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 امللخصص

بة الصف الخامس األساسي في محمد، براءه محمد طالب. أثر استخدام اآليباد في تحصيل طل
. (المشرف 2016مبحث التربية اإلسالمية واتجاهاتهم نحوه. رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، 

 ).مصطفى انتصار غازيالرئيس: أ.د. عايد حمدان الهرش. المشرف المشارك: د. 
 الخــامس الصــف طلبــة تحصــيل فــي اآليبــاد اســتخدام أثــرهــدفت هــذه الدراســة إلــى استقصــاء 

) طالبــًا 104(نــت عينــة الدراســة مــن تكوّ . نحــوه واتجاهــاتهم اإلســالمية التربيــة مبحــث فــي ألساســيا

 اختيـــارهم تـــمّ  وقـــد ،)طالبـــة 59و طالبـــًا، 45(مـــنهم  ،مـــن طلبـــة الصـــف الخـــامس األساســـي وطالبـــةً 

 :إلـى مجمـوعتينعشـوائيًا  توزيـع الشـعبتـم و  عمـان،/التربـوي الحصـاد مدرسـة مـن القصـدية بالطريقة

مكّونـة األخـرى ضـابطة و  ،اآليبـاددرسـت باسـتخدام  ،طالبًا وطالبـةً  )47(مكونة من هما تجريبية احدإ

 إعـــداد تـــمّ  ،فرضـــيات الدراســـة للتحقـــق مـــنو . درســـت بالطريقـــة االعتياديـــة طالبـــًا وطالبـــة )57(مـــن 

ختبار ٕاعداد او ، برمجية تعليمية لتدريس بعض الموضوعات المقررة من خالل استخدام جهاز اآليباد

 حقــقالت ، وقــد تــمومقيــاس اتجاهــات لقيــاس اتجاهــات الطلبــة نحــو الــتعلم باســتخدام اآليبــاد، تحصــيلال

 ها. وثبات األدوات من صدق

تعـزى لطريقـة فـي اختبـار التحصـيل  وجود فروق ذات داللة إحصـائيةأظهرت نتائج الدراسة 

 داللــة ذات فــروق وجــود د، وعــدمالتــي درســت باســتخدام اآليبــا لصــالح المجموعــة التجريبيــة ،التــدريس

اتجاهات إيجابية لدى  وجود النتائجأظهرت كما الجنس،  لمتغير تبعا التحصيل اختبار في إحصائية

، ستخدام اآليباد في التعليمابطلبة الصف الخامس األساسي الذين يدرسون مبحث التربية اإلسالمية 

لصـف الخـامس األساسـي الـذين يدرسـون فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة ا وجود وعدم

 .ستخدام اآليباد في التعليم تعزى لمتغير الجنسابمبحث التربية اإلسالمية 



 ك 
 

ـــيم فـــي بضـــرورة أوصـــت الدراســـة وفـــي ضـــوء النتـــائج،   االهتمـــام باســـتخدام تكنولوجيـــا التعل

علمــــي عقــــد ورشــــات عمــــل ودورات تدريبيــــة لم، و تــــدريس التربيــــة اإلســــالمية وبخاصــــة جهــــاز اآليبــــاد

وتهيئتها لتكـون  ،االهتمام بالبيئة الصفية، و ومعلمات التربية اإلسالمية لتدريبهم على استخدام اآليباد

 مالئمة لتطبيق التقنيات الحديثة في التدريس ومنها التعليم باستخدام اآليباد. 

 

 

ــة الكلمــات  لتربيــةا مبحــث ،األساســي الخــامس الصــف طلبــة ،تحصــيلال ،اآليبــاد اســتخدام: المفتاحي

 ، االتجاه.اإلسالمية
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Abstract 

Muhamad, Baraa. The Effect of Using The Ipad in The Achievement of 

the Fifth-Grade Students in Islamic Education and Their Attitudes 

Towards It. Master Thesis, Yarmouk University. 2016. (Supervisor: 

Prof. Ayed Al- Haresh, and Dr. Intisar Mustafa). 

 

This study aimed at investigating the effect of using the Ipad in the 

achievement of the fifth-grade students in Islamic education and their 

Attitudes towards It. The study sample consisted of (104) students (45 mail 

& 59 female), who were chosen from Al Hasaad School / Amman. They 

were distributed randomly into two groups: control group (57) studied 

through the normal method, and the experimental group (47) studied 

through Ipad. 

In order to provide answers to the study hypothesis, the researcher used 
an educational software to teach some of the topics scheduled through iPad; 

he also prepared an achievement test and an attitude questionnaire. The 

validity and reliability of the instrument were verified by the suitable 

educational and statistical methods. After analyzing the results by the 

statistical method the findings were: there were statistically significant 

differences in the averages on the achievement test attributed to the group, 

in favor of the experimental group. There were also no statistically 

significant differences on the achievement test due to gender. The study 

found positive attitudes among the fifth grade students who studied with 

iPad, and there were no statistically significant attitudes in the fifth grade 

students who studied with iPad related to gender.  

The study recommended to use educational technology in the teaching 

of Islamic education, particularly the iPad, and holding of workshops and 

training for Islamic teachers to train them on the use of the iPad. The study 


