
 المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي          

     جامعة الملك سعود

  عمادة الدراسات العليا

      كلية التربية  

  قسم تقنيات التعليم        

  
  

طالب الصف األول  على تحصيلمحتوى إلكتروني تعليمي أثر استخدام 
   الثانوي في مقرر النحو والصرف

  
 بكلية الرتبية تقنيات التعليم درجة املاجستري يف اآلداب ختصص ًذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على           قدمت ه

  جامعة امللك سعود
  

  
 :إعداد الطالب 

  ّمحمد علي سعيد العمري
  ٤٢٨١٢١٦٠٧:الرقم اجلامعي 

  
 :إشراف  األستاذ الدكتور

  عبدا لعزيز بن محمد العقيلي
  

  األولالفصل الدراسي 
  هـ١٤٣١/١٤٣٢



 

 

و 

  مستخلص الدراسة
رتوين تعليمــي علــى حتــصيل طــالب الــصف األول الثــانوي يف مقــرر أثــر اســتخدام حمتــوى إلكــ: عنــوان الدراســة 

  .النحو والصرف  

  .عبد العزيز بن حممد العقيلي . د .أ : إشراف             .ّحممد بن علي بن سعيد العمري : ّأعدها الطالب 

ل الثـانوي اسـتخدام حمتـوى إلكـرتوين تعليمـي علـى حتـصيل طـالب الـصف األوتقصي أثر  هدفت الدراسة إىل    

  .يف مقرر النحو والصرف

  .والبعدي للمجموعتني / على التصميم القبلي  ستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب  ، القائما

ّتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف األول الثانوي املنتظمني يف املدارس احلكومية بنـني التابعـة     وقد

  . الثاينهـ الفصل الدراسي ١٤٣٠/١٤٣١للعام الدراسي ،عسري بماص إلدارة الرتبية والتعليم مبحافظة الن

ّطالبا مقسمني إىل جمموعتني  ) ٥٠( مت أخذ العينة بطريقة عشوائية بسيطة حيث بلغ عددها     وقد  جتريبية : ً

  .ًطالبا ) ٢٥( ًطالبا ، وضابطة عددها ) ٢٥(عددها 

  : اجلات اإلحصائية املناسبة خلص الباحث للنتائج التالية  البيانات ، وإجراء املعمجعإجراء التجربة ووبعد 

ــني متوســط درجــات طــالب ا موعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات طــالب يوجــود فــرق ذ •  داللــة إحــصائية ب

لـصاحل ا موعــة  )٠٥,٠(  لالختبـار التحـصيلي البعـدي عنـد مـستوىذكرا موعـة الـضابطة يف مـستوى التـ

  . التجريبية  

ــني متوســط درجــات طــالب ا موعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات طــالب  ديوجــود فــرق ذ • اللــة إحــصائية ب

لــصاحل ا موعــة  )٠٥,٠(  لالختبــار التحــصيلي البعــدي عنــد مــستوىالفهــما موعــة الــضابطة يف مــستوى 

 .  التجريبية 



 

 

ز 

ــني متوســط درجــات طــالب ا موعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات طــاليوجــود فــرق ذ • ب  داللــة إحــصائية ب

لـصاحل ا موعـة  )٠٥,٠(  لالختبـار التحـصيلي البعـدي عنـد مـستوىتطبيقا موعة الضابطة يف مستوى ال

 .  التجريبية 

 داللـــة إحـــصائية بـــني متوســـط درجـــات طـــالب ا موعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات يوجـــود فـــرق ذ •

 .  مل االختباريف جملصاحل ا موعة التجريبية   )٠٥,٠( طالب ا موعة الضابطة عند مستوى

:ويف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث مبجموعة من التوصيات منها       

ـــربامج التعليميـــة • ً املخصـــصة ملـــادة النحـــو والـــصرف طبقـــا للمعـــايري الدوليـــة لتـــصميم الربجميـــات تطـــوير ال

 .ي ّالتعليمية واحملتوى اإللكرتوين يف ضوء نظريات التعلم احلديثة ونظريات التصميم التعليم

املزج بني األساليب التدريسية التقليدية املعتمدة على املعلـم والـسبورة والكتـاب املدرسـي وطريقـة الـتعلم  •

 .اإللكرتوين للجمع بني مزايا الطريقتني 

  

  

  

  

  

  

  

  


