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والعلوم الطبيعية

مستخلص
الالفلازٍاث هي واخدة مً املىاد التي ًجب دزاطتها في البُىلىجي
للصف العاشس .في دزاطت علم ألاخُاء ،وخاصت في مادة
الالفلازٍاث ،جم العثىز على العدًد مً املصطلخاث باطخخدام
اللغت الالجُيُت أو العلمُت املخعللت بالالفلازٍاث .هثير مً الطالب
ًجدون صعىبت في مخابعت مىاد الالفلازٍاث ،وخاصت في فهم
شسوط بيُت الجظم مً شىهُاث الجلد و املفصلُاث التي غالبا
ما ًجدونها عىدما ًددر الخعلم .وبالخالي ،ملعسفت معجى
املصطلخاث في املىاد الالفلازٍتً ،مىً للطالب اطخخدام
اللىامِع التي حظخخدم اللغت الالجُيُت وإلاهدوهِظُت على
أطاض أهدزوٍد ومجهصة ً
أًظا بالصىز همإٍدًً .جم ئحساء َرا
البدث في مدزطت الثاهىٍت الخيىمُت  1في مدًىت حامبي.
حظخخدم َرٍ الدزاطت همىذج جطىٍس ) (ADDIEالري ًخيىن مً
خمع مساخل ،هي :الخدلُل والخصمُم والخطىٍس والخىفُر
والخلُُم .هىع البُاهاث في َرٍ الدزاطت َى البُاهاث الىمُت ،وهي
البُاهاث التي جم الخصىٌ عليها مً جلُُم اطخبُان الطالب
والبُاهاث الىىعُت ،وهي البُاهاث التي جم الخصىٌ عليها مً فسٍم
الخدلم ،وَم خبراء إلاعالم وخبراء املىاد .املىخجاث التي جم
جطىٍسَا والخ دلم مً صختها مً كبل فسٍم مً الخبراء ًخألف
مً خبراء املىاد وخبراء وطاةل إلاعالم ،واخخبرث مجمىعاث
صغيرة ومجمىعاث هبيرة .جم جىفُر هخاةج الخدلم مً كبل الخبير
املادي مسجين وجم الخصىٌ على اليظبت النهاةُت مً  ٪87.50مع
معاًير حُدة للغاًت وجم الخدلم مً صخت مً كبل خبراء إلاعالم
 3مساث ،وواهذ اليظبت املئىٍت لجدوي املىخج  ٪93.75في معاًير
حُدة حدا .واهذ اليظبت املئىٍت للمداهماث الجماعُت الصغيرة
لـ  8مً طالب ببرهامج السٍاطُت والعلىم الطبُعُت  ٪84.01في
معاًير حُدة للغاًت وواهذ اليظبت املئىٍت للمداهماث الجماعُت
الىبيرة لـ 18مً طالب ببرهامج السٍاطُت والعلىم الطبُعُت
 ٪85.56مع فئاث حُدة ً
ً
اطدىادا ئلى جدلُل البُاهاث الىمُت
حدا.
والىىعُتً ،مىً اطخيخاج أن املىخج الري جم جطىٍسٍ في شيل
معجم بُىلىجي ٌظدىد ئلى أهدزوٍد في مىاد الالفلازٍاث للطالب
مً الفئت مدزطت الثاهىٍت الصف العاشس ببرهامج السٍاطُت
والعلىم الطبُعُت مً املمىً اطخخدامه في عملُت الخعلم.
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Abstract
Invertebrates is one of the compulsory materials in Biology
lesson of class X. In studying biology, there are lots of terms
using Latin or scientific language related to invertebrates. Many
students have difficulty in learning Invertebrates material,
especially in understanding the terminology section of the body
structure of Echinoderms and Arthropods. Thus, to determine
the meaning of the terms in these invertebrates materials
students can use a dictionary that provides Latin and
Indonesian languages based on Android and is also equipped
with supporting images. This research was conducted at Senior
High School 1 Jambi. This study aims to make learning media
in the form of dictionary-based android biology in invertebrate
material and test their feasibility with a small group trial. This
study using ADDIE development model consisting of five
stages: analysing, designing, developing, implementing and
evaluating. The type of data in this study is a quantitative data
which is obtained from the assessment of student questionnaire
and qualitative data that is obtained from the validation team
who are media and subject matter experts. The products have
been developed and validated by a team of experts consisting
of subject matter experts and media experts, tested to small
groups and large groups. The results of the validation by
subject matter experts which held 2 times gain the final
percentage 87.50% in the criteria very well and the validation
by media experts conducted 3 times, produces a percentage of
93.75% and the product eligibility criteria is very well. The
percentage of small group trial to 8 students MIPA is 84.01% in
the criteria very well and the percentage of large groups of
trials to 18 students MIPA is 85.56% in the excellent category.
Based on the quantitative and qualitative data analysis, it can
be concluded that the products developed in the form of the
Dictionary of Biology Android based on Material of
Invertebrates for High School Students of X Graders in Science
Class is eligible to be implemented in the learning process.
Media Dictionary of Biology, Android, Invertebrates

مقدمة
 املىاهج الدزاطُت هي أداة لخدلُم ألاَداف.املنهاج والخعلم َما شِئان ال ًمىً فصلهما
 ًجب ئصالح املىاهج ألهه ال ًىحد مىهج،  باإلطافت ئلى مبادب جىحيهُت خىٌ جطبُم الخعلُم، الخعلُمُت
ً  ًجب على املىاهج أن جخىُف مع جطىز العصس الري ًمُل، واخد ًىاطب ول الىكذ
.داةما ئلى الخغُير
 طخلىم وشازة الخعلُم،2017/2016 ) بدءا مً العام الدزاس ي الجدًد3 :2016( وفلا لخىجىن في طيرامبِىا
 الهلاط الهامت فﻲ. على املظخىي الىطجي2013 والثلافت (وشازة التربُت) زطمُا بظً املىاهج الدزاطُت لعام
 عمالُت جفىير2. ، جبظُط حواهب جلُُم الطالب من كبٌ المعلم1. : هي٣١٠٢ مزاحعت المنهاج لعام
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الطالب غﯾز مخدودة 3. .ئن هظسٍت M (5الخرﮐز  ،الفهم ،الخطبُم ،الخدلُل ،واللزاءة) ،لﯾطث محزد
هظسٍت .ومع ذلً ًُ ،طلب مً املعلم أن ًخلدم بطلب خلُلﻲ في الخعلم .4 ،ال ًخم حغُير بيُت املىاد
الدزاطُت وطىٌ الدزاطت في املدزطت.
حعخبر الالفلازٍاث مً املىاد التي ًجب دزاطتها في مىطىعاث علم ألاخُاء مً الفئت  .10في دزاطت
مىاد ألاخُاء  ،خاصت في مىاد الالفلازٍاث ًُ ،طلب مً الطالب فهم أهىاع مخخلفت مً الخُىاهاث
الالفلازٍت املىحىدة في البِئت والخعسف على مجمىعاث مً الخُىاهاث ً
بىاء على خصاةصها .الالفلازٍاث هي
خُىاهاث ال ًىحد بها عمىد فلسيَ .رٍ ألاهىاع لها خصاةص معُىت على أطاض مىزفىلىحُتها .في
مىزفىلىحُا وحدث العدًد مً املصطلخاث الهامت فُما ًخعلم بخصاةص الالفلازٍاث .لفهم َرٍ
املصطلخاث مً الظسوزي اطخخدام معجم  ،لىً معجم ألاخُاء ال ًصاٌ ً
عاما.

ً
اطدىادا ئلى هخاةج املالخظاث في العدًد مً املدازض الثاهىٍت العامت في مدًىت حامبي  ،والتي كام
ً
بُىلىحُا ئلى املدزطت ألن املعجم هبير وزلُل  ،باإلطافت ئلى
بها الباخثىن  ،فان الطالب ال ًجلبىن معجما
ذلً ال ًفهم الطالب املصطلخاث في مادة الالفلازٍاث .في ألاوشطت الخعلُمُت الصفُت  ،ال ًدب الطالب
البدث عً ألاطماء العلمُت في املىاد الالفلا ٍت ألهه ً
وفلا للطالب  ،فان معجم ألاخُاء لِع ً
مثيرا لالَخمام
ز
ً
عمىما أطماء علمُت مع جفظيراث في شيل هص .طُيىن الىص ً
ً
وفلا
وممال  ،ألن كىامِع ألاخُاء جلدم
للطالب أهثر ئزا ة ئذا ظهسث الصىزً .
وفلا ملاًس ( )100 :2001باطخخدام الصىز ً ،مىىىا زطم املادة في
ز
شيل أهثر غسٍصة وأكسب ئلى ججسبدىا الخظُت.
في الظىىاث الللُلت املاطُت  ،أصبدذ الهىاجف املدمىلت بىظام الدشغُل أهدزوٍد هي أحهصة
ً
ً
الجىاٌ التي جظهس جطىزا طسَعا للغاًتٌ .ظخخدم املجخمع املصٍد واملصٍد مً ألاحهصة املدمىلت  ،مما ًدُذ
فسصا الطخخدام ألاحهصة الخىىىلىحُت للخدسن في عالم الخعلُمً .
ً
وفلا لـظلبىى ( ،)7 :2014هظام أهدزوٍد
َى هظام حشغُل كاةم على هظام الدشغُل لُىىع مفخىح املصدز (مفخىح املصدز) ُومصمم لألحهصة
الخلىٍت التي حعمل باللمع مثل الهىاجف الرهُت وأحهصة الىمبُىجس اللىخُت .جم جطىٍس أهدزوٍد بىاططت
أهدزوٍد ،شسهت ،بدعم مالي مً حىحل جم شساؤٍ ً
الخلا في عام  .2005جم ئصداز أهدزوٍد ز ً
طمُا في عام
 ،2007ئلى حاهب ئوشاء جدالف فخذ جدالف الهاجف.
اطدىادا ئلى الىصف ٌ ،عتزم املإلف ئحساء بدث بعىىان " :جطىٍس وطاةل املعجم بُىلىحُا مع
صىزَا على أطاض أهدزوٍد في املىاد الالفلازٍت للطالب مدزطت الثاهىٍت الصف العاشس ببرهامج السٍاطُت
والعلىم الطبُعُت".
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منهج
ئن هىع البدث الري ًخماش ى مع املشاول في َرٍ الدزاطت َى البدث الخىمىي .هما أوضح أطُم
( ، )1 :2001فان َرا الخطىٍس البدثي في الخعلم َى بدث ٌظخخدم لخطىٍس املىخجاث والخدلم منها في
عملُت الخعلم.
وفلا لبيرًبادي (ٌ ،)125 :2009عد  ADDIEهمىذج جصمُم هظام حعلُمي ًىضح املساخل ألاطاطُت
لخصمُم هظام الخعلم البظُط والظهل الخعلم.
ً
بىاء على همىذج جطىٍس  ،ADDIEفُما ًلي خطىاث همىذج .ADDIE
جدلُل
جصمُم
جطىٍس

جلىٍم
جىفُر

صىزة  :3.1عملُت جطىٍس همىذج ( ADDIEلي و أوًٍ)93 :2004 ،
ثجربة املنتج
في جصمُم املىخج الخجسٍبي َ ،ىان جطىزاث الخصمُم في َرٍ الدزاطت بما في ذلً:
 .1جصمُم املىخج في شيل معجم الىطاةط البُىلىحُت على أطاض جصمُم أهدزوٍد في مىاد الالخدام
شىهُاث الجلد دان املفصلُاث.
 .2الخدلم مً صخت مً كبل فسٍم املدكم على مىخجاث الىطاةط معجم الىطاةط املظدىدة ئلى
أهدزوٍد في شيل أفًً .خم الخدلم مً الصخت كبل اخخباز املىخج على املظخخدم.
 .3جخم مساحعت املىخج ألاولي بعد أن ًيىن فسٍم أداة الخدلم َى املدكم املادي وجدلم أداة الخدلم
مً صخت املىخج الري ًخم جطىٍسٍ
ثجربة املوضوعات
أحسٍذ الدزاطت على طالب مً مدزطت الثاهىٍت الصف العاشس ببرهامج السٍاطُت والعلىم
الطبُعُت حامبي .وان ألاشخاص الرًً خظعىا للدزاطت في َرٍ الدزاطت عبازة عً مجمىعاث صغيرة أو
مىطىعاث ججسٍبُت مددودة (عددَم  8أشخاص) واطخمسوا في ججسبت مجمىعاث هبيرة (مجمىعها 18
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ً
شخصا) .وفلا ألزٍىىخى ( )254 :2013أحسي مىطىعاث الخجازب الجماعُت الصغيرة في  14-4املجُبين
واملجمىعاث الىبيرة بين  50-15املجُبين .الطالب املخخازون َم الطالب الرًً لديهم حهاش مدمىٌ ٌعمل
بىظام أهدزوٍد .زم كام املظخجُبىن بخعبئت اطخبُان جلُُم على وطاةل إلاعالم التي جم اطخخدامها.
أنواع البيانات
ًخم الخصىٌ على َرٍ البُاهاث مً هخاةج الخدلم مً صخت مً كبل فسٍم مدكم وطاةل إلاعالم
واملىاد املخعللت بجدوي وطاةل إلاعالم املخلدمت واطخجاباث الطالب عىد اخخباز املىخج باطخخدام ملُاض
لُىسث .البُاهاث الىمُت هي البُاهاث في شيل أزكام  ،ألهه وفلا ٌ زطىان ( )5 :2013أن البُاهاث الىىعُت
هي البُاهاث املخعللت بخصيُف  ،والخصاةص في شيل أطئلت أو في شيل ولماث.
أدوات جمع البيانات
في حمع البُاهاث في َرا البدث جم اطخخدام الاطخبُاهاث هأدواث .الاطخبُان الري جم جىشَعه َى
اطخبُان مفخىح واطخبُان مغلمً .خم جلدًم اطخبُاهاث مفخىخت للطالب أزىاء ججازب املىخج ،بِىما ًخم
اطخخدام الاطخبُاهاث املغللت أزىاء عملُت الخدلم مً الصخت بىاططت فسٍم الخبراء.
ثحليل البيانات
البُاهاث التي جم الخصىٌ عليها في َرٍ الدزاطت هي البُاهاث الىمُت والىىعُتً .خم جدلُل
البُاهاث عً طسٍم خظاب الىدُجت .ئحاباث املجُبين التي جم حمعها مً خالٌ الاطخبُاهاث التي أعطُذ
الدزحاث في ول خُاز لإلحابت  ،كبل جدلُل الاطخبُان ًخم حدولتها في شيل حدولي بدُث ًخم الخصىٌ على
عدد الدزحاث التي جم الخصىٌ عليها مً ئحاباث الطالب.
جم جدلُل البُاهاث عً طسٍم خظاب مخىطط اليظبت املئىٍت للخطىاث الشاملت التي جم
الخصىٌ عليها مً الاطخبُان باطخخدام املعادلت الخالُت:
x 100٪

=٪

مالخظاث:
 = ٪اليظبت املئىٍت املخغيرة الفسعُت
 = Fعدد اللُم ليل مخغير فسعي
 = Nمجمىع الىلاط اللصىي
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نتائج ومناقشة
ثحليل البيانات من خبير التحقق من املواد
ً
اطدىادا ئلى هخاةج الخدلم مً صخت املسخلت ألاولى مً املىاد التي خصلذ على دزحت جلُُم مً
املدكم املادي مً  ، )٪68.75( 33وان املىخج في فئت "حُد" .في املسخلت ألاولى مً الخدلم مً الصخت  ،وان
َىان العدًد مً الاكتراخاث للخدظين مً كبل خبراء املىاد  ،وهي جصخُذ جفظيراث املفسداث التي واهذ
غير صخُدت وزابخت ألن العدًد مً الخفظيراث املفسداث واهذ صعبت الفهم .حشير الصىزة ألاولُت ئلى
ً
جددًدا بدُث جيىن الصىزة أهثر
الهُيل العام للمفسداث على حظم خُىان الالفلازٍاث مدل صىزة أهثر
ً
ً
وطىخا للسؤٍت .جم جصخُذ بيُت حملت جفظير املفسداث التي واهذ فىطىي في البداًت وأهثر جبظُطا.
بعد أن كام الباخث بمساحعت ً
بىاء على الىصُدت التي كدمها خبير املىاد في املسخلت ألاولى  ،خصل
الخدلم مً املىاد للمسخلت الثاهُت على دزحت مً جلُُم الخبير املادي  )٪87.50( 42مع فئت "حُد ً
حدا" .في
مسخلت الخدلم مً املسخلت الثاهُت  ،ال جيىن الىصُدت التي ًلدمها الخبير املادي أهثر مً الالشم  ،وَى
اخخُاز واخد فلط مً هفع جفظيراث املفسداث للمفسداث مثل غدة الظم أو مفسداث الظمىم .في املسخلت
الثاهُت مً املصادكت  ،ذهس أن وطاةل إلاعالم واهذ مجدًت لالخخباز.
ً
اطدىادا ئلى اليظبت املئىٍت لصىزة هخاةج الخدلم مً املىاد  ،جىحد مإشساث للجدوي اللغىٍت ،
خُث شادث املسخلت ألاولى ( )٪58.33بيظبت  ٪25بدُث جيىن في املسخلت الثاهُت ( .)٪83.33على مسخلت
مإشس حدوي املدخىي ألاوٌ ( )٪ 78.57بيظبت  ٪ 10.72بدُث في املسخلت الثاهُت ( .)٪ 89.29باإلطافت ئلى
مإشساث الدكت واملىزىكُت في املسخلت ألاولى مع املسخلت الثاهُت  ،ال جىحد شٍادة ألن اللُمت املعطاة في َرٍ
الفئت حُدة ً
حدا .مً بين املإشساث الثالزت التي شهدث شٍادة هبيرة  ،أي مإشس الجدوي اللغىٍت.

صورة  1.4النسبت الوئويت لنتبئج التحقق هن الوواد
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ثحليل البيانات من التحقق من صحة وسائل إلاعالم
ً
واطدىادا ئلى هخاةج الخدلم مً صخت وطاةل إلاعالم للمسخلت ألاولى  ،واهذ الىدُجت التي جم
الخصىٌ عليها مً مدكم الىطاةط  ، )٪60.41( 29ووان املىخج في فئت "حُد" .في املسخلت ألاولى مً
الخدلم مً الصخت َ ،ىان العدًد مً الاكتراخاث للخدظين مً كبل خبراء إلاعالم  ،وبالخددًد على
أشزاز هفاءة الستظُت و هفاءة ألاطاطُت في اللاةمت السةِظُت ً ،خم اطدبداٌ معجم البُىلىحُا اللاةم على
ً
أهدزوٍد بصز "خىٌ" للخطبُم ً
هظسا ألن املىخج الري جم جطىٍسٍ َى معجم لِع وطُطا للخعلم ًفظس
مىطىع الدزاطتً .جب جىبير وعسض شز صغير في الجصء الظفلي مً الصز املىص ى به وجددًد مىكعه في
ً
مظبلا بحجم  14أو  ، 16وٍىص ى
املىخصفًُ .ىص ى باطدبداٌ حجم الخط الري وان بحجم 12
ً
باطخخدام لىن الخط الري وان في ألاصل مشسكا مع خلفُت شاَُت باطخخدام خط داهً .وان امللطع
الصىحﻲ الظابم عبازة عً مىطُلى واخدة فلط  ،وكد أوص ي باطافت أشياٌ مىطُلُت أخسي مثيرة
لالَخمامً .خم اكتراح صىز التراهُب في الالفلازٍاث التي واهذ غير واضخت في الظابم وال ًمىً جىبيرَا
بدُث ًمىً جىبير الصىز دون حغُير شيل الصىزة.
بعد أن كام الباخث بمساحعت بىاء على الىصُدت التي كدمها خبراء إلاعالم في املسخلت ألاولى  ،زم
خصلذ املسخلت الثاهُت مً الخدلم مً وطاةل إلاعالم على  33خبيرا في إلاعالم  ،زم واهذ اليظبت ٪65.75
مع فئت "حُد" .في مسخلت الخدلم مً املسخلت الثاهُت  ،لم ٌعد الىصح الري كدمه خبراء إلاعالم أهثر مً
الالشم  ،وبالخددًد ال جصاٌ َىان صىز غير واضخت ًخم جىطُدها مسة أخسيًُ .لترح أن ًيىن لىن الخط
ً
ً
جىافلا مع الصزٌ .شير شز السمص وشيل الصز ئلى املصٍد مً الابخيازاث لخيىن أهثر
جىاغما على الصز أهثر
ألاكل

حاذبُت.
بعد أن كام الباخث باحساء مساحعت مبيُت على الىصُدت التي كدمها خبراء إلاعالم في املسخلت
الثاهُت .زم خصلذ املسخلت الثالثت مً الخدلم مً وطاةل إلاعالم على دزحت جصيُف مً  45مً خبراء
إلاعالم  ،زم واهذ اليظبت  ٪93.75مع فئت "حُد ً
حدا" .في مسخلت الخدلم مً املسخلت الثالثت لم جىً َىان
اكتراخاث للخدظِىاث امللدمت مً كبل خبراء إلاعالم .لرلً ًلاٌ ئن وطاةل إلاعالم مجدًت إلهخاحها دون
مساحعت.

ً
اطدىادا ئلى اليظبت املئىٍت للصىزة لىخاةج الخدلم مً صخت املىاد َ ،ىان مإشساث على أن

مظهس البرهامج في املسخلت ألاولى ( )57.14 ٪كد شاد بيظبت  ٪10.72بدُث أهه في املسخلت الثاهُت (، )٪67.86
فان َىان شٍادة بيظبت  ٪25في املسخلت الثالثت ( .)٪86 ، 92في مإشس الجىدة  ،شهدث الخلىُت في املسخلت
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ألاولى ( )٪65شٍادة بيظبت  ، ٪5بدُث ازجفعذ في املسخلت الثاهُت ( ، )٪70زم شادث مسة أخسي بيظبت ، ٪25
بدُث جيىن في املسخلت الثالثت ( .)٪95ومً بين املإشسًٍ  ،جىحد أعلى وظبت في مإشساث الجىدة الفىُت.

صورة  1.4النسبت الوئويت لنتبئج التحقق هن الوسبئل

ثحليل بيانات اختبار املنتج
أحسٍذ ججازب حماعُت صغيرة في مدزطت الثاهىٍت الصف العاشس ببرهامج السٍاطُت والعلىم
الطبُعُت مع ما مجمىعه  8طالب خصلىا على  475هلطت بيظبت بلغذ  ٪84.01طمً الفئت الجُدة.
وبالخالي ًمىً اللىٌ أن الىطاةط املظدىدة على معجم أهدزوٍد البُىلىجي مىاطبت لالطخخدام في عملُت
الخعلم.

ً
اطدىادا ئلى جفظير زدود الطالب على مإشساث عسض الىطاةط ٌ ،سجلىن ً .٪82.82خم جظمين

الىدُجت في الفئت املمخاشة  ،ولىنها جدخل أكل وظبت مً حمُع مإشساث ججسبت املىخج .وذلً ألن مجمىعاث
ألالىان املظخخدمت في املعجم أكل ً
جىىعا وأذواق ول طالب مخخلفت ألالىان.
على مإشس طهىلت الاطخخدام ً ،خم جظمين دزحت  ٪ 85.42في الفئت املمخاشة  ،جدخل َرٍ الدزحت
أعلى وظبت مً حمُع مإشساث ججسبت املىخج .وذلً ألن اهخماٌ الصز ومفخاح الجمع طهل الاطخخدام.
باإلطافت ئلى مإشساث فعالُت وطاةل إلاعالم التي خصلذ على دزحت  ٪84.9مشمىلت في الفئت الجُدة
ً
حدا ،جدخل َرٍ املسجبت مسهص زاوﻲ أعلى وظبت مً دزحت مإشس طهىلت الاطخخدام.
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صورة  1.4النسبت الوئويت لنتبئج تجبرة الوجووعبث الصغيرة

أحسٍذ ججازب حماعُت هبيرة في مدزطت الثاهىٍت الصف العاشس ببرهامج السٍاطُت والعلىم
ً
شخصا خصلىا على  1232هلطت بيظبت  ٪85.56طمً
الطبُعُت مع عدد مً الطالب بلغ عددَم 18
الفئت الجُدة .وبالخالي ًمىً اللىٌ أن الىطاةط املظدىدة ئلى معجم ألاخُاتﻲ في أهدزوٍد هي مىاطبت
لالطخخدام في عملُت الخعلمٌ .شخمل الاطخبُان املظخخدم في َرٍ الخجسبت الجماعُت الصغيرة على (أ)
عسض الىطاةط ( ،ب) طهىلت الاطخخدام (ج) فعالُت وطاةل إلاعالم ( ،د) الىفاءة والفعالُت )ٌ( .الفىاةد.
ً
اطدىادا ئلى جفظير زدود الطالب في املسفم ( ، )4خصلذ مإشساث الىفاءة على دزحت .٪83.33
ً
اعخُادا على الصز املىحىد خازج شاشت َاجفه املدمىٌ بىظام أهدزوٍد،
وٍسحع ذلً ئلى أن املظخخدم أهثر
ً
جللاةُا ً
هظسا ألهه ال ًمىً جىصُل الصز امللدم مً
فان الصز املظخخدم ئذا جم اطخخدامه فظُخسج الخطبُم
َاجف أهدزوٍد بمعجم وطاةط كاةم على هظام أهدزوٍد.
على مإشس طهىلت الاطخخدام ًخم جظمين دزحت  ٪86.11في الفئت املمخاشة .على مإشس فعالُت
وطاةل إلاعالم ًخم جظمين دزحت  ٪ 89.35في الفئت املمخاشةَ .رٍ الىدُجت هي أعلى وظبت مً حمُع
ً
مإشساث ججسبت املىخج .اطدىادا ئلى جفظير زدود الطالب في املسفم ( ، )4خصلذ مإشساث الىفاءة على
ً
اعخُادا على الصز املىحىد خازج شاشت َاجفه املدمىٌ
دزحت  .٪83.33وٍسحع ذلً ئلى أن املظخخدم أهثر
ً
جللاةُا ً
هظسا ألهه ال ًمىً
بىظام أهدزوٍد ،فان الصز املظخخدم ئذا جم اطخخدامه فظُخسج الخطبُم
جىصُل الصز امللدم مً َاجف أهدزوٍد بمعجم وطاةط كاةم على هظام أهدزوٍد.
على مإشس طهىلت الاطخخدام ًخم جظمين دزحت  ٪86.11في الفئت املمخاشة .على مإشس فعالُت
وطاةل إلاعالم ًخم جظمين دزحت  ٪ 89.35في الفئت املمخاشةَ .رٍ الىدُجت هي أعلى وظبت مً حمُع
مإشساث ججسبت املىخج.
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على مإشس طهىلت الاطخخدام ً ،خم جظمين دزحت  ٪ 85.42في الفئت املمخاشة  ،جدخل َرٍ الدزحت
أعلى وظبت مً حمُع مإشساث ججسبت املىخج .وذلً ألن اهخماٌ الصز ومفخاح الجمع طهل الاطخخدام.
ً
باإلطافت ئلى مإشس فعالُت وطاةل إلاعالم الخصىٌ على دزحت  84.9في املاةت في فئت حُدة حدا  ،جدخل
َرٍ املسجبت مسهص زاوﻲ أعلى وظبت مً دزحت مإشس طهىلت الاطخخدام .في مإشساث عسض الىطاةط وفىاةد
الخصىٌ على هفع الىدُجت  ،أي  ٪83.34طمً الفئت املمخاشة  ،جيىن َرٍ الدزحت ً
أًظا في املسجبت الثالثت
مً خُث اليظبت املئىٍت بعد دزحت مإشس طهىلت الاطخخدام .عالوة على ذلً  ،خصلذ مإشساث الىفاءة
ً
على وظبت  ٪83.33مشمىلت في الفئت املمخاشة  ،وواهذ َرٍ الىدُجت مخخلفت كلُال بيظبت  ٪1عً مإشساث
ومصاًا عسض الىطاةط  ،ولىنها واهذ في أدوى هلطت مئىٍت ليل مإشساث ججسبت املىخج.

صورة  1.1النسبت الوئويت لنتبئج التجربت الجوبعيت الكبيرة

خاثمة
استنتاج
معجم البُىلىحُا اللاةم على أهدزوٍد على مىاد الالفلازٍاث للطالب مدزطت الثاهىٍت الصف
العاشس ببرهامج السٍاطُت والعلىم الطبُعُت جطىزث خالٌ عدة مساخل بما في ذلً جدلُل الصعىباث
وألاطباب التي ًىاحهها الطالب ججاٍ املىاد الالفلازٍت  ،زم حمع املفسداث في مادة الالفلازٍاث لُخم ئدخالها
في املعجم  ،مما ًجعل جصمُم مدخىٍاث املعجم ختى حرب املظخخدمين ،زم جلىم وطاةل إلاعالم
املخلدمت باحساء الخدلم مً الصخت بىاططت فسٍم مً الخبراء  ،وجىلُذ املىخج ً
وفلا لىصُدت فسٍم
الخبراء وٍخم اخخبازٍ على طالب مجمىعاث صغيرة ومجمىعاث هبيرة.
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جطىٍس املعجم  ،خصلذ على الىدُجت النهاةُت مً فسٍم الخبراء  ،أي خبراء املىاد أحسي الخدلم
مً صخت  2مساث وبعد علد املساحعت على دزحت  42مع وظبت  ٪ 87.50في معاًير حُدة للغاًت .عالوة على
ذلً  ،جم الخدلم مً صخت خبراء إلاعالم زالر مساث  ،وبعد ئحساء الخىلُداث كامىا بدسجُل  45بيظبت
مئىٍت مً  ٪93.75في معاًير حُدة حدا .مً خالٌ َرٍ الاطخجابت الجُدة للغاًت ً ،مىً اطخخدام وطاةل
إلاعالم واخخبازَا على طالب ببرهامج السٍاطُت والعلىم الطبُعُت في املدازض الثاهىٍت مً الصف العاشس
الرًً ًدزطىن مادة الالفلازٍاث.
زم ًخم اخخباز املىخجاث التي جم الخدلم منها ومساحعتها للطالب مدزطت الثاهىٍت الخيىمُت
ً
اطدىادا ئلى هخاةج ججسبت مجمىعت صغيرة على 3طالب
الصف العاشس ببرهامج السٍاطُت والعلىم الطبُعُت.
ببرهامج السٍاطُت والعلىم الطبُعُت في الصف العاشس ،سجلذ املدزطت الثاهىٍت  457بيظبت  ٪84.01في
معاًير حُدة ً
حدا .زم املض ي كدما في ججسبت مجمىعت هبيرة على الطالب ببرهامج السٍاطُت والعلىم
الطبُعُت  1،2،3و  4دزحاث  X12فئت املدزطت الثاهىٍت بيظبت  ٪ 56،85في معاًير حُدة حدا .مً خالٌ
اطخجابت الطالب املمخاشة  ،فان معجم البُىلىحُا اللاةم على أهدزوٍد على املىاد الالفلازٍت للطالب مً
ً
مدزطت الثاهىٍت الخيىمُت الصف العاشس ببرهامج السٍاطُت والعلىم الطبُعُت ًيىن
مجدًا الطخخدامه
وىطط للخعلم في مىطىعاث البُىلىحُا.
اقتراح لالستخدام
ألاوًٌ :مىً الاطخمساز في اطخخدام املىخجاث همعجم بُىلىجي كاةم على  Androidوكادز على
ً
اطخخدامه أهثر جطىزا  ،مثل اللدزة على البدث عً املفسداث باطخخدام الصىث واللدزة على وطع حمل
ً
جللاةُا عىد عدم العثىز على املفسداث.
ئمالةُت
والثاوﻲً :مىً جطىٍس كىامِع البُىلىحُا اللاةمت على أهدزوٍد في املىاد الالفلازٍت على شيل
كىامِع ذاث كىاعد مخخلفت مثل اللىامِع التي حعخمد على ) (IOSواملظخخدمت على الهىاجف املدمىلت
التي جدمل عالمت ) (Appleواللىامِع التي حعخمد على ) (Javaواملظخخدمت في َىاجف هىهُا  ،وطىوﻲ ،
وغيرَا مً الهىاجف املدمىلت بدُث ًمىً اطخخدام َرا املعجم على حمُع أهىاع الهىاجف املدمىلت ،
طىاء إلاصدازاث اللدًمت والجدًدة.
والثالثً :مىً ئوشاء وجطىٍس معجم البُىلىحُا اللاةم على أهدزوٍد على املىاد الالفلازٍت للطالب
مً مدزطت الثاهىٍت الخيىمُت الصف العاشس ببرهامج السٍاطُت والعلىم الطبُعُت للطالب أًظا  ،ألن
املىاد امللدمت في العمم.
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تطوير هعجن بيولوجيب على أسبس أندرويد في الوواد الالفقبريت لطالة هدرست الثبنويت للصف العبشر ببرنبهج الريبضيت
والعلوم الطبيعيت
Dwi Maihidin Pahlepi, Afreni Hamidah, Mia Aina
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