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 الثانوية املرحلة طالب لدى الكيمياء كتب مقروئية مستوى

 الرياض مدينة يف

 الشاي  سليمان بن فهد. د. أ  املفيت حممد نعمان عبده

 

 :  لخسنامل

 العربيـة  اململكـة  يف الثانويـة  للمرحلـة  الكيميـاء  كتـب  مقروئيـة  مسـتوى  عن الكشف إىل البحث هدف

( 66) من املادية البحث عينة وتكونت املسحي، الوصفي املنه  استخدم اهلدف هذا ولتحقيس السعودية،

 عينـة  تكونـت  كمـا . طبقيـة  عشـوائية  بطريقـة  اخـتريت  رسوم، أو صور من بالن  يرتبط وما علميال نصال

 عشـوائية  بطريقـة  اخـتريوا  الريـا   مدينـة  يف الثانويـة  املرحلـة  طـالب  من طالبال( 679) من البشرية البحث

 وثبـات  صدق من التنكد مت. متعدد من االختيار بنسلوب االستيعاب باختبار البحث أداة ومتثلت. عنقودية

 .بها املعتد العلمية بالطرق األدوات

 علــى الثــانوي، والثالــث الثــانوي، األول الصــف طــالب مــن%( 26.2 ،%22.1) نســبة أن إىل النتــائ  أشــارت

 يف ،(واملسـتقل  التعليمـي  املسـتوى  يف) اإلحبـاط  مستوى فوق الكيمياء لكتب مقروئيتهم جاءت التوالي،

 مسـتوى  يف الكيميـاء  لكتـاب  مقـروئيتهم  الثـانوي  الثـاني  الصـف  طـالب  مـن %( 21.6) نسـبة  كانـت  حني

 والثـاني،  األول،: للصـفوف  األول الدراسـي  للفصل الطالب كتب مقروئية أن النتائ  وأوضحت. اإلحباط

 .الثاني الدراسي للفصل الطالب كتب مقروئية من أعلى الثانوي والثالث

 كتـاب  مـن  مقروئيـةل  أسـهل  الثـانوي  والثالـث  األول للصـفني  الكيميـاء  كتـابي  أّن النتـائ   كشفت كما

 .إحصائيال دال بفارق الثانوي الثاني للصف الكيمياء

 الثانوية املرحلة ــ الكيمياء كتب ــ املقروئية :املفتاحية الكلمات

 

  :النظرية وخلفيته البحث مقدمة

يف وقتنا املعاصر الذي متيز بالثورة العلميـة والتقنيـة تعـددت وتنوعـت مصـادر املعرفـة بـني        

، وعلــى الــرغم مــن هــذا التنــوع إال أن الكتــاب (اإللكرتونيــة)املـواد املطبوعــة، وغــري املطبوعــة  

املدرسي ظل  ثل مصـدرال مهمـال ورئيسـال مـن مصـادر الـتعلم، ويعـد عنصـرال أساسـيال يف العمليـة           

عليمية يرافس املراحل الدراسية بكـل مسـتوياتها خاصـة يف نظـم التعلـيم املركزيـة الـم تقـر         الت

ويعـد الكتـاب   . مواد تعليمية لكل مقرر دراسي، حبيـث تلتـزم بهـا املـدارس ويدرسـها املعلمـون      

املدرســي أحــد أهــم مــدخالت هــذه األنظمــة، وأكثــر مصــادرها التعليميــة املتداولــة واملــؤثرة يف   

  وتربز أهمية الكتاب املدرسي من كونه يشتمل (3997السويدي واخلليلي، )عليمي املوقف الت


