارمووعت  املتكوافبت  )التجريبيوة الويت      
يت درسوت  درست باستخدام اليوتيوب، وتويرت واالنستجرام، والوات  آب، والباب ة ال

بال ريقة املعتادة( مع الت بيق القبلي والبعودي ألدوا  الدراسوة علوى ارمووعت ، بعود      
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ضبط املتغريا  املؤثرة ما عدا املتغري املسوتقل )اليوتيووب، االنسوتجرام، توويرت، الووات       
آب(، الاي ُيدرل أثره علوى املوتغريا  التابعوة وهوي: التحصويل الدراسوي، والوتفكري        

 االستداللي.
 :نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها

لنجابة عن سوؤال الدراسوة األول والواي يونص علوى: موا أثور اسوتخدام وسوائل           -
االجتماعي يف تدري  العلوم على تنمية التحصيل الدراسي عند املستويا   تواصلال

توسوط مبدنيوة مكوة    املالصوف األول   تلمياا املعرفية )التاكر، الفه ، الت بيق( لدى 
 ؟ةاملكرم

 مت صياغة الفرضية التالية:
بو  متوسو ا     α) ≤ (0.05 ال يوجد فروق إا  داللة إةصائية عند مسوتوى داللوة   -

التجريبيووة يف الت بيووق البعوودي الختبووار  ودرجووا  تلميوواا  ارموووعت  البوواب ة  
التحصيل الدراسي عند املسوتويا  املعرفيوة )التواكر، الفهو ، الت بيوق( والتحصويل       

 التحصيل القبلي.  الكلي، بعد ضبط

 للتحقق من صحة هذا الفرضية  مت استخدام: 

وإلر للتحقق من التوسيع  Kolmogorov-Smirnov Zاختبار  كورروف مسرينوف   -
ال بيعووي للبيانووا  اخلاصووة باالختبووار التحصوويلي البعوودي للمجموووعت  البوواب ة  

 ( يوضح إلر.9والتجريبية، واجلدول )
وإلر للتعرف على الفروق إا  الداللة  ،ANCOVA اة املصاختبار صليل التباين  -

التجريبيووة يف واإلةصوائية بوو  متوسوو ا  درجووا  تلميواا  ارموووعت  البوواب ة   
الت بيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي عند املستويا  املعرفية )التواكر، الفهو ،   

 ( يوضح نتائت إلر.10الت بيق(، بعد ضبط التحصيل القبلي، واجلدول )
املتوس ا  اصسابية واملتوس ا  اصسابية املعدلة للمجموعت  التجريبية والباب ة يف  -

الت بيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي عند املستويا  املعرفية )التواكر، الفهو ،   
 .( يوضح نتائت إلر11الت بيق( والتحصيل الكلي. واجلدول )

االجتمواعي يف تودري     تواصلل المربع ايتا للتعرف على ةج  تأثري استخدام وسائ -
العلوم على تنمية التحصيل الدراسي عند املستويا  املعرفية )التاكر، الفه ، الت بيق( 
والتحصيل الكلي لدى تلمياا  الصف األول متوسط مبدنية مكة املكرمة. واجلودول  

 :( يوضح نتائت إلر12)
 (9جدول )

للتحقق من التوسيع ال بيعي   Kolmogorov-Smirnov Zكورروف مسرينوف   نتائت اختبار اختبار
 للبيانا  اخلاصة باالختبار التحصيلي البعدي للمجموعت  الباب ة والتجريبية

 التجريبية الباب ة املستوى املعريف الرق 
Z   الداللة Z   الداللة 

 064. 1.311 340. 940. التاكر 1
 115. 1.195 072. 1.290 الفه  2
 311. 964. 272. 999. الت بيق 3
 206. 1.066 240. 1.029 االختبار التحصيلي الكلي 4

-Kolmogorov( ان مجيع قي  اختبار كورروف مسرينوف  9يتبح من اجلدول )

Smirnov    )مووري دالووه اةصووائيا  وإلوور جلميووع املسووتويا  )التوواكر، الفهوو ، الت بيووق
ةي  كانت مجيع مستويا  الداللة  واالختبار الكلي وللمجموعت  الباب ة والتجريبية،

. ممووا يوودل علووى أن البيانووا  اخلاصووة باالختبووار التحصوويلي البعوودي  (0.05)اكوورب موون 
 وللمجموعت  الباب ة والتجريبية تتبع التوسيع ال بيعي.  

 (10جدول )
تجريبية يف للتعرف على الفروق ب  ارموعت  الباب ة وال ANCOVA صليل التباين املصاة نتائت اختبار  

 الت بيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي بعد الببط القبلي
 جمموع املربعا  مصدر التباين املستوى

درجا  
 اصرية

متوسط 
 املربعا 

 الداللة ف

 التاكر

االختبار 
 206. 1.654 2.196 1 2.196 القبلي

 000. 27.538 36.563 1 36.563 ارموعة

   1.328 40 53.109 اخل أ

    43 2184.000 ارموع
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االجتمواعي يف تودري     تواصلل المربع ايتا للتعرف على ةج  تأثري استخدام وسائ -
العلوم على تنمية التحصيل الدراسي عند املستويا  املعرفية )التاكر، الفه ، الت بيق( 
والتحصيل الكلي لدى تلمياا  الصف األول متوسط مبدنية مكة املكرمة. واجلودول  

 :( يوضح نتائت إلر12)
 (9جدول )

للتحقق من التوسيع ال بيعي   Kolmogorov-Smirnov Zكورروف مسرينوف   نتائت اختبار اختبار
 للبيانا  اخلاصة باالختبار التحصيلي البعدي للمجموعت  الباب ة والتجريبية

 التجريبية الباب ة املستوى املعريف الرق 
Z   الداللة Z   الداللة 

 064. 1.311 340. 940. التاكر 1
 115. 1.195 072. 1.290 الفه  2
 311. 964. 272. 999. الت بيق 3
 206. 1.066 240. 1.029 االختبار التحصيلي الكلي 4

-Kolmogorov( ان مجيع قي  اختبار كورروف مسرينوف  9يتبح من اجلدول )

Smirnov    )مووري دالووه اةصووائيا  وإلوور جلميووع املسووتويا  )التوواكر، الفهوو ، الت بيووق
ةي  كانت مجيع مستويا  الداللة  واالختبار الكلي وللمجموعت  الباب ة والتجريبية،

. ممووا يوودل علووى أن البيانووا  اخلاصووة باالختبووار التحصوويلي البعوودي  (0.05)اكوورب موون 
 وللمجموعت  الباب ة والتجريبية تتبع التوسيع ال بيعي.  

 (10جدول )
تجريبية يف للتعرف على الفروق ب  ارموعت  الباب ة وال ANCOVA صليل التباين املصاة نتائت اختبار  

 الت بيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي بعد الببط القبلي
 جمموع املربعا  مصدر التباين املستوى

درجا  
 اصرية

متوسط 
 املربعا 

 الداللة ف

 التاكر

االختبار 
 206. 1.654 2.196 1 2.196 القبلي

 000. 27.538 36.563 1 36.563 ارموعة

   1.328 40 53.109 اخل أ

    43 2184.000 ارموع
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 جمموع املربعا  مصدر التباين املستوى
درجا  
 اصرية

متوسط 
 املربعا 

 الداللة ف

ارموع 
    42 90.977 املصحح

 الفه 

االختبار 
 801. 064. 114. 1 114. القبلي

 000. 34.834 61.718 1 61.718 ارموعة

   1.772 40 70.871 اخل أ

    43 2279.000 ارموع
ارموع 
    42 143.907 املصحح

 الت بيق

االختبار 
 813. 057. 087. 1 087. القبلي

 000. 49.482 75.334 1 75.334 ارموعة

   1.522 40 60.898 اخل أ

    43 2840.000 ارموع
ارموع 
    42 151.628 املصحح

اختبار 
التحصيل 
 الكلي

االختبار 
 552. 360. 3.469 1 3.469 القبلي

 000. 44.452 428.683 1 428.683 ارموعة

   9.644 40 385.749 اخل أ

    43 21647.000 ارموع
ارموع 
    42 966.791 املصحح

 (:10يتبح من اجلدول )
توجد فروق إا  داللوة اةصوائية بو  ارمووعت  البواب ة والتجريبيوة يف الت بيوق         -

البعدي الختبار التحصيل الدراسي عند املستوى املعريف )التاكر( بعد الببط القبلي، 
( 0000.وهوو )  0.05ومسوتوى الداللوة أقول مون      (27.538)ةي  أن قيموة )ف(  

وللتعرف علوى ااواه هواه الفوروق يوت  الرجووع اىل املتوسو ا  اصسوابية املعدلوة،          
 ( يوضح إلر. 11واجلدول )

توجد فروق إا  داللوة اةصوائية بو  ارمووعت  البواب ة والتجريبيوة يف الت بيوق         -
املعريف )الفه ( بعد الببط القبلوي،  البعدي الختبار التحصيل الدراسي عند املستوى 

 (0000.)وهووو  0.05ومسووتوى الداللووة أقوول موون  (34.834) ةيوو  أن قيمووة )ف(
ىل املتوسو ا  اصسوابية املعدلوة،    إوللتعرف علوى ااواه هواه الفوروق يوت  الرجووع       

 ( يوضح إلر. 11واجلدول )
يف الت بيوق  توجد فروق إا  داللوة اةصوائية بو  ارمووعت  البواب ة والتجريبيوة        -

البعدي الختبار التحصيل الدراسي عند املستوى املعريف )الت بيق( بعد الببط القبلي، 
( 0000.)وهووو  0.05ومسووتوى الداللووة أقوول موون ( 49.482)ةيوو  أن قيمووة )ف( 

وللتعرف علوى ااواه هواه الفوروق يوت  الرجووع اىل املتوسو ا  اصسوابية املعدلوة،          
 ( يوضح إلر. 11واجلدول )

روق إا  داللوة اةصوائية بو  ارمووعت  البواب ة والتجريبيوة يف الت بيوق        توجد ف -
البعدي الختبار التحصيل الدراسي )الكلي( بعد الببط القبلي، ةي  أن قيمة )ف( 

( وللتعرف على اااه هاه 0000.وهو ) 0.05( ومستوى الداللة أقل من 44.452)
 ( يوضح إلر. 11لة، واجلدول )الفروق يت  الرجوع اىل املتوس ا  اصسابية املعد

 (11جدول )
املتوس ا  اصسابية واملتوس ا  اصسابية املعدلة للمجموعت  التجريبية والباب ة يف الت بيق البعدي الختبار  

 التحصيل الدراسي 

املتوس ا   ارموعة املستوى
 اصسابية

املتوسط اصسابي 
 مربع إيتا املعدل

 7.92 7.83 التجريبية 0.392 5.89 6.00 الباب ة التاكر

 8.28 8.26 التجريبية 0.507 5.62 5.65 الباب ة الفه 

 9.24 9.28 التجريبية 0.598 6.37 6.35 الباب ة الت بيق
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وللتعرف علوى ااواه هواه الفوروق يوت  الرجووع اىل املتوسو ا  اصسوابية املعدلوة،          
 ( يوضح إلر. 11واجلدول )

توجد فروق إا  داللوة اةصوائية بو  ارمووعت  البواب ة والتجريبيوة يف الت بيوق         -
املعريف )الفه ( بعد الببط القبلوي،  البعدي الختبار التحصيل الدراسي عند املستوى 

 (0000.)وهووو  0.05ومسووتوى الداللووة أقوول موون  (34.834) ةيوو  أن قيمووة )ف(
ىل املتوسو ا  اصسوابية املعدلوة،    إوللتعرف علوى ااواه هواه الفوروق يوت  الرجووع       

 ( يوضح إلر. 11واجلدول )
يف الت بيوق  توجد فروق إا  داللوة اةصوائية بو  ارمووعت  البواب ة والتجريبيوة        -

البعدي الختبار التحصيل الدراسي عند املستوى املعريف )الت بيق( بعد الببط القبلي، 
( 0000.)وهووو  0.05ومسووتوى الداللووة أقوول موون ( 49.482)ةيوو  أن قيمووة )ف( 

وللتعرف علوى ااواه هواه الفوروق يوت  الرجووع اىل املتوسو ا  اصسوابية املعدلوة،          
 ( يوضح إلر. 11واجلدول )

روق إا  داللوة اةصوائية بو  ارمووعت  البواب ة والتجريبيوة يف الت بيوق        توجد ف -
البعدي الختبار التحصيل الدراسي )الكلي( بعد الببط القبلي، ةي  أن قيمة )ف( 

( وللتعرف على اااه هاه 0000.وهو ) 0.05( ومستوى الداللة أقل من 44.452)
 ( يوضح إلر. 11لة، واجلدول )الفروق يت  الرجوع اىل املتوس ا  اصسابية املعد

 (11جدول )
املتوس ا  اصسابية واملتوس ا  اصسابية املعدلة للمجموعت  التجريبية والباب ة يف الت بيق البعدي الختبار  

 التحصيل الدراسي 

املتوس ا   ارموعة املستوى
 اصسابية

املتوسط اصسابي 
 مربع إيتا املعدل

 7.92 7.83 التجريبية 0.392 5.89 6.00 الباب ة التاكر

 8.28 8.26 التجريبية 0.507 5.62 5.65 الباب ة الفه 

 9.24 9.28 التجريبية 0.598 6.37 6.35 الباب ة الت بيق
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املتوس ا   ارموعة املستوى
 اصسابية

املتوسط اصسابي 
 مربع إيتا املعدل

 25.54 25.35 التجريبية 0.597 17.79 18.00 الباب ة اختبار التحصيل الكلي

 (:11يتبح من اجلدول )
ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي الختبار أن الفروق اليت ظهر  ب   -

التحصيل الدراسي عند مستوى )التاكر( بعد الببط القبلي، كانت لصاحل ارموعوة  
 (. 7.92التجريبية إا  املتوسط اصسابي املعدل األعلى )

ختبار أن الفروق اليت ظهر  ب  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي ال -
التحصيل الدراسي عند مستوى )الفه ( بعد الببط القبلي، كانت لصواحل ارموعوة   

 (. 8.28التجريبية إا  املتوسط اصسابي املعدل األعلى )
أن الفروق اليت ظهر  ب  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي الختبار  -

القبلي، كانت لصاحل ارموعة  التحصيل الدراسي عند مستوى )الت بيق( بعد الببط
 (. 9.24التجريبية إا  املتوسط اصسابي املعدل األعلى )

أن الفروق اليت ظهر  ب  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي الختبار  -
التحصيل الدراسي )الكلي( بعد الببط القبلوي، كانوت لصواحل ارموعوة التجريبيوة      

 (. 25.54عدل األعلى )إا  املتوسط اصسابي امل
ووفق ا هلاه النتيجة ي رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الاي ينص على:  -

(، بو  متوسو ا    < 0.5توجد فروق إا  داللة إةصائية عنود مسوتوى داللوة )   
درجا  ارموعة التجريبية والباب ة يف الت بيق البعدي الختبار التحصيل الدراسوي  

فية )التاكر، الفه ، الت بيق، وعند املستويا  جمتمعة(، بعد ضبط عند املستويا  املعر
 التحصيل القبلي لصاحل ارموعة التجريبية.

مما تقدم يتبح أن هناك تفوق ا واضًحا يف األداء البعدي لصاحل ارموعة التجريبية 
دة، يف التحصيل الدراسي عند املستويا  املعرفية )التاكر، الفه ، الت بيق( كال علوى ةو  

وعند مجيعها جمتمعة، وميكن تفسري إلور بأنوه يعوود إىل أثور العامول التجوري  لوسوائل        

التواصل االجتماعي )تويرت، يوتيوب، انستجرام، وات  آب(، وهاا يعزى إىل ما تتمتع به 
وسائل االتصال من تفاعلية يي  تتيح للتلمياا  ةيزا  للمشواركة الفاعلوة، وتسوه  يف    

النقاش واصوار الفعال، وتبادل املعلوما ، وإتاةة الفرصة للتعل  مون  تنمية مهارتهن يف 
 خالل وسائل ترتبط بالتقنية اليت مت ل بيبة جاإبة هلاا اجليل.

(، الختبوار  11ولتقدير ةج  التأثري ي ةساب قيمة مربع إيتا كما يوضح جدول )
(، 0.598(، وللت بيوق ) 0.507(، وللفهو  ) 0.392التحصيل ةي  بلغوت للتواكر )  

(، ومجيعها يف مستوى ةج  التوأثري املرتفوع، وتودل    0.597والختبار التحصيل الكلي )
هاه النتيجة على وجود أثر إيابي مرتفوع السوتخدام وسوائل التواصول االجتمواعي يف      
تدري  العلوم على تنمية التحصيل الدراسي عند املستويا  )التاكر، الفهو ، الت بيوق(   

اا  الصف األول املتوسط مبدينة مكة املكرموة، وتتفوق موع    والتحصيل الكلي لدى تلمي
هاه النتيجة مع العديد من نتائت الدراسا  اليت متت يف إا  ارال منها دراسوة جوواهر   

اليت أثبتت  ،Tsai & Liu (2015)(، ودراسة 2016(، ودراسة الشمري )2014العنزي )
 لتحصيل الدراسي.الدور اإليابي لوسائل التواصل االجتماعي يف تنمية ا

 تواصلثر استخدام وسائل الألنجابة عن سؤال الدراسة ال اني والاي ينص على: ما  -
االجتموواعي يف توودري  العلوووم علووى تنميووة الووتفكري االسووتداللي عنوود مهووارا     

توسط مبدنيوة مكوة   امل)االستقراء، االستنباط، االستنتاج( لدى تلمياا  الصف األول 
 ؟املكرمة

 ية التالية:ي صيامة الفرض
ب  متوسو ا    α)  ≤ (0.05ال يوجد فروق إا  داللة إةصائية عند مستوى داللة  -

 للووتفكريالتجريبيووة يف الت بيووق البعوودي ودرجووا  تلميوواا  ارموووعت  البوواب ة  
االستداللي عند مهارا  )االستقراء، االستنباط، االستنتاج(  واالختبار الكلوي، بعود   

 ضبط االختبار القبلي. 
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التواصل االجتماعي )تويرت، يوتيوب، انستجرام، وات  آب(، وهاا يعزى إىل ما تتمتع به 
وسائل االتصال من تفاعلية يي  تتيح للتلمياا  ةيزا  للمشواركة الفاعلوة، وتسوه  يف    

النقاش واصوار الفعال، وتبادل املعلوما ، وإتاةة الفرصة للتعل  مون  تنمية مهارتهن يف 
 خالل وسائل ترتبط بالتقنية اليت مت ل بيبة جاإبة هلاا اجليل.

(، الختبوار  11ولتقدير ةج  التأثري ي ةساب قيمة مربع إيتا كما يوضح جدول )
(، 0.598(، وللت بيوق ) 0.507(، وللفهو  ) 0.392التحصيل ةي  بلغوت للتواكر )  

(، ومجيعها يف مستوى ةج  التوأثري املرتفوع، وتودل    0.597والختبار التحصيل الكلي )
هاه النتيجة على وجود أثر إيابي مرتفوع السوتخدام وسوائل التواصول االجتمواعي يف      
تدري  العلوم على تنمية التحصيل الدراسي عند املستويا  )التاكر، الفهو ، الت بيوق(   

اا  الصف األول املتوسط مبدينة مكة املكرموة، وتتفوق موع    والتحصيل الكلي لدى تلمي
هاه النتيجة مع العديد من نتائت الدراسا  اليت متت يف إا  ارال منها دراسوة جوواهر   

اليت أثبتت  ،Tsai & Liu (2015)(، ودراسة 2016(، ودراسة الشمري )2014العنزي )
 لتحصيل الدراسي.الدور اإليابي لوسائل التواصل االجتماعي يف تنمية ا

 تواصلثر استخدام وسائل الألنجابة عن سؤال الدراسة ال اني والاي ينص على: ما  -
االجتموواعي يف توودري  العلوووم علووى تنميووة الووتفكري االسووتداللي عنوود مهووارا     

توسط مبدنيوة مكوة   امل)االستقراء، االستنباط، االستنتاج( لدى تلمياا  الصف األول 
 ؟املكرمة

 ية التالية:ي صيامة الفرض
ب  متوسو ا    α)  ≤ (0.05ال يوجد فروق إا  داللة إةصائية عند مستوى داللة  -

 للووتفكريالتجريبيووة يف الت بيووق البعوودي ودرجووا  تلميوواا  ارموووعت  البوواب ة  
االستداللي عند مهارا  )االستقراء، االستنباط، االستنتاج(  واالختبار الكلوي، بعود   

 ضبط االختبار القبلي. 
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 لتحقق من صحة هذا الفرضية  مت استخدام:ل 

وإلر للتحقق من التوسيع  Kolmogorov-Smirnov Zاختبار  كورروف مسرينوف   -
ال بيعي للبيانا  اخلاصة باختبار التفكري االستداللي البعدي للمجمووعت  البواب ة   

 ( يوضح إلر.12والتجريبية، واجلدول )
وإلر للتعرف على الفروق إا  الداللة  ،ANCOVA املصاة اختبار صليل التباين  -

التجريبيووة يف واإلةصوائية بوو  متوسوو ا  درجووا  تلميواا  ارموووعت  البوواب ة   
الت بيق البعدي الختبار التفكري االستداللي عنود مهوارا  )االسوتقراء، االسوتنباط،     

( يوضوح  13االستنتاج(  واالختبار الكلي، بعد ضوبط االختبوار القبلوي، واجلودول )    
 ئت إلر.نتا

املتوس ا  اصسابية واملتوس ا  اصسابية املعدلة للمجموعت  التجريبية والباب ة يف  -
الت بيق البعدي الختبار التفكري االستداللي عنود مهوارا  )االسوتقراء، االسوتنباط،     

 ( يوضح نتائت إلر 14االستنتاج(  واالختبار الكلي. واجلدول )
تواصل االجتماعي يف تودري   تخدام وسائل المربع ايتا  للتعرف على ةج  تأثري اس -

العلوووم علووى تنميووة الووتفكري االسووتداللي عنوود مهووارا  )االسووتقراء ،االسووتنباط،   
االستنتاج( واالختبار الكلي لدى تلمياا  الصف االول املتوسط مبدينة مكة املكرمة، 

 ( يوضح نتائت إلر:14واجلدول)
 (12جدول )

للتحقق من التوسيع ال بيعي للبيانا    Kolmogorov-Smirnov Z كورروف مسرينوف   رنتائت اختبا
 اخلاصة باختبار التفكري االستداللي البعدي للمجموعت  الباب ة والتجريبية

 التجريبية ب ةو البا املهارة الرق 
Z   الداللة Z   الداللة 

 089. 1.248 160. 1.124 االستقراء 1
 289. 983. 699. 707. االستنباط 2
 119. 1.188 147. 1.142 االستنتاج 3

4 
اختبار التفكري 
 129. 1.171 453. 858. االستداللي

( ان مجيوووع قوووي  اختبوووار كوووورروف مسرينووووف  12يتبوووح مووون اجلووودول )
Kolmogorov-Smirnov     ،مووري دالووه اةصووائيا  وإلوور جلميووع املهووارا  )االسووتقراء

مجموعت  الباب ة والتجريبية، ةيو  كانوت   االستنباط، االستنتاج( واالختبار الكلي لل
(. مموا يودل علوى أن البيانوا  اخلاصوة باختبوار       0.05مجيع مستويا  الداللة اكرب مون ) 

 التفكري االستداللي البعدي للمجموعت  الباب ة والتجريبية تتبع التوسيع ال بيعي.  
 (13جدول )

ى الفروق ب  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف للتعرف عل ANCOVA صليل التباين املصاة نتائت اختبار  
 الت بيق البعدي الختبار التفكري االستداللي بعد الببط القبلي

 جمموع املربعا  مصدر التباين املهارة
درجا  

 اصرية
متوسط 
 املربعا 

 الداللة ف

 االستقراء

 947. 004. 005. 1 005. االختبار القبلي
 000. 26.646 32.076 1 32.076 ارموعة
   1.204 40 48.151 اخل أ

    43 1730.000 ارموع
    42 84.512 ارموع املصحح

 االستنباط

 692. 159. 910. 1 910. االختبار القبلي
 000. 17.650 101.196 1 101.196 ارموعة
   5.734 40 229.344 اخل أ

    43 6202.000 ارموع
    42 341.442 ارموع املصحح

 االستنتاج

 847. 038. 110. 1 110. االختبار القبلي
 000. 50.470 147.467 1 147.467 ارموعة
   2.922 40 116.875 اخل أ

    43 5416.000 ارموع
    42 278.791 ارموع املصحح

اختبار التفكري 
االستداللي 

 الكلي

 916. 011. 210. 1 210. االختبار القبلي
 000. 38.333 707.952 1 707.952 رموعةا

   18.469 40 738.747 اخل أ
    43 37240.000 ارموع

    42 1597.116 ارموع املصحح
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( ان مجيوووع قوووي  اختبوووار كوووورروف مسرينووووف  12يتبوووح مووون اجلووودول )
Kolmogorov-Smirnov     ،مووري دالووه اةصووائيا  وإلوور جلميووع املهووارا  )االسووتقراء

مجموعت  الباب ة والتجريبية، ةيو  كانوت   االستنباط، االستنتاج( واالختبار الكلي لل
(. مموا يودل علوى أن البيانوا  اخلاصوة باختبوار       0.05مجيع مستويا  الداللة اكرب مون ) 

 التفكري االستداللي البعدي للمجموعت  الباب ة والتجريبية تتبع التوسيع ال بيعي.  
 (13جدول )

ى الفروق ب  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف للتعرف عل ANCOVA صليل التباين املصاة نتائت اختبار  
 الت بيق البعدي الختبار التفكري االستداللي بعد الببط القبلي

 جمموع املربعا  مصدر التباين املهارة
درجا  

 اصرية
متوسط 
 املربعا 

 الداللة ف

 االستقراء

 947. 004. 005. 1 005. االختبار القبلي
 000. 26.646 32.076 1 32.076 ارموعة
   1.204 40 48.151 اخل أ

    43 1730.000 ارموع
    42 84.512 ارموع املصحح

 االستنباط

 692. 159. 910. 1 910. االختبار القبلي
 000. 17.650 101.196 1 101.196 ارموعة
   5.734 40 229.344 اخل أ

    43 6202.000 ارموع
    42 341.442 ارموع املصحح

 االستنتاج

 847. 038. 110. 1 110. االختبار القبلي
 000. 50.470 147.467 1 147.467 ارموعة
   2.922 40 116.875 اخل أ

    43 5416.000 ارموع
    42 278.791 ارموع املصحح

اختبار التفكري 
االستداللي 

 الكلي

 916. 011. 210. 1 210. االختبار القبلي
 000. 38.333 707.952 1 707.952 رموعةا

   18.469 40 738.747 اخل أ
    43 37240.000 ارموع

    42 1597.116 ارموع املصحح
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 (:13يتبح من اجلدول )
توجد فروق إا  داللوة اةصوائية بو  ارمووعت  البواب ة والتجريبيوة يف الت بيوق         -

مهارة )االستقراء( بعد الببط القبلي، ةي   البعدي الختبار التفكري االستداللي عند
( وللتعرف 0000.وهو ) 0.05( ومستوى الداللة أقل من 26.646أن قيمة )ف( )

( 14على اااه هاه الفروق يت  الرجوع اىل املتوس ا  اصسابية املعدلوة، واجلودول )  
 يوضح إلر. 

يوة يف الت بيوق   توجد فروق إا  داللوة اةصوائية بو  ارمووعت  البواب ة والتجريب      -
البعدي الختبار التفكري االستداللي عند مهارة )االستنباط( بعد الببط القبلي، ةي  

( وللتعرف 0000.وهو ) 0.05( ومستوى الداللة أقل من 17.650أن قيمة )ف( )
( 14على اااه هاه الفروق يت  الرجوع اىل املتوس ا  اصسابية املعدلوة، واجلودول )  

 يوضح إلر. 
ق إا  داللوة اةصوائية بو  ارمووعت  البواب ة والتجريبيوة يف الت بيوق        توجد فرو -

البعدي الختبار التفكري االستداللي عند مهارة )االستنتاج( بعد الببط القبلي، ةي  
( وللتعرف 0000.وهو ) 0.05( ومستوى الداللة أقل من 50.470أن قيمة )ف( )

( 14اصسابية املعدلوة، واجلودول )   على اااه هاه الفروق يت  الرجوع اىل املتوس ا 
 يوضح إلر. 

توجد فروق إا  داللوة اةصوائية بو  ارمووعت  البواب ة والتجريبيوة يف الت بيوق         -
البعدي الختبار التفكري االستداللي )الكلي( بعد الببط القبلي، ةي  أن قيمة )ف( 

ه هاه ( وللتعرف على ااا0000.وهو ) 0.05( ومستوى الداللة أقل من 38.333)
  :( يوضح إلر14الفروق يت  الرجوع اىل املتوس ا  اصسابية املعدلة، واجلدول )

 (14جدول )
املتوس ا  اصسابية واملتوس ا  اصسابية املعدلة للمجموعت  التجريبية والباب ة يف الت بيق البعدي الختبار  

 التفكري االستداللي 
 مربع ايتا ط اصسابي املعدلاملتوس املتوس ا  اصسابية ارموعة املهارة

 7.04 7.04 التجريبية 0.430 5.20 5.20 الباب ة االستقراء

 مربع ايتا ط اصسابي املعدلاملتوس املتوس ا  اصسابية ارموعة املهارة

 13.23 13.17 التجريبية 0.326 9.88 9.95 الباب ة االستنباط

 12.76 12.74 التجريبية 0.580 8.83 8.85 الباب ة االستنتاج
اختبار التفكري االستداللي 

 الكلي
 32.99 32.96 التجريبية 0.537 23.96 24.00 الباب ة

 (:14يتبح من اجلدول )
أن الفروق اليت ظهر  ب  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي الختبار  -

التفكري االستداللي عند مهارة )االستقراء( بعد الببط القبلي، كانت لصاحل ارموعة 
 (. 7.04) ىالتجريبية إا  املتوسط اصسابي املعدل األعل

أن الفروق اليت ظهر  ب  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي الختبار  -
التفكري االسوتداللي عنود مهوارة )االسوتنباط( بعود البوبط القبلوي، كانوت لصواحل          

 (. 13.23ارموعة التجريبية إا  املتوسط اصسابي املعدل األعلى )
  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي الختبار أن الفروق اليت ظهر  ب  ارموعت -

التفكري االستداللي عند مهارة )االستنتاج( بعد الببط القبلي، كانت لصاحل ارموعة 
 (. 12.76التجريبية إا  املتوسط اصسابي املعدل األعلى )

تبار أن الفروق اليت ظهر  ب  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي الخ -
التفكري االستداللي )الكلي( بعد الببط القبلي، كانوت لصواحل ارموعوة التجريبيوة     

 (.32.99إا  املتوسط اصسابي املعدل األعلى )

ووفق ا هلاه النتيجة ي رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البوديل الواي يونص    
وسو ا   ( ب  مت< 0.05على: توجد فروق إا  داللة إةصائية عند مستوى داللة )

درجا  تلمياا  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي للتفكري االسوتداللي  
عند مهارا ) االستقراء، االستنباط، االستنتاج( واالختبار الكلوي بعود ضوبط االختبوار     

 القبلي لصاحل ارموعة التجريبية.
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 مربع ايتا ط اصسابي املعدلاملتوس املتوس ا  اصسابية ارموعة املهارة

 13.23 13.17 التجريبية 0.326 9.88 9.95 الباب ة االستنباط

 12.76 12.74 التجريبية 0.580 8.83 8.85 الباب ة االستنتاج
اختبار التفكري االستداللي 

 الكلي
 32.99 32.96 التجريبية 0.537 23.96 24.00 الباب ة

 (:14يتبح من اجلدول )
أن الفروق اليت ظهر  ب  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي الختبار  -

التفكري االستداللي عند مهارة )االستقراء( بعد الببط القبلي، كانت لصاحل ارموعة 
 (. 7.04) ىالتجريبية إا  املتوسط اصسابي املعدل األعل

أن الفروق اليت ظهر  ب  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي الختبار  -
التفكري االسوتداللي عنود مهوارة )االسوتنباط( بعود البوبط القبلوي، كانوت لصواحل          

 (. 13.23ارموعة التجريبية إا  املتوسط اصسابي املعدل األعلى )
  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي الختبار أن الفروق اليت ظهر  ب  ارموعت -

التفكري االستداللي عند مهارة )االستنتاج( بعد الببط القبلي، كانت لصاحل ارموعة 
 (. 12.76التجريبية إا  املتوسط اصسابي املعدل األعلى )

تبار أن الفروق اليت ظهر  ب  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي الخ -
التفكري االستداللي )الكلي( بعد الببط القبلي، كانوت لصواحل ارموعوة التجريبيوة     

 (.32.99إا  املتوسط اصسابي املعدل األعلى )

ووفق ا هلاه النتيجة ي رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البوديل الواي يونص    
وسو ا   ( ب  مت< 0.05على: توجد فروق إا  داللة إةصائية عند مستوى داللة )

درجا  تلمياا  ارموعت  الباب ة والتجريبية يف الت بيق البعدي للتفكري االسوتداللي  
عند مهارا ) االستقراء، االستنباط، االستنتاج( واالختبار الكلوي بعود ضوبط االختبوار     

 القبلي لصاحل ارموعة التجريبية.
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سوائل التواصول   مما تقدم يتبح تفوق ارموعة التجريبية اليت درست باسوتخدام و 
االجتماعي )تويرت، يوتيوب، أنستجرام، وات  آب(، على ارموعة البواب ة يف الوتفكري   
االستداللي )االستقراء، االستنباط، االستنتاج(، وميكن تفسري إلر أن استخدام وسوائل  
التواصل االجتماعي يف تدري  العلوم يوفر للتلمياا  فرص تتبع اصقوائق واملعلوموا    

رض العديد من األم لة، ث  مالةظتهوا وحماولوة فحصوها إلدراك العالقوا      من خالل ع
فيما بينها وصديد أوجه الشبه واالختالف للوصوول اىل قواعود عاموة وحماولوة صويامتها      
بانفسهن، وهاا ما مي له االستقراء اخلروج بقواعد عامة من خالل تتبع اجلزئيا ، كوالر  

وم أتاح الفرصة أمام التلميواا  للمشواركة يف   استخدام وسائل التواصل يف تدري  العل
املناقشة والتفاوض، ومن ث  حماولة اسوتخراج نتوائت من قيوة مون املعلوموا  والقواعود       
العامة املتاةة لديهن، كما أن عملية اصوار داخل ارموعوا  يكسوبهن نظورة واسوعة يف     

ولتهن أوال  التأكود  وإلر من خالل حما،كيفية استنباط املعلوما  وصوال  لنتائت صحيحة
من صدق املقدما  املع اة هلن والتأكيد على أن صدق املقدما  يفرض صدق النتوائت،  
ألن االستنباط مي ل عملية استخراج النتيجة من الكل إىل اجلزء، مما ساعدهن على إدراك 
املعلوما  املقدمة ودراستها وصوال لنتائت صائبة، أيبا  ساعد استخدام وسائل التواصل 

الجتماعي التلمياا  يف البح  عن أسباب ةقيقية لتفسري األةداف، وحماولوة التمييوز   ا
ب  درجا  اةتماال  الصحة واخل أ للمعلوما ، ومعرفة مدى ارتباطها بوقائع معينة، 
كما أن االستنتاج يكون بشكل موسع عندما اتمع أفكار أك ر من تلمياة الجتمواع أك ور   

، فتحدف صويامة للمعلوموا  الويت توصولت إليهوا بشوكل       من خربة خمتلفة يف آن واةد
 أفبل، وهاا يعزس قدرتهن للوصول إىل استنتاجا  مناسبة وصحيحة.

(  الختبوار  14ولتقدير ةج  التأثري ي ةساب قيمة مربع إيتا كما يوضح جدول )
(، 0.326(، ولالسووتنباط )0.430الووتفكري االسووتداللي الوويت بلغووت لالسووتقراء )    

(، ومجيعها يف مستوى ةج  التوأثري  0.537(، وللمهارا  الكلية )0.580واالستنتاج )
املرتفع، وتدل هاه النتيجة على وجود أثر إيوابي مرتفوع السوتخدام وسوائل التواصول      
االجتمواعي يف توودري  العلوووم علووى تنميووة الووتفكري االسووتداللي عنوود مجيووع املهووارا   

الكلوي لودى تلميواا  الصوف األول     )االستقراء، االسوتنباط، االسوتنتاج(، واالختبوار    
 املتوسط مبدينة مكة املكرمة.

وبالعودة إىل الدراسا  اليت متت يف جمال التواصل االجتماعي سواء الويت إكرتهوا   
الباة ة أو اليت اطلعت عليها، مل اد الباة ة دراسة تتناول الوتفكري االسوتداللي كموتغري    

 -ةسو  علو  الباة وة    -يف هاه النتيجةتابع، وهاا يكس  الدراسة اصالية صفة السبق 
ةي  أثبتت الدراسوة فاعليوة وسوائل االتصوال االجتمواعي يف تنميوة مهوارا  الوتفكري         

 االستداللي )االستقراء، االستنباط، االستنتاج(.

لنجابة عن سؤال الدراسة ال ال  والاي ينص على: هل توجد عالقوة ارتباطيوة   
لصوف  ارموعوة التجريبيوة ل  اللي لدى تلمياا  ب  التحصيل الدراسي والتفكري االستد

 ؟توسط مبدنية مكة املكرمةاملاألول 

 ي صيامة الفرضية التالية:
بو    α)  ≤ (0.05ال يوجد عالقة ارتباطية إا  داللة إةصائية عند مسوتوى داللوة    -

لصوف  ارموعوة التجريبيوة ل  التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى تلمياا  
 وسط مبدنية مكة املكرمة. تاملاألول 
 

 للتحقق من صحة هذا الفرضية  مت استخدام: 

للتعرف على العالقة االرتباطية بو   Pearson Correlation معامل االرتباط بريسون  -
لصوف  ارموعوة التجريبيوة ل  التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى تلمياا  

 :( يوضح نتائت إلر15واجلدول ) األول متوسط مبدنية مكة املكرمة
 (15جدول )

معامل االرتباط بريسون للتعرف على العالقة االرتباطية ب  التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى   
 توسط مبدنية مكة املكرمةاملتلمياا  الصف األول 

 التفكري االستداللي 
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط العدد

 0.001 0.657** 23 التحصيل الدراسي
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الكلوي لودى تلميواا  الصوف األول     )االستقراء، االسوتنباط، االسوتنتاج(، واالختبوار    
 املتوسط مبدينة مكة املكرمة.

وبالعودة إىل الدراسا  اليت متت يف جمال التواصل االجتماعي سواء الويت إكرتهوا   
الباة ة أو اليت اطلعت عليها، مل اد الباة ة دراسة تتناول الوتفكري االسوتداللي كموتغري    

 -ةسو  علو  الباة وة    -يف هاه النتيجةتابع، وهاا يكس  الدراسة اصالية صفة السبق 
ةي  أثبتت الدراسوة فاعليوة وسوائل االتصوال االجتمواعي يف تنميوة مهوارا  الوتفكري         

 االستداللي )االستقراء، االستنباط، االستنتاج(.

لنجابة عن سؤال الدراسة ال ال  والاي ينص على: هل توجد عالقوة ارتباطيوة   
لصوف  ارموعوة التجريبيوة ل  اللي لدى تلمياا  ب  التحصيل الدراسي والتفكري االستد

 ؟توسط مبدنية مكة املكرمةاملاألول 

 ي صيامة الفرضية التالية:
بو    α)  ≤ (0.05ال يوجد عالقة ارتباطية إا  داللة إةصائية عند مسوتوى داللوة    -

لصوف  ارموعوة التجريبيوة ل  التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى تلمياا  
 وسط مبدنية مكة املكرمة. تاملاألول 
 

 للتحقق من صحة هذا الفرضية  مت استخدام: 

للتعرف على العالقة االرتباطية بو   Pearson Correlation معامل االرتباط بريسون  -
لصوف  ارموعوة التجريبيوة ل  التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى تلمياا  

 :( يوضح نتائت إلر15واجلدول ) األول متوسط مبدنية مكة املكرمة
 (15جدول )

معامل االرتباط بريسون للتعرف على العالقة االرتباطية ب  التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى   
 توسط مبدنية مكة املكرمةاملتلمياا  الصف األول 

 التفكري االستداللي 
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط العدد

 0.001 0.657** 23 التحصيل الدراسي
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 (:15يتبح من اجلدول )
( بو   0.05توجد عالقة ارتباطية إا  داللة إةصائية عند مستوى داللة أقول مون )   -

التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى تلمياا  ارموعوة التجريبيوة للصوف    
( 0.657األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة، ةيو  بلغوت قيموة معامول االرتبواط )     

(، وبنواًء عليوه ي رفوض الفورض     0.001( وهوو ) 0.05الداللة أقل من )ومستوى 
الصفري وقبول الفرض البديل الاي ينص على: توجد عالقوة ارتباطيوة إا  داللوة    

( بوو  التحصوويل الدراسووي والووتفكري  < 0.05إةصووائية عنوود مسووتوي داللووة ) 
دينوة مكوة   االستداللي لدى تلمياا  ارموعوة التجريبيوة للصوف األول املتوسوط مب    

 املكرمة.

ميكن تصنيف اااه العالقة ب  التحصويل الدراسوي والوتفكري االسوتداللي لودى      
تلمياا  الصف األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة بأنها عالقة طردية مبعنى أنه كلما ساد 

 التحصيل الدراسي قابله سيادة يف التفكري االستداللي.
تحصيل الدراسي والتفكري االسوتداللي، ومون   يتب  مما تقدم طردية العالقة ب  ال

هنا يتبوح أثور اسوتخدام وسوائل التواصول االجتمواعي يف تنميوة التحصويل الدراسوي          
والتفكري التوأملي يف مقورر العلووم لودى تلميواا  الصوف األول متوسوط يف ارموعوة         

 التجريبية، فكلما ساد التحصيل  منى التفكري االستداللي باملقابل.
د من الدراسا  الويت أثبتوت هواه العالقوة االرتباطيوة ال رديوة بو         وهناك العدي

التحصيل والتفكري االستداللي، إال أنها متت باسوتخدام موتغريا  مسوتقلة موري وسوائل      
(، 2009(، ودراسووة فووودة والبعلووي )2009التواصوول االجتموواعي، كدراسووة صوواحل )

ةسو  علو     –لنتيجوة  (، ما يؤكد تفرد هاه الدراسوة بهواه ا  2007ودراسة آل عوض )
 .-الباة ة 

 ملخص نتائج الدراسة:
( بو  متوسو ا     < 0.05توجد فروق إا  داللة إةصائية عند مستوى داللوة )  -

درجا  ارموعة التجريبية والباب ة يف الت بيق البعدي الختبار التحصيل الدراسوي  
جمتمعة بعد ضوبط  عند املستويا  املعرفية )التاكر، الفه ، الت بيق(، وعند املستويا  

 التحصيل القبلي لصاحل ارموعة التجريبية.
( بو  متوسو ا    < 0.05توجد فروق إا  داللة إةصائية عند مسوتوى داللوة )   -

درجووا  تلميوواا  ارموووعت  البوواب ة والتجريبيووة يف الت بيووق البعوودي للووتفكري   
ء، االستنباط، االستنتاج(، واالختبار الكلوي، بعود   االستداللي عن مهارا  )االستقرا

 ضبط االختبار القبلي لصاحل ارموعة التجريبية.
(  < 0.05توجد عالقة ارتباطية موجبة إا  داللة إةصائية عند مسوتوى داللوة )   -

ب  التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى تلمياا  ارموعة التجريبية للصف 
 دينة مكة املكرمة.األول املتوسط مب

 توصيات الدراسة: 

 يف ضوء النتائت اليت أسفر  عنها الدراسة، فإن الباة ة توصي باآلتي:
توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف تدري  العلوم خاصة، وبقيوة فوروع املعرفوة     -

 األخرى، من قبل املعلما .
من قبل املعلموا   التنويع يف طرق واسرتاتيجيا  التدري  اصدي ة لتدري  العلوم،   -

وإلوور موون خووالل الوودمت بوو  هوواه ال وورق واالسوورتاتيجيا  ووسووائل التواصوول  
 االجتماعي املختلفة، لتنمية التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي.

إقامة دورا  تدريبيوة ملعلموا  العلووم ملسواعدتهن علوى تفعيول وسوائل التواصول           -
مهارا  الوتفكري االسوتداللي، وإلور    االجتماعي أثناء تدريسهن، وتوظيفها يف تنمية 

 من قبل مراكز اإلشراف الرتبوي.
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 ملخص نتائج الدراسة:
( بو  متوسو ا     < 0.05توجد فروق إا  داللة إةصائية عند مستوى داللوة )  -

درجا  ارموعة التجريبية والباب ة يف الت بيق البعدي الختبار التحصيل الدراسوي  
جمتمعة بعد ضوبط  عند املستويا  املعرفية )التاكر، الفه ، الت بيق(، وعند املستويا  

 التحصيل القبلي لصاحل ارموعة التجريبية.
( بو  متوسو ا    < 0.05توجد فروق إا  داللة إةصائية عند مسوتوى داللوة )   -

درجووا  تلميوواا  ارموووعت  البوواب ة والتجريبيووة يف الت بيووق البعوودي للووتفكري   
ء، االستنباط، االستنتاج(، واالختبار الكلوي، بعود   االستداللي عن مهارا  )االستقرا

 ضبط االختبار القبلي لصاحل ارموعة التجريبية.
(  < 0.05توجد عالقة ارتباطية موجبة إا  داللة إةصائية عند مسوتوى داللوة )   -

ب  التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي لدى تلمياا  ارموعة التجريبية للصف 
 دينة مكة املكرمة.األول املتوسط مب

 توصيات الدراسة: 

 يف ضوء النتائت اليت أسفر  عنها الدراسة، فإن الباة ة توصي باآلتي:
توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف تدري  العلوم خاصة، وبقيوة فوروع املعرفوة     -

 األخرى، من قبل املعلما .
من قبل املعلموا   التنويع يف طرق واسرتاتيجيا  التدري  اصدي ة لتدري  العلوم،   -

وإلوور موون خووالل الوودمت بوو  هوواه ال وورق واالسوورتاتيجيا  ووسووائل التواصوول  
 االجتماعي املختلفة، لتنمية التحصيل الدراسي والتفكري االستداللي.

إقامة دورا  تدريبيوة ملعلموا  العلووم ملسواعدتهن علوى تفعيول وسوائل التواصول           -
مهارا  الوتفكري االسوتداللي، وإلور    االجتماعي أثناء تدريسهن، وتوظيفها يف تنمية 

 من قبل مراكز اإلشراف الرتبوي.
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تبم  مقررا  طرق تدري  العلووم يف بورامت إعوداد املعلو   يف كليوا  الرتبيوة،         -
وسائل التواصل االجتماعي وكيفية توظيفها يف الرتبية العملية، وكوالر توظيفهوا يف   

 صقيق األهداف الرتبوية كتنميوة  التدري  أثناء اخلدمة، وخاصة اليت أثبت جدواها يف
التحصيل وأنواع التفكري املختلفة، وهاا يت  من قبل مراجعة اجلامعا  لربامت إعداد 

 املعل ، ةتى تساير الت ورا  الرتبوية اصدي ة.

 مقرتحات الدراسة:

بناء على ما ي التوصل إليه مون نتوائت يف هواه الدراسوة، تقورتح الباة وة إجوراء        
 الية:الدراسا  الت

إجراء دراسا  مماثلة ملعرفة أثر استخدام وسائل التواصول االجتمواعي علوى تنميوة       -
 أمناط أخرى من التفكري، كالتفكري الناقد والتفكري التأملي.

إجراء دراسا  مماثلة للدراسة اصالية، يي  تتناول مراةل دراسية خمتلفة، ومقررا    -
االجتماعي على تنمية متغريا  تابعة تعليمية أخرى للكشف عن أثر وسائل التواصل 

 خمتلفة.

 املراجع العربية:
 (. استخدام اسرتاتيجية قائمة على األسبلة إا  املستويا  املعرفية العليا 2007).آل عوض، حييى

يف تدري  العلوم وأثرها يف التحصيل وتنمية التفكري االستداللي لدى تالميا الصف السادل 
 .جامعة امللر خالد، ابهامري منشورة، كلية الرتبية، ماجستري االبتدائي، رسالة 

  التعلي  اإللكرتوني وصوديا   »املؤمتر العلمي السابع (. 2011).اجلمعية العربية لتكنولوجيا التعلي
 يوليو، القاهرة: معهد الدراسا  الرتبوية. 28-27، املنعقد يف الفرتة «العربية الشعوب

 ستخدام منوإج جانيية يف تدري  مفاهي  التكنولوجيا أثر ا.(2008).اجلهمي، الصايف يوسف
لألجهزة الدقيقة يف تنمية التحصيل والتفكري االستداللي لدى تلمياا  الصف األول ال انوي إوي 

جامعة ع   املؤمتر العلمي العشرون )مناهت التعلي  واهلوية ال قافية(،السعا  العقلية املختلفة، 
 .132-81مش ، مصر، 

 (. الرضوا عون اصيواة لودى مسوتخدمي بعوض شوبكا  االتصوال         2014).املري حممد خليل، حممد
للمؤمتر العلمي العربي السابع )الدولي الرابع( التعلي  االجتماعي من طلبة كلية الرتبية، ي  مقدم 

 .2013أبريل  25-24، املنعقد يف سوهاج يف الفرتة من وثقافة االتصال االجتماعي
 ( .2013راضي، ساهر). (، 15، )جملة الرتبيةتخدام مواقع االتصال االجتماعي يف العامل العربي، اس

 عمان، جامعة عمان األهلية.
  (. فاعلية استخدام الشبكا  االجتماعيوة  2012).السعدني، حممد عبد الرمحن ةس ، هشام بركا

جملوة  البتدائيوة،  يف صقيق التنمية املهنية املستدامة، دراسة ةالة على معلمي الرياض ببعض املدارل ا
 .92-63، عدد خاص ببحوف التعلي  املستمر وصدي ا  جمتمع املعرفة، الرتبوية جامعة طيبة للعلوم

  ( .الشوبكا  االجتماعيوة وتأثريهوا علوى     1430السيد، أمنية عادل، عبد العال، هبة حممد خليفوة .)
للموؤمتر  (، يو  مقودم   األخصائي واملكتبة )دراسة شاملة للتواجد واالستخدام ملوقع الفوي  بووك  

اجلمعيووة املصوورية للمكتبووا    -، املكتبووة وارتمووع يف مصوور واملعلومووا  ال الوو  عشوور املكتبووا  
 واملعلوما .

 (.يف التودري   2016الشمري، سليمان خلف )(. أثر استخدام شبكا  االتصال االجتماعي )تويرت
ر املعلوما  مبحافظة ةفر على صصيل طالب الصف األول ال انوي يف مادة مهارا  البح  ومصاد

 ، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.رسالة ماجستري الباطن،
 الرياض، شبكة األلوكة.الشبكة االجتماعية: خ ر أم فرصة(. 2012).الصاعدي، سل ان مسفر ، 
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 املراجع العربية:
 (. استخدام اسرتاتيجية قائمة على األسبلة إا  املستويا  املعرفية العليا 2007).آل عوض، حييى

يف تدري  العلوم وأثرها يف التحصيل وتنمية التفكري االستداللي لدى تالميا الصف السادل 
 .جامعة امللر خالد، ابهامري منشورة، كلية الرتبية، ماجستري االبتدائي، رسالة 

  التعلي  اإللكرتوني وصوديا   »املؤمتر العلمي السابع (. 2011).اجلمعية العربية لتكنولوجيا التعلي
 يوليو، القاهرة: معهد الدراسا  الرتبوية. 28-27، املنعقد يف الفرتة «العربية الشعوب

 ستخدام منوإج جانيية يف تدري  مفاهي  التكنولوجيا أثر ا.(2008).اجلهمي، الصايف يوسف
لألجهزة الدقيقة يف تنمية التحصيل والتفكري االستداللي لدى تلمياا  الصف األول ال انوي إوي 

جامعة ع   املؤمتر العلمي العشرون )مناهت التعلي  واهلوية ال قافية(،السعا  العقلية املختلفة، 
 .132-81مش ، مصر، 

 (. الرضوا عون اصيواة لودى مسوتخدمي بعوض شوبكا  االتصوال         2014).املري حممد خليل، حممد
للمؤمتر العلمي العربي السابع )الدولي الرابع( التعلي  االجتماعي من طلبة كلية الرتبية، ي  مقدم 

 .2013أبريل  25-24، املنعقد يف سوهاج يف الفرتة من وثقافة االتصال االجتماعي
 ( .2013راضي، ساهر). (، 15، )جملة الرتبيةتخدام مواقع االتصال االجتماعي يف العامل العربي، اس

 عمان، جامعة عمان األهلية.
  (. فاعلية استخدام الشبكا  االجتماعيوة  2012).السعدني، حممد عبد الرمحن ةس ، هشام بركا

جملوة  البتدائيوة،  يف صقيق التنمية املهنية املستدامة، دراسة ةالة على معلمي الرياض ببعض املدارل ا
 .92-63، عدد خاص ببحوف التعلي  املستمر وصدي ا  جمتمع املعرفة، الرتبوية جامعة طيبة للعلوم

  ( .الشوبكا  االجتماعيوة وتأثريهوا علوى     1430السيد، أمنية عادل، عبد العال، هبة حممد خليفوة .)
للموؤمتر  (، يو  مقودم   األخصائي واملكتبة )دراسة شاملة للتواجد واالستخدام ملوقع الفوي  بووك  

اجلمعيووة املصوورية للمكتبووا    -، املكتبووة وارتمووع يف مصوور واملعلومووا  ال الوو  عشوور املكتبووا  
 واملعلوما .

 (.يف التودري   2016الشمري، سليمان خلف )(. أثر استخدام شبكا  االتصال االجتماعي )تويرت
ر املعلوما  مبحافظة ةفر على صصيل طالب الصف األول ال انوي يف مادة مهارا  البح  ومصاد

 ، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.رسالة ماجستري الباطن،
 الرياض، شبكة األلوكة.الشبكة االجتماعية: خ ر أم فرصة(. 2012).الصاعدي، سل ان مسفر ، 
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 (.2009صاحل، مدةت حممد ةسن).  فعالية استخدام منوإج مارسانو ألبعاد التعل  يف تنمية التفكري
ي والتحصيل يف مادة العلوم واالااه حنو املادة لدى تالميا الصف األول املتوسط باململكة االستدالل

 .128-73(، 1) 12، كلية الرتبية، جامعة ع  مش ، جملة الرتبية العلميةالعربية السعودية، 
      أثور التودري  عورب شوبكة      .(2014).الع ال، عمر ةسن حمسون، واصسون، ريواض عبود الورمحن

جتماعي )في  بوك( على التحصيل الدراسوي يف مقورر اصاسو  اآللوي لودى طوالب       االتصال اال
، القاهرة: جامعة ع  334 -321(، 30) 6، الرتبية وعل  النف  جملة كليةالصف ال اني ال انوي، 

 مش .
 عمان: دار 1، طالتفكري، أنواعه ومهاراته واسرتاتيجيا  تعليمه(. 2015).ع ية، حمسن علي ،

 لتوسيع.صفاء للنشر وا
 القيوال  -االسورتاتيجيا   -املهارا  -النظريا  -املفاهي  -التفكري(. 1427).علي، مجال حممد ،

 الرياض: مكتبة الرشد.
  (. فاعليوة التعلوي  املخوتلط التشواركي القوائ  علوى الفوي  بووك يف         2013).علي، ريهام مصو فى
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 (1)  ملحق

ل الثالث )املادة وتغرياتها( والفصل الرابع )الذرات والعناصر حتليل حمتوى الوحدة األوىل )طبيعة املادة( الفص

 واجلدول الدوري( من مقرر العلوم املطور للصف األول املتوسط.
 

 قانون تعمي  ةقيقة مفهوم عناصر احملتوى م

1 
اخلاصية الفيزيائية هي أي خاصوية للموادة ميكون مالةظتهوا أو قياسوها      

 ألصلي.دون إةداف تغيري يف تركي  املادة ا
*    

   *  اللون أول شيء ميكن مالةظته من املادة. 2
   *  شكل املادة خاصية فيزيائية ميكن تصنيف املواد تبًعا هلا. 3
    * املادة هي أي شيء له كتلة ويشغل ةيًزا من الفراغ ةولنا. 4
  *   عند تشكيل البالستير يتغري شكله لكن املادة تبقى نفسها. 5

6 
لفيزيائي هو التغري الاي حيدف يف خصائص املادة دون تغويري يف  التغري ا

 نوع املادة األصلية.
*    

    * الكتلة هي كمية املادة املوجودة يف اجلس . 7
  *   ميكن باصوال صديد بعض خصائص املادة الفيزيائية. 8
    * اصج  هو مقدار اصيز الاي تشغله املادة. 9
    * املادة املوجودة يف وةدة اصجوم.الك افة هي كتلة  10
 *    الك افة=الكتلة/اصج . 11

12 
اصالة البالسمية هي اصالة الرابعة للمادة، وصدف عون درجوا  ةورارة    
عالية جًدا، تصبح فيهوا إلكرتونوا  املوادة منفصولة متاًموا عون أنويتهوا؛        

 فتظهر وكأنها خليط من الشحنا  املوجبة والسالبة.
*    

  *   تعتمد ةالة املادة على درجة ةرارتها ومقدار البغط الواقع عليها. 13
   *  ةاال  املادة خاصية فيزيائية ميكن تصنيف املواد تبًعا هلا. 14
  *   تتكون املادة من دقائق أو جسيما  متحركة. 15
 *    ُتحدد ةالة املادة من خالل ةركة دقائقها. 16
  *   تهتز يف مكان حمدد قريبة من بعبها البعض.دقائق املادة الصلبة  17
   *  حيتفظ اجلس  الصل  بشكل وةج  ثابت . 18
   *  دقائق املادة السائلة تتحرك بشكل أسرع من دقائق املادة الصلبة. 19
   *  دقائق املادة السائلة متتلر طاقة كافية لينزلق بعبها فوق بعض. 20
   *  ج  ثابت.صتفظ املادة السائلة ي 21
   *  املادة السائلة تأخا شكل الوعاء الاي توضع فيه. 22
   *  دقائق املادة الغاسية تتحرك بسرعة عالية أعلى من دقائق املادة السائلة. 23
   *  دقائق املادة السائلة متتلر طاقة كافية لتتحرك يرية بعيًدا عن الدقائق األخرى. 24

 قانون تعمي  ةقيقة مفهوم عناصر احملتوى م
   *  ة  تنتشر يف الوعاء الاي حيتويها.دقائق املادة الغاسي 25
   *  تتحرك دقائق املادة بسرعة أكرب عند ارتفاع درجة اصرارة. 26

27 
درجة االنصهار هي درجة اصرارة اليت تتحول عنودها املوادة مون ةالوة     

 الصالبة إىل ةالة السيولة.
*    

   *  تركيبها. تتغري املواد يف ةالتها عند تغري درجة ةرارتها دون تغري 28

29 
درجة الغليان هي درجة اصرارة الويت تتحوول عنودها املوادة مون ةالوة       

 السيولة إىل اصالة الغاسية.
*    

  *   كل مادة نقية هلا درجة مليان ثابتة عند ضغط جوي مع . 30
   *  ل عند ضغط جوي واةد. °100درجة مليان املاء النقي تساوي  31
   *  ل.°195، 8-رتوج  تساويدرجة مليان الني 32
   *  درجتا الغليان واالنصهار تعتمدان على نوع املادة ولي  على كميتها. 33
   *  تستخدم درجيت الغليان واالنصهار يف التعرف على املواد. 34
  *   تتميز األجسام الفلزية بلمعان س حها لعكسها البوء الساقط عليها. 35
  *   ة إا  ألوان معتمة أو لؤلؤية أو ةليبية.األجسام مري الفلزي 36
   *  معظ  الفلزا  هلا قابلية لل رق ليت  تشكيلها لصفائح رقيقة. 37

38 
العديد من الفلوزا  ميكون سوحبها علوى شوكل أسوالك فيموا يسومى         

  *   بقابليتها للسح .

39 
بعض الفلوزا  متتلور خصوائص مغناطسوية فويمكن جوابها بواسو ة        

   *  لاي يستخدم الستخالصها.املغناطي  ا

40 
اخلاصية الكيميائية هي اخلاصية اليت تع ي املادة القودرة علوى إةوداف    

 تغيري يف الرتكي  األصلي للمادة مما ينتت مواد جديدة.
*    

41 
التغري الكيميائي هو التغري الاي حيدف تغرًيا يف تركي  املادة يوؤدي إىل  

 إنتاج مواد جديدة.
*    

   *  أو االةرتاق. باالةرتاق إىل رماد يدل على قابليته لالشتعالل اخلش  صو 42

43 
تفاعل املواد مع األكسج  اجلوي ينتت عنه أكسيد املادة وهاا يغري مون  

  *   تركيبها الكيميائي.

44 
قابلية املواد للتفاعل موع األكسوج  أو الكربيوت أو مريهوا مون املوواد       

  *   ية للمادة.تعترب من اخلواص الكيميائ

45 
ُيحدف البوء واصرارة تغريا  كيميائية يف بعض املواد لوالر ُيحوافظ   

   *  عليها بإبعادها عن تأثريهما.

46 
تعمل الكهرباء على إةداف تغريا  كيميائية يف بعض املواد اليت توؤدي  

   *  إىل تفككها.
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 قانون تعمي  ةقيقة مفهوم عناصر احملتوى م
   *  فيه. يميائيعلى ةدوف تغري كتكّون فقاعا  ماس عند خبز الكعر دليل  47
  *   التغري الاي حيدف بسب  اصرارة يغري يف طع  األشياء ومظهرها. 48

49 
دالئل ةدوف التغري الكيميائي هي إنتاج  ةرارة أو ضووء، أو تغوري يف   

  *   اللون أو الصو .

  *   إمكانية عك  التفاعل تساعد يف صديد نوع التغري اصاصل يف املواد. 50
  *   ا  الفيزيائية ميكن عك  تفاعلها بسهولة.التغري 51
  *   التغريا  الكيميائية ال ميكن عك  تفاعلها ب رق فيزيائية. 52

53 
ينص قانون ةفظ الكتلة على أن كتل املواد النااة تسواوي دائًموا كتول    

 *    املواد األصلية)املتفاعلة(.

54 
ا  متعددة كوالنيرتوج   يعترب اهلواء مادة ألنه عبارة عن خملوط من ماس

   *  واألكسج  وكلها تعترب مواد.

   *  املواد. يشغالن ةيًزا ولي  هلما كتلة لالر ال تعدان مناصرارة والبوء ال  55

56 
اعتقد دميوقري   أن الكون يتألف من فراغ وجسويما  صوغرية جوًدا    

   *  من املادة.

57 
رية من املادة ويقصد بهوا  أطلق دميوقري   اس  الارة على الق ع الصغ

   *  الشيء الاي ال ُيجزأ.

    * الارة هي دقائق صغرية تتكون منها أمل  أنواع املادة. 58
    * اهت  الفواسبيه بدراسة تغريا  املادة على وجه اخلصوص. 59
    * بناء على اارب الفواسبيه ظهر قانون ةفظ املادة. 60

61 
أن املوادة ال تفوين وال تسوتحدف، وإمنوا     ينص قانون ةفظ الكتلة علوى  

 *    تتحول من شكل إىل آخر.

   *  مادًيا. جمموعة من األفكار ولي  منوإًجامنوإج دالتون الاري عبارة عن  62

63 
اعتقد دالتون أن املادة تتكون من إرا  صوغرية جوًدا ال ميكون راليتهوا     

  *   بالع  ارردة.

  *   املادة يتكون من نوع واةد من الارا . اعتقد دالتون أن كل نوع من 64
  *   ُأعتمد منوإج دالتون كنظرية إرية للمادة. 65

66 
يوضح منوإج تومسون للارة أن الارة تتكون من كرة متجانسة موجبوة  

   *  الشحنة تتوسع فيها الكرتونا  سالبة الشحنة.

  *   فراغ. ج  الارةاملشهورة إىل أن معظ  ةتوصل رإرفورد من خالل اربته  67

68 
توصل رإرفورد إىل أن الارة تتكوون مون نوواة مايوة يف الصوغر صووي       

   *  بداخلها جسيما  موجبة الشحنة أطلق عليها اس  بروتونا .

   *  اقرتح رإرفورد أن اإللكرتونا  تنتشر يف الفراغ احمليط بالنواة. 69

 قانون تعمي  ةقيقة مفهوم عناصر احملتوى م

70 
اخل النواة إا  شوحنة  كان من نتائت اارب تشادوير اكتشاف دقيقة د

   *  متعادلة )مري مشحونة( مسيت بالنيرتون.

71 
قّدم منوإج بور يف بداية القرن العشورين الودليل علوى أن اإللكرتونوا      

   *  تدور ةول نواة الارة يف مستويا  طاقة خمتلفة.

72 
بووّين بووور أن مسووتوى ال اقووة القريوو  موون النووواة يتسووع إللكرتونوو ، 

   *  أك ر. أك ر ُبعًدا عن النواة وتتسع إللكرتونا ة األعلى ومستويا  ال اق

73 
يوضح النموإج الاري اصدي  للارة امتالك اإللكرتونوا  خلصوائص   

   *  موجية ومادية.

74 
يوضح النموإج الاري اصدي  أن مستويا  ال اقة الويت تتواجود فيهوا    

ونوا  علوى   اإللكرتونا  ةول النواة مري حموددة، بول تتواجود اإللكرت   
 شكل ميمة إلكرتونية.

 *   

75 
املن قة الداكنة من الغيمة اإللكرتونية مت ل املن قة اليت يزيد فيها اةتمال 

 وجود اإللكرتون.
*    

    * املادة. نوع واةد من الارا  ومي ل وةدة بناءالعنصر هو مادة تتكون من  76
   *  عنصرأ . 110عدد العناصر الكيميائية املعروفة ةتى اآلن  77
   *  عنصًرا من العناصر الكيميائية موجودة طبيعًيا يف األرض. 90 78

79 
بقيووة العناصوور مووري املوجووودة يف ال بيعووة هووي عناصوور اصوو ناعية ي   

   *  صبريها من خالل التفاعال  النووية داخل املسّرعا .

80 
إىل تسارع كل  وتسمح للدقائق بال 6،3املسّرعا  أجهزة هلا حميط ب ول 

 جديدة. كافية إلنتاج عناصر اص ناعية اعلها تتصادم بقوة سرعا  عالية
*    

81 
اجلدول الودوري هوو خم وط لتنظوي  وعورض العناصور الكيميائيوة وي        

 ت ويره من قبل العديد من العلماء.
*    

  *   أو ةرف . كيميائي يتكون من ةرف الدوري مي له رمز عنصر يف اجلدولكل  82

83 
يستخدم الرمز الكيميائي للعنصور الختصوار الوقوت واملكوان يف كتابوة      

   *  العنصر يف اجلدول الدوري ويف الصيغ الكيميائية.

84 
الرموس الكيميائية هي رموس ثابتة ومتعارف عليها من قبول كول العلمواء    

 للداللة على العناصر الكيميائية.
*    

  *   وأعمدة. اء على خصائصها يف صفوفالدوري بنتنظ  العناصر يف اجلدول  85
    * الدورا  هي الصفوف األفقية يف اجلدول الدوري. 86
  *   ال اقة. الواةدة يف اجلدول الدوري متساوية يف عدد مستويا  عناصر الدورة 87
    * ارموعا  هي األعمدة الرأسية يف اجلدول الدوري. 88

89 
دول الدوري متشابهة يف تركيبها وميلوها  عناصر ارموعة الواةدة يف اجل

   *  لتكوين روابط متشابهة.
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90 
كل عنصر يف اجلدول الدوري له خصائص مميزة لوه عون موريه؛ نتيجوة     

  *   الختالف أعداد دقائق الارة يف كل عنصر.

  *   الاري. املوجود أعلى كل رمز عنصر يف اجلدول الدوري مي ل العددالرق   91
    * اري هو عدد الربوتونا  املوجودة يف نواة الارة.العدد ال 92
  *   خيتلف عدد الربوتونا  من عنصر إىل آخر. 93

94 
إرا  العنصوور الواةوود هلووا نفوو  العوودد موون الربوتونووا  لكوون عوودد 

  *   النيرتونا  قد يتغري من إرة إىل أخرى أو يف العنصر نفسه.

95 
نف  عودد الربوتونوا  ولكنهوا     النظائر هي إرا  نف  العنصر اليت هلا

 ختتلف يف عدد النيرتونا .
*    

96 
العدد الكتلي هو جمموع عودد الربوتونوا  وعودد النيرتونوا  يف نوواة      

 الارة.
*    

    * الكتلة الارية هي متوسط جمموع كتل النظائر للعنصر الواةد. 97

98 
لاريوة  الوةدة املسوتخدمة لقيوال الكتلوة الاريوة هوي وةودة الكتلوة ا       

   *  .uورمزها 

 *    12-من كتلة الكربون  1/12وةدة الكتلة الارية تساوي  99

100 
تقّس  العناصر إىل ثالثة أنوواع: فلوزا ، وأشوباه فلوزا ، وال فلوزا ،      

  *   وتتشابه عناصر كل نوع يف خصائصها.

  *   الفلزا  مواد موصلة للحراة والكهرباء. 101
  *   عان فلزي.مجيع الفلزا  هلا مل 102
   *  مجيع الفلزا  صلبة ما عدا الزئبق. 103
  *   الفلزا  مواد قابلة لل رق والسح  وميكن تشكيلها بأشكال خمتلفة. 104
  *   معظ  عناصر اجلدول الدوري هي فلزا . 105

106 
الالفلزا  هي مواد ضعيفة التوصيل للحورارة والكهربواء، إا  مظهور    

 معت  مالًبا.
*    

107 
الالفلزا  قد تكون صلبة أو سوائلة ومعظمهوا ماسيوة، والصولبة منهوا      

   *  هشة قابلة للكسر.

   *  %97توجد الالفلزا  يف جس  اإلنسان بنسبة تزيد على  108

109 
تقع الالفلزا  يف اجلان  األمين من اجلودول الودوري باسوت ناء عنصور     

   *  اهليدروج .

110 
اصر تشوبه يف خصائصوها الفلوزا  والالفلوزا ،     أشباه العناصر هي عن

 ومجيعها صلبة يف درجة ةرارة الغرفة.
*    

   * بعض أشباه الفلزا  المعة، والك ري منهوا موصول للحورارة والكهربواء      111

 قانون تعمي  ةقيقة مفهوم عناصر احملتوى م
 بدرجة أقل من الفلزا .

112 
تقووع أشووباه الفلووزا  يف اجلوودول الوودوري يف الوسووط بوو  الفلووزا    

  *   والالفلزا .

113 
بعض أشباه الفلوزا  تسوتخدم يف صونع الودوائر الكهربائيوة لألجهوزة       

   *  املختلفة.

114 
املرك  هو مادة أصغر أجزائها إرا  تشكلت من ارتبواط عنصورين أو   

 أك ر مًعا.
*    

  *   ختتلف املركبا  يف خصائصها عن خصائص العناصر املكونة هلا. 115

116 
تفاعلوة يوؤدي إىل تكووين مركبوا      اختالف النس  الكتلية للعناصور امل 

  *   جديدة.

117 
بينمووا صوويغة فوووق أكسوويد    H2Oالصوويغة الكيميائيووة للموواء هووي   

  *   .H2O2اهليدروج  هي 

118 
الصيغة الكيميائية تدل على العناصر املكونة للمرك  وعدد إرا  كول  

 منها.
*    

119 
الوارا    العدد املوجود أسفل كل عنصر وعلوى ميينوه يودل علوى عودد     

  *   الداخلة يف تكوين املرك .

  *   كل مرك  يتكون دائًما من العناصر والنس  نفسها. 120

121 
املخلوط هو مزيت من مركبا  وعناصر جمتمع  مع بعبوهما الوبعض   

 دون ةدوف اصاد كيميائي.
*    

  *   ن.املتكو تغيري نسبة املواد دون تغري يف خصائص املخلوطميكن يف املخلوط  122

123 
اهلواء خملوط ناتت عن مزيت مون الغواسا  الويت توتغري نسوبتها يسو        

 الزمان واملكان.
*    

124 
ميكن فصل املخاليط الصلبة بإإابتها يف سائل وترشيحها بعد إلور م ول   
خملوط السكر والرمل، ثو  تسوخ  حملوول املواء والسوكر فيتبخور املواء        

 ويتبقى السكر.
  *  

125 
خليط املواد الصولبة باسوتعمال مناخول أو مرشوحا  إا      ميكن فصل 

  *   ثقوب متفاوتة السعة م ل خليط الرمل واصصى وكرا  الزجاج.

   *  ميكن تصنيف املخاليط على أنها متجانسة أو مري متجانسة. 126

127 
املخاليط املتجانسوة ال توتغري مون مكوان إىل آخور ضومن املخلووط وال        

 نست يع رالية أجزاءها.
*    

  *   املخاليط املتجانسة قد تكون صلبة أو سائلة أو ماسية. 128

129 
املخلوط مري املتجان  ختتلف أجزااله بعبها عن بعض، وميكن راليتهوا  

 بالع  ارردة.
*    
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 بدرجة أقل من الفلزا .
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تقووع أشووباه الفلووزا  يف اجلوودول الوودوري يف الوسووط بوو  الفلووزا    

  *   والالفلزا .

113 
بعض أشباه الفلوزا  تسوتخدم يف صونع الودوائر الكهربائيوة لألجهوزة       

   *  املختلفة.

114 
املرك  هو مادة أصغر أجزائها إرا  تشكلت من ارتبواط عنصورين أو   

 أك ر مًعا.
*    

  *   ختتلف املركبا  يف خصائصها عن خصائص العناصر املكونة هلا. 115

116 
تفاعلوة يوؤدي إىل تكووين مركبوا      اختالف النس  الكتلية للعناصور امل 

  *   جديدة.

117 
بينمووا صوويغة فوووق أكسوويد    H2Oالصوويغة الكيميائيووة للموواء هووي   

  *   .H2O2اهليدروج  هي 

118 
الصيغة الكيميائية تدل على العناصر املكونة للمرك  وعدد إرا  كول  

 منها.
*    

119 
الوارا    العدد املوجود أسفل كل عنصر وعلوى ميينوه يودل علوى عودد     

  *   الداخلة يف تكوين املرك .

  *   كل مرك  يتكون دائًما من العناصر والنس  نفسها. 120

121 
املخلوط هو مزيت من مركبا  وعناصر جمتمع  مع بعبوهما الوبعض   

 دون ةدوف اصاد كيميائي.
*    

  *   ن.املتكو تغيري نسبة املواد دون تغري يف خصائص املخلوطميكن يف املخلوط  122

123 
اهلواء خملوط ناتت عن مزيت مون الغواسا  الويت توتغري نسوبتها يسو        

 الزمان واملكان.
*    

124 
ميكن فصل املخاليط الصلبة بإإابتها يف سائل وترشيحها بعد إلور م ول   
خملوط السكر والرمل، ثو  تسوخ  حملوول املواء والسوكر فيتبخور املواء        

 ويتبقى السكر.
  *  

125 
خليط املواد الصولبة باسوتعمال مناخول أو مرشوحا  إا      ميكن فصل 

  *   ثقوب متفاوتة السعة م ل خليط الرمل واصصى وكرا  الزجاج.

   *  ميكن تصنيف املخاليط على أنها متجانسة أو مري متجانسة. 126

127 
املخاليط املتجانسوة ال توتغري مون مكوان إىل آخور ضومن املخلووط وال        

 نست يع رالية أجزاءها.
*    

  *   املخاليط املتجانسة قد تكون صلبة أو سائلة أو ماسية. 128

129 
املخلوط مري املتجان  ختتلف أجزااله بعبها عن بعض، وميكن راليتهوا  

 بالع  ارردة.
*    
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 (2ملحق )

 االختبار التحصيلي

 االختبار التحصيلي يف الفصل الثالث والرابع يف مقرر العلوم

 سط / الفصل األولللصف األول املتو

   :تعليمات االختبار

 أكملي بياناتر الشخصية التالية:  -1
 االس :  -
 الشعبة:  -
 التاريخ: -

( أمام اإلجابة الصحيحة يف √، ث  ضعي عالمة )األسبلة باختيار اإلجابة الصحيحةأجي  عن مجيع  -2
 ورقة األسبلة.

اختيار اإلجابوة الصوحيحة،   ال يوجد ضمن البدائل إال إجابة واةدة فقط صحيحة، لاا تأكدي من  -3
 ستعترب اإلجابة خاطبة. وعند اختيار إجابت 

 ( دقيقة.45الزمن املتاح لنجابة عن األسبلة هو ) -4

 م ال على إلر: 
 اإلجابا  احملتملة السؤال م

 املائية إىل أيونا  تتفكر املركبا  األيونية يف احملاليل 

 سالبة  (أ 
 √موجبة وسالبة  (ب 
 موجبة  (ج 
 ال شيء مما سبق (د 

 

 اإلجابا  احملتملة السؤال م
 :اختاري اإلجابة الصحيحة لكال  مما يلي

 :أي من التغريا  التالية يعد تغريا  كيميائيا  1

 .تغري لون التفاح ( أ
 .انصهار ال لت ( ب

 .مليان املاء جو( 
 .امد املاء   د( 

 :ُتصنف الفلزا  إىل 2

 .فلزا  ( أ
 .ال فلزا  ( ب

 .جو( أشباه الفلزا 
 .مجيع ما سبق د( 

 اإلجابا  احملتملة السؤال م

 :الصيغة اجلزئية ملرك  H2o2تعترب  3

 .املاء ( أ
 .أكسيد اهليدروج  ( ب

 .فوق أكسيد اهليدروج  جو( 
 .اكسيد األوكسج     د(

العنصر القابل لل رق والسح  واملوصل جيدا  للحرارة  4
 :هو

 .الكالسيوم ( أ
 .السلكون ( ب

 .اصديد  جو(
 .اهليدروج   د( 

 :يدل العدد الاري للعنصر على عدد 5

 .نيرتونا ال ( أ
 .اإللكرتونا  ( ب

 .الربوتونا   جو(
 .مجيع ما سبق   د( 

 :أيا  من املخاليط التالية يعترب خملوطا  متجانسا  6

 .سل ة اخلبار ( أ
 .الرمل والسكر ( ب

 .اهلواء جو( 
 .الرمل واملاء   د( 

 :  Al(oH)3توضح الصيغة الكيميائية ملرك   7

 .العناصر اليت تكّون املرك  ( أ
 خلة يف تركي  املرك   عدد الارا  الدا ( ب

جووو( العناصوور الوويت تكووّون املركوو  مووع عوودد  
 .الارا  الداخلة يف تركيبه

 .خواصه الفيزيائية   د(

 :العدد الكتلي يف نواه الارة هو جمموع عدد 8

 .الربوتونا  والنيرتونا  ( أ
 .الربوتونا  وااللكرتونا  ( ب

 .جو( اإللكرتونا  والنيرتونا 
 .مجيع ما سبق  د( 

 :وج  ثالف صور ألنه يعترب منلليهدر 9

 .النظائر ( أ
 .املركبا  ( ب

 .املخاليط جو( 
 املخاليط املتجانسة.   د( 

 :تغريا   H2oيعد مليان  10

 .كيميائيا  ( أ
 فيزيائيا . ( ب

 .جو( يف اللون
 .يف ال ع    د(
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 اإلجابا  احملتملة السؤال م

 :الصيغة اجلزئية ملرك  H2o2تعترب  3

 .املاء ( أ
 .أكسيد اهليدروج  ( ب

 .فوق أكسيد اهليدروج  جو( 
 .اكسيد األوكسج     د(

العنصر القابل لل رق والسح  واملوصل جيدا  للحرارة  4
 :هو

 .الكالسيوم ( أ
 .السلكون ( ب

 .اصديد  جو(
 .اهليدروج   د( 

 :يدل العدد الاري للعنصر على عدد 5

 .نيرتونا ال ( أ
 .اإللكرتونا  ( ب

 .الربوتونا   جو(
 .مجيع ما سبق   د( 

 :أيا  من املخاليط التالية يعترب خملوطا  متجانسا  6

 .سل ة اخلبار ( أ
 .الرمل والسكر ( ب

 .اهلواء جو( 
 .الرمل واملاء   د( 

 :  Al(oH)3توضح الصيغة الكيميائية ملرك   7

 .العناصر اليت تكّون املرك  ( أ
 خلة يف تركي  املرك   عدد الارا  الدا ( ب

جووو( العناصوور الوويت تكووّون املركوو  مووع عوودد  
 .الارا  الداخلة يف تركيبه

 .خواصه الفيزيائية   د(

 :العدد الكتلي يف نواه الارة هو جمموع عدد 8

 .الربوتونا  والنيرتونا  ( أ
 .الربوتونا  وااللكرتونا  ( ب

 .جو( اإللكرتونا  والنيرتونا 
 .مجيع ما سبق  د( 

 :وج  ثالف صور ألنه يعترب منلليهدر 9

 .النظائر ( أ
 .املركبا  ( ب

 .املخاليط جو( 
 املخاليط املتجانسة.   د( 

 :تغريا   H2oيعد مليان  10

 .كيميائيا  ( أ
 فيزيائيا . ( ب

 .جو( يف اللون
 .يف ال ع    د(
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 اإلجابا  احملتملة السؤال م

 :حيمل اإللكرتون شحنة 11

 .موجبة  ( أ
 .سالبة ( ب

 .جو( متعادل الشحنة
 د( مجيع ما سبق.   

 :ئص الفيزيائيةمن اخلصا 12

 .االةرتاق ( أ
 .التغري يف اللون ( ب

 .جو( التحلل بالكهرباء
 .مجيع ما سبق  د( 

 :عملية صول النفتال  إىل ماس هي 13

 .انصهار  ( أ
 .مليان ( ب

 .جو( تسامي
 .د( إوبان   

 اصالة اليت يوجد بها فلز النحال يف ال بيعة هي اصالة: 14

 .السائلة  ( أ
 .الصلبة ( ب

 .جو( الغاسية
 .ماد( البالس

 :كل ما يشغل ةيزا  من الفراغ وله كتله هو 15

 .عنصر  ( أ
 .خملوط ( ب

 .جو( مرك 
 .د( مادة   

 :ال بد من جود ALليتأكسد عنصر  16

    Ca  أ(   
  O2ب( 
  Cuجو( 

  OHد(  

 :املرك  هو م ال على 17

 .أ( عنصر   
 .ب( خملوط متجان 

 جو( اصاد العناصر مع بعبها البعض
 .ان د( خملوط مري متج   

 :املخاليط املتجانسة تكون 18

 .أ( صلبة
 .ب( سائلة
 .جو( ماسية

 .د( مجيع ما سبق

 اإلجابا  احملتملة السؤال م

 :ال ميكن اعتبار األفكار مادة ألنها 19

 .أ( ال تشغل ةيزا 
 .ب( لي  هلا كتلة

 .جو( ال ميكن راليتها
 .د( ال تشغل ةيزا  ولي  هلا كتلة

 :تتكون الارة من 20

 .أ( الكرتونا  + بروتونا 
 .رتونا  + بروتونا ب( ني

 .جو( نيرتونا  + بروتونا  + الكرتونا 
 د( عناصر + بروتونا  + نيرتونا   

21 
 
  27يدل الرق   Coيف إرة عنصر الكوبلت 

 :على عدد

 .النيرتونا   أ( 
 .ب( اإللكرتونا 
 .جو( الربوتونا 

 .الربوتونا + النيرتونا   د(   

قسيمة إىل أجزاء يسمى أصغر جزء من املادة وال ميكن ت 22
 :أبسط منها

 .أ( إرة
 .ب( مرك 
 .جو( جزيجم
 د( عنصر  

 :يتسع مستوى ال اقة األول القري  من النواه لو 23

 .أ( الكرتون 
 .ب( أك ر من الكرتون 

 .جو( ثالثة الكرتونا 
 .د( الكرتون واةد

 :قابل للتشكل ألنه Feعنصر الو  24

 .أ( ال فلز
 .ب( شبه فلز

 .جو( فلز
 .رك د( م

25 Ca(oH)2 صيغة جزيبية لو: 

 .أ( هيدروكسيد النحال
 .ب( أكسيد الكالسيوم

 .جو( هيدروكسيد الكالسيوم
 .د( فوق أكسيد اهليدروج 

 :النظائر هي إرا  لنف  العنصر صتوي عددا  خمتلفا  من 26

 .أ( النيرتونا 
 .ب( اإللكرتونا 
 .جو( الربوتونا 
 .د( مجيع ما سبق
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 .ب( اإللكرتونا 
 .جو( الربوتونا 

 .الربوتونا + النيرتونا   د(   

قسيمة إىل أجزاء يسمى أصغر جزء من املادة وال ميكن ت 22
 :أبسط منها

 .أ( إرة
 .ب( مرك 
 .جو( جزيجم
 د( عنصر  

 :يتسع مستوى ال اقة األول القري  من النواه لو 23

 .أ( الكرتون 
 .ب( أك ر من الكرتون 

 .جو( ثالثة الكرتونا 
 .د( الكرتون واةد

 :قابل للتشكل ألنه Feعنصر الو  24

 .أ( ال فلز
 .ب( شبه فلز

 .جو( فلز
 .رك د( م

25 Ca(oH)2 صيغة جزيبية لو: 

 .أ( هيدروكسيد النحال
 .ب( أكسيد الكالسيوم

 .جو( هيدروكسيد الكالسيوم
 .د( فوق أكسيد اهليدروج 

 :النظائر هي إرا  لنف  العنصر صتوي عددا  خمتلفا  من 26

 .أ( النيرتونا 
 .ب( اإللكرتونا 
 .جو( الربوتونا 
 .د( مجيع ما سبق
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 اإلجابا  احملتملة السؤال م

يتامينا  يف سجاجا  بنية معتمة ةتى ال حيدف صفظ الف 27
 :فيها تغريا  

 .أ( فيزيائيا 
 .ب( كيميائيا 
 .جو( ةجميا 

 .د( مجيع ما سبق 

أن االلكرتونا  توجد ةول النواه على شكل  :مقولة 28
 :مت ل ،ميمة الكرتونية

 .أ( منوإج بور
 .ب( منوإج تومستون

 .جو( منوإج دالتون
 .دي د( النموإج الاري اص   

وال ميكن إعادتها إىل ةالتها  ،التغري الاي حيدف للمادة 29
 :يعترب تغريا  ،األصلية

 .أ( فيزيائيا 
 .ب( كيميائيا 

 .جو( ةيويا  فيزيائيا 
 .د( ةيويا  كيميائيا  

 :Cu(oH)2مي ل  30

 .أ( خملوط مري متجان 
 .ب( مرك 

 .جو( خملوط متجان 
 .د( عنصر   

 

 (3ملحق )

 ل الصعوبة والتمييز ألسئلة االختبار التحصيلي.حساب معام
 (1جدول )

 (30االختبار التحصيلي  )ن= ألسبلة معامل الصعوبة
 معامل الصعوبة الرق  معامل الصعوبة الرق  معامل الصعوبة الرق 
1 0.63 11 0.37 21 0.57 
2 0.57 12 0.60 22 0.60 
3 0.47 13 0.57 23 0.47 
4 0.47 14 0.57 24 0.60 
5 0.57 15 0.53 25 0.57 
6 0.57 16 0.53 26 0.63 
7 0.63 17 0.53 27 0.50 
8 0.57 18 0.50 28 0.50 
9 0.53 19 0.57 29 0.63 

10 0.57 20 0.53 30 0.60 

 

 
 (2جدول )

 (30املعامال  اصسابية اليت متت الستخراج معامل التمييز ألسبلة االختبار التحصيلي )ن=
 التمييز  اةد اروعت  الدنيا  -العليا  الدنيا العليا  الصعوبة  كلي ال اخل أ  الصح 

20 10 30 0.67 15 5 10 15 0.67 
19 11 30 0.63 15 4 11 15 0.73 
18 12 30 0.60 15 3 12 15 0.80 
17 13 30 0.57 15 2 13 15 0.87 
16 14 30 0.53 15 1 14 15 0.93 
15 15 30 0.50 15 0 15 15 1.00 
14 16 30 0.47 14 0 14 15 0.93 
13 17 30 0.43 13 0 13 15 0.87 
12 18 30 0.40 12 0 12 15 0.80 
11 19 30 0.37 11 0 11 15 0.73 
10 20 30 0.33 10 0 10 15 0.67 
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 (3ملحق )

 ل الصعوبة والتمييز ألسئلة االختبار التحصيلي.حساب معام
 (1جدول )

 (30االختبار التحصيلي  )ن= ألسبلة معامل الصعوبة
 معامل الصعوبة الرق  معامل الصعوبة الرق  معامل الصعوبة الرق 
1 0.63 11 0.37 21 0.57 
2 0.57 12 0.60 22 0.60 
3 0.47 13 0.57 23 0.47 
4 0.47 14 0.57 24 0.60 
5 0.57 15 0.53 25 0.57 
6 0.57 16 0.53 26 0.63 
7 0.63 17 0.53 27 0.50 
8 0.57 18 0.50 28 0.50 
9 0.53 19 0.57 29 0.63 

10 0.57 20 0.53 30 0.60 

 

 
 (2جدول )

 (30املعامال  اصسابية اليت متت الستخراج معامل التمييز ألسبلة االختبار التحصيلي )ن=
 التمييز  اةد اروعت  الدنيا  -العليا  الدنيا العليا  الصعوبة  كلي ال اخل أ  الصح 

20 10 30 0.67 15 5 10 15 0.67 
19 11 30 0.63 15 4 11 15 0.73 
18 12 30 0.60 15 3 12 15 0.80 
17 13 30 0.57 15 2 13 15 0.87 
16 14 30 0.53 15 1 14 15 0.93 
15 15 30 0.50 15 0 15 15 1.00 
14 16 30 0.47 14 0 14 15 0.93 
13 17 30 0.43 13 0 13 15 0.87 
12 18 30 0.40 12 0 12 15 0.80 
11 19 30 0.37 11 0 11 15 0.73 
10 20 30 0.33 10 0 10 15 0.67 
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 (3جدول )
 (30معامل التمييز ألسبلة االختبار التحصيلي  )ن=

 التمييزمعامل   الرق التمييزمعامل  الرق  التمييزمعامل  الرق 
1 0.73 11 0.73 21 0.87 
2 0.87 12 0.80 22 0.80 
3 0.93 13 0.87 23 0.93 
4 0.93 14 0.87 24 0.80 
5 0.87 15 0.93 25 0.87 
6 0.87 16 0.93 26 0.73 
7 0.73 17 0.93 27 1.00 
8 0.87 18 1.00 28 1.00 
9 0.93 19 0.87 29 0.73 

10 0.87 20 0.93 30 0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 (4ملحق )

 اختبار التفكرياالستداللي يف الفصل الثالث والرابع 

 من كتاب العلوم للصف األول املتوسط الفصل الدراسي األول 

   :تعليمات االختبار

 عزيزتي التلمياة قبل البدء يف ةل هاا االختبار يرجى منِر قراءة واتباع التعليما  التالية: 
 الية: أكملي بياناتر الشخصية الت -1

  :االس  -
  :الشعبة -
 :التاريخ -

 يتبمن االختبار ثالثة أجزاء مستقلة ي  عليِر مراعاة التعليما  اخلاصة بكل قس . -2
اقرئي التعليما  اخلاصة بكل قس  بدقة عالية، وكوالر اقرئوي امل وال التوضويحي ل ريقوة اختيوار        -3

 .اإلجابة الصحيحة بعناية تامة
 .دددّوني إجابتر يف مكان اإلجابة احمل -4

الباحثة    
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 (4ملحق )

 اختبار التفكرياالستداللي يف الفصل الثالث والرابع 

 من كتاب العلوم للصف األول املتوسط الفصل الدراسي األول 

   :تعليمات االختبار

 عزيزتي التلمياة قبل البدء يف ةل هاا االختبار يرجى منِر قراءة واتباع التعليما  التالية: 
 الية: أكملي بياناتر الشخصية الت -1

  :االس  -
  :الشعبة -
 :التاريخ -

 يتبمن االختبار ثالثة أجزاء مستقلة ي  عليِر مراعاة التعليما  اخلاصة بكل قس . -2
اقرئي التعليما  اخلاصة بكل قس  بدقة عالية، وكوالر اقرئوي امل وال التوضويحي ل ريقوة اختيوار        -3

 .اإلجابة الصحيحة بعناية تامة
 .دددّوني إجابتر يف مكان اإلجابة احمل -4

الباحثة    
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 :ل االستقرائيقياس مهارة االستدال :اجلزء األول
 

  :عزيزتي التلمياة
أمامِر جمموعة من األسبلة كل منها عبوارة عون مقودما  تتوصول  منهوا هلوا إىل قاعودة عاموة         

يتبح من  كما ،وامل لوب منِر كتابة القاعدة العامة اليت تتوصل  إليها من كل سؤال من األسبلة التالية
 خالل امل ال التالي:  

 .حنو بعبهما فإنهما يتنافرانإإا قرب ق بان مشاليان  -
 إإا قرب ق بان جنوبيان حنو بعبهما فإنهما يتنافران. -
 .وبي مبغن ي  آخر فإنهما يتجاإبانإإا قرب ق   مشالي مبغن ي  لق   جن -

 القاعدة العامة: 
 اب املغناطيسية املختلفة تتجاإب.األق اب املغناطيسية املتشابهة تتنافر واألق 

 ابدئي اآلن: 
رق  

 املقدموووا  السؤال

1   العدد الكتلي يف نواة إرة اصديد يساوي جمموع عدد الربوتونا  وعدد النيرتونا. 
    العدد الكتلي يف نواة إرة املغنسيوم يساوي جمموع عدد الربوتونا  وعدد النيرتونا 
 يساوي جمموع عدد الربوتونا  وعدد النيرتونا  العدد الكتلي يف نواة إرة الفبة. 

 ..................................................................:القاعد العامة
2   (ملرك  املاء خصائص ختتلف عن خصائص العناصر املكونة له )األوكسج  + اهليدروج   

  (املكونة له )األوكسج  + اصديدملرك  أكسيد اصديد خصائص ختتلف عن خصائص العناصر   
     ملركوو  هيدروكسوويد الصوووديوم خصووائص ختتلووف عوون خصووائص العناصوور املكونووة لووه )جمموعووة

 .(اهليدروكسيل + الصوديوم
 ......................................................................:القاعدة العامة

3  إرة الفلور جسي  صغري جدا  وال تتجزأ. 
 إرة الكلور جسي  صغري جدا  وال تتجزأ. 
 إرة الربوم جسي  صغري جدا  وال تتجزأ. 

 ......................................................................:القاعدة العامة
4  ( ويتحول عندها املاء من سائل إىل ماس100درجة مليان املاء تساوي )ل. 

 ل( ويتحول عندها النيرتوج  من سائل إىل ماس  195.8-ي )درجة مليان النيرتوج  تساو 
 ( ويتحول عندها اهليليوم من سائل إىل ماس 268.9-درجة مليان اهليليوم تساوي )ل. 

 ......................................................................:القاعدة العامة

رق  
 املقدموووا  السؤال

5    وموصل جيد للحرارةفلز األملنيوم المع وقابل لل رق والسح. 
 فلز النحال المع وقابل لل رق والسح  وموصل جيد للحرارة. 
 فلز اصديد المع وقابل لل رق والسح  وموصل جيد للحرارة. 

 .........................................................................:القاعدة
6   مادة اهلواء هلا كتلة وتشغل ةيزا. 

  هلا كتلة وتشغل ةيزا  مادة الاه. 
  مادة األملنيوم هلا كتلة وتشغل ةيزا. 

 .............................................................................:القاعدة
7  صتوي نواة عنصر النحال على نيرتونا  وبروتونا  موجبة الشحنة. 

 وجبة الشحنةصتوي نواة عنصر اصديد على نيرتونا  وبروتونا  م. 
 صتوي نواة عنصر األملنيوم على نيرتونا  وبروتونا  موجبة الشحنة. 

 ......................................................................:القاعدة العامة
8  تتكون إرة النحال من نواة والكرتونا  على شكل ميمة. 

 كل ميمةتتكون إرة اصديد من نواة والكرتونا  على ش. 
 تتكون إرة األملنيوم من نواة والكرتونا  على شكل ميمة. 

 .......................................................................:القاعدة العامة

 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 63المجلد )12(  العـدد )3(  62

منى بنت حميد  ال�سبيعي

رق  
 املقدموووا  السؤال

5    وموصل جيد للحرارةفلز األملنيوم المع وقابل لل رق والسح. 
 فلز النحال المع وقابل لل رق والسح  وموصل جيد للحرارة. 
 فلز اصديد المع وقابل لل رق والسح  وموصل جيد للحرارة. 

 .........................................................................:القاعدة
6   مادة اهلواء هلا كتلة وتشغل ةيزا. 

  هلا كتلة وتشغل ةيزا  مادة الاه. 
  مادة األملنيوم هلا كتلة وتشغل ةيزا. 

 .............................................................................:القاعدة
7  صتوي نواة عنصر النحال على نيرتونا  وبروتونا  موجبة الشحنة. 

 وجبة الشحنةصتوي نواة عنصر اصديد على نيرتونا  وبروتونا  م. 
 صتوي نواة عنصر األملنيوم على نيرتونا  وبروتونا  موجبة الشحنة. 

 ......................................................................:القاعدة العامة
8  تتكون إرة النحال من نواة والكرتونا  على شكل ميمة. 

 كل ميمةتتكون إرة اصديد من نواة والكرتونا  على ش. 
 تتكون إرة األملنيوم من نواة والكرتونا  على شكل ميمة. 

 .......................................................................:القاعدة العامة
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 :قياس مهارة االستدالل االستنباطي :اجلزء الثاني

   :عزيزتي التلميذة

تتكون من مجلت  )عبوارت ( يليهموا   أمامر جمموعة من العبارا  كل واةدة منها 
نتيجت  مقرتةة. وامل لوب منر وضع إشارة صت عبارة استنباط صوحيح وإلور أموام    
النتيجة املرتتبة على العبارت ، أما إإا كانت النتيجة ال ترتت  على العبارت  ضعي إشارة 

  :صت عبارة استنباط خاطجم، وامل ال التالي يوضح إلر
استنباط  + النتائت (ا االسبلة )العبار

 صحيح
استنباط 
 خاطجم

   (:السؤال )العبارت 
 .التغريا  الكيميائية صدف تغيري يف تركي  املادة إلنتاج مواد جديدة -
 .التأكسد حيدف تغيري يف تركي  املادة -

   :النتيجت 
 .التأكسد تغيري كيميائي -
 .الاوبان تغيري كيميائي -

 
 
 
 

  √ 
 

 
 
 
 
 
 
√ 

 

   :ابدئي اآلن

استنباط  + النتائت (سبلة )العبارا اال
 صحيح

استنباط 
 خاطجم

 :السؤال األول )العبارت (
 .مجيع العناصر تتكون من إرا  يف ال بيعة -
 العنصر مادة تتكون من نوع واةد من الارا    -

  :النتيجت 
 .عنصر الصوديوم يتكون من إرا  إا  نوع واةد -9
 .اةدكلوريد الصوديوم يتكون من إرا  من نوع و -10

  

 

 

  (:السؤال ال اني )العبارت 
 .وسوائل ،ومعادن ،تقس  العناصر يف ال بيعة إىل ماسا  -
والسوووائل م وول املوواء يف اآلبووار   ،واملعووادن يف الصووخور ،توجوود الغوواسا  يف اهلووواء  -

 .واحملي ا 
  :النتيجت 

 .األملنيوم والنحال واصديد عناصر معدنية توجد يف األرض -11
 ج  عنصر يوجد يف ال بيعة كسائل النتيرتو -12

  

  (:السؤال ال ال  )العبارت 
 .الفلزا  مواد موصلة للحرارة والكهرباء وقابلة لل رق والسح  -
 الفلزا  هلا ملعان ومجيعها صلبة ما عدا الزئبق   -

  :النتيجت 
 .الكالسيوم فلز المع صل  -13
 النحال فلز موصل جيد للحرارة وقابل للتشكيل   -14

  

  (:السؤال الرابع )العبارت 
الالفلزا  مواد ضعيفة التوصيل للحورارة والكهربواء وكو ري منهوا يودخل يف تركيو         -

 .جس  اإلنسان
 .الالفلزا  صلبة أو سائلة ومعظمها ماسية -

  :النتيجت 
 .يعترب السليكون من الالفلزا  -15
 ها جس  إلنسان  يعترب األوكسج  واهليدروج  من الالفلزا  اليت يتكون من -16

  

  (:السؤال اخلام  )العبارت 
   H2Oيتكون مرك  املاء O مع عنصر األوكسج   Hعند اصاد عنصر اهليدروج   -
يتكووون مركوو  كلوريوود  Clمووع عنصوور الكلووور  Naعنوود اصوواد عنصوور الصوووديوم  -

 .NaClالصوديوم 
  :النتيجت 

 .ُيكّون السكر مع الرمل مركبا  -17
 .مرك  Co2اكسيد الكربون  يعترب ثاني -18

  

  (:السؤال السادل )العبارت 
النظائر إرتان أو أك ر لنف  العنصر هلما نفو  عودد الربوتونوا  وختتلفوا  يف عودد       -

 .النيرتونا 
 .إرة اهليدروج  هلا ثالثة نظائر -

  :النتيجت 
 .37و  35عنصر الكلور من النظائر ألن له عددان كتليان هما  -19
 .الصوديوم من النظائر كلوريد -20
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  (:السؤال ال اني )العبارت 
 .وسوائل ،ومعادن ،تقس  العناصر يف ال بيعة إىل ماسا  -
والسوووائل م وول املوواء يف اآلبووار   ،واملعووادن يف الصووخور ،توجوود الغوواسا  يف اهلووواء  -

 .واحملي ا 
  :النتيجت 

 .األملنيوم والنحال واصديد عناصر معدنية توجد يف األرض -11
 ج  عنصر يوجد يف ال بيعة كسائل النتيرتو -12

  

  (:السؤال ال ال  )العبارت 
 .الفلزا  مواد موصلة للحرارة والكهرباء وقابلة لل رق والسح  -
 الفلزا  هلا ملعان ومجيعها صلبة ما عدا الزئبق   -

  :النتيجت 
 .الكالسيوم فلز المع صل  -13
 النحال فلز موصل جيد للحرارة وقابل للتشكيل   -14

  

  (:السؤال الرابع )العبارت 
الالفلزا  مواد ضعيفة التوصيل للحورارة والكهربواء وكو ري منهوا يودخل يف تركيو         -

 .جس  اإلنسان
 .الالفلزا  صلبة أو سائلة ومعظمها ماسية -

  :النتيجت 
 .يعترب السليكون من الالفلزا  -15
 ها جس  إلنسان  يعترب األوكسج  واهليدروج  من الالفلزا  اليت يتكون من -16

  

  (:السؤال اخلام  )العبارت 
   H2Oيتكون مرك  املاء O مع عنصر األوكسج   Hعند اصاد عنصر اهليدروج   -
يتكووون مركوو  كلوريوود  Clمووع عنصوور الكلووور  Naعنوود اصوواد عنصوور الصوووديوم  -

 .NaClالصوديوم 
  :النتيجت 

 .ُيكّون السكر مع الرمل مركبا  -17
 .مرك  Co2اكسيد الكربون  يعترب ثاني -18

  

  (:السؤال السادل )العبارت 
النظائر إرتان أو أك ر لنف  العنصر هلما نفو  عودد الربوتونوا  وختتلفوا  يف عودد       -

 .النيرتونا 
 .إرة اهليدروج  هلا ثالثة نظائر -

  :النتيجت 
 .37و  35عنصر الكلور من النظائر ألن له عددان كتليان هما  -19
 .الصوديوم من النظائر كلوريد -20
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  (:السؤال السابع )العبارت 
 .من مادت  أو أك ر وال تتحدان كيميائيا  لتكونا مادة جديدة املخاليط تتكون -
ومري متجانسة ميكن راليوة مكوناتهوا    ،املخاليط نوع  متجانسة ال ميكن رالية مكوناتها -

 .بالع  ارردة أو ارهر
  :النتيجت 

 .ج مع الرمل واصصى خليط متجان كرا  الزجا -21
 .ماء احمليط خليط متجان  -22

  

  :السؤال ال امن
 .ختتلف أجزاء املخلوط مري املتجان  بعبها عن بعض -
 .أو ماسية ،أو سائلة ،املخاليط املتجانسة قد تكون صلبة -

  :النتيجت 
 .اهلواء خملوط متجان  -23
 .طبق البيتزا خملوط متجان  -24

  

 

 قياس مهارة االستداللي االستنتاجي :الثالث اجلزء

   :عزيزتي التلميذة

كل سؤال يبدأ بفقرة تشمل على عدد من الوقائع اليت  ،أمامر جمموعة من األسبلة
 .كل فقرة عدد من االستنتاجا  ويعق  ،علير اعتبارها صحيحة

وامل لوب  منر قراءة كل استنتاج ث  صديد درجة صدقه من خالل وضع إشوارة  
  :صت اخلانة املناسبة
 .يرتت  من قيا  على اصقائق املع اة :صادق متاما 

 .ال ميكن اصس  بصدقها يف ضوء املعلوما  املقدمة :بيانا  ناقصة
 .يناقض اصقائق املع اة :مري صادق

   :كما يتضح من املثال التالي
 مري صادق بيانا  ناقصة صادق متاما  السؤال

لالر فإن إرا  العناصر تتحد مع  ،ائي يدفع إرا  العناصر للتفاعل كي تصل لالستقرارالنشاط الكيمي :العبارة
 .بعبها لتكون مركبا 

   √ .العنصر الغري مستقر هو عنصر نشط -1
 √   .إرا  النحال إرا  مري نش ة كيميائيا  -2

  √  .إرا  اصديد إرا  نش ة -3
 

   :ابدئي اآلن
 .وختتلف يف خصائصها عن خصائص العناصر املكون هلا ،ند اصاد العناصر بعبها ببعضاملرك  مادة تنتت ع :العبارة

    .خملوط H2oاملاء  -25
26- Cacl2 كلوريد الكالسيوم ناتت من اصاد كالسيوم مع كلور.    

    .مرك  H2o2فوق أكسيد اهليدروج   -27
والارتان  ،نيرتون 16بروتون و  12إرة أخرى على  وصتوي ،نيرتون 12بروتون و  12صتوي إرة على  :العبارة

 .تعتربان نظريان للعنصر نفسه
    .النظائر هي إرا  لعنصر واةد تتساوى يف الربوتونا  -28

    .مجيع الارا  هلا نظائر -29
    .بعض إرا  العناصر هلا نظائر -30
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 قياس مهارة االستداللي االستنتاجي :الثالث اجلزء

   :عزيزتي التلميذة

كل سؤال يبدأ بفقرة تشمل على عدد من الوقائع اليت  ،أمامر جمموعة من األسبلة
 .كل فقرة عدد من االستنتاجا  ويعق  ،علير اعتبارها صحيحة

وامل لوب  منر قراءة كل استنتاج ث  صديد درجة صدقه من خالل وضع إشوارة  
  :صت اخلانة املناسبة
 .يرتت  من قيا  على اصقائق املع اة :صادق متاما 

 .ال ميكن اصس  بصدقها يف ضوء املعلوما  املقدمة :بيانا  ناقصة
 .يناقض اصقائق املع اة :مري صادق

   :كما يتضح من املثال التالي
 مري صادق بيانا  ناقصة صادق متاما  السؤال

لالر فإن إرا  العناصر تتحد مع  ،ائي يدفع إرا  العناصر للتفاعل كي تصل لالستقرارالنشاط الكيمي :العبارة
 .بعبها لتكون مركبا 

   √ .العنصر الغري مستقر هو عنصر نشط -1
 √   .إرا  النحال إرا  مري نش ة كيميائيا  -2

  √  .إرا  اصديد إرا  نش ة -3
 

   :ابدئي اآلن
 .وختتلف يف خصائصها عن خصائص العناصر املكون هلا ،ند اصاد العناصر بعبها ببعضاملرك  مادة تنتت ع :العبارة

    .خملوط H2oاملاء  -25
26- Cacl2 كلوريد الكالسيوم ناتت من اصاد كالسيوم مع كلور.    

    .مرك  H2o2فوق أكسيد اهليدروج   -27
والارتان  ،نيرتون 16بروتون و  12إرة أخرى على  وصتوي ،نيرتون 12بروتون و  12صتوي إرة على  :العبارة

 .تعتربان نظريان للعنصر نفسه
    .النظائر هي إرا  لعنصر واةد تتساوى يف الربوتونا  -28

    .مجيع الارا  هلا نظائر -29
    .بعض إرا  العناصر هلا نظائر -30
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 .تتكون الارة من بروتونا  ونيرتونا  والكرتونا  :العبارة
    .إرة األوكسج  تتكون من الكرتونا  وبروتونا  ونيرتونا   -31

    .إرة النحال تتكون من الكرتونا  وبروتونا  -32
    .كلوريد النحال إرة-33

وال ميكن ازئتها بال رق الفيزيائية أو الكيميائية وعدد  ،العنصر مادة تتكون من نوع واةد من الارا  :العبارة
 ،وبقية العناصر مري موجودة يف ال بيعة ،موجودة يف ال بيعة 90منها  ،عنصرا  تقريبا  110ة ةتى اآلن العناصر املعروف

 .هي عناصر يت  صبريها يف املخترب
    .مجيع العناصر موجودة يف ال بيعة -34

    .عنصر األملنيوم ال ميكن ازئته إىل أجزاء أصغر منه -35
    .خترب فقطعنصر األوكسج  حيبر يف امل -36

م ل تفاعل اصديد مع أكسج   ،صدف تفاعال  كيميائية ب  العناصر وب  األوكسج  مكونة أكسيد العنصر :العبارة
 .اهلواء بوجود املاء مكونا  أكسيد اصديد )الصدأ( إو اللون البين

    .األوكسج  ضروري صدوف عملية األكسدة للعناصر -37
    .ناتت يكون يف اصالة الغاسيةأكسيد اصديد ال -38

    .يصبح إناء الفبلة قامتا  نيتجة تفاعل الفبة مع مادة يف اهلوء اجلوي -39

 

 ( 5ملحق )

 حساب معامل الصعوبة والتمييز ملقياس التفكري االستداللي
 (5جدول )

 اختبار التفكري االستداللي ألسبلة معامل الصعوبة
 معامل الصعوبة الرق  عامل الصعوبةم الرق  معامل الصعوبة الرق 
1 0.63 14 0.47 27 0.60 
2 0.57 15 0.53 28 0.47 
3 0.53 16 0.37 29 0.60 
4 0.57 17 0.60 30 0.57 
5 0.37 18 0.57 31 0.63 
6 0.60 19 0.57 32 0.57 
7 0.57 20 0.53 33 0.47 
8 0.57 21 0.53 34 0.57 
9 0.47 22 0.53 35 0.53 

10 0.50 23 0.50 36 0.60 
11 0.53 24 0.57 37 0.40 
12 0.53 25 0.53 38 0.57 
13 0.50 26 0.57 39 0.57 

 
 
 (6جدول )

 املعامال  اصسابية اليت متت الستخراج معامل التمييز اختبار التفكري االستداللي
 التمييز  اةد اروعت  الدنيا  -العليا  الدنيا العليا  الصعوبة  الكلي  اخل أ  الصح 

20 10 30 0.67 15 5 10 15 0.67 
19 11 30 0.63 15 4 11 15 0.73 
18 12 30 0.60 15 3 12 15 0.80 
17 13 30 0.57 15 2 13 15 0.87 
16 14 30 0.53 15 1 14 15 0.93 
15 15 30 0.50 15 0 15 15 1.00 
14 16 30 0.47 14 0 14 15 0.93 
13 17 30 0.43 13 0 13 15 0.87 
12 18 30 0.40 12 0 12 15 0.80 
11 19 30 0.37 11 0 11 15 0.73 
10 20 30 0.33 10 0 10 15 0.67 
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 ( 5ملحق )

 حساب معامل الصعوبة والتمييز ملقياس التفكري االستداللي
 (5جدول )

 اختبار التفكري االستداللي ألسبلة معامل الصعوبة
 معامل الصعوبة الرق  عامل الصعوبةم الرق  معامل الصعوبة الرق 
1 0.63 14 0.47 27 0.60 
2 0.57 15 0.53 28 0.47 
3 0.53 16 0.37 29 0.60 
4 0.57 17 0.60 30 0.57 
5 0.37 18 0.57 31 0.63 
6 0.60 19 0.57 32 0.57 
7 0.57 20 0.53 33 0.47 
8 0.57 21 0.53 34 0.57 
9 0.47 22 0.53 35 0.53 

10 0.50 23 0.50 36 0.60 
11 0.53 24 0.57 37 0.40 
12 0.53 25 0.53 38 0.57 
13 0.50 26 0.57 39 0.57 

 
 
 (6جدول )

 املعامال  اصسابية اليت متت الستخراج معامل التمييز اختبار التفكري االستداللي
 التمييز  اةد اروعت  الدنيا  -العليا  الدنيا العليا  الصعوبة  الكلي  اخل أ  الصح 

20 10 30 0.67 15 5 10 15 0.67 
19 11 30 0.63 15 4 11 15 0.73 
18 12 30 0.60 15 3 12 15 0.80 
17 13 30 0.57 15 2 13 15 0.87 
16 14 30 0.53 15 1 14 15 0.93 
15 15 30 0.50 15 0 15 15 1.00 
14 16 30 0.47 14 0 14 15 0.93 
13 17 30 0.43 13 0 13 15 0.87 
12 18 30 0.40 12 0 12 15 0.80 
11 19 30 0.37 11 0 11 15 0.73 
10 20 30 0.33 10 0 10 15 0.67 
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 (7جدول )
 معامل التمييز ألسبلة اختبار التفكري االستداللي

 التمييزمعامل  الرق  التمييزمعامل  الرق  التمييزمعامل  الرق 
1 0.73 14 0.93 27 0.80 
2 0.87 15 0.93 28 0.93 
3 0.93 16 0.73 29 0.80 
4 0.87 17 0.80 30 0.87 
5 0.73 18 0.87 31 0.73 
6 0.80 19 0.87 32 0.87 
7 0.87 20 0.93 33 0.93 
8 0.87 21 0.93 34 0.87 
9 0.93 22 0.93 35 0.93 

10 1.00 23 1.00 36 0.80 
11 0.93 24 0.87 37 0.80 
12 0.93 25 0.93 38 0.87 
13 1.00 26 0.87 39 0.87 
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