
             



 
 
 
 

 




 ةــمن الباحثحبث مقدم 

 
 

 
 

 )للحصول على درجة الماجستیر في التربیة(
 )مناهج وطرق تدریس تكنولوجیا التعلیم(

 

 رافـــــــإش
 

  المساعدا التعلیمـتكنولوجی أستاذ                                                            أستاذ المناهج وطرق تدریس  
 م تكنولوجیا التعلیمـس قسـورئی                         متفرغالر ـغی الزراعیةالعلوم  
 جامعة المنیا -كلیة التربیة النوعیة                   جامعة المنیا    –كلیة التربیة    

  هـ١٤٣٢ -م ٢٠١١



و  





إنجي محمد توفیق مهني رضوان. 


         فاعلیة الرسومات المتحركة في إكساب تالمیذ الصف األول اإلعدادي بعض
   .التفكیر الناقد والتعامل مع الكمبیوتر في مادة الحاسب اآللي مهارات       

 بعــض مهــارات التفكیــر اإلعــدادي األولمیــذ الصــف  تال إكســابإلــىالبحــث الحــالي هــدف        
 قائمـة علـى الرسـومات المتحركـةتعلیمیـة برمجیـة  مـن خـالل اسـتخدام الناقـد والتعامـل مـع الكمبیـوتر

للصــف األول لحاســب اآللــي كتــاب ا المتضــمن فــي" Windows XP"فــي تــدریس البــاب الثــاني 
 یعتمـد علـى ذيالـ، وي ذو المجموعـة الواحـدةالتجریبـي التربـ شـبه المنهج ة الباحثتواتبع .اإلعدادي

 ًاتلمیـــذ) ٤٠(تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن و والبعـــدي لمتغیـــرات البحـــث التابعـــة طریقـــة القیـــاس القبـلــي
وتلمیــذة  مــن تالمیــذ الصــف األول اإلعــدادي وتــم اختیــارهم مــن مدرســتین مــن المــدارس الحكومیــة 

 : الیة المواد واألدوات التة الباحثتوأعدبمحافظة المنیا، 
باســــتخدام  الكمبیوترـیـــة قائمــــة عـلـــى الرســــومات المتحركــــةإعـــداد برمجـیـــة تعلیمـیـــة  .١

 Macromedia Flash Player, Macromedia Director)برنــامجي

MX10)٢٠٠٩(أدهـــم كامـــل  لنمـــوذج ً، وفـــق نمـــط التـــدریب والممارســـة، وفقـــا( 
 .لتصمیم البرمجیات التعلیمیة

 .مهارات التعامل مع الكمبیوتربطاقة مالحظة أداء ل .٢
  . لعینة الدراسةاختبار التفكیر الناقد بما یناسب مادة الحاسب .٣

 
بــــین متوســــطي درجــــات تالمیــــذ المجموعــــة ) ٠,٠١ (د مســــتوىعنــــ یوجــــد فــــرق دال إحصــــائیا -١

لتالمیـذ لمهـارات التعامـل مـع التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعـدي فـي بطاقـة مالحظـة أداء ا
 .الكمبیوتر لصالح التطبیق البعدي

بــــین متوســــطي درجــــات تالمیــــذ المجموعــــة ) ٠,٠١ (عنــــد مســــتوى یوجــــد فــــرق دال إحصــــائیا -٢
 .  التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي في اختبار التفكیر الناقد لصالح التطبیق البعدي

 مجموعــة البحــث ل بطاقــة مالحظــة األداء ـلـدرجات أـفـراد یمكــن التنبــؤ ـبـالتفكیر الناقــد مــن خــال-٣
 .فى التطبیق البعدي



ب  

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ٣٢ة آی: سورة البقرة 

 



ج  

 



د  

وتقدير شكر
ً حمـــدا یلـیــق بجــالل وجهـــه وعظـــیم ســلطانه، فـقــد ســـدد ىإن الحمــد هللا نحمـــده ســـبحانه وتعــال       

 ى علـوالصـالة والسـالم، لیـه یعـود الفضـل كلـهٕا وشرح الصدر ویسر األمر فلله الحمـد كلـه وىطُخال
ًالنبــي األمــین الــذي بعــث فــي األمــین رســـوال  علیــه وســـلم  اهللاىســیدنا محمــد صــلأشــرف المرســلین 

 .یهدیهم إلى سبیل الرشاد والنور
 

 إال أن – بعــد أن وفقنــي اهللا ســبحانه وتعــالى فــي إتمــام هــذا العمــل المتواضـــع – ال یســعني       
ّوجل، اعترافا بفضله على، حامد هللا عز ةأخر ساجد دایتـه  عفـوه ومغفرتـه وهًةّ له نعمه علـى، راجیـًةً

 .وتوفیقه
 

، أقدم شكري وتقدیري لكل من مد لي ید العون في سبیل إتمام ّ الفضل علىًواعترافا بذوي        
األستاذ هذا البحث، ویسعدني أن أسجل شكري، وتقدیري وعرفاني بالجمیل إلى أستاذي الفاضل 

متفرغ بكلیة الغیر  ةأستاذ المناهج وطرق تدریس العلوم الزراعی فایز عبد الحمید علي/ الدكتور
 الذي سعدت بإشرافه على هذا البحث، فكان لعلمه الفیاض وتوجیهاته البناءة التربیة جامعة المنیا،

فكان  فأشرف ووجه، وتابع وراجع،  الكریم األثر الكبیر في إنجاز هذا البحثوخلقهوروحه الطیبة، 
 .جزاء فجزاه اهللا عني خیر الًوال یزال منارة للبحث تضيء جنباته،

 

زینـب / األسـتاذة الـدكتورةوأقدم جزیل شكري وتقدیري إلى أستاذتي الجلیلـة والمربیـة الفاضـلة       
بكلـیـة التربـیـة النوعیــة تكنولوجـیـا التعـلـیم  المســاعد ورـئـیس قســم  تكنولوجـیـا التعـلـیمأســتاذ محـمـد أـمـین

لة والتجدـیـد والمثــابرة  والـتـي أعـتـز بــأني ربـیـت ـفـي مدرســتها الـتـي تحمــل شــعار األصــاجامعــة المنـیـا،
التي شملتني برعایتها والتي علمتني كیف أتعلم، كمـا وجهتنـي إلـى كـل طـرق العلـم وأبوابـه والنظام و

 مــیالد فكــرة هــذا ـفـي تواضــع رفیــع وأخــالق ســامیة، فكــان لهــا األثــر العظــیم، بعــد اهللا عــز وجــل ـفـي
 .  فیها، فجزاها اهللا عني خیر الجزاءةالبحث وسیر الباحث

 

محمـد علـى / األسـتاذ الـدكتور ةأن یتفضل بمناقشـة الباحثـ، ٕوانه لمن دواعي الشرف والسرور     
 .فبارك اهللا فیهما وأجزل لهما المثوبة والعطاء،  نبیل جاد عزمي/ واألستاذ الدكتورنصر

 

، عبد الغنى  أحمدزینب/ ستاذة الدكتورةألل وتقدیريمتناني أكما أتقدم بخالص شكري و             
 بكلیة التربیة جامعة المنیا حیث كان لها الفضل فى بذرة -أستاذ مناهج وطرق تدریس الریاضیات

إرادة اهللا أال تكمل معنا إلى الحصاد فلها الشكر والعرفان وجزاها اهللا  هذا البحث ولكن شاءت
 .عني خیر الجزاء

         



ه  

 مـــدرس تكنولوجـیــا أدـهــم كاـمــل نصــر/ دكتوراـلــألســتاذي أتقــدم بخـــالص الشــكر والتـقــدیر و                
ٍالذي لم یبخل بنصـیحةٍ  أو مسـاندة أو توجیـه، أو كلمـة  ،جامعة المنیا، التعلیم بكلیة التربیة النوعیة

 .ٍحق
وال یفـــوتني أن أتوجـــه بالشـــكر والثـنــاء لكـــل مـــن أعطـــى وـقــدم دون انتظـــار لشـــكر، وأخـــص         

 جمـیـع أعضـاء هیـئـة التـدریس بقســم اتذتيألسـو ماعیلالفاضــل الـدكتور بلـیـغ حـمـدي إـسـمـنهم األخ 
ــدكتور مـــنًوأخـــص كـــال ، یـــة التربیـــة النوعیـــة جامعـــة المنیـــاتكنولوجیـــا التعلـــیم بكل  ممـــدوح عبـــد اـل

 .القشیرىمحمد عمرو ، والدكتور الحمید
 

نجـــدي / د.أ  بالشـــكروأخـــص، إـلــى كـــل مـــن عـــاونني إلتمـــام هـــذا البحـــثكمـــا أتـقــدم بالشـــكر              
مــدرس عـلـم  محـمـد محـمـود محـمـد/ دكلـیـة التربـیـة جامعـة المنـیـا،   أســتاذ علـم اـلـنفس الترـبـويیسوـنـ

 الحســین/ محمــد أحمــد عبــد الحمیــد ، أ/ أ   وزمالئــي،التربــوي كلیــة التربیــة جامعــة المنیــا الــنفس
  .أحمد محمد

 یة بناتواإلعداد بنیناإلعدادیة  يت مدرستيولن أنسى أن أقدم شكري وتقدیري إلى إدار     
 وتذلیل كل العقبات امهیوالسماح بتنفیذها داخل معمل،  إجراء تجربة البحثفيلمساعدتهم لي 

، یق تجربة البحث لتظهر بصورة طیبةمل لمساعدتهم فى تطباألمناء المعوكذا ، التي واجهتني
 . فلهم جزیل الشكر والعرفان

      

لكنــه  القلــب والوجــدان ومشــوار ال ینتهــي وكلمــة شــكر وباقــة حــب دائمــة ورســالة مــودة تمـلـك       
 الـذین هیـأوا لـي الجـو المناسـب وتحملـوا  منـة ومـروةَتيأبنزوجي ویحمل لإلنسان عطر الحب إلى 

 .أسأل اهللا عز وجل أن یجزیهم عنى خیر الجزاء، انشغالي عنهم أثناء إعداد هذا البحث
         

 الـذین وأخـواتي ٕواخوتيً التي رعتني حبا واهتمامـا والدتي الغالیةكما أقدم حبي وامتناني إلى       
 . جزاهم اهللا عني خیر الجزاء،ومنحوني حبهم، أحاطوني بعواطفهم

 

، اـلـذي علمنــي كیــف یكــون العطــاء دون لواـلـدي الحبـیـب.. أصــدق دعــاء بالرحمــة والمغفــرة و      
 مــا كـنـت بـیـنكم اآلن مقابـل، والحــب ـبـال حــدود، وشــجعني عـلـى العـلـم، والبحــث وـلـوال فضــله بعــد اهللا

 .في هذا المقام
 .وكفى والصالة والسالم على النبي الذي أصطفى الحمد هللا ًوأخیرا

 ةالباحث                                                               
 إجني حممد توفيق 




