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  البحثمستخلص 
  

 كمب على اكتساب مهـارات      وأنموذج العصف الذهني    أسلوبثر   أ  :البحثعنوان  
  .األساسية طالب كلية التربية  لدى ،توليد الحلول والتحصيل المعرفي لمادة التاريخ

   
   فراس نبيل محمود شاكر :الباحث 

  
 المتبعة في تدريس    األساليب أن تتحدد مشكلة الدراسة في       :وأسئلتهمشكلة البحث   

 األولى تفعيل دور طالب المرحلة الجامعية في المرحلة         إلى ال تستند     ، مادة التاريخ 
  ، هة المشكالت التعليمية والجامعيـة     الصفة االيجابية في معالجة ومواج     وإعطائه ،
التي قد تصادفه في حياته العملية ، وتحسين تحصيله المعرفي في مادة التـاريخ ،   و

   :اآلتي على السؤال اإلجابةوللتصدي لهذه المشكلة يحاول البحث الحالي 
 كمب في اكتساب مهارات توليد الحلـول        وأنموذج العصف الذهني    أسلوبما أثر   " 

  ؟" لمعرفي لمادة التاريخ والتحصيل ا
  -: ويتفرع من السؤال الرئيس

ما التصور المقترح لدليل إرشادي قائم على أسلوب العصف الذهني وأنموذج            -١
كمب في اكتساب مهارات توليد الحلول لمادة التاريخ في المرحلـة الجامعيـة             

  األولى ؟ 
ـ              -٢ د ما أثر أسلوب العصف الذهني وأنموذج كمب في اكتـساب مهـارات تولي

 الحلول لطالب المرحلة األولى الجامعية في مادة التاريخ ؟ 

ما أثر أسلوب العصف الذهني وأنموذج كمب في التحصيل المعرفي لطـالب             -٣
  المرحلة األولى الجامعية في مادة التاريخ ؟ 

 
 

 أ 



  :نتائج البحث 

   :إلى أشارت
بين متوسـطات درجـات     ) ٠,٠٥( عند مستوى    إحصائية داللة   ذو فرقوجود   •

المجموعـة   (األساسـية كليـة التربيـة     /  قسم التاريخ    األولىب المرحلة   طال
 )عصر الرسالة والخالفة الراشدة   (التي درست مادة التاريخ     و) األولىالتجريبية  

 القبلي والبعدي لمهارات توليد الحلـول  االختبارين العصف الذهني في  بأسلوب
 ألنـشطة اإلرشـادي ل  الـدليل ولمصلحة االختبار البعدي مما يدل على فاعلية     

   العصف الذهني بأسلوبالتاريخية المعدة 
بين متوسط درجات طالب    ) ٠,٠٥( عند مستوى    إحصائية داللة   ق ذو فروجود   •

المجموعـة التجريبيـة     (األساسيةكلية التربية   / قسم التاريخ    – األولىالمرحلة  
  )ةعصر الرسـالة والخالفـة الراشـد      ( التي درست مادة التاريخ     ، و ) الثانية

 القبلي والبعدي لمهارات توليد الحلول ولمصلحة       يننموذج كمب في االختبار   بأ
نموذج األنشطة التاريخية المعدة بأ   االختبار البعدي مما يدل على فاعلية برنامج        

 .كمب 

بين متوسط درجـات    ) ٠,٠٥( عند مستوى    إحصائية داللة   فرق ذو عدم وجود    •
المجموعـة   (األساسـية ية التربيـة   كل/  قسم التاريخ    – األولىطالب المرحلة   

ـ بالطريقة االعتيادية في االختبـارين      التي درست   ) الضابطة ي والبعـدي   القبل
 لمهارات توليد الحلول 

وجود فروق ظاهرية بين متوسط درجات مجموعـات البحـث الـثالث فـي               •
 .االختبارات البعدية لمهارات توليد الحلول 

 تيندرجات المجمـوعتين التجـريبي   بين متوسط إحصائية داللة   وجود فرق ذو   •
 والثانية في االختبار البعدي لتوليـد الحلـول ولمـصلحة المجموعـة             األولى

 أفضليةمما يدل على    ؛   العصف الذهني    بأسلوب التي درست    األولىالتجريبية  
 . كمب في اكتساب مهارات توليد الحلول أنموذج على األسلوبهذا 

ب
 



 األولىط درجات المجموعة التجريبية      بين متوس  إحصائية داللة   وجود فرق ذو   •
والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتوليد الحلـول        ،  ) العصف الذهني (

 أسـلوب  تـأثير    أفـضلية  مما يدل على     األولىولمصلحة المجموعة التجريبية    
 .العصف الذهني من الطريقة االعتيادية في اكتساب مهارات توليد الحلول 

 بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية       ئيةإحصا داللة   وجود فرق ذو   •
والمجموعة الضابطة في االختبـار البعـدي لتوليـد الحلـول           )  كمب أنموذج(

 أنمـوذج  تـأثير    أفضليةمما يدل على    ؛  ولمصلحة المجموعة التجريبية الثانية     
 .كمب من الطريقة االعتيادية في اكتساب مهارات توليد الحلول 

هـي  ،   في اكتساب مهارات توليد الحلول       اجموعات تأثير  الم أفضلوبهذا فإن    •
 تليهـا    ،  العصف الـذهني   أسلوب التي استخدمت    األولىالمجموعة التجريبية   

 كمب ثم تليهـا المجموعـة       أنموذجالمجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت      
 .الضابطة 

وجود فروق ظاهرية بين متوسط درجات مجموعات البحـث الـثالث عنـد              •
 .في التحصيل المعرفي ) ٠,٠٥(وى داللة مست

 متوسط درجات المجمـوعتين التجـريبيتين   بين إحصائية داللة   وجود فرق ذو   •
 والثانية في االختبار التحصيلي المعرفي النهائي ولمصلحة المجموعـة          األولى

 بأسلوب التاريخية المعدة األنشطة مما يدل على فاعلية برنامج   األولى ةالتجريبي
 .هني العصف الذ

 تين بين متوسط درجات المجمـوعتين التجـريبي  إحصائية داللة   وجود فرق ذو   •
 والضابطة في االختبار التحـصيلي النهـائي ولمـصلحة المجموعـة            األولى

 التاريخيـة المعـدة     األنـشطة مما يدل على فاعلية برنامج      ؛   األولىالتجريبية  
 . العصف الذهني بأسلوب

بـين متوسـط درجـات المجمـوعتين         إحـصائية  داللة   عدم وجود فرق ذو    •
 . الثانية والضابطة في االختبار التحصيلي النهائي تينالتجريبي

ج
  



 هي المجموعـة     ،  المجموعات تأثيراً في التحصيل المعرفي     أفضلوبهذا فان    •
 العصف الذهني ، كما ان واقع نتـائج         أسلوب التي استخدمت    األولىالتجريبية  

داللة معنوية بين نتـائج المجموعـة       ق ذات    عدم وجود فر   إلىالدراسة يشير   
 تقـارب   إلى وان هذه النتيجة تؤشر ،   الثانية والضابطة في التحصيل المعرفي    

 . التاريخية المعدة بالطريقتين األنشطةتأثير برنامجي 
 

  : الباحث باالتي أوصى النتائج ءوفي ضو

 العصف الذهني الكتساب    أسلوب التاريخية المعدة في ضوء      باألنشطةاالهتمام   •
 – األولىمهارات توليد الحلول والتحصيل المعرفي لمادة التاريخ في المرحلة          

   .األساسيةكلية التربية / قسم التاريخ 
 .االهتمام بالطلبة المبدعين الذين لديهم القدرة على توليد الحلول وتشجيعهم  •

 العـصف   أسـلوب ضـوء    المعد في    اإلرشادي التي تضمنها الدليل     األنشطةاعتماد   •
 كمب الكتساب مهارات توليد الحلول والتحصيل المعرفـي لمـادة           وأنموذجالذهني  
/  قسم التـاريخ     – األولىلطالب المرحلة   ) عصر الرسالة والخالفة الراشدة   (التاريخ  

  .األساسيةكلية التربية 

   :أهمهاواستكماال للبحث فقد وضع الباحث بعض المقترحات  •
 وعلى مراحل تعليميـة     أخرىة للدراسة الحالية في مواد دراسية        دراسة مماثل  إجراء •

  .أخرى

 العصف الذهني في تكوين االتجاهات نحـو        أسلوب دراسة لمعرفة اثر     إجراء •
 .مادة عصر الرسالة والخالفة الراشدة 

 :  العصف الذهني وهما ألسلوبدراسة موازنة بين تأثير النمطين  •

   .التأمل الفردي ذو االتجاه الجماعي  . أ
جماعة العصف الذهني في التحصيل المعرفي للطلبة فـي مـادة عـصر الرسـالة                 .  ب

 .والخالفة الراشدة 

  د



  ات ـــويـــاحملت
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  -  .العنـــوان 

  -  .اآلية القرآنية 

  -  .الشكر والتقدير 

  أ  . باللغة العربية البحثملخص 

  هـ  .قائمة المحتويات 

  و  .قائمة الجداول 

  ي  .قائمة المالحق 

    اإلنجليزية بالملخص 
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  ١  المقدمــة 

  ٤   البحثتحديد مشكلة 

  ٦  أهداف البحث 

  ٦  أهمية البحث

  ٧  حدود البحث

  ٧   البحثإجراءات

  ٨   البحثمصطلحات

   ����111111א������11111111�א�א���W*/�111111(�א�;1111111א�@?
  ١٣  الدراسات التي تناولت العصف الذهني : المحور األول

  ٢٠  الدراسات التي تناولت أنموذج كمب  : المحور الثاني

  ٢٢  الدراسات التي تناولت توليد الحلول وحل المشكالت  : المحور الثالث

  ٢٦   الدراسات السابقة التعقيب على

ه
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  ٢٨  العصف الذهني :المحور األول 

  ٤٣  أنموذج كمب :المحور الثاني 

  ٤٨  توليد الحلول وحل المشكالت: المحور الثالث 

  ٥٣  التفكير: المحور الرابع 

  ٥٩  مهارات توليد الحلول 

����111وJ�+"א����G111-��دوא��11111�I�W=�1111(�א�
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  ٦٦   وضبطها  البحثبناء أدوات 

  ٦٧  تحديد محتوى الدليل اإلرشادي وتصميم األنشطة 

  ٦٨  )عصر الرسالة والخالفة الراشدة ( بناء االختبار التحصيلي لمادة 

  ٦٨  إعداد جدول المواصفات

  ٧٤  اختبار توليد الحلول للكبيسي والذي تبناه الباحث في بحثه

  ٧٨  إلرشادي الدليل ا
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  ٨٠  تحديد منهج البحث 

  ٨٠  مستلزمات البحث

  ٨٢  )خطط وأنشطة الوحدات ( إعداد الدليل اإلرشادي 

  ٨٤  تحديد مجتمع البحث واختيار العينة 

  ٨٧  ضبط المتغيرات الدخيلة 

  ٩٠   لتوليد الحلول ياالختبار القبل

  ٩٠  فيذ التجربةإجراءات تن

  ٩٣  االختبار التحصيلي النهائي لمادة عصر الرسالة والخالفة الراشدة 

  ٩٤  تطبيق االختبار البعدي لتوليد الحلول 

و
 



  ٩٤  وتفسيرهاعرض وتحليل نتائج الدراسة إحصائيا 
  ١١٠  االستنتاجات 

  ١١١  التوصيات 

  ١١٢  المقترحات

  ١١٣  المصادر العربية 

  ١٢٣  ة المصادر األجنبي

  
  

ز
 



  داول ــــاجل

�א	��	�ل �� ����א	� �

  ٦٧  الدروس المتضمنة للدليل اإلرشادي  )١(جدول 

  ٧٠  جدول المواصفات  )٢(جدول 

  ٨٣  .التصميم التجريبي للبحث   )٣(جدول 

  ٨٥  تفاصيل عينة البحث   )٤(جدول 

  ٨٦  .تكافؤ عينة البحث في متغير العمر الزمني   )٥(جدول 

  ٨٧  نة البحث في متغير الذكاء تكافؤ عي  )٦(جدول 

  ٨٩  توزيع ساعات الحصص لمادة التاريخ لمجموعات البحث الثالث  )٧(جدول 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الختباري توليد الحلول القبلـي           )٨(جدول 
وداللة الفرقو للمجموعة التـي درسـت بأسـلوب         ) ت(والبعدي وقيمة   
  ) ريبية األولى المجموعة التج( العصف الذهني 
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المتوسط الحسابي واإلنحرافي المعياري الختباري توليد الحلول القبلـي           ) ٩(جدول 
بـأنموذج  ، وداللة الفروق للمجموعة التي درسـت    ) ت(والبعدي وقيمة   

  ) .المجموعة التجريبية الثانية  ( كمب
٩٦  

 الحلـول القبلـي     المتوسط الحسابي واإلنحراف العياري الختباري توليد       ) ١٠(جدول 
، وداللة الفروق للمجموعة التي درسـت بأسـلوب         ) ت(والبعدي وقيمة   
  ) المجموعة الضابطة ( العصف الذهني 

٩٧  

تحليل التباين األحادي ومجموع المربعات ومتوسط المربعـات والقيمـة          )١١(جدول 
  .الفائية لمجموعات البحث في اختبار توليد المحلول 

٩٨  

المحسوبة والجدولية للمقارنة بين متوسط درجات الطلبة       )  توكي   (قيمتا    )١٢(جدول 
للمجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في االختبـار البعـدي لتوليـد           

  . الملحلول 
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 الطلبة للمجمـوعتين    المحسوبة والجدولية بين متوسط درجات    ) توكي  ( قيمتا    )١٣(جدول 
  .ار البعدي لتوليد الحلول التجريبيتين األولى والضابطة في االختب

١٠٠  

المحسوبة والجدوليـة بـين متوسـط درجـات الطالبـة           ) توكي(قيمتا    ) ١٤(جدول 
للمجموعتين التجريبية األولى والضابطة في االختبـار البعـدي لتوليـد           

  .الحلول 
١٠١  

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لـدرجات مجموعـات البحـث            ) ١٥(جدول 
  تبار التحصيلي النهائي الثالث في االخ

١٠٤  

نتائج تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق بين درجـات طلبـة              ) ١٦(جدول 
  .مجموعات البحث الثالث في االختبار التحصيلي النهائي 
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المحسوبة والحرجة للمقارنة بين متوسط درجات الطلبة       ) شيفيه  ( قيمتا    ) ١٧(جدول 
  .ين األولى والثانية في اختبار التحصيل النهائي للمجموعتين التجريبيت

١٠٦  

المحسوبة والحرجة للمقارنة بين متوسط درجات الطلبة       ) شيفيه  ( قيمتا    )١٨(جدول 
  .للمجموعتين التجريبيتين األولى والضابطة في اختبار التحصيل النهائي 

١٠٦  

توسط درجات الطلبة   المحسوبة والحرجة للمقارنة بين م    ) شيفيه  ( قيمتا    )١٩(جدول 
  .للمجموعتين التجريبيتين الثانية  والضابطة في اختبار التحصيل النهائي 
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  ١٢٥  أسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحث في إجراءات البحث   )١(ملحق 

رسـالة والخالفـة    عصر ال ( لمادة  ) المعرفة المسبقة   ( االختبار القبلي     )٢(ملحق 
  .وفقا لمتطلبات أنموذج كمب ) الراشدة 

١٢٦  

عصر الرسالة والخالفـة    ( االختبار التحصيلي الذي أعده الباحث لمادة         )٣(ملحق 
  ) الراشدة 

١٣٤  

  ١٤١  اختبار توليد الحلول   )٤(ملحق 

عـصر الرسـالة    ( الدليل اإلرشادي لكراسة األنشطة في مادة التـاريخ           )٥(ملحق 
  .كلية التربية األساسية / لطلبة المرحلة األولى ) فة الراشدة والخال

١٤٥  

  ٢٣٩  .أعمار طلبة مجموعات البحث محسوبا باألشهر   )٦(ملحق 

اختبـار  ( درجات اختبار القدرة العقلية لطلبة مجموعات البحث الثالث           )٧(ملحق 
  )رافن 
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 العصف الذهني وتطوره التاريخي -
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   حل المشكالت إستراتيجيةمفهوم  -

  حل المشكالت في الدراسات االجتماعية إستراتيجيةم  استخداأهمية -

 متطلبات مهارة حل المشكلة  -

  حل المشكالتبإستراتيجية للتدريس اإلجرائيةالخطوات  -
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   تعليم التفكير أهمية -

 مهارات التفكير الفرعية  -

 ار المعرفيالتفكير ومحتوى مناهج الدراسات االجتماعية في عصر االنفج -

 مكونات القدرة على التفكير  -

  أساليب تعليم حل المشكالت وتوليد الحلول  -

  لدى الناشئةوتوليد الحلولدور المعلم في تنمية القدرة على التفكير  -

  



  

        

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @
@ @
@ @

@õbäipaë†cbèĐjšë@ò�aŠ‡Ûa@@ @
  
  

 

 .  وضبطها البحثبناء أدوات  �

رسـالة  عـصر ال  ( بناء االختبار التحصيلي لمـادة       �

 . )والخالفة الراشدة 

  . جدول المواصفاتإعداد  �

 . اختبار توليد الحلول  �

 . تحديد أساليب التقويم  �

  . الدليل اإلرشادي  �
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 منهج البحث �

  مستلزمات البحث  �

 . مجتمع البحث واختيار العينة  �

 . تكافؤ مجموعات البحث  �

  . ضبط المتغيرات الداخلية �

 . االختبار القبلي لتوليد الحلول  �

 . إجراءات تنفيذ التجربة  �

ـلوب العـصف الـذهني للمجموعـة            �                  إجراءات تقديم المادة العلمية بأس

  . التجريبية األولى 

إجراءات تقديم المادة العلمية بأنموذج كمب للمجموعة التجريبية         �

 . الثانية 

 . تقديم المادة العلمية بالطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة  �

 . تطبيق االختبار البعدي لتوليد الحلول  �

 . الوسائل االحصائية  �

 .  وتفسيرها إحصائيا البحثعرض وتحليل نتائج  �

 . االستنتاجات  �

 . التوصيات  �

  . المقترحات  �
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 الباحث الباحث لمادة عصر     أعدهاالختبار التحصيلي الذي     �

  الرسالة والخالفة الراشدة

ــة لفقــرات  �         جــدول مــستوى الــصعوبة والقــوة التمييزي

  االختبار التحصيلي 

 والثاني لحساب ثبات    األول االختبارين   درجات الطلبة في   �

 االختبار لمـادة عـصر الرسـالة        إعادةاالختبار بطريقة   

  والخالفة الراشدة 

      فقــرات االختبــار التحــصيلي لمــادة عــصر الرســالة  �

  والخالفة الراشدة 

 الطلبة عن االختبار التحصيلي النهـائي       إجاباتاستمارة   �

  لمادة عصر الرسالة والخالفة الراشدة 

درجات طلبة مجموعات البحـث الـثالث فـي االختبـار            �

 التحصيلي النهائي لمادة عصر الرسالة والخالفة الراشدة 
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فقرات اختبار مهـارات توليـد الحلـول للكبيـسي           •

   الثالثوالمكيف من قبل الباحث لمجموعات البحث

  .د الحلولاستمارة تصحيح فقرات اختبار تولي •

درجات الطلبـة فـي االختبـار القبلـي والبعـدي            •

 لمجموعات البحث الثالث في اختبار توليد الحلول 
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نسان هي قدرته على التفكير، وهذه      لإلبرز السمات التي منحها اهللا تعالى       ألعل  
، من حضارة وتكنولوجيا ونظم متطورة اإلنسان لما هو فيه أوصلت التي    هي القدرة

قدرة التلميذ أو الطالب السوي الفكرية تنمو مـع         فأن    والعلمية ومن الناحية التربوية  
علـم  ية التي يمر بها وتكمن براعة الم       ومع تنوع الخبرات التعليم     ، مرتقدمه في الع  

 فهـو أسـلوب      ،  العصف الذهني  أحدها بعدة طرق    للطلبةفي كيفية تنمية القدرات     
، الذي يساعد على توليد األفكار الجديدة كحلول للمشاكل المعينة          ،  استمطار األفكار   

ى باهتمام المربين لتنمية التفكير     التي تحظ  األساليب هذا األسلوب من أكثر      وأصبح
 العلـوم اإلبداعي وحل المشكالت في معظـم المـواد الدراسـية السـيما دروس              

ـ            ، االجتماعية ، ا لما تحفل به من مشكالت اقتصادية وسياسية واجتماعيـة وغيره
فأصبح من الواجب تدريس الطلبة علـى مواجهتهـا، لـذلك تـسعى المجتمعـات         

 في التقدم واالزدهار ومـن بـين        أمالً،  ا وحضارتها   المعاصرة إلى تحسين ثقافته   
األمور األساسية لعمل ذلك هو تطوير المصادر البشرية المتمثلة في جميـع فئـات      

ولية ئالمجتمع، والنظام التعليمي يعد القاعدة األساسية لذلك التطوير، إذ تقع عليه مس           
 والتحقق مـن تفعيـل   تفعيل دور الطالب البد من ، لذلك    إنماء الحضارة إلى األمام   

 إلى  و لطرق التعليم والتي تصب    األمثل وذلك من خالل التطوير       ، دور المادة العلمية  
 أيجـاد  الطالب إلـى     إيصال في   أمكانت في التحصيل    سواء أ تحقيق أفضل النتائج    

الحلول للمشكالت التعليمية التي تواجهه في مرحلة االكتساب حيث يرى البـاحثون            
 بالممارسـة   وأجادتهـا  حل المشكالت عملية يمكـن تعلمهـا         أنفي مجال التفكير    
 من الميادين الرئيسة في بـرامج التعلـيم         تعد المواد االجتماعية    فإنوالتدريب، لذا   

 وأهـدافها من حيث محتويات هذه المـواد       ،  وهذا الميدان فريد في بابه      ،  المختلفة  
الصحيح لها يعـد ذا  ن التعليم  إتنصب بشكل مباشر على الناس وعالقاتهم ومن ثم ف        

ن أساليب وطرق التدريس الجيدة لهـا       إ على حد سواء، ف    واألفرادنفع عام للمجتمع    

—ÐÛa��@Þëþa@Ý  
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 إلى  بالطالباعتنينا باختيارها يؤدي هذا     فأننا إذ   ،  األثر الكبير في العملية التربوية      
  ، اكتساب المعلومات والمهارات واالتجاهات والقيم والميول وأساليب التفكير السليم        

 واالجتماعيــة               عده علــى النمــو الــشامل فــي جميــع جوانبــه النفــسيةويــسا
  .والجسمية والعقلية 

اختيار األسلوب لتدريس موقف تعليمي أو مادة تعليمية يعد الحجر األساس و
وهـو  ،  ، ومن هذه األساليب أسلوب العصف الذهني          المنشودة أهدافهالبلوغ المادة   

ويتم ،   حول موضوع معين     اإلبداعيةز وتوليد األفكار    جل تحفي أأسلوب يستخدم من    
 قـوة   العصف الذهني التي تهدف إلـى توظيـف       ) جلسات(عن طريق االجتماعات  
 مهارة حل المشكلة تتصف بأنهـا مهـارة         أنحيث  ،   طلبةالتفكير الجماعية لكل ال   

    تجعل الطالب المتعلم يمارس دور ا يكون فيه فاعالً   ا جديد ـ    ومنظم  أنا  ا لخبراته كم
 مظهر من مظاهر التحديات التي ظهرت على الساحة التربوية منـذ وقـت              اإلبداع
 فهو يستهدف صناعة البشر على نحو يجعل منهم صـانعي حـضارة تفيـد              ، بعيد

  .البشرية جمعاء ومن هنا ظهر المفكرون والمبدعون 

 كيانها ووجودها علـى خريطـة       أنقد أدركت الدول المتقدمة منذ زمن بعيد        و
دم والرفاهية لتقديم اإلبداعات بكل أشكالها ومن هنا كان االهتمام بالتربية وتكنولوجيا            التق

 ولكنها قديمة قدم اإلنسان      ، التعليم التي هي ليست وليدة العقد األخير من القرن العشرين         
 مـن    بـه  فعندما ظهر اإلنسان على ظهر األرض تعلم كيف يتعامل مع كل ما يحـيط             

 المحاولة والخطأ، ومن هنا فان تكنولوجيا التعليم في ابـسط    موارد وظواهر عن طريق   
  ،  لتكون في مستوى التطبيق والممارسة      ، معانيها هي نقل فكرة من مجرد كونها فكرة       

 فقد كشفت البحوث     ، ولعلنا نالحظ التطور الهائل الذي طرأ على عملية التربية والتعليم         
بعد لذلك بـرزت الحاجـة إلـى        ،  اتهم  العلمية عن قدرات معينة ألبناء لم تستثمر قدر       

ا داخل المنظومة التعليمية يتالحمان     ا فرعي  ليكون بطبيعة الحال نظام     ؛ تكنولوجيا التعليم 
وذلـك   ، ربوية المنـشودة   حقيقية لتحقيق األهداف الت    أداةا بحيث تكون التكنولوجيا     مع 
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ا ا تماشـي  عله ايجابي  الدراسات السابقة على تفعيل دور الطالب وج       تأكيديتضح من خالل    
مع التطور الحاصل في العملية التعليمية والتربوية التي سعت إلى ذلك من خالل تطبيق              

)  ٢٠٠٢ عبد الرازق سـويلم      ( لتحقيق ذلك كما في دراسة       ،نماذج وتكنولوجيا التعليم  
أثر التفاعل باستخدام العصف الذهني والسعة العقليـة        (  التعرف على    إلىوالتي هدفت   

 والتحصيل لدى تالميـذ     أالبتكاريتدريس العلوم على تنمية عمليات العلم والتفكير        في  
والتي هدفت إلى معرفـة    ) ٢٠٠٤الجبوري  (  وكذلك دراسة     ، اإلعداديالصف الثاني   

 تنميـة مهـارات الطلبـة للتفكيـر الناقـد           التعليم في اثر استخدام أساليب وتكنولوجيا     
 ومـن النمـاذج التعليميـة        ، النهـائي للطلبـة   من خالل قياس التحصيل      واالبتكاري
 وهو مجموعة من اإلجراءات التي تـستخدم فـي المواقـف             ، )أنموذج كمب (األخرى
يجابي لتحقيق   والتي تساهم في تفعيل دور الطالب اإل        ، وفق خطوات متسلسلة   التعليمية

والمتمثلة في   أهمية البحث الحالي     تأتياألهداف المنشودة من المادة التعليمية ، ومن هنا         
 أن والذي له من المميزات التي تساعد الطالب علـى   ،تخدام أسلوب العصف الذهني اس

  ، ن يبرز وجهات نظر متعددة حول فكرة واحدة       ا وأ ا حيوي ا صفي يبني الثقة ويوجد مناخً   
        حد أساليب حل المشكالت   ا أ وكذلك يشجع الطلبة على المشاركة والتفاعل ، وهو أيض ،

مب فهو يعد من النماذج التي تهدف إلى استخدام نظريات تعليمية إضـافة             أما أنموذج ك  
ه ومكوناته فضال عن ذلك يجنـب  ئإلى انه يقوم على أساس العالقات المتبادلة بين أجزا  

ويتبع خطوات علمية منهجيـة مـن       ،   من الفوضى العشوائية     كثيرا الوقوع في    المعلم
 من الدراسـات    كثير وقد أكدت على ذلك       ، حيث األهداف والوسائل التدريسية المناسبة    

 التربوية وتحقيق   ةتطوير العملي مت هذا األنموذج بهدف     والبحوث التطبيقية والتي استخد   
والتي هدفت إلى التعـرف علـى       ) ٢٠٠٧ كمبش(  كما في دراسة    ، األهداف المنشودة 

 ،  فاعلية أنموذج كمب في التحصيل المهاري والمعرفي في درس التربيـة الرياضـية            
 والتي استخدمت أنموذج كمب في التدريس للتعرف         ، ) ٢٠٠٥ خضير (وكذلك دراسة   

  . في التحصيل واكتساب الخبرات التعليمية أثرهعلى 
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 ال تستند إلى تفعيل  ، األساليب المتبعة في تدريس مادة التاريخأنالحظ الباحث 
ا من  ا مستقبلي  لتهيئته ليكون معلم    ؛ األولىدور طالب المرحلة الجامعية في المرحلة       

 يكون له األثر الكبير فـي معالجـة ومواجهـة المـشكالت التعليميـة               أنالممكن  
واالجتماعية التي قد تصادفه في العملية التربوية من خالل أعطائه الصفة االيجابية            

ى دراسـات   بالمشكلة تم االطالع عل   وتعزيزاً لشعور الباحث    ،  في العملية التعليمية    
من مشكالت العصر في تهيئـة      المشكلة قيد البحث الحالي باعتبارها      تناولت  سابقة  

وهذه الدراسات عرضت جوانب مشابهة ومغايرة لتحسين العمليـة         ،  معلم المستقبل   
 إلـى استطالعية هـدفت    بدراسة   كذلك قام الباحث      ، التربوية وتفعيل دور الطالب   

 ، باسـتخدام     المطروحة قيد البحث الحـالي      تماس مباشر مع المشكلة    إلىالوصول  
الذي قام بتقنينه علـى البيئـة الجامعيـة         للكبيسي  ) توليد الحلول (  اختبار مهارات 

 الدراسـة  تبين من ٦٠ الجامعية مؤلفة من  األولىواختيرت عينة من طلبة المرحلة      
ق في   العينة من ناحية الوقت المستغر     ألفراداالستطالعية وضوح االختبار وفقراته     

دقيقة وبمتوسـط   ) ١٣-٩( على فقرات االختبار في مدة زمنية تتراوح بين          اإلجابة
 واضحا فـي مهـارات توليـد الحلـول          وكذلك تبين أن هناك ضعف    دقيقة  ) ١١(

وكذلك وجود ضعفا فـي التحـصيل   ) المرونة ـ الطالقة ـ األصالة   ( المتضمنة 
كيداً تائج استشف الباحث تأ   ومن هذه الن  المعرفي والذي يشمل أغلب مستويات بلوم       

مقارنة بالتطور الكبير الذي حدث في مجال التربية ال بـد لهـذا             لشعوره بالمشكلة   
التطور من انعكاسات ايجابية في العملية التعليمية وما يتصل بهـا مـن فعاليـات               

 االتجاهات ذيونشاطات تربوية تهدف إلى تنمية قدرات الطالب على التفكير المرن    
والذي يتميز بإنتاج معلومات جديدة وحلول متنوعة للمشكالت تتمثل في           ،المتعددة  

ن يكـون  أ وتفعيل دور الطالب ب    ، )توليد الحلول ( تتيح اكتساب مهارة     التيمواقف  ال
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 لتتوفر له    ؛ له دور في تلك العملية التعليمية من خالل اشتراكه بشكل مباشر وفعال           
 وتنميـة قدراتـه اإلبداعيـة       والمعلم ، الفرصة لطرح األفكار والتواصل مع المادة       

وبمـا  وإسهامه في العملية التربوية لتحقيق اكبر قدر ممكن من األهداف المنشودة            
 على تحصيل الطلبة في مادة التاريخ ، لذا ارتأى الباحـث اسـتخدام              إيجاباًينعكس  

  منه بأنها ستسهم في تحسين قدرات طلبة الجامعة وسـيعتمد          إيمانًا هذين األسلوبين 
  : في حل مشكلته وهو اآلتي عن السؤال اإلجابةالباحث 

 العصف الذهني وأنموذج كمب في اكتساب مهارات توليد الحلول أسلوبما أثر 
  والتحصيل المعرفي لمادة التاريخ ؟

@ @åß@ÊŠÐníë�îöŠÛa@Þaû�Ûa@@òÜ÷�þa@òîmŁaZ@@@

موذج ما التصور المقترح لدليل إرشادي قائم على أسلوب العصف الذهني وأن           -١
كمب في اكتساب مهارات توليد الحلول لمادة التاريخ في المرحلـة الجامعيـة             

  األولى ؟ 
ما أثر أسلوب العصف الذهني وأنموذج كمب في اكتـساب مهـارات توليـد               -٢

 الحلول لطالب المرحلة األولى الجامعية في مادة التاريخ ؟ 

ما أثر أسلوب العصف الذهني وأنموذج كمب في التحصيل المعرفي لطـالب             -٣
  المرحلة األولى الجامعية في مادة التاريخ ؟ 
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  @ïÛb§a@szjÛa@Ò†èíµgZ@@@

تنمية مهارات توليد الحلول لمادة التاريخ في وحدة عصر الرسالة والخالفـة             -١
من موضوعات الكتاب المنهجي    الراشدة باستخدام دليل إرشادي يتضمن جزء       

   .للمادة العلمية وتهيئته على شكل أنشطة
تنمية التحصيل المعرفي لمادة التاريخ في وحدة عـصر الرسـالة والخالفـة              -٢

 . الراشدة باستخدام دليل إرشادي 

�����
�������א���W� �

  @åß@ý×@†îÐm@æc@ò�a‰†Ûa@êˆ�@åØ¹@Z@@

ة في الجامعة على اعتمـاد األسـاليب        إذ تساعد هذه الدراسة األساتذ     : األستاذ -١
التعليمية الفعالة وتضمينها األنشطة المختلفة التي تسهم فـي تحـسين عمليـة             

  .التدريس وتنمي مهارات الطلبة 
تسهم هذه األساليب في تنمية قدرات الطلبة في مواجهـة المـشكالت             : الطالب -٢

فضالً عن تحـسين    الجامعية التي تواجههم ، وذلك بإيجاد الحلول المناسبة لها          
  .مستواهم المعرفي في مادة التاريخ ، وتجعلهم أكثر ميالً نحو هذه المادة 

������
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بين متوسط درجات طلبة مجموعات     ) ٠,٠٥(ال يوجد فرق معنوي عند مستوى داللة        . ١
  .الحلول  والبعدي في اكتساب مهارات توليد  القبليينالبحث الثالث في االختبار
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بين نتائج طلبـة مجموعـات      ) ٠,٠٥(د فرق معنوي عند مستوى داللة       ال يوج . ٢
  .البحث الثالث في االختبار البعدي في اكتساب مهارات توليد الحلول 

بين متوسط درجات طلبة مجموعات     ) ٠,٠٥(ال يوجد فرق معنوي عند مستوى       . ٣
   .النهائي المعرفي ألتحصيليالبحث الثالث في االختبار 

�����
��W$�ود�א �
  .التربية األساسية  في كليةطلبة قسم التاريخ للمرحلة األولى : المجال البشري
  . قسم التاريخ-جامعة ديالى/كلية التربية األساسية : المجال المكاني

وهـي مقـررات    ،  الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشـدة          :كتابالمفردات  
   .األولىالمرحلة / سم التاريخ  قاألساسيةوزارة التعليم العالي لكليات التربية 

��%&������'�������������
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لقياس تأثير المتغيـرات التجريبيـة        التجريبي  شبه استخدم الباحث المنهج    
في اكتـساب مهـارات توليـد الحلـول         )  كمب وأنموذجالعصف الذهني    أسلوب(

 يناختباروالتحصيل المعرفي في مادة التاريخ على عينة الدراسة ، وتم ذلك بتطبيق   
 لقياس مهارات توليد الحلول واختبار تحصيل معرفي نهائي في مادة            ؛ قبلي وبعدي 

  ) .عصر الرسالة والخالفة  الراشدة(التاريخ 

��Wא
��������������+*!א(א)�� �
@ @òibufiÛ@åÇ@paìĐ¨a@ÕÏë@ïÛb§a@szjÛa@püúb�m@òîmŁaZ@@@

             خ وحـدة   إعداد دليل إرشادي على شـكل أنـشطة لتـدريس مـادة التـاري              )١
باستخدام الطرق التي تم اختيارها وذلـك   ) عصر الرسالة والخالفة الراشدة     ( 

 :من خالل تحليل 

  .وتوليد الحلولالدراسات السابقة في مجال العصف الذهني وأنموذج كمب  -
 .كتاب التاريخ المقرر على المرحلة الجامعية األولى قسم التاريخ  -
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  : وقد شمل الدليل ما يأتي 
  .المعرفية والمهارية والوجدانية األهداف السلوكية   -أ
 .محتوى المادة العلمية  -ب

 .رض الدليل في صورة أنشطة  ع-ج

إعداد اختبار تحصيلي في مادة التاريخ لوحدة عصر الرسالة والخالفة الراشدة            )٢
 .صدقه وثباته  والتأكد من 

 .ة تطبيق االختبار على عينة من طالب المرحلة الجامعي )٣

 .تطبيق اختبار توليد الحلول للكبيسي ورصد النتائج وتحليلها  )٤

 .تطبيق أنشطة الدليل على عينة البحث الحالي  )٥

 . وتوليد الحلول ألتحصيليإعادة تطبيق كل من االختبار  )٦

 .رصد النتائج وتحليلها  )٧

  .تقديم التوصيات والمقترحات  )٨

�����
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QM@lìÜ�þa@Technique@Z@@
@@

       بأنـه الطريقـة العلميـة المتبعـة فـي          ) : ١٩٩١محمد، ومجيد،   (عرفه   -
  )٥١، ص١٩٩١محمد، ومجيد (          .حل المشكالت

 . بأنه النمط التدريسي الذي يفضله معلم ما) : ٢٠٠٠جامل، (عرفه  -

  )١٧، ص٢٠٠٠جامل (
بأنه مجموعة من اإلجراءات والتدابير     ) : ٢٠٠١الخوالدة ، يحيى،    (عرفه   -

 الذي يسلكه المعلم في عملية التفاعل المتبادل بينه وبين المتعلمين        أو المسار 
 المعلم الكتـساب الطلبـة بالمعـارف        يهيئهاوعناصر البيئة المختلفة التي     
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         والمعلومات والخبرات والمهارات واالتجاهات في مـدة زمنيـة محـددة           
  )٥٤٩ ، يحيى، ،ص٢٠٠١الخوالدة (           .وهي الدرس

بأنه مجموعة من الطرائق، وخطوات العمل التي  ) : ٢٠٠٢حيلة ،   ال(عرفه   -
يقوم بها األفراد أو تستعمل بها المـواد التعليميـة واألجهـزة التعليميـة              

 والتسهيالت التعليمية حتى يصل المحتوى أو الرسالة التعليمية إلى المتعلم                  

  )١٩٣، ص٢٠٠٢الحيلة (


45�23א�01א
/	!�����.�א�*�������!W� �

هو المسار الذي يتبعه المعلم عند تدريسه المادة العلمية لطلبـة المرحلـة             
  . األولى قسم التاريخ لتحقيق خطوات العصف الذهني وأنموذج كمب

RM@�çˆÛa@Ñ–ÈÛa@Brain stormingZ@@@

بأنه إصدار األفكار التي تـرد إلـى        ) : ١٩٩٥قطامي، وآخرون،   (عرفه   -
 ) .           ط ، أو حصرالذهن من دون كف، أو ضب

 )٣٠٨، وآخرون، ص١٩٩٥قطامي (

بأنه نمط من التفكير النـشط ينقـل        ) : ٢٠٠٠، ويوسف،   ألحصري(عرفه   -
رتيب للمعلومات التـي يـسيطر      تربيتنا التقليدية من أساليب الحفظ اآللي ال      

القول اللفظي إلى مستويات أرقى من التفكير المبدع في هذا العـصر           عليها  
  )١٦٢، ويوسف، صألحصري(.              علوماتمت فيه المتراك الذي

بأنه عملية توليد العديـد مـن األفكـار أو          ) : ٢٠٠٠أبو سرحان،   (عرفه   -
الحلول لمشكلة معينة بحيث يطلب المعلم مـن طالبـه أن يقـدموا أو أن               

 .د في حل هذه المشكلة يقترحوا اكبر عدد ممكن من األفكار التي تساع

  )١٢٢-١٢١، ص٢٠٠٠أبو سرحان (
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بأنه محاولة جمع األفكار حـول      ) : ٢٠٠٤عاشور، وعبد الرحيم،    (عرفه   -
علم موضوع معين أقصى طاقة ممكنة ، ويأتي من خالل إثارة الدافعية للمت           

 .   بالموضوعة الخاصاألفكاروتحفيزه على استخراج 

 )٢٩٧، ص٢٠٠٤عاشور ، وعبد الرحيم(
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العصف الذهني هو احد أساليب تحفيز التفكير واإلبداع والتي تؤدي إلـى            
  .توليد الحلول للمشكالت التي تواجه الطالب في العملية التعليمية 

SM@kà×@x‡ì��¸c@@Z@@

بأنه مجموعة من اإلجراءات التي تستخدم في مواقف التعلـيم ،            : عرفـه كمب  -
ات واألهداف العامة ، خصائص الطالب،      الموضوع(وفق خطوات متسلسلة ، وهي      

أهداف التعلم، محتوى الموضوع، االختبار القبلي ، فاعلية ومـصادر التـدريس،            
، وتكون هذه الخطوات مرنة ، وال يمكن تقديم خطـوة           ) الخدمات المساندة، التقويم  

     على أخرى أو تعديلها بهدف تحقيق نواتج مرنة أفـضل فـي العمليـة التعليميـة                
  )٢٣ ، ص ٢٠٠٧،كمبش (           .                        الطلبةلدى 

�8�����Wא
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هو مجموعة اإلجراءات التي يمارسها أستاذ المادة داخل غرفة الصف فضال عـن             
) خطوات األنموذج   ( إعداد الخطط التدريبية على وفق خطوات متتابعة ومتسلسلة         

  . مبين في تعريف أنموذج كمب لتحقيق أهداف الدرس كما 
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TM@ÞìÜ§a@†îÛìm@Generation of SolutionZ@@@
  :عرف مصطلح توليد الحلول بتعريفات عدة منها

هو ما يسمى بالمخزون المعرفي الذي يسهل استدعاؤه واستخدامه وتوظيفـه               " 
  )١٩، ص٢٠٠٦رحمن طارق عبد ال(                ".  للوصول إلى حل للمشكلة

بأنه عملية تجميع المعلومات وقراءة كـل مـا    ) : ١٩٩٩دي بونو،   (عرفه   -
 .       يتوفر من معلومات حول المشكلة إليجاد حل لها 

  ) ٩٨ ، ص ١٩٩٩أبوت وأخرون (
بأنه عملية مركبة تتـضمن اسـتخدام معظـم         ) : ٢٠٠٢جروان،  (عرفه   -

منهجية محددة بهدف التوصل    مهارات التفكير وفق خطوات منطقية متعاقبة       
إلى أفضل الحلول للخروج من مأزق أو وضع مغلق باتجاه وضع مطلوب            

  )٢٩، ص١٩٩٩جروان فتحي (          .أو مرغوب 
بأنه الحلول االفتراضية وهي عادة تـستند علـى         ) : ٢٠٠٦طارق،(عرفه   -

بعض األدلة المنطقية الظاهرة أو المتضمنة في المـشكلة وتـرتبط قيمـة             
 .  لتي يتوصل إليها الطلبة بغية المعرفة والخبرات لديهمالحلول ا

  )٢٨ ، ص٢٠٠٦طارق (

���א?�3ل��
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قدرات عقلية متمثلة بالطالقة والمرونة واألصالة يوظفها طلبة مجموعـات            
  .البحث الثالث ؛ لتكوين حلول كمية ونوعية ومبتكرة لحل المشكالت التي تواجههم 

UMznÛa@@Ýî–AchievementZ@@@

بأنه القدرة الحاصلة على أداء المهام المدرسية وقد تكون         ) : دسوقي(عرفه   -
  )٤٧دسوقي،ب ت، ص(.            عينة عامة أو خاصة بمادة دراسية م
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بأنه درجة االكتساب التي يحققها فرد ، أو مستوى         ) : ٢٠٠٠عالم،  (عرفه   -
سية أو مجـال تعليمـي أو       النجاح الذي يحرزه أو يصل إليه في مادة درا        

  )٣٠٥، ص٢٠٠٠عالم (              .تدريبي معين
بأنه محصلة ما يتعلمه الطالب بعد مرور مـدة         ) : ٢٠٠٣أبو جادو، (عرفه   -

زمنية معينة ويمكن قياسه بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار           
 ، وذلك لمعرفة مدى نجاح اإلستراتيجية التي يضعها ، ويخطط           ألتحصيلي

        لها المعلم ليحقق أهدافه ، وما يصل إليه الطالـب مـن معرفـة تتـرجم                
  )٤٢٥ ، ص٢٠٠٣أبو جادو(         .            إلى درجات 
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هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب في المرحلة األولى الجامعيـة ،             
بل أستاذ المادة أثناء مـدة التجربـة فـي          والذين سيتم تدريسهم مادة التاريخ من ق      

  . المعد لهذا الغرضألتحصيلياالختبار النهائي 
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يتناول هذا الفصل عرضا للدراسات السابقة المتصلة بموضوع البحث وقـد تـم             

  : تقسيم هذه الدراسات في محاور ثالث وهي 

١E א����א�ول��Wא��������� Kא���א���א� ����و���א�

QM@ò�a‰…@âbßg@RPPX@â@Z@@

 العصف الذهني في تنميـة التحـصيل الدراسـي          إستراتيجيةفاعلية استخدام   ( 
  ) .  في مادة الجغرافية اإلعدادية لدى طالب المرحلة أالبتكاريت التفكير وقدرا

فـي   العصف الذهني   إستراتيجيةقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر فاعلية         
 لدى طالب المرحلة اإلعدادية     أالبتكاريتنمية التحصيل الدراسي وقدرات التفكير      

 إعـداد نهج الوصفي التحليلي فـي      ، وقد استخدمت الدراسة الم    في مادة الجغرافية    
  . الجزء الخاص باإلطار النظري والمنهج التجريبي في الجانب التطبيقي للبحث 

حيث قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي للوحدة الدراسية وكذلك استخدم اختبـار         
 وكذلك دروسا في وحدة السكان في مصر والتي تمـت           أالبتكاريتورانس للتفكير   
، وقد اقتصرت حدود الدراسة الحالية على أسلوب العصف الذهني    إعادة صياغتها ب  

عينة من طالب الصف األول اإلعدادي بإدارة طامية اإلعدادية بمحافظـة الفيـوم             
وعلى جميع الدروس في وحدة السكان في مصر وهي الدرس األول توزيع السكان             

تفكير االبتكاريـة  والدرس الثاني المشكلة السكانية حيث قام الباحث بقياس قدرات ال 
الطالقة والمرونة (  ألشكال الصور أالبتكاريالمتضمنة في اختبار تورانس للتفكير 

  . ويطبق قبليا وبعديا ) واألصالة 

@ïãbrÛa@Ý�—ÐÛa 
ò�Ôib�Ûa@pb���aŠ‡Ûa 
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  : وكانت من نتائج هذه الدراسة 
وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجـات طـالب المجموعـة              -١

في التطبيق البعدي لالختبار  ) ٠,٠٥( التجريبية والمجموعة الضابطة عند مستوى    
  .  الدراسي لصالح المجموعة التجريبية ألتحصيلي

وجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجـات طـالب المجموعـة              -٢
في الطالقة بين المجموعتين التجريبية     ) ٠,٠٥( التجريبية والضابطة عند مستوى     

جريبية حيث كانت قيمـة تـاء       والضابطة في التطبيق البعدي لصالح المجموعة الت      
  .المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية مما يدل على تحسنا واضح في الطالقة 

 وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية           -٣
 بين المجموعتين التجريبية والضابطة     المرونةفي  ) ٠,٠٥( والضابطة عند مستوى    

لمجموعة التجريبية حيث كانت قيمة تاء المحسوبة أكبر في التطبيق البعدي لصالح ا  
  .من القيمة الجدولية مما يدل على تحسنا واضح في المرونة 

 وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين عند مـستوى            -٤
فيما يتعلق باألصالة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح      ) ٠,٠٥( داللة  

  . ريبية في التطبيق البعدي المجموعة التج
 وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة            -٥

 الختبـار بالنسبة للتطبيـق البعـدي       ) ٠,٠٥( والمجموعة الضابطة عند مستوى     
   )٢٠٠٨إمام ، وليد فتحي ،    (          . أالبتكاريالتفكير 

RM�uŠu@ò�a‰…@@RPPW@@âZ@@

تيجية العصف الذهني على تنمية قـيم المواطنـة والـوعي       أثر استخدام إسترا  (
  )ببعض قضايا العولمة لدى طالب المرحلة الثانوية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام إستراتيجية العصف الـذهني           وقد  
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عولمـة لـدى طـالب                على تنمية قـيم المواطنـة والـوعي بـبعض قـضايا ال            
  . المرحلة الثانوية 

ستون طالبة وقد قام الباحث بتقسيمهن إلى       »  ٦٠ «راسة من   نت عينه الد  وتكو
ثالثون طالبة ودرس لهن    »  ٣٠ «مجموعتين األولى المجموعة التجريبية وعددها      

ثالثـون  »  ٣٠ «بطريقة العصف الذهني واألخرى المجموعة الضابطة وعددها        
  . طالبة ودرس لهن بالطريقة التقليدية 

ل محتوى الوحدة المختارة وتـصميم دليـل للمعلـم وآخـر            وقام الباحث بتحلي  
واختبـار الـوعي    )  اختبار مواقف    (للطالبات ثم قام بتطبيق اختبار قيم المواطنة        

  . ببعض قضايا العولمة قبليا وبعديا
  :  توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةوقد
وسـط  توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ومت           -١

   .لتجريبية في اختبار قيم المواطنةدرجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة ا
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  -٢

 .  بقضايا العولمة المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية على مقياس الوعي

  : وأوصى الباحث بما يلي 
 العصف الذهني في التدريس من أجـل تنميـة          إستراتيجيةتخدام  ضرورة اس  -١

التفكير والبعد عن أساليب الحفظ واالستظهار المسيطرة علـى العديـد مـن             
  . المعلمين والطالب 

ضرورة االهتمام باألنشطة المدرسية وورش العمل ليمـارس بهـا الطـالب        -٢
 . دورهم االجتماعي 

                                       . إستراتيجية العصف الذهني تدريب طالب كليات التربية على استخدام -٣
  )٢٠٠٧، ، هاني صبري جرجس (
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SM@†jÇ@ò�a‰…@�äÛa@RPPS@â@Z@@

 لحل المشكالت في    أالبتكاريفاعلية أسلوب العصف الذهني في تنمية التفكير        (
  )تدريس العلوم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي 

إلى معرفة مدى فاعلية أسلوب العصف الذهني فـي تنميـة     هدفت الدراسة   وقد  
 لحل المشكالت في تدريس العلوم لدى تالميـذ الـصف الثـاني             أالبتكاريالتفكير  

اإلعدادي وقد اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين ، المجموعة التجريبية وعددها 
 تلميذا وقد درست الموضوعات باستخدام أسلوب العصف الـذهني فـي حـل              ٣٦

 تلميـذا ودرسـت     ٣٦المشكالت ابتكاريـا ، والمجموعـة الـضابطة وعـددها           
  .الموضوعات باستخدام أسلوب حل المشكالت التقليدية 

 في  ألتحصيلي لتورانس واالختبار    اإلبداعيوقد استخدم الباحث اختبار التفكير      
العلوم من إعداد الباحث وقام الباحث بتطبيـق االختبـارين قبليـا وبعـديا علـى        

  .  والضابطة ةالتجريبيموعتين المج
ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها إن هناك فروق دالة إحصائيا لصالح             

إال )  األصـالة    – المرونة   –الطالقة  ( المجموعة التجريبية في القدرات االبتكارية      
 بـين   ألتحصيليإنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات االختبار           

   ) ٢٠٠٣عبد النبي ، رزق حسن ، (       .ن التجريبية والضابطة المجموعتي

TM@âbàç@ò�a‰…@RPPR@Z@@@

معرفة أثر التفاعل باستخدام العصف الذهني والسعة العقلية في تدريس العلوم على            (
  ) والتحصيل لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي أالبتكاريتنمية عمليات العلم والتفكير 

إلى معرفة أثر التفاعل باستخدام العصف الذهني والـسعة         هدفت الدراسة   وقد   
 والتحـصيل   أالبتكاريالعقلية في تدريس العلوم على تنمية عمليات العلم والتفكير          
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 تلميـذا إلـى     ٨٩ وتكونت عينة الدراسة مـن       اإلعداديلدى تالميذ الصف الثاني     
 درسـت    تلميذا وهي التـي    ٤٤مجموعتين إحداهما المجموعة التجريبية وعددها      

  باستخدام العصف الذهني والسعة العقلية واألخرى المجموعة الضابطة وعددها 
          التقليديـة الـسائدة      تلميذا وهي التي درست نفـس الوحـدة بالطريقـة          » ٤٥ «

  .في المدارس
 إسـتراتيجية قام الباحث بإعداد دليل المعلم للوحدة موضوع الدراسة باستخدام          و

 ، وكما تم إعـداد      ستراتيجيهأالمل للتالميذ لتطبيق هذه     العصف الذهني وأوراق ع   
 واختبار تحصيلي فـي وحـدتي       أالبتكارياختبار العمليات للعلم واختبار التفكير      

المادة والكهرباء االستاتيكية وطبق الباحث اختبـار األشـكال المتقاطعـة لجـان             
              باستخدام معادلة  بسكاليوني لقياس السعة العقلية وقام بحساب معامل ثبات االختبار          

  . الثبات لكرنباج 
وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين           في نتائجها إلى     الدراسةوتوصلت  

متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار عمليات العلـم ودرجـات            
 لصالح المجموعة التجريبية ووجود فـروق ذات داللـة          أالبتكارياختبار التفكير   

 ألتحـصيلي بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار        إحصائية  
   )٢٠٠٢همام ، عبد الرزاق سويلم ،   (      .لصالح المجموعة التجريبية 

UM@…ìàª@ò�a‰…@RPPR@Z@@@

معرفة أثر استخدام أسلوب القدح الذهني في تنمية بعـض مهـارات القـراءة             (
  )ائي اإلبداعية لدى تالميذ الصف الرابع االبتد

هدفت الدراسة على معرفة أثر استخدام أسلوب القدح الذهني في تنمية بعـض              
مهارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي ، واستخدام الباحـث            

القراءة اإلبداعية المناسبة لتالميذ المرحلة االبتدائية من إعداده ، ثم          قائمة بمهارات   
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الذي طبق قبليا وبعديا ، وإعداد دليـل للمعلـم          ءة اإلبداعية   قام بإعداد اختبار القرا   
  . لتدريس بعض موضوعات القراءة باستخدام أسلوب العصف الذهني 

من تالميـذ الـصف الرابـع       تلميذا وتلميذة   »  ٨٠ «تكونت عينة الدراسة من     
 المجموعـة التجريبيـة     ام الباحث بتقسيمهم إلى مجموعتين إحـداهما      ق ، االبتدائي

 تلميذ وتلميذة ودرس لهم باستخدام أسلوب القدح الـذهني واألخـرى            ٣٠ها  وعدد
 تلميذ وتلميذة ودرس لهم بالطريقة التقليدية توصل        ٤٠المجموعة الضابطة وعددها    

الباحث إلى أن هناك تأثير إيجابي ألسلوب القدح الذهني الرتفاع مستويات الطالقة            
   . ريبية والمرونة واألصالة بين أفراد المجموعة التج
   )٢٠٠٢محمود ، عبد الرزاق مختار ، ( 

VM@ò�a‰…@ïÜÇ@RPPQ@Z@@

  فعالية استخدام أسلوب العصف الذهني في تنمية المستويات المعرفية األعلى  (
         لـدى طالبـات الـصف األول الثـانوي فـي           »   التقويم – التركيب   –التحليل   «

  ) .مادة التاريخ 
فعالية استخدام أسلوب العصف الـذهني      رفة مدى   هدفت هذه الدراسة إلى مع    وقد  

 لدى طالبات   »  التقويم – التركيب   –التحليل   « المعرفية األعلى    المستوياتفي تنمية   
  . الصف األول الثانوي في مادة التاريخ 

طالبة وقد قامت الباحثـة بتقـسيمهن إلـى         »  ٨٤ «تكونت عينة الدراسة من     
 طالبـة درسـت لهـن       » ٤٢ «ية وعددها   مجموعتين إحداهما المجموعة التجريب   

»  ٤٢ «الذهني واألخرى المجموعة الضابطة وعـددها       باستخدام أسلوب العصف    
  .  بالطريقة السائدة في تدريس التاريخ لهنطالبة ودرست 

  :الدراسة وكانت نتائج
 داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعـة التجريبيـة          ووجود فرق ذ   -١
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عنـد  لبعدي لالختبار لصالح المجموعـة التجريبيـة        اوالضابطة في التطبيق    
  . »   التقويم– التركيب –التحليل  «المستويات المعرفية العليا 

»  بالك « بمعادلة   مقاسهإن للوحدة المصاغة بأسلوب العصف الذهني فعالية         -٢
        لتحديد نسبة الكسب المعدل ، حيث بلغت نـسبة الكـسب المعـدل للوحـدة               

»  ١,٢ «وهـو   »  بالك «بر من الحد الفاصل الذي حدده       وهي أك »  ١,٤ «
وتؤكد نتائج هذه الدراسة على استخدام أسلوب العصف الذهني فـي تنميـة             
التفكير والتي أشارت إلى أن استخدام أسلوب العصف الذهني أحدث تـأثيرا            

  )٢٠٠١علي ، هنية عبد الصمد ، (  .قويا في الطالقة الفكرية لدى التالميذ 
  
WM@…@ë†ãüì×@ò�a‰ICollando@HQYYWZ@@
       ثر أسلوب العصف الذهني والتلميحـات المعياريـة واالرتبـاط الثنـائي فـي              أ(

  ) التفكير اإلبداعي
هدفت الدراسة إلى معرفة اثر أسلوب العصف الذهني والتلميحات المعيارية          وقد  

 نمـاذج   واالرتباط الثنائي في التفكير اإلبداعي ، وصيغت المشكلة في نـوع مـن            
التعليمات التطبيقية، وهي العصف الذهني والتلميحات المعيارية واالرتباط الثنـائي    

) ١٠٠(وهي األكثر فاعلية في تنمية التفكير اإلبداعي ، وتكونت عينة الدراسة من             
من الذكور قسموا إلى مجموعتين تجريبية ) ٤٩(من اإلناث، و) ٥١(طالب وطالبة، 

 القبلي والبعدي وتـصميم المجموعـة       ين االختبار وضابطة، وتم استعمال تصميم   
الضابطة وقد قاس االختبار القبلي الطالقة الفكرية ، والمرونـة واألصـالة علـى         

ـ    أسـلوب  أن، وأسفرت النتائج عـن       )صورة األلفاظ ) (سانتور(مقياس اإلبداع ل
اعليـة فـي زيـادة الطالقـة        العصف الذهني والتلميحات المعيارية كانت أكثر ف      

 المعيارية ليست فاعلة مثل التلميحات أنوليس المرونة كما بينت النتائج     ،  صالةواأل
العصف الذهني في زيادة الطالقة الفكرية والمرونة كما برز اثر أسلوب العـصف             
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 الطالقة الفكرية أكثر فاعلية من التلميحات المعيارية، ولكـن أسـلوب            فيالذهني  
 أسـلوب العـصف الـذهني والتلميحـات     االرتباط الثنائي لم يكن أكثر فاعلية من   

   )Collando، 1997(        .تأثيره في األصالةب ما يتعلقالمعيارية، في
  

��و�����Lא�#�"!א��������,+*�()�ذجد�א�� �

QM@“jà×@ò�a‰…@IRPPWH@@

  )التربية الرياضيةدرس فاعلية أنموذج كمب في التحصيل المعرفي والمهاري في (

فة فاعلية أنموذج كمب فـي التحـصيل المعرفـي          هدفت الدراسة إلى معر   وقد  
والمهاري لعينة البحث ومعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة ، وقد 

لتكون هي  ) بمدرسة الشهداء   ( اختارت الباحثة عينة من طالب المرحلة المتوسطة        
لتكـون هـي    ) مدرسة الحسن بن علـي      ( وعينة من طالب    المجموعة الضابطة   

المجموعة التجريبية ، وقد كافأت الباحثة بـين العينتـين بـالمتغيرات المهاريـة              
طالباً مـوزعين   ) ٧١(والمعرفية من خالل اختبار قبلي للعينتين والتي بلغ عددها          

ختبـار  طالباً لكل مجموعة ، وقد استخدم المنهج التجريبي وتـصميم ا          ) ٣٤(على  
تحصيلي ، كما استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية للعينات المستقلة والمترابطة          
واستخراج االنحراف المعياري والوسط الحسابي لكال المجموعتين لمعرفة الفروق         
ذات الداللة اإلحصائية ، وبعد عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها تم التوصل إلى            

ق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة      فاعلية أنموذج كمب من خالل تفو     
في االختبارات المهارية والتحصيل وفضالً على انه له الدور الفعال في التخطـيط             
والتنظيم واستثارة طاقات الطالب وقدراتهم ورفع الروح المعنوية من خالل اإلعداد 

ى إصدار  المسبق للخطط التي بدورها توجه وتنظم سير فعاليات الدرس والقدرة عل          
   )٢٠٠٧كمبش ، (        .  أحكام حول األهداف للمواضيع المراد التحقق منها 
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RM@@ò�a‰…�š�I@RPPU@H@@
          متوسـط فـي مـادة       األول كمب في تحصيل طالبات الصف       أنموذجفاعلية  (

  )العلوم العامة
 التعرف على فاعلية أنموذج كمب في تحصيل طالبـات          إلىهدفت الدراسة   وقد  
 أربـع وقد اشتملت الرسالة علـى       المتوسط في مادة العلوم العامة ،        األولالصف  

فصول واستخدمت فيها الباحثة المنهج التجريبي وتم اختيار العينة والبالغ عـددها            
 واحـدة    مجمـوعتين متـساويتين    إلىصدي وقسمت   اختيرت بشكل ق  )  طالبة ٧٠(

  . ضابطة واألخرىتجريبية 
 التحصيل الدراسي الـسابق فـي      اآلتيتين في ينتين  وقد قامت الباحثة بمكافئة الع    

والعمر الزمني وبذلك تـم     لرافن   وكذلك في اختبار الذكاء       ، امتحانات مادة العلوم  
 واستخدمت الباحثـة مجموعـة الوسـائل         ، ضبط المتغيرات الداخلية في التجربة    

ـ         اإلحصائية ار  تمثلت في استخدامها الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالختب
التائي ومعامل االرتباط لتحليل البيانات وقد كانـت النتـائج لـصالح المجموعـة              

 كمب على المجموعة    أنموذجستخدام  باالعامة   والتي درست مادة العلوم       ، التجريبية
 بلغ متوسط درجـات     حيث  ،  والتي درست باستخدام الطريقة التقليدية      ، الضابطة

فيمـا كـان متوسـط درجـات        ) ٢٨,٩١٣( للمجموعة التجريبية    االختبار البعدي 
وبتطبيق معادلة االختبـار    ،  ) ٢٨,١٧٣(والتباين  ) ٢٤,٩٤٢(المجموعة الضابطة   

اكبـر مـن    ) ٣,٩٦٨( القيمة التائية المجموعة     أن يتبين    ، التائي لعينتين مستقلتين  
القيمة التائية الجدولية ولصالح المجموعة التجريبية ومن خالل ذلك توصلت الباحثة 

  ) ٢٠٠٥ ، خضير(         . كمب في تدريس العلوم العامة أنموذجعلية  فاإلى
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QM@�b•@ò�a‰…@RPPTZ@@
@@
أثر العصف الذهني في تنمية التفكير العلمي والتحصيل الدراسي لمادة التـاريخ            ( 

  ) لدى طلبة المرحلة المتوسطة 

لى معرفة اثر العصف الذهني فـي تنميـة التفكيـر العلمـي             هدفت الدراسة إ  
والتحصيل الدراسي لمادة التاريخ لدى طلبة المرحلة المتوسطة ، والتي جرت فـي     
العراق المعهد العربي العالي للدراسات التربوية والنفسية التـابع لالتحـاد العـام             

البة، وزعوا على   طالباً وط ) ٨٠(للتربويين العرب ، وقد تكونت عينة الدراسة من         
طالباً أو طالبة للمجموعة الواحدة، وأجـرت الباحثـة         ) ٢٠(أربعة مجاميع بواقع    

التفكير العلمي مـن اختبـار قبلـي،        ( تكافؤاً للمجموعتين إحصائياً في المتغيرات    
  ).التحصيل الدراسي للصف السادس االبتدائي للعام السابق للتجربة

) الطلبـة والطالبـات   (ين التجريبيتين   طبق الباحث التجربة بتدريس المجموعت    
) الطلبـة والطالبـات   (بأسلوب العصف الذهني، وتدريس المجموعتين الضابطتين     

  .بالطريقة التقليدية

 على المجموعات األربعة،    ألتحصيليوفي نهاية التجربة طبق الباحث االختبار       
بـين  وباستعمال تحليل التباين األحادي تبين وجود فروق ذات داللـة إحـصائية             

ـ        م اسـتعمال اختبـار شـيفيه       المجموعات األربعة ولمعرفة مصدر هذه الفروق ت
، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات            للمقارنة

الطلبة الذين يدرسون بأسلوب العصف الذهني ، ومتوسط درجات الطلبـة الـذين             
ريبيتين، وفي ضوء نتـائج     يدرسون بالطريقة التقليدية ولمصلحة المجموعتين التج     
   )    ٢٠٠٤،  صالح(        .البحث حددت الباحثة عدداً من التوصيات والمقترحات
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أثر العصف الذهني في تحصل طالب الصف الرابع العـام فـي مـادة األدب                ( 

  ) لديهم أالبتكاريوالنصوص وتنمية التفكير 
ف الذهني في تحصيل طالب الـصف       هدفت الدراسة إلى معرفة أثر العص     

 لديهم والتي جرت    أالبتكاريالرابع العام في مادة األدب والنصوص وتنمية التفكير         
طالبـاً  ) ٥١(في كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد ، وقد بلغت عينـة الدراسـة               

اختيروا عشوائياً ضمن شعبتين تجريبيتين تدرس بأسلوب العصف الذهني مكونـة           
طالبـاً، وكافـأ    ) ٢٦( باً، وضابطة تدرس بالطريقة التقليدية وعددها     طال) ٢٥(من  

العمـر الزمنـي، درجـات التفكيـر        ( الباحث بين مجموعتي البحث في متغيرات     
، والتحصيل الدراسي لألبوين، ودرجات اللغة العربيـة النهائيـة للعـام            أالبتكاري

  ).السابق للدراسة
ه بنفسه، كما طبـق مقيـاس التفكيـر         أعد الباحث اختباراً تحصيلياً بعدياً أعد     

 الذي طبقه في بداية التجربة ونهايتها، وباستعمال الوسائل اإلحـصائية           أالبتكاري
  :توصل الباحث للنتائج اآلتية

بين درجات طالب ) ٠,٠٥(هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة   .١
 المجموعة التجريبية والـضابطة فـي االختبـار النهـائي لمـادة األدب            

  .والنصوص لمصلحة المجموعة التجريبية
بين درجات طالب ) ٠,٠٥(هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة   .٢

 أالبتكـاري المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار القدرة على التفكير         
   )٢٠٠٤الجبوري، (                        .لمصلحة المجموعة التجريبية
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أثر استعمال إستراتيجية العصف الذهني في تدريس التاريخ على تنمية التفكير ( 

@@)  لدى طالب الصف األول الثانوي بسلطنة عمان أالبتكاري
هدفت الدراسة إلى معرفة اثر استعمال إستراتيجية العصف الذهني في تدريس           

نوي بـسلطنة    لدى طالب الصف األول الثـا      أالبتكاريالتاريخ على تنمية التفكير     
عمان، والتي جرت في كلية التربية جامعة قابوس سلطنة عمان ، وقد اقتـصرت              

خالل الفـصل   ) ذكور(طالبا من طالب الصف األول ثانوي       ) ١١٢(الدراسة على   
، قسموا بالتساوي إلى مجموعتين ضـابطة       ٢٠٠١/٢٠٠٢األول من العام الدراسي   

 من الكتاب المقرر، وتم ضبط      وتجريبية، وتم أعداد نموذج تحضير دروس وحدتين      
  ).، الجنسية، البيئة المدرسيةأالبتكاريالقدرة على التفكير : (المتغيرات اآلتية

 باستعمال الكلمات أالبتكارياستعمل الباحث في الدراسة اختبار تورانس للتفكير 
اختباراً بعدياً، بعد أن قاس     ) ب(اختباراً قبلياً، والصورة    ) أ(على مرحلتين الصورة  

لعينتـين  ) T-Test(صدقه وثباته على عينة استطالعية، ثم استعمل الباحث اختبار        
مستقلتين وللعينات المترابطة، لفحص أسئلة الدراسة، واستعمل الباحث معـامالت          
االرتباط ومعامالت الصدق واالتساق الداخلي لقياس صدق صـورتي االختبـار،           

عة التجريبيـة التـي درسـت       وثباتهما، وأسفرت نتائج الدراسة عن تفوق المجمو      
باستعمال العصف الذهني على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية          
في الطالقة والمرونة واألصالة والقدرة االبتكارية الكلية، وأيضا تفوقت المجموعة          
التجريبية في أدائها البعدي مقارنة بأدائها القبلي في الطالقة والمرونـة واألصـالة    

   )٢٠٠٢الكيومي، (                 .ة االبتكارية الكليةوالقدر
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TM@@òÔÛbĐß@ò�a‰…QYYXZ@@

 الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي لـدى طلبـة الـصف           فأثر أسلوب العص  ( 
  )الثامن والتاسع األساسيين 

ثر أسلوب العصف الـذهني فـي تنميـة التفكيـر           إلى معرفة أ  الدراسة  هدفت  
 ، والتي جرت في كلية التربية ن والتاسع األساسييناإلبداعي لدى طلبة الصف الثام
 وطالبـة   طالبـاً ) ٤٥٤(تألفت عينة الدراسة مـن      جامعة اليرموك األردن ، وقد      

، وتم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين ، ضمت المجموعة األولى اختيروا عشوائياً
طالبـا  ) ٢٥٤(مدرستين حكوميتين األولى للبنين والثانية للبنات واشـتملت علـى      

وطالبة، اختيروا من ثمانية شعب، أما المجموعة الثانية فتكونت من طلبة المركـز             
طالب وطالبة، واستعملت ) ٢٠٠( وعددهم  وتم اختيارهم جميعاً ،الريادي للمتفوقين

 القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة وطبقـت مقيـاس        ين التجريبي ينالباحثة التصميم 
لمعـدلتين للبيئـة   ة األلفاظ، وصـورة األشـكال ا  تورانس للتفكير اإلبداعي لصور   

جراء التجربة بواقع أربع جلسات للعصف الذهني لكل شعبة، أعيد          األردنية، وبعد إ  
تطبيق االختبار نفسه بصورتيه اللفظية والشكلية على أفراد العينة نفسها، واستعملت 

ات العـصف    لجلس  فتبين لها وجود فرق دال إحصائياً      إحصائياً )T-Test(الباحثة  
  أن درجة  أظهرت النتائج اإلبداعي اللفظي والشكلي الكلي،     الذهني في تنمية التفكير     

 كبر منه عند الذكور، كما أسفرت أيـضاً       في التفكير اإلبداعي عند اإلناث أ     تحسن  ال
 في التفكير اإلبداعي عند طلبة المدارس الحكومية، وهـو أعلـى مـن              تحسنعن  

لعلمـي   المستوى ا  أندي، وعزت الباحثة ذلك إلى      التحسن لدى طلبة المركز الريا    
جـراء   لهذه المدارس بعـد إ     مختارون، ألنهم     باألصل لطلبة المركز الريادي عالٍ   

، لذا هم متفوقون في القدرة اإلبداعيـة    عن معدلهم المرتفع   اختبار أبداع لهم فضالً   
م بعد جلسات   ، األمر الذي أدى إلى تحسن بسيط في التفكير اإلبداعي لديه           والذكاء

  )  ١٩٩٨،  مطالقة(                . العصف الذهني
@@
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 العصف الذهني   أسلوب (أن على   هامحاور معظم الدراسات السابقة في      أكدت •

 الكبير في تنمية المعرفة التاريخية واكتساب       األثرا  م كان له   ،  ) كمب وأنموذج
   . كماً ونوعاًاألفكارمهارات توليد 

مراحـل  المختلـف   بتـدريس   الطرائق   التنوع في    أن الدراسات السابقة    أثبتت •
  . بالغ األهميةةيالدراس

 أنـشطة  بإعـداد ضرورة االهتمـام      الدراسات السابقة والبحث الحالي    أكدت •
 .متنوعة ومختلفة لتنمية مهارات الطالب في المواد الدراسية 

éuëcòîÛb§a@ò�a‰†Ûa@´i@Òýn�üaë@éib’nÛa@@òÔib�Ûa@pb�a‰†Ûaë@Z@@
 العصف الذهني في العملية التعليمية      أسلوب جميع الدراسات على فاعلية      أكدت •

   .أبعادهابجميع 
تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اسـتخدام المتغيـر التجريبـي              •

 . العصف الذهني أسلوب

 . التجريبي لحل مشكلة الدراسة  شبهاستخدام المنهج •

 التبـاين ،    ليـل االختبـار التـائي ، تح     (مثلة بـ    المت اإلحصائيةلوسائل  استخدام ا  •
  ) .استخراج معنوية الفروق

 
@¿@òÔib�Ûa@pb�a‰†Ûa@åÇ@òîÛb§a@ò�a‰†Ûa@oÐÜn�aëZ@@

  .فقد تباينت العينات من طالب المدارس والكليات : العينة  •
 بالتحـصيل    فقد تم قياس مختلف المتغيرات المتمثلة       ، قياس المتغيرات التابعة   •

 . والتفكير) توليد الحلول(المعرفي ومهارات حل المشكالت 
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éuëc@òÔib�Ûa@pb�a‰†Ûa@åß@òîÛb§a@ò�a‰†Ûa@ñ…bÐn�a@Z@@
 لمادة تـاريخ عـصر      ألتحصيلي االختبار   إعداداالستعانة بهذه الدراسات في      •

 .الرسالة والخالفة الراشدة 

طبق على البيئـة العراقيـة       مقنن وم  اختباروهو  ،  تبني اختبار توليد الحلول      •
 .وهو ما يطابق عينة وبيئة الدراسة الحالية ) طلبة الجامعات(

 التـي يحتـوي     األنشطة التي سيتم من خاللها تنفيذ       األساسية اإلجراءاتتحديد   •
 .عليها منهاج الدراسة 

 كمب فـي تنميـة المهـارات        وأنموذج العصف الذهني    أسلوباختبار فاعلية    •
 . والحلول األفكاروتوليد المعرفية التاريخية 

 التدريسية في تحـسين العمليـة التعليميـة         األساليب الباحث لهذه    خبرة إثراء •
  .األخرى في االختصاصات األساليب تعميم استخدام هذه وإمكانية

  .األساليب هذه أهميةتبين للباحث من خالل نتائج الدراسة  •

 .االستفادة من هذه الدراسة في تدعيم مشكلة الدراسة  •

 الالحقة  إجراءاتهقد وظف هذه المعلومات في      ،   على ما تقدم فأن الباحث       واعتماداً
  .وهذا ما سيوضحه الفصل الرابع من هذه الدراسة 
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لقد هدف البحث الحالي إلى التعرف على أثر العصف الذهني وأنموذج كمـب             
في اكتساب مهارات توليد الحلول والتحصيل المعرفي لذا كان من الضروري تقديم            

 محاور عن العصف الذهني وأنمـوذج كمـب وتوليـد           أربعةإطار نظري يتضمن    
  : وفيما يأتي عرضا لذلك  ،  والتفكيرالحلول

��א������א�����א�����Wא�ول��א�����������Wو� �

 من الديانة الهندوسية، فقد استخدمه الهنـود        وأسسهاستمد هذا األسلوب جذوره     
  يـسمون هـذا األسـلوب      وكـانوا سنة من خالل الجماعات الدينيـة،       ) ٤٠٠(قبل

)BraiBarshana (   وتعني كلمة)Brai (         الجانب الذي يقع خـارج تفكيـرك، أمـا
)Barshana (وفي الثالثينيات من القـرن المنـصرم فـي عـام            السؤال ،    فتعني
عتمـاده أسـلوب    واشـتهر با  ) Osborn (األمريكـي تحديدا، برز العالم    ) ١٩٣٨(

 يحدد  أن بصيغة علمية من دون      واألعالمن النشر والدعاية    العصف الذهني في شئو   
مؤسـسة  ) Osborn(أسـس ) ١٩٥٤( نظرية وخطوات تطبيقية، وفي عام       أسساله  

يم اإلبداعي إذ بدأ باستعمال هذا األسلوب بشكل منظم فـي تـدريب األفـراد،               التعل
 للتوصل إلـى حلـول جديـدة        ابتكاريهوالمجموعات على حل المشكالت بطريقة      

من وضـع القواعـد والمبـادئ       ) ١٩٥٥(في عام   ) Osborn(للمشكلة، بعده تمكن  
 أن، الذي حاول فيه     المنظمة لكيفية أجراء العصف الذهني في كتابه الخيال التطبيقي        

 هذا األسلوب يصلح للتطبيق في كثير من مجاالت الحياة العملية والعلميـة             أنيبين  
ــة ــدرات   واإلداري ــة الق ــرض تنمي ــدريب لغ ــة، وللت ــصناعية والحياتي               وال

  )١٤، ص١٩٩١،علي الدين(            .والعمليات اإلبداعية

rÛa@Ý�—ÐÛa�Ûb�@s  

��������������א�
	���������א��  
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ت اإلبداعية في مدينة بانلو فـي        أول معهد لحل المشكال    أنشئوفي العام نفسه    
 شـئون حد العـاملين فـي      ، بل كان أ    نفسياً عالماً) Osborn(ولم يكن   ،  نيويورك  

 وكان من الرواد الذين اسـتعملوا أسـلوب الدعايـة السـتعمال             واإلعالنالدعاية  
ثم ومن  ،   واإلعالناألساليب اإلبداعية في حل المشكالت المتعلقة بمجاالت الدعاية         

) ١٩٥٧( الذي ظهر في طبعته األولى عام    ) الخيال التطبيقي (  في كتابه  هأسلوبطور  
 حتى صار يقترن باسمه، وقد جاء تأسيسه لهذا األسلوب عندما لـم يكـن راضـياً               

جـل  ن االجتماعات التي كانت تعقد من أ       مهمة ع  أمريكيةبصفته رئيسا لوكالة نشر     
جل توليد األفكـار،    أب من   اتجه لتحضير أسلو  لنشر والطباعة فيها، لذا فقد       ا شئون

نتـاج األفكـار مـن جهـة        ب يقوم على الفصل االصطناعي بين إ      ن هذا األسلو  وإ
                           .من جهة أخرى) تطويرها وتعديلها( وتقويمها ومحاكمتها

  )١٨٨، ص١٩٨٩روشكا، (
 اإلبداع عند األفراد والجماعات علـى       إلثارةولذلك فان هذا األسلوب يستعمل      

 نه يفيدفكار التي سيتم تقويمها الحقا، وإنتاج قائمة من األسواء، وإنه يهدف إلى إحد 
   .القدرات اإلبداعية وإطالق تحفيز في

 أن من الشركات األمريكية تبنت هذا األسلوب بعـد          اًن كثير بأ) Osborn(وذكر
ي يفرضها   فاعليته في اإلنتاج، الن هذا األسلوب يؤدي إلى التحرر من القيود الت            ثبتت

عاقة االبتكار، وتستعمل إلنتـاج األفكـار   ساليب التقليدية التي تؤدي إلى إ الفكر أو األ  
يجاد الحلول للمشكالت الجديدة التي تسهم فـي        المتتالية أو المتناوبة وليس من أجل إ      

  .معرفة ظاهرة ما
 المتنوعة، وهـي    واألدبيات الدراساتوقد تعددت تسميات العصف الذهني في       

 الـدماغ،   مطارإالعصف الذهني، عصف الدماغ،      ( ، ومنها   متفقة ى والجوهر بالمعن
 اعي، التوليد الفكري الجم   استمطار األفكار، المفاكرة، تدفق األفكار، توليد األفكار،      

   )١٥٦، ص٢٠٠١الطيطي، ( .                  ) التقويم، المحاكمة المؤجلةتأجيل
 أقربهـا  وهـو     ،  وشـيوعاً  تعماالً مصطلح العصف الذهني يعد أكثر اس      أن الإ

للمعنى، فالعقل يعصف بالمشكلة ويفحصها ويمحصها لغرض التوصل إلى الحلول          
  .اإلبداعية المناسبة لها
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يؤدي أسلوب العصف الذهني إلى التحرر من القيود التي يفرضها الفكر،            .١
ـ     عاقـة إي تـؤدي إلـى   أو التي تفرضها األساليب والطرائق التقليدية الت

  .االبتكار
الذي يهتم   بالمقدار ذاته  الكم يولد الكيف، إذ من الواجب االهتمام بالكم          إن .٢

                        .نرليه اوزبوبه الكيف وهذا ما ذهب إ

 أن على الـرغم مـن        وجماعياً يعد أسلوب العصف الذهني أسلوبا فردياً      .٣

 نـشاط الجماعـات     ه يتجه إلى  نه هو باألصل للعمل الجماعي، كما أ      إعداد
 يتجه في مسارين من التنظيم      أنن هذا األسلوب يمكن     الصغيرة، ولذلك فإ  

  .يمكن تطبيقه على الفرد أو على المؤسسة بكاملها

 التي تستلزم محاكمات  ، وخاصةًيعالج هذا األسلوب أنواع المشكالت كلها      .٤

 .      ذ قرار ماعقلية أو التي تتطلب اتخا

لطالب في جلسات العصف الذهني يـساهم فـي االرتقـاء           وإن اشتراك ا   .٥

بمستويات التفكير لديهم مما يؤهلهم للمشاركة في مواجهة المشكالت التي          

 إثارة االبتكاريـة    األسلوبتواجههم أو تواجه مجتمعهم فالغرض من هذا        

               عند الطالب فهو ينـشط العقـول ويجلـو األفكـار الـصدئة ويـدفعها               
  )٣٦ ، ص٢٠٠٥عبد الفتاح ، إسماعيل ، (               .ايش التعإلى
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  يفتح األبواب للجهد    ذاتهيجاد مناخ صفي متعاون، وفي الوقت       يساعد على إ   .١
  .الفردي المبدع

 .يبني الثقة ويشجع الصراحة واالنفتاح الذهني واالستعداد للتخيل واإلبداع .٢

مختلفة قائمة على ردود فعل عاطفية وعقليـة        يظهر وجهات نظر عديدة و     .٣
 .تجاه مشكلة معينة، مما يكثر البدائل المناسبة لحل كل مشكلة

 ة الخالقة، مما يـساعد الطلبـة علـى         يلغي الحواجز التي تقف أمام القدر      .٤
 .التفكير اإلبداعي

ضوع المشكلة، مما يـسرع  يقدم لنا وسيلة للتركيز على مدى اإلحساس لمو   .٥
 .لى الحلإ في الوصول

 اتهم تعليمية وتولَد الحماسة للطلبة وإشعارهم بذيسهم في ديمقراطية العملية ال .٦
 .وبقيمة أفكارهم

  )١٦، ص١٩٩٩الحمادي، (   . اإلقالل من الخمول الفكري للطلبةيسهم في .٧

٤� J�����א�����א�"��+����Wא, �

  .أثناء التدريسجماليا في ستعماله نشاطا إيمكن ا .١
 .يع أفكار الطلبة وتصوراتهم حول موضوع معين قبل دراستهيمكن استعماله لتجم .٢

ن قواعـده تحمـي      أل  ؛ يشجع الطلبة جميعهم على المشاركة في الـدرس        .٣
 .المشاركين من النقد

 .يستعمل في المؤسسات اإلدارية واالقتصادية وفي سوق العمل .٤

 إلثارة االهتمام وضمان المشاركة، والتأكيـد علـى          ؛ يستعمل في التدريب   .٥
  )P ،2001 ،Tdreeb:1(                       .اط التدريبية األساسيةالنق
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ى مبدأين أساسـيين،    عل) BrainStorming( يقوم أسلوب العصف الذهني   
  :وهمان بعده بارنز ، وم، ن روزبوحددهما كل من أ

Þëþa@c†j½aO@‰bØÏþa@óÜÇ@áØ§a@Ýîudm@a@ò�Üu@òíbèã@µa@@�çˆÛa@Ñ–ÈÛZ@@

ن وبارنز أهمية تأجيل الحكم على األفكار المنبثقة من         روزبوأكال من   لقد حدد   
األفكـار وبنائهـا،    أعضاء جلسة العصف الذهني، وذلك لضمان استمرارية تلقائية         

  كافيـاً   يكون عامالً   ،  للنقد منذ ظهورها   ن أفكاره ستكون موضعاً   فإحساس الفرد بأ  
 على وضوح خـصائص      ويساعد تأجيل الحكم أيضاً    عن إصدار أية أفكار أخرى،    

الفكرة المطروحة من خالل الحوار الحر غير الناقد، والذي يبنى على الفكـرة، أو              
 لم تكن لها قيمة بارزة، وهذا يساعد على كثرة          إنعلى جزء منها، أو الذي يهملها       

ـ                 دو األفكار المطروحة وتنوعها، ومن ثم قد تنجح أفكار جديـدة أو حلـول قـد تب
 السيما إذا استعملها طلبة      ، ، ولكنها في الواقع قد تكون جيدة      بال قيمة   لصاحبها أنها   

    . وخصوبة من األولى بحيث تبدو أكثر عمقاً ،آخرون لفكرة أخرى
  )١٦٦، ص٢٠٠١الطيطي، (                    

ن انتقاد األفكار أو اإلسـراف فـي        ي هنا جدير باالهتمام، يشير إلى أ      وثمة رأ 
عند بداية ظهورها، قد يؤديان إلى خوف الطالب، أو إلى اهتمامه بـالكيف             تقويمها  

فض نسبة األفكـار     يبطئ تفكيره، ومن ثم تنخ     أنأكثر من الكم، وهذا قد يؤدي إلى        
ن تكون ضعيفة غير متماسكة، ولهذا فإ     ن األفكار تشبه بالوليد، فهي      المبدعة لديه، أل  

             . تنـشأ  أني إلـى احتـضارها قبـل         مواجهة ناقدة لها وهي في بدايتها تـؤد        ةأي
  )٦٠، ص١٩٩٨إبراهيم، (                         
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نضج العمل والوصول به إلى نهايته  قبل األحكام وإصداروقد تؤدي زيادة النقد 
الناجحة إلى فشل الجانب االبتكاري وتثبيطه، ليس فقط لدى الجماعة، بل لدى الفرد             

ون أنفسهم بأنفسهم، وتوجد حاالت كثيرة اتجاه الشخص        فكثير من األفراد يكف   ،  أيضاً
ن مجـرد  تي تكف قدرته عن االبتكار، ذلك ألنحو األصالة وهي من أهم العوامل ال      

  ،  يعطـي الفكـرة فرصـة االختمـار        أنتقويم الفرد ألفكاره منذ بدايتها من دون        
مليـة  واإلسراف في نقد الذات، واإلسراف في البحث عما هو جديد في أثنـاء الع              

 وينصح الباحثون وعلماء النفس والمهتمون      ،االبتكارية، سيؤدي إلى تعطيل تلقائيته    
ل عملية الحكم   دع فكرك ينساب صحيحاً أو خاطئاً، وأج      (   :بدراسة االبتكار بقولهم  

  )٣٤، ص١٩٩٦الدايني، (       ). لموقف آخرأفكاركوالتقويم ألصالة 

ïãbrÛa@c†j½aO@ÑîØÛa@†Ûìí@áØÛa@@Z@@

 الباحثون في موضوع العصف الذهني بكم األفكار المطروحـة، اعتقـاداً          اهتم  
، وهو األمـر    وأصالتهامنهم بان كم األفكار يؤدي إلى تنويعها، ومن ثم إلى جدتها            

، وبيئة خصبة لتوليـد األفكـار         واسعاً أفقاًالذي يمنح المشاركين في هذه الجلسات       
تاج أفكار ذات نوعية جيـدة ودقيقـة        نالنهاية إلى إ  ، مما يؤدي في     األصيلةالجديدة  

                           .ليه من خالل األفكار المحددةإومتبلورة، وهذا ال يمكن التوصل 
 اوزبون وضع هذا المبدأ على رأي المدرسة الترابطية التي          أنويشار هنا إلى    

ر ترى األفكار مرتبة في شكل هرمي، وان أكثر األفكار احتماال للظهور والـصدو            
غيـر  األفكـار  هي األفكار االعتيادية الشائعة المألوفة، ومن ثم فان التوصل إلـى           

             .األفكار كمية   بازديادالإ يتحقق أن ال يمكن واألصيلةاالعتيادية 
  )٤٦، ص٢٠٠١وهيب وزيدان، (            
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ومن ،   على المبدأين السابقين     مرتبة قواعد رئيسة    أربعه   وزمالؤ ∗اقترح بارنز 
لحـل المـشكلة    ، لضمان الحصول على سيل من األفكار األصيلة         إتباعهاالواجب  

�:وهذه القواعد هي المطروحة في الجلسة، �
QN †ÔäÛa@kä£@ñ‰ëŠ™Z@@

وهو مبدأ يرفض استبعاد الحكم المسبق أو النقد أو التقويم المستعمل في أثنـاء              
 تطبيق هذه القاعدة تقع على عاتق رئيس الجلسة         ومسئوليةلذهني،  جلسات العصف ا  

 على أفكار غيره، وكـذلك تنبيـه         أو تعقيباً  الذي ينبه بدوره أي طالب يصدر حكماً      
، أو محاولـة    إصدارهاى عن تقويمها بعد      يتخل أنلب الذي يصدر الفكرة على      الطا

 عنها، أو مطالبته بحـذفها    عبر عنها، أو محاولته االعتذار     أن حكم حولها بعد     بداءإ
  .من األفكار أو الحلول المقترحة التي يتم تسجيلها في أثناء الجلسة

RN@òyëŠĐ½a@‰bØÏþa@òîà×@ñ…bí‹@óÜÇ@†î×dnÛaZ@@
ء الجماعة، كلمـا زاد  نه كلما زاد عدد األفكار المقترحة من أعضا  يقصد بذلك أ  

حل المبتكر للمشكلة، وفـي     من األفكار األصيلة أو المعينة على ال      كبر  احتمال قدر أ  
  . االبتكارمستودع الطالقة هي أنهذا الصدد يشير كثير من الباحثين إلى 

SN@gÖý�@kîy�Ûaë@�ØÐnÛa@òíŠy@‰bØÏþbibèÇìã@æb×@bàèß@Z@@
 كلها،  باألفكاريقصد بهذا المبدأ التحرر مما يعيق التفكير االبتكاري والترحيب          

 قدر مـن    إلعطاءكبر   فكلما كان المجال أ    من االسترخاء، وذلك للوصول إلى حالة     
 مهما تكن نوعية    -الحرية للطالب في التفكير في إعطاء حلول للمشكلة المعروضة        

 يتحصن الطلبة بكفايات عليا في توظيف قـدراتهم علـى           -هذه الحلول أو مستواها   
  .التخيل وتوليد األفكار في ظل ظروف من التحرر الكامل من ضغوط النقد والتقويم

  )٢٧١، ص٢٠٠٠مارنة، ح( 

                                      
 . وواضع قواعدهأتباعهاوأول  ، ول ألسلوب العصف الذهني المؤيد األ ∗
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TN@bçŠíìĐmë@åíŠ�Ła@‰bØÏc@óÜÇ@õbäjÛaZ@@
 األفكار المطروحة ملك للجميع، وهذا يعنـي ان األفكـار           أنيراد بهذا المبدأ    

ن رئيس الجلسة يشجع المـشاركين       على صاحبها، وبذلك فإ    رحة ليست حكراً  تالمق
  يمثـل تحـسيناً    ن يقدموا ما   كي يزيدوا على أفكار اآلخرين، وأ      على إثارة الحماس  

 مشارك حق اقتباسـها وتحويرهـا وتعـديلها         حيث إن لكل   أو بلورة ما،     وتطويراً
  ) ١٦٨، ص ٢٠٠٠الطيطي، (                    .بالحذف واإلضافة

٧� J�����א������89א/=�>�?�@�
:�W� �

 قبل بـدء جلـسة العـصف        وضوح المشكلة مدار البحث لدى المشاركين،      .١
ى دراية معقولة بموضوع المشكلة، وما يتصل       ن يكونوا عل  الذهني، فالبد أ  

  . المعلمبها من معلومات ومعارف، وهذا التوضيح من صلب وظيفة 
وضوح مبادئ العمل وقواعده في جلسة العصف الذهني، والتقيد بها مـن             .٢

ن في جلـسة   ، وقد يكون من الضروري توعية المشاركي      اً  المشاركين جميع 
المشاركة، وضرورة االلتزام بها طوال     تباع قواعد   تمهيدية وتدريبهم على إ   

 .الجلسة

خبرة قائد النشاط وجديته وقناعته بقيمة أسلوب العصف الذهني، بوصـفه            .٣
ز اإلبداع، وضرورة ذلك لنجاح الجلـسة،      يحفتاحد االتجاهات المعرفية في     

وذلك ألنه مطالب بتحضير صياغة واضحة ومحددة للمـشكلة، وعـرض           
 عن أهمية دوره في اإلبقاء على حماسة        ضالًموجز لألفكار المتصلة بها، ف    

                              .المشاركين في جو من االطمئنان واالنطالق
 مـسبقا   وأخبـارهم من المهم التمهيد للجلسة وتهيئـة المـشاركين فيهـا،            .٤

 . التوتر فيما بينهموإزالةبموضوعها فضال عن كسر الحواجز 

حتى إذا كانت غير ذي مغزى من ، عها  المألوفة وتشجيغيرقبول األفكار  .٥
 )١٢٣، ص٢٠٠١أبو سرحان، (         .دون نقد أو تقويم
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 األسـئلة  ويتم ذلك بطرح      ،  الصياغة إلعادة المراحل المختلفة    تباعإيجب   .٦
كـم عـدد    ( )  السؤال بأتباع تطور الفكرة وتولد     أنكيف يمكن   (  : اآلتية

ن السؤال األول يحـث     أل؟  )  تطور الفكرة  أنالطرق التي يمكن من خاللها      
المشاركين على إعادة الصياغة وبلورة المشكلة، وفي الوقت الذي يطالبنـا           

  الحلول، عندما يتوقف سيل األفكار المتعلقة بعبارة        بإيجادفيه السؤال الثاني    
 . صياغتهاأعيدت

 وبين تقويمها، وإبرازها عن الجلسة بين استنباط األفكار     المسئول يفصل   أن .٧
،  الشخـصية    بأفكـاره  الجلسة   إحياءلى استعداد للمساهمة في     ن يكون ع  وأ

، ويقبل بعض األفكار التي قد تنطوي علـى انتقـادات           أحكامهوان يؤجل   
 عـن   المسئول ما تحدث هذه الظاهرة عندما يكون        ، وكثيراً موجهة شخصياً 
 . في مكان عمله الذي تقام فيها جلسة العصف الذهنيالجلسة مسؤوالً

 والدفاعات الشخصية عـن     اآلراء موضوعية، بعيدة عن      تكون الجلسة  أن .٨
 .بعض األفكار المتعلقة بالمشكلة موضوع الجلسة

، تدوين األفكار المنبثقة من الجلسة وترقيمها بحيث يراها المـشاركون جميعـاً           
أن يتولى الكتابة بنفسه، أو  للمسئولويمكن استعمال اللوحات لعمل ذلك، ويمكن 

 يتفـرغ   أن الجلـسة    لـرئيس تها، وفي هذه الحالة يمكن      حد الطلبة بكتاب  يكلف أ 
في إحـدى الجامعـات     ،واألفكار المقدمـة  ن يفسر   للسيطرة على المجموعة وأ   

 الكبيرة على جـدران القاعـة       األوراق اتبعت طريقة تعليق عدد من       األمريكية
 يكتب أفكـاره علـى      أن عضو من المجموعة     أليالمخصصة للجلسة، ويمكن    

 يتفرغ الباقون لمشاهدته واالستماع إلى شرحه       أنت، بشرط    في أي وق   األوراق
   . ما تضيع وقت الجلسة هذه الطريقة كثيراًأن الإفقط، 

   )١١٩ ، ٢٠٠٠فتحي عبد الرحمن ، ،جروان (
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ن  فان ذلك يعوق تدفق األفكار، أل       ؛ أشخاص يقل العدد عن ستة      أنال يحبذ    .٩
نه كلما زاد العدد عـن      ما أ ، ك كال منهم سينتظر اآلخر أو يكون أكثر تأدباً       

ن  يحـول دون توليـد األفكـار، وذلـك أل          ن ذلك سوف   فإ شخصاً) ١٥(
أفكارهم لن يفصحوا عن  وخجالًاألشخاص األكثر حياء. 

 يشارك الحـضور    أنالحرص الشديد على وجود مراقبين للجلسة، ينبغي         .١٠
ن وجود مراقب جالس في مكان بعيـد فـي أثنـاء             في الحوار، أل   جميعاً
 من ذوي المكانة المهمة في المؤسـسة أو         اًة، السيما إذا كان واحد    الجلس

المدرسة التي تعقد فيها الجلسات، سيقف حاجزا من دون القـدرة علـى             
 .اإلبداع واالبتكار

أن عملية العصف الذهني ليست     يدرك   أن عن الجلسة    المسئوليجب على    .١١
ـ   عن ذلك فـإ    للحصول على األفكار الجديدة، فضالً    مضمونة   تعمال ن اس

نما ة للتشجيع على طرح أفكار جديدة، إ      العصف الذهني ليس مجرد وسيل    
 . الطلبة المادة العلمية وحل تعقيدات الدروسإلفهامهو أسلوب 

 حتى يجف سيل األفكار،      ،  تستمر الجلسة وعملية توليد األفكار     أنينبغي   .١٢
  تـدفق  إلثارة يستعمل األساليب المتاحة جميعها      أن للمسئولوهنا ينبغي   

  )٣-٢، ص٢٠٠٢السويدان، (            .األفكار

٨� J�����א�����א"�אBא=C�W� �
� �

اختلف التربويون في تقسيمهم لمراحل تنفيذ جلسة العصف الذهني، فمنهم مـن            
  : وهي .  عملية توليد األفكار تمر بثالث مراحلأنيرى 

تي  ال األولية يتم فيها توضيح المشكلة وتحليلها إلى عناصرها         :المرحلة األولى 
جل عرضها على المشاركين، ويـرى       العناصر من أ   تنطوي عليها، ثم تبويب هذه    

 الصلة  واآلخران قليال  على عالقة بالمشكلة موضوع الدرس،       أن ثالثة منها  روشكا  
        باألفكار غيـر االعتياديـة والغريبـة        اإليحاء يقتصر على    ا دورهم أنحيث    ، بها

  .عن المشكلة
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               توضيح كيفية العمـل والـسلوك ومراعـاة قواعـد          مرحلة  : المرحلة الثانية 
  .العصف الذهني

  . مرحلة تقييم األفكار واختيارها وحسابها عملياُ:المرحلة الثالثة
  :وهناك رأي آخر يقسم اإلجراءات إلى ست خطوات هي* 

  .تشخيص المشكلة وتحديدها. ١
  . المجموعةعدادوإتحضير . ٢
  .فكاراالنتفاع الالحق من األ.٣
  .معالجة األفكار وبلورتها. ٤
  .تضمين األفكار. ٥
  )١٦-١٣، ص١٩٩٤السامرائي، (                    .استخالص التعميمات. ٦

 لمركز التدريب التربوي ضمن برنامجه لتدريب المعلمين فـي          آخروثمة تحديد   * 
  :أثناء الخدمة على النحو اآلتي

  .تحديد المشكلة ومناقشتها .١
  .الموضوعإعادة صياغة  .٢
  .تهيئة جو االبتكار والعصف الذهني .٣
  .عملية استمطار األفكار .٤
  .غرب فكرةتحديد أ .٥
 )P ،2001 ،Tdreeb: 12(                                  .جلسة التقويم .٦

أربـع   على وفق    ر حل المشكلة في جلسة العصف الذهني يسي       أنوترى مطالقة    *
  :خطوات هي

  .صياغة المشكلة .١
  .بلورة المشكلة .٢
  .مرحلة العصف الذهني .٣
  ):طرقويتم بعدة ( ليها تقويم األفكار التي تم التوصل إ .٤
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  .التقويم عن طريق الفريق المصغر  - أ
  .التقويم بواسطة المشاركين كافة  - ب
             .الجمع بين الطريقتين السابقتين - ج

  ) ١٧-١٦، ص١٩٩٨مطالقة، (   
 بأسلوب العصف الذهني     خطوات التدريس  أن الحصري والعنزي    ويرى كال من  *  

  :تسير وفق اآلتي
  .صياغة الفكرة األساسية لمشكلة .١
  .صياغة المشكلة الرئيسة .٢
  .صياغة أهداف المشكلة .٣
  .تحديد المعايير والقواعد األساسية .٤
  .جمع األفكار وتسجيلها .٥
  .تصنيف األفكار وتسجيلها .٦
  .تصنيف األفكار إلى فئات .٧
  .اشتقاق التعميمات .٨
      .الوصول إلى حلول مقترحة .٩

  )١٦٦-١٦٥، ص٢٠٠١الحصري والعنزي، ( 
  :ووضع وهيب وزيدان ثالث مراحل لتطبيق جلسة العصف الذهني* 

             توضيح المشكلة وتحليلهـا إلـى عناصـرها، وتبويبهـا ألجـل             :المرحلة األولى 
  .عرضها الحقاً
  .تبعة توضيح رئيس الجلسة كيفية العمل والمبادئ والقواعد الم:المرحلة الثانية
         .تقويم األفكار واختبارها عمليا: المرحلة الثالثة

  )٥٠-٤٩، ص٢٠٠١وهيب وزيدان، (
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�@@sybjÛa@ôŠíë@Z@@
  : أن خطوات التدريس بأسلوب العصف الذهني تسير وفق اآلتي 

تهيئة الطالب وتعريفهم بالمعايير والقواعد األساسية لكيفيـة إيجـاد الحلـول             -١
 . ا وتحليلها وإعادة صياغتها على هيئة أسئلة للمشكلة التي سيتم تحديده

تحديد المشكلة وصياغتها على شكل أسئلة من خالل إعادة تحليل عناصـرها             -٢
 .  األفكار استمطاروطرحها للمناقشة وهو ما يسمى عملية 

 . صياغة هذه المشكلة على هيئة أسئلة تطرح على الطالب  -٣

بعد ذلك بحـسب أولوياتهـا      جمع كل ما يطرح من أفكار وتدوينها وتصنيفها          -٤
 . وأهميتها وموضوعيتها والقابل للتطبيق منها 

  . مرحلة تقويم األفكار المطروحة ضمن الجلسة واختبارها عمليا  -٥
٩� J�����א������89א/=�'(�E�"�F@�W� �

ليه ، ويطلق ع   حد األشخاص ويتم اختياره من بين الحاضرين      يدير الجلسة أ  
 أمين، ويتم اختيار      نفسه المعلم األحيان يكون    غلبمدير الجلسة أو رئيسها، وفي أ     

 تتوافر في رئيس الجلـسة  أنالسر إلى جانب المدير، ويسمى مقرر الجلسة، ويجب    
  : أهمها ، شروط عدة

  .القدرة على تهيئة الجو المناسب والحفاظ عليه .١
  . األفكار عندما يتباطأ التدفق الفكريوإثارةالقدرة على االبتكار  .٢
  .ل بموضوع الجلسة ومشكلتها كامإلماملديه  .٣
  .القدرة على منع التهكم على أفكار اآلخرين .٤
       أثناء الجلسة، ومنع التقليـل مـن أهميـة          األحكام إصدارالقدرة على منع     .٥

  . فكرةأية
  .االتصاف بامتالك ثروة من المعلومات .٦

 أسـماء  السر، فيسجل ما يعرض في الجلسة من دون تـسجيل  أمينأما وظيفة   
  )١٢٢، ص٢٠٠١أبو سرحان، (      . الذين يقدمون األفكار أثناء الجلسةالمتكلمين
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ويتفق الباحث مع ضرورة توفير هذه الشروط في قائد جلسة العصف الـذهني             
للتوصل إلى تحقيق األهداف التربوية المنشودة حيث أن هذه الشروط تعتبر من أهم             

 الدراسية ومما يؤدي    العوامل التي تساعد على تحقيق أفضل الظروف أثناء الحصة        
إلى خلق مساحة جيدة من الحرية الفكرية التي تعتبر الجسر نحو تكـوين الطالـب               

الطلبة بشكل جماعي ثـم فـردي لمواجهـة           قدح زناد أفكار   المفكر وتساعد على  
  . المشكالت المطروحة قيد جلسة العصف الذهني 

١٠� J�I����Jא�"�$
;���Wא�����א�����وא� �

ال انـه   ، إ ∗ العصف الـذهني القياسـي     ألسلوبلى حد ما    وهو أسلوب مشابه إ   
 األفكـار   إدخـال يتضمن استعمال حاسوب واحد وعدد من األشخاص، يتم ضمنه          

 المطروحة من أعضاء المجموعة بشكل جماعي في جهـاز الحاسـوب المـشترك            
        المستعمل في األسلوب بحيث يتم تجميـع األفكـار وترتيبهـا وتقـديمها             ) الوحيد(

� . الحاسوبداخل �

���K�W"�א,��+�ل���א�א�,/�. �
  .عندما تكون الحاسبات المتوافرة محدودة .١
 . نجري هذه العملية في أي مكان وزمان باستعمال الحاسوب المحمولأنعندما نريد  .٢

 .عندما يكون أعضاء النقاش غير ماهرين باستعمال الحاسوب .٣

ياديـة إلـى     من أسلوب جلسات النقـاش االعت       ننقل شخصاً  أنعندما نريد    .٤
 ( Clayton , 2001 , p:11 )         .أسلوب العصف الذهني

  
 

                                      
 . هو األسلوب المعروف الذي له قواعد ومبادئ خاصة ∗
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��+�ل��I#N=0א0F��.�,�M,/�.�א�����א�����,�7�IدFJאE�W� �
وجـود   من األسلوب األول، ويتضمن هذا األسـلوب      وهو أسلوب أكثر تطوراً   

 ، بحيث يبدأ أعضاء المجموعة كل واحد        حاسوب خاص بكل عوض من األعضاء     
 األفكار المبتكرة، وعند ذلك يكـون كـل         بإدخاله على حاسوبه الخاص     منهم عمل 

  . مداخل األشخاص اآلخرينعنشخص قد ادخل األفكار المبتكرة من مدخل مختلف 
 عـن   يفكـرون بعيـداً  أنهـم   ،الشيء المشترك هنا بين أعضاء هذا األسلوب   

راضـات   يـضعون أفكـارا وافت     أنهمتأثيرات عقول اآلخرين، أما الشيء المختلف       
  .متباينة للمشكالت التي تم التفكير فيها بالعصف الذهني

  
���KW"�א,��+�ل���א�א�,/�. �

  .عندما تتم تسهيالت وتوافر أجهزة حاسوب متعددة .١
جراء عمليات العصف الذهني واالرتقاء     عندما تكون المجموعة ماهرة في إ      .٢

 .بها نحو األفضل

وتحتاج إلـى إعـادة     ،  عندما تكون أفكار أعضاء المجموعة غير مهيكلة         .٣
 .ترتيب، فيتم ذلك من خالل الحاسبات المختلفة

 ويناقـشونها مـن      ، بأنفسهمعندما يفضل أعضاء المجموعة توليد األفكار        .٤
  )P ،2001 ،Clayton: 12(                 .تدفق األفكار خالل عملية 
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����P�Q�א����א�W�R+Sذج��V0Kemp�� �
                   موضـحة فـي    هـي  أساسـية ، كمـا   خطـوات ييتكون األنموذج من ثمان  

  :المخطط اآلتي

  
  الموضوعات واألهداف العامة

  
  

                
  أهداف التعلم

              
  محتوى الموضوع

  
  االختبار القبلي

  
  فعاليات ومصادر التدريس

  
  ألتحصيليالتقويم 

  
  )١(الشكل

   التعليميذج كمبنمو  أ

  )٢٥، ص١٩٨٥كمب، (

  خصائص المتعلم

 لمساندةا الخدمات
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مرة جهود أكثر من عشرين سنة من البحث في         ث) Kemp(يعد أنموذج كمب    
 يكون  ، حيث عملية التعلم ، ركز كمب في أنموذجه على التتابع والتسلسل المنطقي            

يعطيه مرونة لحذف بعض العناصر أو تعديلها   ال   مما    ؛ هنالك ترتيب ثابت للنموذج   
ذا األنموذج النظرة الشاملة التي تأخذ بعين االعتبار كل العناصر ومن خصائص ه، 

 ويمكن مواءمة استخدام هذا النموذج على أي مستوى          ، الرئيسة في عملية التخطيط   
    .ألنموذج كمب تم بيان خطواته) ١(من مستويات التعليم ، ومن الشكل

          ت متبادلـة  نـاك عالقـا  ن هأبالمرونة والديناميكية وحيث يمتاز أنموذج كمب     
  . بين عناصره 

��א"�א��Vذج�@�W�X�0��/Y��+$)وW� �
١ .@@@@@ò�ßbÈÛa@Òa†�çþaë@Éî™aì½a@†í†¤  :       يتم اختيار المواضيع الرئيسة من خـالل

 لكـل   إنومن ثم تصاغ األهداف التربوية حيث       ،  المحتوى العام الذي يتم معالجتها      
 عبـارات ذات مـضمون      أنموذج تدريسي مجموعة من األهداف حيث تصاغ في       

فلسفة المجتمـع، حاجـات     ( األهداف من مصادر رئيسة هي       وتشتقتربوي واسع   
     ما يتوقـع إنجـازه     حسب  وتصنف األهداف    ،) طلبة ، ومجاالت المادة الدراسية    ال

  .من الطلبة 
٢ .@@áÜÈn�½a@—öb–� : معرفة خصائص المتعلمين مهمة لمـساعدة مـصمم         إن 

 التعليمية واختيار الموضـوعات والمحتـوى التعليمـي         التعليم في تخطيط البرامج   
وتحديد األهداف السلوكية وطريقة معالجة المعلومات واألنشطة التعليمية واختيـار          

                                               . والوسائل التعليمية المناسبةالفضلىإستراتيجية التدريس 
وف علـى مـدى اسـتعداد المتعلمـين         ويعني تحليل خصائص المتعلمين الوق    

 بـين   مالئمـة  ومعرفة مـا إذا كـان هنـاك           ، الستقبال الخبرة موضوع التصميم   
   .خصائصهم واألساليب المتبعة
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العمر، مستوى النضج، الظروف البيئية، الحالـة       (لذا يجب األخذ بعين االعتبار    
  ).االجتماعية أو االقتصادية،  نتائج التحصيل

٣ .@áÜÈnÛa@Òa†çc : مثل األهداف التعليميـة المخرجـات المتوقعـة لتـصميم          ت
  أو وحدة أم    دراسياً  أو برنامجاً   دراسياً  سواء أكانت هذه المنظومة مقرراً      ، التدريس

  . واحداًدرساً
ولتحديد واختيار األهداف التعليمية هناك عدد من القواعد العامة ينبغي مراعاتها 

  :  أهمها ،من وجهة نظر مصممي التعليم
 ذات تكوين مناسب لخصائص المتعلمين وتحقيق       تصاغ األهداف سلوكياً   أن  . أ

  .ليها المقررريس المادة الدراسية التي ينتمي إاألهداف العامة لتد
 تتناسق وتتكامل مع غيرها من األهداف التعليمية األخرى ذات العالقـة            أن . ب

 .بموضوع المحتوى واإلستراتيجية والوسائل والتقويم 

 .جاالت األهداف الثالثة المعرفية والمهارية والوجدانية تكون ممثلة لمأن  . ج

  )٢١٥ -١٤٨، ص٢٠٠١زيتون، (        ن تكون ممكنة التحقيق فعلياًأ  .  د
ن عملية تحديد واختيار األهداف تساعد على تحديد اتجـاه الطالـب علـى              وأ

البرنامج التعليمي والنواحي التي تؤكد عليه من حيث اختيار المحتـوى وأسـلوب             
ـ           التدريس ات المتعلمـين    ومن ثم تحديد النشاطات التعليمية لذلك يربط بـين حاج

         .واألهداف التعليمية
٤ .@@Êì�™ì½a@ôìnª :      ويمثل المحتـوى     ، اختيار المحتوى الذي يدعم كل هدف 

 أنفي مجموعة من الحقائق والمفاهيم واالتجاهات والقيم والمهارات الرئيسة المراد           
 وهي جميعها تعكـس      ، ف من صفوف المرحلة التعليمية    يتعلمها الطالب في كل ص    

        وتعـد وسـيلة تحقيـق        ، المكونات المعرفية واالنفعاليـة والمهاريـة للمحتـوى       
   .أهداف المنهج
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ويمثل المحتوى المادة الدراسية بالنسبة لكثير من المعلمين نقطة البداية التقليدية           
 حـول محتـوى المـادة    يدور في التدريس وخاصة عندما يكون تدريس المقررات    

 ما تكون الكتب الدراسية المقررة هي المصادر األوليـة لنـشاط            وغالباً،  التعليمية  
التي يشتق منها المعلم أهدافه وعناصر محتوى الدرس وترتيب         ، و التدريس والتعلم   
  .خطوات التدريس

فقد يصنف المحتوى على أساس تصنيف بلوم لألهداف التربوية فـي المجـال             
رفي وتشمل المعرفة العلمية والتفكير العلمي، وقد تصنف في مجال العلوم على            المع

الحقائق، القوانين، المبادئ، التفـسير،     ( وفق أوجه تعلم العلوم إلى الجانب المعرفي      
تناسق أعضاء الحس والحركة، وهو مـا    ( الجانب الحس حركي      ، )وحل المشكالت 

االهتمامات العلمية، االتجاهـات    (ي   الجانب العاطف   ، )يسمى بالجانب النفس حركي   
    ).، القيم العلمية العلمية
٥ .@@@@òÔj�½a@òÏŠÈ½a@‰bjn�aI@@ï�ÜjÔÛa@‰bjn�üaZH       وهو ضروري للتعرف على مـدى 

 االختبار سوف يقـرر     أن عن    فضالً  ، استعدادات الطلبة لدراسة البرنامج التعليمي    
 عن اهتماماته   فضالً،  للبرنامج  فيما إذا كان الطلبة لديهم االستعداد الخلفي المناسب         

  . ربما يكون قد تحقق سلفاًديد أي من األهداف المراد دراسته ،في تح
يمكن المعلم من تنظيم    ) االختبار القبلي ( اختبار المعرفة المسبقة     أنإضافة إلى   

وجدولة الطلبة بكفاءة عالية فضال عن إثارة الرغبة لدى الطلبة في دراسة المـادة              
  .نجاح خطة التصميم التربويسباب التي تساعد في إوهذا احد األ

٦ .@í‰†nÛa@pbîÛbÈÏ@@@‰…b–ßë@�áÜÈnÛa :      وهي ضرورية لتوفير الخبرات التعليميـة
 ولكي تبلغ األهداف على مستوى مقبول        ، التي ستغطي المحتوى المتعلق بكل هدف     

   .من التحصيل في مدة زمنية معقولة
  ،تحديد طرائق التـدريس المناسـبة  ومن ضمن الفعاليات ومصادر التعليم هي  

  ، حيث يجري تحديد طرائق التدريس التي تتالءم وطبيعة الموضوعات المختلفـة          
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ولكـل مـن هـذه      )  ومـشكالت  حقائق ومفاهيم ومبادئ  (كون مادة العلوم تتضمن     
 تعليمية مناسبة ، ومن هذه الفعاليات أيضا ولتطبيق النموذج كونه           ةالمكونات طريق 

 المهمة التغذية الراجعـة لـذا يتطلـب         أركانهاوالتي من   ،   النظم    من نماذج  اًواحد
تعريض المتعلمين إلى اختبارات محكية في نهاية كل منظومة تعليمية للوقوف على            

   . معالجتها، ومن ثممدى تحقيق األهداف 
 األنموذج على ضرورة تحديد الوسيلة التعليمية التي لهـا أهميـة            أكدوكما  

كبيرة وفائدة عظيمة لكل من المعلم والمتعلم والمادة التعليمية، وتكمن أهميتها للمعلم            
في أنها تساعد على رفع كفايته المهنية وتساعد في حسن عرض المادة الدراسـية              

فضل وفي إثارة الدافعية للطلبـة       وتمكنه من استغالل كل الوقت بشكل أ        ، وتقويمها
أما أهميتها للمتعلم فهي تنمي لديه حب االستطالع، وتجعل الخبرات التعليمية أكثر            

فيما  أما  ،وتسهم في تكوين اتجاهات مرغوبة فيها     ،     للنسيان    واقل احتماالً   ، فاعلية
 فتكمن في كونهـا تـساعد علـى توصـيل المعلومـات              ،  الدراسية يتعلق بالمادة 

          تجاهات والمهارات وإبقـاء المعلومـات حيـة وذات صـور واضـحة فـي               واال
   .ذهن المتعلم

 وذلـك    ،  تكتسب الوسائل التعليميـة أهميـة خاصـة        التاريخوفي تدريس   
الواقـع أو لبعـده المكـاني    لصعوبة توافر الواقع المطلوب ودراسته أما لندرة هذا         

ول أو لصعوبة االسـتفادة مـن الواقـع     أو لكثرة التكاليف والجهد المبذ      ، وألزماني
   .المباشر وذلك لسرعة وقوع الظاهرة المطلوب دراستها

٧ .@@@pbß†�¨a@ñ†ãb��½a :       وهي تهيئة ومراعاة األجهزة والوسائل التعليمية والتسهيالت
                                                 .الخاصة بكل موضوع 

٨ .@áíì�ÔnÛa :   الطلبة أو أفراد العينة في المادة التي درسوها          للتعرف على تحصيل  ،
من حيث تحقيق األهداف وتوجيههم ومعالجة صعوباتهم الخاصة من خالل مراجعة           

  )٢٧، ص١٩٨٥كمب، (   أو إعادة تقييم أي جانب من البرنامج يحتاج إلى تحسين 
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ويمثـل   ،   عدادهم خطط دراسـية جديـدة      عند إ  المعلمينكما يساعد األنموذج    
فهو يجمع بين   ،  نموذج خلفية علمية في مجال التخطيط لتطوير الوحدة الدراسية          األ

نجاح ية التي تكون القاعدة األساس في إ       للخبرات التعليم  مدخالً،  النظرية والتطبيق   
  )٢٠٤، ص٢٠٠٠قطامي وآخرون، (             .      العملية التعليمية

����Z��Q�א����אL�"\]^Jא�_Kل�و�/Mא�'$����� �
تعد مهارة حل المشكلة من المهارات ذات القيمة فـي معالجـة الخبـرات              

  ؛  عليهـا  الطلبةالتعليمية والخبرات الحياتية، ومن هنا تظهر أهمية تعلمها وتدريب          
ن ذلك سوف يسهم دون شك في        ؛ فإ   للمواقف التعليمية  إخضاعهاذلك ألنه إذا ما تم      

 أن المهارة القابلـة للتـدريب تـستحق         ن هذه  ؛ لذلك فإ   تفعيل التعلم وزيادة حيويته   
  .توظف لتعلم المواد الدراسية والتدريب على التفكير

 وتتصف مهارة حل المشكلة بأنها مهارة تجعل من المـتعلم ممارسـاً            -
  . لخبراته ومنظماً يكون فيه فاعالً ،لدور جديد

سلوك موجه نحـو هـدف      :  عرف جانيه سلوك حل المشكلة بأنه        لقد -
تراتيجيات التفكير بتوجيه وضـبط عمليـة الـسعي         معين، وتقوم اس  

 .للتوصل إلى تحقيق الهدف

�ïÜí@bß@òÜØ’½a@åàšnmëZ@@
 . أو حالً يتطلب استجابة أو تفسيراً أو موقفاًسؤاالً •

بداع تباره فرصة للتعلم أو التكيف أو إ       يمكن اع   أو واقعياً   افتراضياً موقفاً •
 . من قبلحل جديد لم يكن معروفاً

 وال   ، الفرد عندما يحكم سلوكه دافع تحقيق هـدف محـدد         موقفا يواجه    •
، أو ما يتوفر لديه من خبرات       إمكاناتيستطيع بلوغه بما يتوفر لديه من       

 .حالية مخزنة في بنائه المعرفي أو المهاري
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الحالة التي تظهر بمثابة عائق يحول دون تحقيق غرض في ذهن المتعلم    •
 . بالموقف الذي ظهر فيه العائقمرتبطاً

   إلـى   يثير الحيرة والقلق والتوتر لدى المـتعلم يهـدف المـتعلم           موقفاً •
 .التخلص منه

تطلب من المـتعلم حـل الموقـف        هة مباشرة أو غير مباشرة وتحدياً ي      واجم •
 .بناءةبطريقة 

 

    على ما تقدم يمكن تحديد مفهوم إسـتراتيجية حـل المـشكالت علـى               واعتماداً 
  :النحو التالي

Q@Nîvîma��g@âìèÐßpýØ’½a@Ýy@ò@Z@@
 حل موقف مشكل أو سـؤال مثيـر         الطالبهي خطة تدريسية تتطلب من      

 ، واختيـار    لتفكيرهم، حيث يقومون بتحديد المشكلة واقتراح الحلول المختلفة لهـا         
  .نسبها بعد تمحيصها واالستفادة من هذه الحلول في حل موقف ومشكالت جديدةأ

 أن لدرجة    ، صي واالكتشاف وتتداخل طريقة حل المشكالت مع طريقة التق      
 طريقة التقـصي     ال يتجزأ من    من المتخصصين في التربية يعتبرونها جزءاً      كثيراً

  مشكالً ن طريقة التقصي واالكتشاف هي األخرى تتطلب موقفاً       واالكتشاف، وذلك أل  
، يجعله يبحث ويتقصى ويتساءل ويجمع المعلومـات        الطالب لتفكير    مثيراً أو سؤاالً 

                     . عن تساؤالته والتحقق من فروضهاإلجابة ويجرب للوصول إلى ويفسر ويستنتج
  )٣٥-٣٤، ص ٢٠٠٦ ،طارق عبد الرحمن ،(

  
R@N@âa†‚n�a@òîàçcòîvîma��g@�í‰†m@¿@òÜØ’½a@Ýy@âìÜÈÛaòîÇbànuüa@@Z@@

 للعملية التعليمية، ومن المبادئ      مركزاً الطالبتتخذ هذه االستراتيجيات من      •
 راك الفعال في عملية التعلم يـؤدي       االشت نأ  ، كولوجية األساسية للتعلم  السي

 .إلى تعلم أفضل
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 يحقق ذاتية المتعلم ويجعله أكثر قـدرة        اإلستراتيجيةالتعلم عن طريق هذه      •
 .ابتكاريهعلى تقبل الخبرات الجديدة، والكشف والبحث والنقد، ويكون أكثر 

سواء ،  رية لمجاالت مختلفة    ن مهارة حل المشكالت من المهارات الضرو      أ •
 . التكيفيةاألكاديمية المجاالت أمكانت مجاالت حياتية أ

 ممـا    ؛ واألحداث الجارية  االهتمام نحو المشكالت     اإلستراتيجيةتوجه هذه    •
ومن ثم يتحقق الهدف والمغزى من    ،   على مواجهتها    الطالبيزيد من قدرة    

 .دراسة الدراسات االجتماعية

 ينمي القدرة على التفكيـر      أن حل المشكالت يمكن     جيةإستراتي استخدام   نأ •
 يتـسلح بهـا أفـراد       أنوهي من المهارات التي ينبغي      ،  الناقد ومهاراته   

 .المجتمع لمعالجة مشكالت مجتمعهم وتحسين ظروف حياتهم

S@NòÜØ’½a@Ýy@ñ‰bèß@pbjÜĐnß@Z@@
 هي : ( ، حيث قال حدد جانييه متطلبات سابقة لمهارة حل المشكلة وغيرها    
ويمكن تحديـد   ،   ) مقدرات ضرورية وتتضمن المقدرات ما يستطيع المتعلم تأديته       

ناتج متوقع ومنطقي لتعلم المفـاهيم      ( مهارة حل المشكلة وفق منظور جانييه بأنها        
والمبادئ ومهارة مولدة قادرة على توليد األفكار والمفاهيم والمبادئ التي يتطلبهـا            

  ) . المتعلم لتحقيق درجة اإلبداع
ويمكن تفسير المهارة كتعلم تراكمي بأنها عمليات متتابعة متتالية تعتمد على 

تعتبر متطلبات مسبقة لتعلم مـا هـو        و  ، المخزون الالزم من المعارف والمهارات    
  .إتقانها أو صعوبة من المهارة التي تم أكثر تعقيداً

يـأت لـه     تتحقق له المهارة إذا ته     أننه يمكن ألي متعلم     ويفترض جانييه أ  
  على االستعدادات المعرفية والنفس    اعتماداًالفرصة المناسبة التي يتسلسل فيها التعلم       

     .حركية المتوافرة لديه واالرتقاء نحو مستويات أكثر تقدماً
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ويمكن توضيح تعلم مهارة حل المشكلة والوصول إلى درجة اإلبداع الذي           
  : الخطوات اآلتية افترضه جانييه كما في 

  
  بداعاإل

  ةـل المشكلـح
  يم ـيم القـتعل

  تعلم المهارات المعرفية والحركية
  وانينـد والقـم المبادئ والقواعـتعل
  مـاهيــائق والمفــم الحقـــتعل

  
  

  )٧٤ ص-١٩٨٤جابر عبد الحميد، (  
T@N@�í‰†nÜÛ@òîöaŠu⁄a@paìĐ¨aòîvîma��hipýØ’½a@Ýy@@Z@@

  :لخطوات التالية على ااإلستراتيجية    وتشتمل هذه 
• @@òÜØ“�¾bi@ŠìÈ“Ûa:     الطالب معـه  يشعر  ) مشكلة(  يهيئ موقفاً  أن يجب على المعلم 

بالحاجة والرغبة في طرح األسئلة، كما يطرح المعلم أسئلة تتـضمن التأمـل             
 .والتفكير فيها

• @@òÜØ“�¾a@‡í‡¥:    كتابـة المـشكلة أو      الطـالب  يطلب مـن     أن يمكن للمعلم 
 الطـالب سبورة لمناقشتها من واقع صياغة      صياغتها، ويلخص ذلك على ال    

 تعرف حقيقة المشكلة وأبعادها وتحديدها هـي أولـى          أنللتساؤالت، حيث   
 .خطوات البحث عن حلها

• @pbßìÜÈ¾a@É»:  ا لحـل   ليه بعض المراجع أو المصادر للرجوع إ       يقترح المعلم
 ويعملون على جمع المعلومات وترتيبهـا        ، ليها إ الطالبالمشكلة إذ يرجع    

والتخلص مـن المعلومـات     ) المشكلة( على السؤال  لإلجابة األعداد   من ثم و
 .والتي ليس لها عالقة بالمشكلة، غير المناسبة 
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• @�ë‹ÐÛa@òËbî–@Z@@@@òÜØ“àÜÛ@ònÓû¾a@ÞìÜ¨a@�a�Óa@ëc:      بعد جمع البيانات وتنظيمهـا 
بعـض التفـسيرات أو      كتابة   الطالب يطلب المعلم من     أنوتفسيرها يمكن   

 . لهذه المشكلةنة الحلول الممك

• @@@@ÞìÜ¨aë@�ë‹ÐÛa@k�ãa@Šbjn‚aë@Šbîn‚a :        ،والتي تبدو أنها تقود إلى حل المـشكلة
          رفـض الفـروض األخـرى مـن خـالل المنطـق العلمـي               ومن ثـم  

 .والمناقشة والتجريب

• @pbàîàÈnÛaë@pbubnän�üa :لواقـع  وهـو فـي ا  ،  التفسير الذي تم اختيـاره     أن
ويمكـن  ،  نه الحل األمثل للمـشكلة      صل إليه على أ   االستنتاج الذي تم التو   

 . مثل هذه المشكلة مرة أخرىم ذلك إذا واجهتهوا يعممأن للطالب

• @@@c@óÜÇ@áîàÈnÛa@ÕîjĐm@@éãß@@ñ‡�í‡u@ÑÓaì :     الطـالب وتتضمن هذه الخطوة دعوة 
 يطبقوا التعميم الذي توصلوا أليه على جميع المواقف المشابهة فـي            أنإلى  

 .حياتهم اليومية

ن ما يمكن اعتباره مشكلة بالنـسبة        يكون على وعي بأ    أن المعلم   علىو �
 آخر  لطالب قد ال يكون كذلك بالنسبة        ،  أو مجموعة منهم   الطالبألحد  

  .الطالبد فروق فردية بين ووجلأو مجموعة أخرى، وذلك 
  ، للطالب ما يمثل مشكلة حالية بالنسبة       أن يعرف   أنعلى المعلم أيضا     �

ن معلومـات  ، وذلك ألاإلطالق في وقت الحق قد ال يمثل مشكلة على      
  .الفرد تنمو وخبراته تزيد بمرور الزمن

 إلـى مجموعـات     الطـالب  يقسم   أن على ذلك يجب على المعلم       واعتماداً
 يزيـد   أن ومع مرور الوقت يجب       ، ويعطي كل مجموعة ما يناسبها من المشكالت      

  . بين السابق ذكرهما وذلك للسب ، من تعقيد المشكالت التي يقدمها لهمالمعلم
 المعارف والمعلومات وتقديمها    الطالب على إكساب    لم يعد التعليم مقتصراً   

 وتخزينهـا  استظهار تلك المعلومات     الطالببحيث يكون دور    ،  لهم بصورة جاهزة    
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وإنما أصبح التعليم يركز على ما يسمى        في ورقة االمتحان ،      وتدوينها ،في ذاكرته 
لذهن بهدف معالجـة  ملية الذهنية التي يتم من خاللها تشغيل ا بتنمية التفكير، تلك الع   

( Torrance , 1993 , p:88 )            .في المواقف المختلفة ما يواجه الفرد
   

�`�����א���������6�W]Fא�א��7א��� �
، فهو يـأتي فـي أعلـى        أكثر أنواع السلوك اإلنساني تعقيداً      يمثل التفكير   

 كما يعتبر من أهم الخصائص التي تميز اإلنـسان عـن             ، مستويات النشاط العقلي  
 مقارنة   ، غيره من المخلوقات، وهذا السلوك ناتج عن تركيب الدماغ لديه، وتعقيده          

 يميز عن الحيوان    أنواستطاع اإلنسان من خالله     ،  مع تركيبه البسيط عند الحيوان      
  .بقدراته على تحديد الهدف من سلوكه

  :ومنها اآلتي، تفكير إلى تعدد تعريفاته وتعدد اتجاهاته  هذا التعقيد في الوأدى   
  . بأنه ما يحدث عندما يحل شخص ما مشكلةالحفنييعرفه  •

  )٤٤ ، ص١٩٨٧عبد المنعم الحفني ، ( 

 الصالحة لمعالجـة المـشاكل   األداة التفكير هو أنأما جون ديوي فيفترض   •
       .يطهاوالتغلب عليها وتبس
  : أنها لعملية التفكير مفترضاً قدم سولسو تحليالًدق   ومهما تكن التعريفات ف

  . في الدماغ أو النظام المعرفي ويستدل عليها من السلوك الظاهرتحدث داخلياً -
 .تشتمل على مجموعة من العمليات المعرفية في النظام المعرفي -
تؤدي إلى السلوك الذي هو حل مشكلة ما أو هو موجـه نحـو الحـل                -

فكير مفهوم افتراضي يشير إلى عملية داخلية        الت أنوبصفه عامة نرى    
تعزى إلى نشاط ذهني معرفي قصدي موجه إلى حل مـشكلة مـا أو              

 معنى أو إجابة على إيجاد رغبة في الفهم أو    إشباعاتخاذ قرار معين أو     
 .  لظروفه البيئية المحيطة ويتطور التفكير لدى الفرد تبعاً ،سؤال ما

 علـى كيفيـة   عتبر دلـيالً  ، والذي ي  ميز الفرد   الذي ي األداء    هو نمط التفكير و      
ويستعملها مع البيئة المحيطة    ،  استقباله للخبرات التي يمر بها في مخزونه المعرفي         

 نمط التفكير هو الطريقة التي يتعامل بها الفرد مع المعلومات من حولـه              كما أن ،  
     .  وهو يتأثر بسمات الفرد الشخصيةأهدافهفيما يحقق 

   )٣٨ ، ص٢٠٠٤ قيس الجبوري ، (    
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ن أسلوب أو نمط التفكير للفرد يتمثل في الطريقة التي يـستقبل               وعلى ذلك فإ     
 من ثـم  بها المعرفة، والخبرة والمعلومات ويسجلها ويخزنها في مخزونه المعرفي،          

        صـورية  ما بوسيلة حـسية ماديـة أو شـبه           ، إ  فهو يسترجع بطريقة في التعبير    
   )١٥ ، ص٢٠٠١القطامي ، (             .يةأو رمز

  
  :يتم على أساسين هماوصنف التفكير إلى أنماط    وي

 .األزواج المتناظرة •

 .الموضوعية والعقالنية •

  : أنماط التفكير على أساس الموضوعية والعقالنيةب فيما يتعلق  أما 
 :األسلوب غير العلمي لحل المشكالت •

  ).قيالميتافيزي(ويتضمن التفكير الخرافي 
الذي يعتمد على الموضـوعية ومبـدأ العلميـة والنـسبية        : األسلوب العلمي  •

  :ويتضمن
  .التفكير التأملي -
 .التفكير الحدسي -

 .التفكير االستداللي -

 .التفكير اإلبداعي -

  : هواآلن   والسؤال الذي يطرح نفسه 
   لماذا تختلف أنماط التفكير؟����
ت الذهنية، فانه سيترتب على ذلك  والمدخالوالمواقف الختالف األهداف  نظراً     

 ويمكن تحديد مبرر اخـتالف أنمـاط         ، اختالف أنماط التفكير التي يستخدمها الفرد     
  :فيما يأتي التفكير لدى األفراد 

 .يختلف األفراد في األشياء التي ينتبهون لها -
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 .تختلف أنشطة الخاليا العصبية وعددها لدى األفراد -

 .المعالجة الذهنيةتختلف االهتمامات التي تتطلب  -

 .الفرداختالف ظروف التنشئة التي يتعرض لها  -

اختالف األهداف يتطلب استخدام أنماط تفكيريـة       واختالف الخبرات،    -
 .مختلفة

 .جعلهم يطورون نتائج تفكيرية مختلفةاختالف قدرات األفراد ي -

  )٤١ ، ص١٩٩١الكبيسي والهيتي ، ( 

QM@�ØÐnÛa@áîÜÈm@òîàçc@Z@@
 وأوسع وتطوير قدراتهم على حل      أوضحؤية األشياء بشكل     ر للطالبيتيح   •

  .المشكالت
 وهو التفكيـر الـذي       ،  ايجابياً  لكي يفكروا تفكيراً   للطالب ؛  الفرصة   إتاحة •

 .يوصل إلى أفكار جديدة

 . إلى مفكرين منطقيينالطالبتحويل  •

 .للطالباإلسهام في تحسين الحالة النفسية  •

 .المعرفة القديمة بهااكتساب المعرفة الجديدة واستبدال  •

 في االنتقال من مرحلة اكتـساب المعرفـة إلـى مرحلـة       الطالبمساعدة   •
 .توظيفها في استقصاء ومعالجة المشكالت الحقيقية في عالم الواقع

        بالمـسئولية تنمية مفهوم الذات وتقويـة مـشاعر االنتمـاء واإلحـساس             •
 .نحو المجتمع

RM@òîÇŠÐÛa@�ØÐnÛa@pa‰bèß@Z@@
  ، كر عدد من المهارات الفرعية التي تشكل مهارة التفكير عمومـاً          يمكن ذ 

 تكون محور ممارسات المعلم نحو تدريب طالبه على التفكير مـن            أنوالتي يمكن   
  :خالل مناهج الدراسات االجتماعية، ومن هذه المهارات
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  .مهارة جمع البيانات والمعلومات عن طريق المالحظة -
 .ها وتقويمهامهارة تصنيف المعلومات وتنظيم -

 وفـق أوجـه     واألحداثجراء المقارنات بين األشياء واألفكار      مهارة إ  -
 .االختالف

 .مهارة طرح األسئلة -

 .مهارة استخالص نتائج أو استنتاجات من الدليل -

 .مهارة التوصل إلى أفكار عامة أو تعميمات -

 .مهارة صياغة تنبؤات معقولة من التعميمات -

 .صورة حلولمهارة صياغة بدائل متعددة على  -

       .مهارة المعالجات الذهنية للخبرات الجديدة -

  )٨٤ ص ، ٢٠٠٨ ،حمد جاسم  و عاطفسعيد(
SM@¿ŠÈ½a@‰bvÐãüa@Š–Ç@¿@òîÇbànuüa@pb�a‰†Ûa@wçbäß@ôìnªë@�ØÐnÛa@Z@@

يعتبر االنفجار الكمي والكيفي للمعرفة من أهم التحديات التـي تواجـه أي             
  : النواحي اآلتيةنظام تعليمي ويتمثل ذلك في

 أصبحنا كنا نختار كل ما هو مهم،        أنصعوبة اختيار محتوى المنهج، فبعد       .١
 نختـار مـن   أصبحنا مع التقدم الهائل للمعرفة  نناإنختار األكثر أهمية، بل     

 لتحقيـق   مالئمـة  واألكثـر ذلك األكثر مناسبة لمستوى الطالب ولقدراته،       
  .األهداف التربوية

 إلى اختفاء فكرة ثبات المعرفة، فكم       اإلنسانيةارف  أدى التطور الكيفي للمع    .٢
من المعلومات ثبت خطؤها، وآراء ثبت بطالنها، ومعتقدات أصبحت مـع           

 .التطور قديمة ومستهلكة ال تنتمي إلى العصر الحاضر

 أصبح أي نظام تعليمي مهما كانت مدته غير         أنأدى االنفجار المعرفي إلى      .٣
 وأساليب اإلنتاج والتوزيـع،     اإلنسانيةرف  ، فالتغير السريع في المعا    يه  كاف
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يتطلب قدرة على اكتساب الجديد من المعـارف والحـديث مـن األفكـار        
والنظريات، ومن هنا جاءت ضرورة االستمرارية في التعلم من المهد إلى           
           اللحد، ذلك التعلم الذي ال يقف عند حـد معـين، وال ينتهـي فـي فتـرة                  

 .زمنية محددة

 من غير الممكن بل من المستحيل اسـتيعاب جميـع المعـارف             ولما كان  .٤
فالحيـاة اإلنـسانية     ، التخصص كسمة من سمات العصر     برز فقد   اإلنسانية

 تمتاز بالتشابك أو الصراع مما يقتضي توافر النظرة الشاملة بحيث تستطيع          
ت الحياة   تكتشف العالقات بين فروع المعرفة المختلفة من ناحية ومجاال         أن

، الن االنفجار المعرفي له بعدان رئيسان همـا         دة من ناحية أخرى     المتعد
حتاج إلى تغيير أساسي فـي       ، ولذلك فإن النظام التعليمي ي      االتساع والعمق 

تنمية التفكير بمـستوياته العليـا   أهداف الدراسات االجتماعية بحيث تصبح  
لمنهج  يتغير محتوى ا   ومن ثم حد األهداف الرئيسة للدراسات االجتماعية،      أ

  .وطريقة تنفيذه وبرامج تقويمه
ومعلم الدراسات االجتماعية الذي أصبح من أهم واجباتـه تنميـة التفكيـر             

) ن فـإ  -إذ(  لمساعدتهم على فهم التعميمات المبنية على قاعـدة        الطلبةومهاراته لدى   
القائمة على الطريقة العلمية في التفكير العلمي، مطالب بان ينمي االستدالل بأنواعـه             

  .طالبهالمختلفة لدى 
ـ             ام وهذا التفسير العلمي للقضايا الجدلية التي تعج بها العلوم اإلنسانية بوجه ع

ساعد الدارس على فهم بيئته التي يعـيش فيهـا،          والمواد االجتماعية بوجه خاص ي    
ا وينميها كما يساعد الدارس على      وعلى ادارك ما لها من مزايا، فيزيد فيها ويستغله        

  من عيوب وأوجه نقص فيساهم في التغلب عليهـا وتقـديم الحلـول            دراك ما بها    إ
  .الذكية لها
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والدراسات االجتماعية ، وهي كجزء من العلوم اإلنسانية مـن أهـم أهـدافها              
التفسير الذكي للوقائع واألحداث والصراعات التي أصبحت سمة من سمات عصرنا           

  .وبيئتهالذي ازداد فيه التفاعل المستمر والفعال بين اإلنسان 
 كل جديد هو ثمرة القديم، الذي نستخدمه فـي فهمنـا لحاضـرنا والتنبـؤ                نإ

 على ما يعرفه الفرد من تعميمات تساعده على التفـسير  بمستقبلنا، فهو يعتمد أساساً   
ن ما لدى الفرد من تفسيرات وأسس، ومـا          ، وإ  والتنبؤ المبني على التفكير العلمي    

الحاضر بصراعاته ومشكالته وتوقع ما سيحدث يتمثله من تعميمات يساعده في فهم      
     .له في المستقبل القريب وألحفاده في المستقبل البعيد

 من العمليات بعـضها يمثـل مـستوى          التفكير عملية معقدة تتضمن كثيراً     نإ
 أرقى من التفكير مثل التذكر واالسترجاع والربط وأخرى تمثل مستويات           منخفضاً

 والتركيب والتفسير وفرض الفروض والتأكد من صحتها         مثل التحليل   تعقيداً وأكثر
 مدارسنا توجه عنايتها الكبرى إلى تنمية العمليـات العقليـة           أنوالتقويم، ولقد ثبت    

 اهتمامـا   سـوى الدنيا، في حين ال تلقى عمليات التفكير ذات المـستوى األعلـى             
 تركيـز  أن  العديد من الدراسات في الدول المتقدمة أثبتـت      أنعارضا، بالرغم من    
 على المـستويات    - خاصة في مجال الدراسات االجتماعية     -االهتمام في التدريس  

 سواء   ، كبردنيا بما يعود على الطالب بعائد أ      العليا يدعم مهارات العمليات العقلية ال     
 كما يزيد من قدراتهم على االكتشاف في الحاضـر           ، في كم المعلومات أو كيفيتها    

  .والمستقبل على حد سواء
 يركز على العمليات العليـا مـن        أنراسات االجتماعية يحسن    عليه فمعلم الد  و

 بما يؤهلهم لمجتمع نـام  لطالبهعداده ر الناقد، التفكير اإلبداعي، في إ   التفكير كالتفكي 
         . الصراع ويعج بالمشكالتبألوانومتطور، في عالم يتميز بالتعقيد ويمتلئ 

  )٣٦-٣٥، ص عاطف ، ب ، ت سعيد(
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TMpa‰bèß@@@ÞìÜ§a@†îÛìmZ@@
QN@@òÓýĐÛaFluencyZ@ @

 أم  رمـزاً  أكانتسواء  ( ،   كبر عدد من االستجابات   نتاج أ هي القدرة على إ   
 والتي تتوافر فيهـا      ، مناسبة)  أساليب أم نظم   أم  أفكاراً أم كلمات   أم أشكاالً أم عدداً

القة شروط معينة في زمن محدد، وتأخذ الطالقة عدة صور منها طالقة أشكال، ط            
  .وأفكارمعاني  رموز، وطالقة

RN@òãë‹¾aFlexibility :  
تشير إلى مرونة الفرد العقلية، والسهولة التي يغير بها موقفه العقلي ورؤيته 

نها ببـساطة قـدرة     إلى األشياء والمواقف المتعددة، إ    الذهنية التي ينظر من خاللها      
  .نحسار في فئة واحدةالفرد على التحرك بين الفئات المختلفة لألفكار دون اال

cNa@òîöbÔÜnÛa@òãë‹¾Spontaneous FlexibilityZ@ @

 المختلفـة عـن     األنـواع كبر عدد ممكن من     من معناها إصدار أ   وتتضمن  
         حينما يتجه نحو    اتجاهات أفكار ترتبط بمشكلة أو موقف مثير، ويكون المبدع تلقائيا 

، ويميل الفرد في هـذه      إصدار أفكار متعددة ومتنوعة في مجاالت متعددة ومختلفة       
  .القدرة إلى المبادرة التلقائية في المواقف وال يكتفي بمجرد االستجابة

lNîÐîØnÛa@òãë‹¾aé@Flexibility@AdaptiveZ@ @

تشير إلى قدرة الفرد على تغيير الجهة الذهنيـة فـي معالجـة المـشكلة               
خذها أو   المشكلة ومع الصور التي تأ     أوضاعومواجهتها، ويكون بذلك قد تكيف مع       

  .تظهر بها المشكلة
  

SNòÛb–þa@Originality@Z@ @

 إذا  أصيلةنتاج الجديد غير المكرر، وتعتبر الفكرة       وهي تعني التحرك نحو إ    
كانت فكرة غير مكررة، وهي الفكرة التي ال تخضع لألفكـار الـشائعة وتتـصف               

   )٥٥-٥٣ ، ص٢٠٠٦عبد الرحمن ، طارق ، (                   .بالتميز والتفرد
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UM@@òîàäm@¿@òîÇbànuüa@pb�a‰†Ûa@‰ë…pýØ’½a@ÝyÞìÜ§a@†îÛìmë@@Z@@
الدراسات االجتماعية بحكم طبيعتها تعرض قضايا مسائل اجتماعية لها من          

 وأبعـاد  ذات خلفيـات     أمورا ما يجعل منها      ،  الزمانية والمكانية والعالقات   األبعاد
ن هنا ها ومواجهة مشكالتها، ومإلحساس ب لتتفاعل معها وا ؛تحتاج إلى عقول البشر

  . المناهج الدراسية وخطتها الزمنيةإطاركان دخولها في 
والدراسات االجتماعية بهذا المعنى ليست مواد تكميلية وليست مـواد مـن            

 وتستهدف بناء اإلنسان من زوايـا        ،  حيوية وظيفةالدرجة الثانية ولكنها مواد ذات      
  .وادمحددة وتخصصية تتفق مع طبيعة هذه الم

 أهداف الدراسات االجتماعية في مراحل التعليم العام تنص على تنميـة            إن
 وتوظيفه في حل المشكالت واالهتمـام بتعلـيم الفـرد           بأنواعهالقدرة على التفكير    

استنتاج الحقائق والمعلومات وتحليلها ونقدها وتنمية القدرة على التعبير والمناقـشة           
 تحقيق هذه األهداف يحتـاج إلـى        نإالحقيقة  العلمية والمشاركة في الحوار، وفي      

محتوى علمي معين واستراتيجيات وأساليب تدريس معينة ومعلـم ذي مواصـفات            
 نحو اإلبداع،   يجابي إ  لديه اتجاه  األقل على   أومبدعا   يكون   أنخاصة لعل من أهمها     

    قابـل للتنميـة إذا اسـتخدمت األسـاليب         فإن القدرة على إيجاد الحلول للمشكالت       
  .لذلك المناسبة

وحـل  لمواقف تعليمية من شأنها تنمية التفكير       اوفي ما يلي نعرض بعض      
  : في مجال الدراسات االجتماعية ومنهاالمشكالت وتوليد الحلول

 الطلبـة  في القصص التاريخية، بل يطلب من        األحداثعدم ذكر نتائج     -
  . يستنبطوا النتائج والنهاياتأن

 .  أسبابها عنعند ذكر حادثة تاريخية يسأل  -

 تعرضان بموضوعية، ثم    فإنهما  ؛ إذا وجدت للحادثة التاريخية روايتان     -
 .األدلة مع ذكر إحداهما يرجح أن الطالبيطلب من 
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 الدوافع وراء هذه    الطلبة عن عند ذكر تصرفات القادة السياسيين نسأل        -
  . التصرفات

سألك أو إذا كنت معه و    ... ماذا لو كنت في موضع هذا القائد السياسي        -
 رأيك فبماذا كنت تنصح ؟

         مـاذا تتوقـع    ... لو لم يحدث كذا فـي مناسـبة تاريخيـة معينـة              -
  ؟األحداثلسير 

  ماذا يحدث لو لم تحدث الحملة الفرنسية على مصر ؟ :مثال -

 الموضوعات المثيـرة    أن يعلم بصفة عامة     أن    فعلى معلم الدراسات االجتماعية     
  :للتفكير قد تتمثل في

 .موضوعات المتناقضةال .١

 .متضاربة الحلولالمشكالت  .٢

  .الثقافات المتنوعة -
 . غير متوقعةمفاجآتالموضوعات التي بها  -

 .الموضوعات التي تثير الدهشة والعجب -

 .الموضوعات التي تتضمن صراع القيم -

- سريعاًالمشكالت الطارئة الملحة التي تتطلب حال . 
 

VM@@kîÛb�c§a@†îÛìmë@pýØ’½a@Ýy@áîÜÈmÞìÜ@Z@@
 وتتنوع من مرحلة إلـى      تعليم حل المشكالت وتوليد الحلول    تتعدد أساليب   

  :أخرى، ومن أهم هذه األساليب
���Wא�����א�����0�Wوً� �

وهي طريقـة جماعيـة لحـل       ،  ن طريقة تعصيف األفكار     روزبوابتدع أ 
         في خالل فترة قصيرة، وتعتمـد هـذه الطريقـة علـى             إبداعيةالمشكالت بطريقة   

  :المبادئ التالية
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  .تأجيل الحكم على قيمة األفكار .١
 .الكم يولد الكيف .٢

  :ويترتب على المبدأين السابقين
  .ضرورة تجنب النقد -
 . حرية التفكيرإطالق -

 ).الطالقة بنك األفكار اإلبداعية(كم األفكار المطلوبة  -

 .البناء على أفكار اآلخرين وتطويرها -

  : فهيمراحل تعصيف األفكار �
  .اركيناختيار المش  )أ 
 . الجلسةتحديد وقت )ب 

 .تحديد مسجل األفكار  )ج 

 . الجلسةأدارةتحديد قواعد   ) د 

 .أو الطريقة التطوعية) الدور(تحديد طريقة توليد األفكار   )ه 

  .مرحلة تحديد المشكلة.٣
 .مرحلة توليد األفكار. ٤

 .مرحلة الحكم والتقييم الختيار أفضل األفكار المقدمة.٥

  . أفضل األفكار في ضوء المعايير السابقةمرحلة الحكم والتقييم الختيار.٦
   )٢٠٠٠المفتي ، محمد أمين ، ( 

  

�ً$P�b�WI���cJ�8א:�+d�8א;Y��W� �
 التي يتم فيها توليد األفكار والحكم عليها راألفكاعلى عكس طريقة تعصيف 

 ، فان هذه الطريقة يقوم فيها كل فرد على حدة في صمت ويقوم كل فرد أيضاً               علناً
  :فكار في صمت، وتمر هذه الطريقة بالمراحل اآلتيةبترتيب األ

  .اختيار أفراد المجموعة: المرحلة األولى
  .تحديد المشكلة المطلوب حلها أو القرار المطلوب اتخاذه: المرحلة الثانية
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  . حيث يقوم بذلك كل شخص على حدة ،توليد األفكار في صمت: المرحلة الثالثة
  .ر التي قام األفراد بتوليدهاتسجيل األفكا: المرحلة الرابعة

  .توضيح األفكار التي يتم تسجيلها ومناقشتها: المرحلة الخامسة
  .وضع معايير لترتيب األفكار: المرحلة السادسة
ترتيب األفكار المعروضة في صمت، أي كل شخص علـى          : المرحلة السابعة 

  .حدة باستخدام نظام الترتيب في ضوء المعايير
  .خيص نتائج الترتيب والوصول إلى قرار جماعي تل:المرحلة الثامنة

�ًQ��bW��R$��,0F�P�7��دE�W� �
 ألغـراض لقد قدم دي بونو العديد من أساليب تنمية التفكيـر االبتكـاري             

 وذلك عن طريق استخدام المعلومـات        ، االستخدام في المدارس بمراحلها المختلفة    
 ويـرتبط    ، اسطة االستبصار للوصول إلى اإلبداع وإعادة البناء والصياغة للتعلم بو       

كاهة دون تأن وترو فـي       باالستبصار واالبتكار والف    وثيقاً التفكير اإلبداعي ارتباطاً  
ن التفكير اإلبداعي هو عملية مدروسة بتأن، وطريقة محددة مثلهـا فـي     التفكير، فإ 

  .ذلك استخدام العقل في التفكير المنطقي، ولكنها مختلفة عنها
أسلوب توليد البدائل وأسـلوب     ) دي بونو ( قدمها   ومن ضمن األساليب التي   

تحدي االفتراضات، والتصميم وأسلوب األفكـار المـسيطرة والعوامـل الحرجـة          
        .وأسلوب التقسيم وأسلوب الطريقة العكسية

  )١٨٥-١٨٣ ، ص٢٠٠٨ عاطف وحمد جاسم ، سعيد(    
  

א)��W8$א�7ً�b�8א��^Pא��W� �
وحـل المـشكالت وتوليـد    ية لتنمية التفكير   ثرائيمكن استخدام األنشطة اإل   

 بشكل فردي أو جماعي في إطار المواد الدراسـية وباسـتخدام            الطلبة لدى   الحلول
ليها في هذه المواد وباستخدام الوسائل المتاحة في        المبادئ العلمية التي تم التوصل إ     

العلـوم،   من خالل األنشطة الال صفية مثل نوادي          يتم ذلك أيضاً   أنالبيئة، ويمكن   
ويحتاج ذلك إلى قناعة من جانب المعلم بأنه إذا كان اكتساب المعارف والمهـارات              
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 أن أكثر أهمية، وذلك من منطلق المبدأ الذي ينبغي طرحه، وهو األكاديمية يعد أمراً  
 يكـون   أنالمعرفة ليست غاية في حد ذاتها، ولكن توظيفها واالستفادة منها يجـب             

  .ليميالهدف األسمى للنظام التع
  

XM@½a@‰ë…ÞìÜ§a@†îÛìmë@�ØÐnÛa@óÜÇ@ñ‰†ÔÛa@òîàäm@¿@áÜÈZ@@
  . في عصر العولمةوتوليد الحلولتقدير أهمية التفكير  -
 .جعل الناشئة أكثر حساسية للمثيرات البيئية -

 .تشجيع تطويع وتشكيل أو تطوير األشياء واألفكار -

 .م اختبار صالحية كل فكرة بشكل منظتدريس كيفية -

 .يد األفكار الجديدة وتقبلهاتشجيع تول -

 . معينة على الناشئةأدائيةعدم فرض نماذج أو قوالب فكرية أو  -

 .تهيئة مناخ الفصل الدراسي بما يشجع االبتكار -

 .تزويد الناشئة بالمعلومات الخاصة بطبيعة العملية االبتكارية ومراحلها -

 .تشجيع مبادرات التعلم الذاتي -

 . الناشئة بالمشكالتإحساستنمية  -

 . ضرورة التفكير االبتكاريبأهمية الناشئة إحساستنمية  -

 . الموارد الالزمة لتطبيق األفكار االبتكاريةإتاحة -

 .تشجيع الناشئة على النقد البناء، وليس مجرد االنتقاد -

تشجيع الناشئة على المثابرة على القيام بتنفيذ كل مـا تتـضمنه األفكـار               -
 .االبتكارية

ل على المعارف في المجاالت المتعـددة،       تشجيع الناشئة على الحصو    -
 .وتشجيعهم على المبادرة والمغامرة

حث جميع المسئولين في المدرسة وأولياء األمور على تنمية التفكيـر            -
  .أنفسهماالبتكاري لدى الناشئة ولدى 
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  .الضغط على الناشئة للمسايرة أو االلتزام بقوالب فكرية معينة -
 .هات التسلطية في سلوكه وفي مناخ الفصلاالتجا -

 .الجمود الفكري والشخصي -

 .السخرية من األفكار الجديدة -

 . وإصدار األحكامألتقييميالتركيز الزائد على الجانب  -

 .التركيز الزائد على التأكد من سالمة األفكار -

 .التأكيد الزائد على النجاح -

  )٤٧ ، ص١٩٩٥عامر ، علي محمود ( 
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عصر الرسالة  ( في ضوء مادة التاريخ      أنشطةتناول البحث الحالي بناء برنامج      
ـ  وأنمـوذج  العصف الذهني    بأسلوبوتدريسها  ) ٥(ملحق  ) والخالفة الراشدة  ب  كم

ثر هذه المتغيرات في اكتساب مهارات توليد الحلـول         ، و بيان أ   والطريقة االعتيادية 
 دليل بإعدادقسم التاريخ ، فقام الباحث  / لىاألووالتحصيل المعرفي لطالب المرحلة  

 التدريسية لتدريس هذه المادة ، ولقياس هذا التـأثير قـام            األنشطة يتضمن   إرشادي
 ثم قام بتكييف  ،الباحث ببناء اختبار تحصيلي لقياس تحصيل الطلبة في المادة نفسها         

 –الطالقـة  (ثلة بـلقياس مهارات توليد الحلول المتم   ) للكبيسي(اختبار توليد الحلول    
  .لدى عينة الدراسة  )األصالة –المرونة 

��ض�����������������Wدא%�$�#א����	��"!�و ��	� �
  . تحديد أهداف هذه األنشطة  -١
 . مراجعة المحتوى وإعادة ترتيبه في ضوء هذه األنشطة  -٢

 .صياغة محتوى األنشطة  -٣
       كونـات   بـأنموذج كمـب ، وآخـر بم         التي تضمنها الـدليل    الوحدات للدروس  -٤

 .  العصف الذهني

 . ألتحصيلياالختبار  -٥
  . اختبار توليد الحلول  -٦
 

@Éia‹Ûa@Ý�—ÐÛa 
äi�@paë†c@õbszjÛaèĐjšë@��b@  
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@ïmdí@bà×ëZ@@
   وتم ذلك في ضوء مادة: يسة للبرنامج  الرئواألنشطة األفكارتحديد * 
هو كما  ذلك  و،   خطط وزعت في ثمان     ، )  عصر الرسالة والخالفة الراشدة    (

   :اآلتيالجدول  موضح في 
��F١E()ول� �

ð†b’Š⁄a@ÝîÛ‡ÜÛ@òäà›n¾a@‘ëŠ‡Ûa@ @


א�






�).س 
א�/��
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   األولالدرس
ة ونـزول الـوحي ومراحـل       وحياته قبل البعث  )  � (مولد الرسول   

   في مكةاإلسالميةالدعوة 
   المقاطعة– الحبشة إلىالهجرة   الدرس الثاني
   يثربإلى الهجرة – والثانية األولى العقبة تا بيع- في الطائفاإلسالمنشر   الدرس الثالث
  )بدر ، احد ، الخندق) (�(في المدينة ، معارك الرسول ) �(تنظيمات الرسول   الدرس الرابع

  الدرس الخامس
صلح الحديبية ،مؤتة ،فتح مكة حنين ، تبوك ، عام الوفود ، حجـة              

  ووفاته) �(الوداع ، مرض الرسول 

  الدرس السادس
 ، القضاء عليها ، حـروب       أسبابهاالردة  ) �( بكر الصديق    أبيبيعة  

  التحرير في العراق وبالد الشام

  الدرس السابع
 العـراق  فتحتكملة ) �(طاب   في عهد الخليفة عمر بن الخ      الفتوحات

   مصر ، تنظيمات الدولة وتطوير مؤسساتهافتح الشام ، وفتح

  الدرس الثامن
 وجمع القرآن وتدوينه في عهد الخليفة عثمان بن         اإلسالميةالفتوحات  

عنايته ) �( طالب   أبيالخالفة في عهد الخليفة علي بن       ) �(عفان  
  )�(بالمسلمين ، استشهاده 

باحث بالكتاب المنهجي لمادة التاريخ المتـضمن مـادة عـصر           وقد استعان ال  ٠.
  .) المقرر الدراسي(الرسالة والخالفة الراشدة 
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 اختبار تحصيلي يستخدمه الباحث كـأداة لقيـاس         إعداديتطلب البحث الحالي    

 في الموضوعات التي درستها خـالل مـدة         تحصيل المجموعات التجريبية الثالث   
 وذلك للتعرف على الفروق في التحصيل بين المجموعات الثالث وتعرف            ، التجربة

 في تحـصيل     تأثيراً أكثر األساليب أي فاعلية   ؛ للكشف عن  إحصائياًداللة هذا الفرق    
 لعدم توفر اختبار تحصيلي يمكن اعتماده في قياس تحصيل طلبـة             ونظراً  ، الطلبة

عصر الرسـالة   (  في مادة    األساسية قسم التاريخ في كلية التربية        /األولىمرحلة  ال
 بناء اختبار تحـصيلي يتميـز بالـصدق         إلىفقد لجأ الباحث    ،  ) والخالفة الراشدة   

  .والثبات والموضوعية والشمول
اختـار الباحـث    ،  ولضمان الصدق والثبات والموضوعية في هذا االختبار        

وذلك لما يتميز به هذا النـوع مـن         ،   في هذا البحث     أداةة  االختبارات الموضوعي 
 مثل   ، االختبارات من صدق وثبات وموضوعية عن االختبارات التحصيلية األخرى        

حـد االختبـارات    وقد اختـار الباحـث أ     تبارات الشفوية واختبارات المقال ،      االخ
 ية استعماالً االختبارات الموضوعأنواع أكثروهي ) االختيار من متعدد ( الموضوعية

 عن أنها تتـسم     فضالً،   إلمكانية استعمالها في قياس المخرجات التعليمية المختلفة         ؛
بالصدق، لذا لجأ الباحث في بناء اختباره إلى نوع فقرات االختيار المتعدد وبلغ عدد              

  . فقرة ) ٣٥ (ةفقرات االختبار في صيغته األولي
�W()ول�א#2א�1	�� - �

ضمن  يت جدول مواصفات تبارات التحصيلية وضع    إن من متطلبات إعداد االخ    
توزيع فقرات االختبار على األفكار الرئيسة للمادة واألهداف الـسلوكية المهاريـة            
والوجدانية التي يسعى االختبار إلى قياسها بحسب األهمية النسبية لكل منها ، ومدى      

لة من صدق تمثله للموضوعات المحددة في التجربة فضالً عن أنها توفر درجة مقبو
 يجب أن تقيس هدفاً سـلوكياً      ألتحصيليوذلك الن الفقرة الواحدة في االختبار        ،   المحتوى
  . واحداً فقط

 الموضوعات المحددة للتجربة لمـادة  جدول مواصفات شمللذلك أعد الباحث  
عصر الرسالة والخالفة الراشدة للمرحلة األولى في أقـسام التـاريخ فـي ضـوء          
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معرفة، فهم، تطبيـق،  ) (بلوم(ستة من المجال المعرفي لتصنيفاألهداف السلوكية ال 
، بعدها حدد الباحث نسبة الموضوعات فـي ضـوء عـدد            ) تحليل، تركيب، تقويم  

الصفحات لكل موضوع، وكذلك استخراج نسبة أهمية مستويات األهداف في ضوء           
  .عدد األهداف السلوكية في كل مستوى من المستويات الستة

فقـرة اختباريـة ،     ) ٣٠( فبلغـت  ألتحـصيلي قرات في االختبار    وحدد الباحث الف  
 في ضوء   ألتحصيليواستخرج عدد الفقرات في كل مستوى من مجموع فقرات االختبار           

 ، وحدد فقـرات االختبـار       الجدولالوزن النسبي لكل مستوى من المستويات الستة في         
ت الكلـي ،     لكل موضوع في ضوء نسبة أهمية الموضوعات وعـدد الفقـرا           ألتحصيلي
  ).٢(جدول رقم 

وقد حسبت نسبة أهمية محتوى الموضوعات ونسبة أهمية مستويات األهداف          
  :  بالشكل اآلتيجدول المواصفاتالسلوكية وعدد الفقرات في 

  
  = الموضوعات نسبة أهمية محتوى .١
  

                                            
=                                                           كيةنسبة أهمية مستويات األهداف السلو.٢
  
  
  = عدد أسئلة الموضوع .٣

                                                  
  =عدد أسئلة المستوى .٤

  عدد صفحات الموضوع الواحد
  العدد الكلي للصفحات

 ×١٠٠  

 
  عدد األهداف السلوكية للمستوى الواحد

  العدد الكلي لألهداف السلوكية
 ×١٠٠  

 

  عدد فقرات االختبار الكلي× ألهمية النسبية للموضوع ا

١٠٠  
  األهمية النسبية للمستوى× عدد أسئلة الموضوع  

١٠٠  
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 الباحث الصدق الظاهري وصدق المحتوى بعرض فقرات االختبـار    استخرج

ة من المحكمين المتخصصين في طرائق التدريس والتربية وعلم الـنفس           على نخب 
 التاريخ التابعة لكليـات     أقساموالتاريخ والتدريسيين الذين يدرسون مادة التاريخ في        

  ).١( وكليات التربية في الجامعات العراقية، ملحقاألساسيةالتربية 
 وأجريترات   صياغة بعض الفق   أعيدت المحكمين ومالحظاتهم    آراءوفي ضوء   

  فأصـبح ، وقد تم حذف بعـض الفقـرات         اآلخرالتعديالت المقترحة على البعض     
، وبهـذا تحقـق الـصدق       )٣(فقرة،الملحق) ٣٠(االختبار في صيغته النهائية بواقع    
  .الظاهري وصدق المحتوى لالختبار

  

 ���W:�א��א�345	.�א�89	�7א����3!� -
� �

 الباحث بتطبيق االختبار يـوم      وللتعرف على صعوبة الفقرة وقوة تمييزها قام      
طالب وطالبة تـم    ) ١٠٠( على عينة مكونة من      ٢١/٥/٢٠٠٩الخميس المصادف   
 األساسـية  قسم التاريخ كليـة التربيـة       األولى من طلبة المرحلة     اختيارهم عشوائياً 

 تأكد الباحث من انتهاء تدريس الموضوعات المحددة        أنالجامعة المستنصرية، بعد    /
  .قبل هذا التاريخ) سالة والخالفة الراشدةعصر الر(للتجربة

 الطلبة من أعلى درجـة      إجابات رتب الباحث     ،  الطلبة إجاباتوبعد تصحيح   
 نـسبة يمكـن     أفضل من الدرجات بوصفها     أدناها%) ٢٧(أعلى واختار   أدناها إلى

 ما يمكن من بأقصى صعوبة الفقرة، وذلك كونها تقدم مجموعتين    إيجاداعتمادها في   
  ز، وعندما يكون توزيع الدرجات  علـى االختبـار بـصورة منحنـى              حجم وتماي 
  )٧٤، ص١٩٨١، وآخرونالزوبعي، (                .أالعتداليالتوزيع 

 وبلغـت    ،  وطالبـة  طالباً) ٥٤( العليا والدنيا   في المجموعتين  وقد بلغ عدد الطلبة   
ـ  أعلى فيما بلغت     ، درجة) ٢٥( درجة للمجموعة العليا   أعلى ة الـدنيا   درجة للمجموع
  :يأتيكما  ، وذلك  ثم تم حساب مستوى الصعوبة وقوة التمييز لكل فقرة،درجة) ١٣(
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 بحساب مستوى صعوبة فقرة االختبار باستعمال النـسبة المئويـة           عند القيام 

 تؤشر على   فإنها،   كانت هذه النسبة عالية      فإذا الصحيحة على تلك الفقرة      لإلجابات
            .تهاب تدل على صعوفإنها كانت منخفضة وإذا، قرة سهولة الف

  )٥٦، ص١٩٩٤الفريجي، علي كنيور، (
 تبـين    ، حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار       ب  الباحث وقام

 كانت فقراتها   إذاوتعد هذه االختبارات جيدة     ،  %) ٧٠-%٤٣( تتراوح ما بين     أنها
        .وفقا لتصنيف بلوم%) ٨٠-%٢٠(ن تتباين في مستوى صعوبتها ما بي

�AW#%�@��?�א��:�% - �
وهـي  ، %) ٥٦-%٣٣(تراوحت قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار ما بين         

 الفقرة التـي قـدرتها التمييزيـة        أن يرى   إذ ،   ١٩٨١ لما يراه الزوبعي     نسبة جيدة وفقاً  
ـ     أصبح وبذلك   . تعد فقرة جيدة    ، فما فوق %) ٣٠( فقـرة،  ) ٣٠(ار   عدد فقـرات االختب

  )٣(الملحق
��B�W	��א�345	.� - �

 يعطي  أن(   /ويعني،   إذا كانت النتائج نفسها عند إعادة تطبيقه         يعد االختبار ثابتاً  
 تطبيقه على المجموعة نفسها وتحت الظـروف        أعيد إذا    ، االختبار النتائج نفسها تقريباً   

  ) ١٨٨، ص٢٠٠٤اهر ولد ربيع، معبد اهللا العمادي، (           )نفسها
لذا قام الباحث باستخراج ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبـار علـى عينـة              

 وطالبة، إذ قام الباحث     اًطالب) ٥٠( من عينة التمييز والصعوبة بواقع     سحبت عشوائيا 
ثم ،   ٢٨/٥/٢٠٠٩بتطبيق االختبار نفسه على العينة نفسها في يوم الخميس الموافق         

 األولى والثانية باستخدام المرتينن نتائج االختبارات في  العالقة بيبإيجادقام الباحث 
كما موضح  ذلك  و) ٠,٩٠(وبلغ معامل االرتباط    ) بيروسن(معامل االرتباط البسيط    

      وان االختبـار يمتـاز بدرجـة عاليـة         ،  ويعد هذا المعامل جيدا     ،  ) ٣(في الملحق 
  .من الثبات
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دقيقة ) ٥٠( بصورته النهائية وتحديد     ألتحصيليعداد االختبار   يعد استكمال إ  

 الخاصة التي   ∗ اإلجابة على االستمارة   الطالبطلب من   حيث   على فقراته،    ،لإلجابة
، وقد طبق االختبار على مجموعات البحث الـثالث         ألتحصيليوزعت مع االختبار    
 ، ١/٦/٢٠٠٩ الموافق االثنينتمام الساعة الثامنة صباح يوم  في   بعد انتهاء التجربة  

ات الثالث في قاعة كبيرة واحدة وأشرف الباحث بنفسه         وقد تم جمع أفراد المجموع    
  ) .٣(جراء االختبار، ملحقعلى عملية إ

�:;������Fא�345	. -�GW� �
 وصـفرا لكـل إجابـة     ،خصص الباحث درجة واحدة لكل إجابة صحيحة  

 ،)صفراً(والدرجة الدنيا) ٣٠(الختبارلخاطئة أو متروكة ، وبهذا تكون الدرجة العليا 
 أكثر مـن عالمـة معاملـة    وقد عامل الباحث الفقرات المتروكة أو التي وضع لها   

صحيحة واستخدمت هذه الدرجات ألغراض البحث والدراسة فقـط،         الغير  اإلجابة  
   ).٣( ملحق
M@äØm@†í†¤@szjÛa@¿@òß†‚n�½a@áîÜÈnÛa@bîuìÛìZ@@

استخدم الباحث بعض الوسائل التعليمية التي تستخدم فـي مجـال تنميـة               
وتوليد الحلول ، وتحقق األهداف المرجوة من       ) التحصيل المعرفي (مهارات التفكير   

  :برنامج األنشطة مستخدماً أساليب تعليمية مختلفة ومنها 
  .فيديو فيلم  •
   . ة عن الفتوحات اإلسالمية وأهم المعارك والغزواتالخرائط التاريخي •
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�@@@@éÔj�ë@ï�îjØÛa@êbäi@ðˆÛa@ÞìÜ§a@†îÛìm@‰bjn�a@÷bîÔÛ@òÈßb¦a@òjÜ�@óÜÇ@òîÓaŠÈÛa@ò÷îjÛa@¿
@ÞìÜ§a@†îÛìm@pa‰bèßI@L@òÓýĐÛa@L@òãëŠ½aòÛb•þaHér¡@¿@sybjÛa@êbäjm@ðˆÛaë@N@@

، ) ١٩٨٩الكبيسي،  ( الذي اعتمده    تبنى الباحث التعريف النظري لتوليد الحلول     
كبر عـدد مـن الحلـول       قدرة الطالب الجامعي على توليد أ     " والذي أشار فيه إلى     

          ".  وغير المألوفة للمشكالت أو المواقف التي تجابهه في الحياة الجامعية ،المألوفة
  )٤٧، ص١٩٨٩الكبيسي، (

 قـام بتكييـف     أن بعد    ، سي الكبي أعدها نفسها التي    األداةوقد استخدم الباحث    
بعض فقراتها لمادة التاريخ من خالل عرضـها علـى مجموعـة مـن الخبـراء                

ثر أسلوب  أوذلك لغرض قياس    ؛    )١ملحق   ( والمختصين في التربية وعلم النفس    
  .العصف الذهني وأنموذج كمب في اكتساب مهارات توليد الحلول

ـ      كون االختبار اللفظ  توي  فقـرة،   ةعـشر ن أربـع    ي المعد من قبل الكبيسي م
 ،  ويتضمن مجموعة من المشكالت التي تمخضت عنها الدراسات العلمية        ) ٤(ملحق

، والتي تتطلب من المفحوص تقـديم       ن يعانون منها     العديد من الطلبة الجامعيي    نإو
كبر عدد من الحلول لهذه المشكالت دون تحديد لعددها ونوعيتها ضـمن الوقـت              أ

  .دقيقة) ١٢(المحدد 
  . التي اعتمدها الكبيسيذاتها الباحث بتصحيح االختبار بالطريقة وقد قام

�:;������Fא�345	. -�GW� �
تقوم فكرة تصحيح استمارات اختبار توليد الحلول على عمل جدول يتكون من            

الطالقـة، المرونـة،     (ثالثة حقول في أسفل االستمارة ، إذ توضع درجات كل قدرة          
ثل مجموع درجات الحقول الثالثة الدرجـة       في الحقل المخصص لها، ويم    )  األصالة

  ) .مهارة  توليد الحلول(الكلية لالستمارة
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 متخصصين فـي    ∗وقد قام الباحث بحساب درجات كل قدرة مستعينا بخبيرين        
 الدرجات لكل قدرة من     وإعطاءعلم النفس بعد تدريبهم على كيفية تصحيح االختبار         

  :  )٤(  وعلى النحو اآلتي ملحق  ،القدرات الثالث
QN@@òÓýĐÛaFluencyZ@ @

            وهي الجانب الكمي من حيـث كثـرة الحلـول وتعـددها والتـي يـستطيع                
  .المفحوص توليدها

ل فقرة مـن فقـرات       درجات مساوية لعدد الحلول لك     بإعطاءإذ يتم احتسابها    
ويكون مجموع درجات كافة الحلـول      ،  مهما كان نوعها    ،   ة عشر االختبار األربع 

رات ممثلة لدرجة الطالقة الكلية، وتوضع في الحقل المخصص لها فـي            قلجميع الف 
 أن، وكمثال على طريقة تصحيح هذه القدرة لنفـرض          ) ٤(أسفل االستمارة ، ملحق   

فهنـا يقـوم الخبيـران      ،  ) ٢( حلول للمشكلة في الفقرة      ةحد المفحوصين قدم ثالث   أ
 النظـر   بغضقة  ثالث درجات تمثل درجة الطال    المصححان كل على حدة بإعطاء      

  .وهكذا لبقية فقرات االختبار، عن تشابه الحلول أو تباينها لتلك الفقرة 
RN@òãë‹¾aFlexibilityZ@@ @

       وهي تمثل الجانب النـوعي مـن حيـث اخـتالف الحلـول التـي يقـوم                 
  .المفحوص بتوليدها

إذ تحتسب درجتها بتباين الحلول لدى المفحوص وقدرته على التفكير في أكثر 
  .ن اتجاه أو قدرته على التغيير من موقف إلى موقف آخرم

حد المفحوصين قد أجاب عن الفقرة الثانية من االختبار          أ أنفعلى سبيل المثال    
ن درجة المرونة لهذا المفحوص تحتسب من خالل التباين بـين           ؛ فإ بثالث إجابات   

اإلجـابتين الثانيـة    اإلجابتين األولى والثانية وبين اإلجابتين األولى والثالثة وبـين          

                                      
  .ماجستير علم النفس/م مؤيد شعيب . م- ∗
 .ماجستير علم النفس/م أياد هاشم . م-  
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 بين اإلجابتين األولى والثانية فقط      والثالثة ، فإذا كان االختالف بين اإلجابتين قائماً       
لهذه الفقرة، وهكذا الحال بالنسبة لبقية ) ١(وباتفاق مصححين أو أكثر فتعطى الدرجة

 درجة المرونة بين اإلجابتين إذا كانت مختلفة تعطى درجة          أنالفقرات، وهذا يعني    
  .احدة وإذا كانت غير مختلفة فتعطى صفراً و
SN@òÛb–þaOriginalityZ@@ @

إذ تتضح قدرة الفرد    ،  وتمثل عدد اإلجابات النادرة غير المألوفة أو المبتكرة         
على إعطاء حلول متفردة تختلف عن التي يأتي بها أقرانـه مـن حيـث تنوعهـا                 

 أكثـر  في حال وجود     تاإلجابا أو ( اإلجابة   أنإذا اتفق المصححان على     ،  وجدتها
 أمـا إذا   ،)صفراً( ال تتوفر فيها صفة االبتكار تعطى   ، في الفقرة الثانية  ) إجابةمن  

مبتكـرة للفقـرة الثانيـة فيعطـى        ،   هناك إجابة واحدة     أناتفق المصححان على    
بحيث توضـع الدرجـة     ،  المفحوص درجة واحدة وهكذا بالنسبة للفقرات األخرى        

  . االستمارةأسفلل الخاص بها الكلية لألصالة في الحق
لكل ) الطالقة، المرونة، األصالة  (بعدها جمع الباحث درجات القدرات الثالث       

   .استمارة لتمثل في النهاية الدرجة الكلية للمفحوص في اختبار توليد الحلول

�1W)ق�א�345	. - �
  عرض الباحث اختبار توليد الحلول على مجموعة من الخبراء والمحكمين،          

، المتخصصين في مجال علم النفس إلبداء آرائهـم حـول صـالحية              ) ١ (ملحق
 أبـدى  وقد    ، وذلك الستخراج صدقه الظاهري   ،  فقرات االختبار وطريقة تصحيحه     

 تـم تكييفـه     نأجميع المحكمين قبولهم لفقرات االختبار وطريقة تـصحيحه بعـد           
  .البحث الحاليلمتطلبات 
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ò�a‰†Ûa@òîÇýĐn�üa@Z@@
 وطالبة من قسم التاريخ اًطالب) ٦٠(ختبار على عينة تكونت من طبق الباحث اال 

، ١٩/٢/٢٠٠٩ الموافـق    الخمـيس  ، في يوم     لة األولى كلية التربية األساسية    المرح
وذلك لغرض التعرف على وضوح تعليمات اختبار توليد الحلول وفقراته ومعـدل            

ت االختبار وفقراتـه     تعليما أنالوقت الذي تستغرقه اإلجابة عن االختبار، وقد تبين         
 بينما كان الوقت المستغرق لإلجابة على فقرات االختبار  ،واضحة ألفراد هذه العينة

دقيقة وبانحراف معياري   ) ١٠,١٠(دقيقة وبمتوسط قدره  ) ١٣-٩(بمدة تتراوح بين    
ي إلى الوسط الحسابي    انحراف معيار  )  ±(وبإضافة وطرح   ،  دقيقة  ) ٢,١١(مقداره

) ١٢,٢١ – ٧,٩٩(دى للوقت المستغرق لإلجابة يتراوح مـابين        قل م يكون أعلى وأ  
               دقيقـة لإلجابـة علـى      ) ١٢(دقيقة ، لذا اعتمد الباحـث أعلـى مـدى للوقـت             

  .فقرات االختبار

��BW	��א�345	. - �
وذلك من خالل تطبيقـه     ،  قام الباحث باستخدام ثبات اختبار توليد الحلول        

 أيام سبعة االختبار بعد أعاد ، ثم ٢٢/٢/٢٠٠٩ الموافق األحدعلى العينة نفسها يوم 
بـين  ) بيرسـون (وتم حساب معامل االرتباط     ،   ١/٣/٢٠٠٩على العينة نفسها في     

 وكانت قيمـة معامـل       ، درجات المفحوصين في االختبار األول واالختبار الثاني      
  ).٠,٨٠(االرتباط 

  

�@@†í†¤kîÛb�c@áíìÔnÛa@Z@@
   :اآلتية التقويمية األساليباستخدم الباحث   

• @@ï�ÜjÔÛa@áíìÔnÛa  :  الوقوف على مستوى الطالب عينة البحث      إلىويهدف  ،  
 من مهارات وكذلك تعرف قدرات الطلبة فـي         األنشطةلما يتضمنه برنامج    
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) المعرفة المسبقة  (ألتحصيليوذلك من خالل تطبيق االختبار      ،  توليد الحلول 
  .ات الطلبة في هذه المهارات واالختبار القبلي لتوليد الحلول لقياس قدر

• @ïöbäjÛa@áíìÔnÛa  :         وهو تقويم مرحلي استمر طوال تدريس البرنامج وبعـد
 أثنـاء  للطـالب    المعلم شفوية يوجهها    أسئلة ويتضمن مجموعة    ،كل نشاط 
 . على الخرائط وتكتب في الكراسة والسبورة أخرى وأسئلةالدرس 

• ïöbèäÛa@áíìÔnÛa _ الوقوف على إلى ويهدف : 
التحصيل  (األنشطةى اكتساب الطالب مهارات التفكير التي ينميها برنامج مد -

  .لمادة التاريخ ) المعرفي
         مدى اكتساب الطلبة مهارات توليد الحلول وحل المشكالت التي تـواجههم فـي     -

 .حياتهم الجامعية 
�@@ð…b‘‰⁄a@ÝîÛ†ÛaZ@@

@@@ÝîÛ†�Ûa@ò�îàçc  :   لمعونتـك   ئة التدريسعضو هيإن هذا الدليل الخاص بك عزيزي
المطلوبة للطلبة ومعاونتهم على إنجاز المهام       المادة العلمية    على فهم طرق تدريس   

         ريخ المناسـب لهـم وبالتـالي تحقيـق األهـداف           وتحقيق معـايير مـنهج التـا      
  . التربوية المنشودة 

@@ÝîÛ†�Ûa@Òa†çc  :         بـة  زميلي المعلم في ضوء الحاجة لتحقيق أهداف التعلـيم المطلو
وضمان تعليم أفضل ألساسيات تدريس التاريخ تم إعداد دليال لتوضيح إستراتيجيات           
تعليم مختلفة ومتنوعة تنأى عن األساليب التقليدية والتي ترقى بخبراتك التدريـسية            
والتعليمية إلى مراحل متطورة نصبو من خاللها إلى تحقيق أكبر قدر ممكـن مـن             

  .والمناهج التربوية العلمية  جميع الدراسات األهداف التربوية التي تؤكد عليها
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@ÝîÛ†Ûa@pbãìØß@Z@@
  ) . عصر الرسالة والخالفة الراشدة ( مفردات مادة  : أوال
تدريس التاريخ العربي اإلسالمي بحـسب صـياغة وزارة         األهداف العامة ل   : ثانيا

  . التعليم العالي والبحث العلمي العراقي 
  . مقدمة الدليل  : ثالثا
  . طريقة استخدام الدليل  : بعارا

  . أهداف الدليل  : خامسا
عالقـة هـذه    ، و  منهج التاريخ للمرحلة األولى الجامعيـة        مجاالتقائمة   : سادسا

  .المجاالت بتدريس التاريخ 
أساليب التدريس المستخدمة لتحقيق قائمة مجاالت المرحلة األولى الجامعية          : سابعا

  . يميةتعلوالتي تضمنت ثمانية أنشطة 
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 أدوات التجربة الميدانية لتطبيق     إلجراءاتيقدم الباحث في هذا الفصل عرضاً       
وذلك تمهيداً الستخالص النتائج التي ستسفر عنهـا هـذه          ،   إعدادهاالبحث التي تم    

  :كما يأتي ، وذلك  التجربة الميدانية للبحث إجراءاتالدراسة ، وتتضمن 
���W���������א���� � �

،  في إجراءات بحثـه       والمنهج الوصفي  التجريبيشبه   استعمل الباحث المنهج  
وسيعرض الباحث في هذا الفصل اإلجراءات التي اتبعها للتثبت من أهداف البحـث   
وفروضه كالتصميم التجريبي واختيار العينة وتكافؤ مجموعات البحث وأعداد أداتي          

جربـة   وإجراءات البحث وإجـراءات تطبيـق الت       التعليمية األنشطةالبحث وأعداد   
  : والوسائل اإلحصائية التي ستعتمد في تحليل بيانات البحث وعلى النحو اآلتي

������א����� ����W� �
Q@N òÈuaŠß@òîàÜÈÛa@ñ…b½a@Z@@

ن  العلمية قبل الخوض في التجربـة أل       في بداية األمر ال بد من تحديد المادة       
يتم إعدادهما قـي ضـوء المـادة        ،   ألتحصيلياألهداف السلوكية واالختبار    

 للتجربة، وقد حدد الباحث المادة العلمية التي ستدرس أثنـاء           ةلمية المقرر الع
مدة التجربة في ضوء المفردات المقررة والمعدة من الهيئة القطاعية لكليات           

عصر الرسـالة   ( مفردات مادة   ) ٥(ملحق.  قسم التاريخ    –التربية األساسية   
  ) والخالفة الراشدة

  
  

@÷ßb©a@Ý�—ÐÛa 
òîãa‡î¾a@òi‹vnÛa 
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الضروري أن يقوم الباحث بتحديد األهداف الـسلوكية فـي العمليـة            من      
 ألنها تتضمن السلوكيات النهائية التي يتوقع أن يظهرهـا الطلبـة بعـد              ؛التدريسية

وتساعد على تقويم الطلبة وتحقيق مـا ينـوي   ،   وخبرات تعليمية فمرورهم بمواق 
         . يقاً دق محددة تحديداً ألنها ؛ عمله في الحصة الدراسيةالمعلم

ا  لتصف بدقة م   للمعلمعبارات تكتب    " :وتعرف األهداف السلوكية بأنها عبارة عن     
دة تدريسية معينة أو من درس يـومي        ـ القيام به بعد االنتهاء من دراسة وح       يمكنه
   ) ٢٢٦ ، ص١٩٩٣سرحان ومنير ، (              "معين

وتحويلها إلى أهداف   قام الباحث بتحليل محتوى المادة العلمية المقرر تدريسها         
وبحسب موضوعات التجربة موزعة بين المستويات الستة من تـصنيف          ،  سلوكية  

ن طبيعـة المـادة      ؛ أل  )التذكر، الفهم، التطبيق، التركيب، التحليـل، التقـويم       (بلوم
م المستويات الستة ويمكن مالحظتها وقياسها بسهولة وموافقة  تالئوالمرحلة الجامعية   
ل هذه المستويات، إذ بلغ عدد األهـداف الـسلوكية بـصيغتها            الخبراء على استعما  

 عرضت هذه األهداف مع محتوى المادة العلمية على عدد           سلوكياً هدفاً) ٨٥(األولية
من المتخصصين في مادة التاريخ اإلسالمي وطرائق تدريسها والعلـوم التربويـة            

 السلوكية   األهداف ها لشروط صياغة  ان رأيهم في سالمتها ومدى استيفائ     والنفسية لبي 
 مستوياتها المعرفية ، وفي ضوء مالحظات المتخصصين أجرى الباحـث           ومالئمة

فمـا  %) ٨٠(التعديالت الالزمة إذ حذفت األهداف التي لم تبلغ نسبة االتفاق عليهـا          
، وعدلت بعض األهـداف     )١(ملحق خبيراً) ٢٠(فوق من قبل الخبراء البالغ عددهم     

 ألنها لم تبلغ نسبة االتفاق وقبلت التي اتفـق عليهـا            ؛  منها اًهدف) ١١(فيما حذفت   
 فأكثر من المجموع الكلي للخبراء وبذلك أصبح عدد األهداف السلوكية           خبيراً) ١٦(

) ٨(أهداف وجدانية و    ) ٨( كما وضع الباحث      ، هدفاً سلوكياً ) ٧٤(بصيغتها النهائية   
  .مهارية بعد عرضها على الخبراء تضمنتها أنشطة البرنامج
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يعد التخطيط المسبق للتدريس ضرورة البد من توافرها وال سيما بعد أن أصبح من              
غير الممكن التقاء المدرس بخبراته السابقة في ظل التطور الهائل والتقدم العلمي والتقنـي              

  .  التدريستابعة المستجدات التي تطرأ في طرائقمالذي يفرض عليه 
  )٦٣، ص١٩٩٧كراجة، (

عداد والتحضير له ،    اإلوان نجاح عملية التدريس ترتبط بدرجة كبيرة بنوعية         
 وقـد    ، لكـل مجموعـة   ) دليالً إرشادياً يتضمن الخطط الدراسية    (لذلك هيأ الباحث    

تناولت الخطط المعدة للمجموعة التجريبية األولى التي تدرس باسـتعمال العـصف         
والخطط المعدة للمجموعة التجريبيـة الثانيـة التـي تـدرس           ،  ) ٥(الذهني، ملحق 

والخطط المعدة للمجموعة الضابطة التي تدرس ، ) ٥( أنموذج كمب، ملحقلباستعما
هذا ب، وحصل ذلك بعد االطالع على األدبيات المتعلقة          )٥(بالطريقة التقليدية، ملحق  

جموعة من الخبراء في    الميدان، وقد عرض الباحث ثالثة نماذج من الخطط على م         
 آرائهـم ، وفي ضـوء     )١(اختصاص التربية وعلم النفس وطرائق التدريس ملحق      

  .ومقترحاتهم أجريت بعض التعديالت وأخذت شكلها النهائي 
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ن  ، وإ   دقة نتائج البحوث التجريبية تتوقف على درجة التصميم التجريبـي          إن
 وعلـى    ، وقف على طبيعة المشكلة موضـوع البحـث       نوع التصميم التجريبي يت   

    . الظروف التي تكتنف العينة التي يختارها الباحث
  ، حد التصاميم التجريبية التي تتناسب وظروف بحثه الحالي       وقد اتبع الباحث أ   

   :فاعتمد التصميم التجريبي اآلتي
  

  التصميم التجريبي للبحث) ٣(جدول
  

  ير التابعالمتغ  المتغير المستقل  المجموعة
  العصف الذهني  التجريبية األولى
  أنموذج كمب  التجريبية الثانية

  الطريقة االعتيادية  الضابطة

   قبلي وبعدي في توليد الحلولاناختبار -
 فـي مـادة     اختبار تحصيلي نهـائي    -
   )عصر الرسالة والخالفة الراشدة( 

  
العـصف  (ى للمتغير المستقل    في هذا التصميم تتعرض المجموعة التجريبية األول      

 فـي حـين تتعـرض        ، )عصر الرسالة والخالفة الراشـدة    (عند دراسة مادة    ) الذهني
عـصر  ( عند دراسة مـادة   ) أنموذج كمب (المجموعة التجريبية الثانية للمتغير المستقل    

 بالطريقـة   ذاتهـا أما المجموعة الضابطة فتدرس المـادة       ،  ) الرسالة والخالفة الراشدة  
الطالقة، المرونة،  (، وفي نهاية التجربة سيطبق اختبار بعدي في توليد الحلول         االعتيادية
  . )عصر الرسالة والخالفة الراشدة(واختبار تحصيلي بعدي في مادة ، ) األصالة
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 لذا وجد    ، بلغ عدد كليات التربية األساسية في الجامعات العراقية خمس كليات         
 وتكـاليف    شاقاً  وجهداً طويالً  تتطلب وقتاً  األصلي دراسة مجتمع البحث     أنالباحث  

 يختار الباحث عينة ممثلة لمجتمع البحث بحيـث تحقـق           أنمادية مرتفعة، ويكفي    
  . أهداف البحث وتساعده على انجاز مهمته

 فـي   دامتعم في جامعة ديالى     طالب المرحلة األولى قسم التاريخ    حدد الباحث   
  :  التاليةولألسباب لتكون عينة البحث األساسية  ؛عنوان البحث

عدد مناسب من الطلبة فـي      على  جامعة ديالى    /تحتوي كلية التربية األساسية      -
صة واسـعة الختيـار     ، مما يعطي للباحث فر      قسم التاريخ  –لمرحلة األولى   ا

  .العينة وتوزيعها
 .وجود مكتبة غنية بالمصادر -

RNszjÛa@òäîÇ@Z@@
 ؛جامعة ديالى /حدد الباحث المرحلة األولى قسم التاريخ في كلية التربية األساسية         

 والبـالغ    ، عد قائمة أسماء الطلبة المقبولين في قـسم التـاريخ         لتكون ميدان بحثه وأ   
  .) األدبيالفرع  (»الدراسة الثانوية  « وطالبة من خريجي طالباً) ٦٦(عددهم

 وطالبة لتمثـل المجموعـة التجريبيـة      طالباً) ٢٢ (وقد اختار الباحث عشوائياً   
 اختـار  ذاتهااألولى التي ستدرس مادة التاريخ بأسلوب العصف الذهني، وبالطريقة         

لتمثل المجموعة التجريبية الثانية التي ستدرس مادة التـاريخ           ؛  وطالبة اًطالب) ٢٢(
وعـة   مثلـت المجم   اً وطالبـة  طالب) ٢٢( أيضاًوقد اختار الباحث    بأنموذج كمب،   

 بالطريقـة    )عصر الرسالة والخالفة الراشدة   ( الضابطة التي ستدرس مادة التاريخ      
  .االعتيادية
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  )٤(جدول

  تفاصيل عينة البحث
  المجموع  عدد الطالبات  عدد الطالب  المجموعة

  ٢٢  ١٢  ١٠  التجريبية األولى
  ٢٢  ٩  ١٣  التجريبية الثانية

  ٢٢  ١١  ١١  الضابطة
  ٦٦  ٣٢  ٣٤  المجموع الكلي

  

�0�W/�.-�' ,+���א�����א�*() � �
جراء التكافؤ لمجموعـات البحـث      حرص الباحث قبل بدء التجربة على إ      

الثالث إحصائيا، وفي بعض المتغيرات التي يعتقد أنها تؤثر فـي نتـائج التجربـة      
  :ودقتها، لذا كافأ بين المجموعات بالمتغيرات اآلتية

  .)٦( ملحقالعمر الزمني محسوبا بالشهر  . أ
 .)٧( ملحقللذكاء) Raven(فن اختبار را . ب

  

  :   وفيما يلي تفصيل ذلك
cN‰ìè’Ûbi@biì�ª@�ßŒÛa@ŠàÈÛaZ@@

حصل الباحث على المعلومات المتعلقة بالعمر الزمني من وحدة التسجيل فـي            
هـو   طلبة مجموعات البحث الثالث، كمـا        أعمارالكلية، وعند حساب متوسطات     

 أعمارين األحادي للتحقق من تكافؤ      وباستعمال تحليل التبا  ) ٥( موضح في الجدول  
 ذات داللة إحـصائية عنـد    ، ظهر أنه ليس هناك فروق      الطلبة للمجموعات الثالث  

بدرجـة  ) ٣,١٥٠٤(، إذ كانت القيمـة الفائيـة الجدوليـة          ) ٠,٠٥(مستوى داللة   
وبذلك تعد مجموعات البحث الثالث متكافئة إحصائيا في متغيـر          ،  ) ٦٣،  ٢(حرية

  .العمر الزمني
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٨٦
  )٥(دولج

  تكافؤ عينة البحث في متغير العمر الزمني
مجموع   مصدر التباين  الداللة  ةالقيمة الفائي

  المربعات
درجة 
  الحرية

متوسط 
  الجدولية  المحسوبة  المربعات

  ٣,٦  ٢  ٧,٢  بين المجموعات
  ٧٠٧,٠٩  ٦٣  ٤٤٥٤٦,٨  داخل المجموعات

    ٦٥  ٤٤٥٥٤  الكلي
٣,١٥٠٤  ٠,٠٠٥٠٩  

  غير
  دالة

  
lNõb×ˆÜÛ@åÏa‰@‰bjn�a@Z  

لغرض تكافؤ أفراد العينة في المجموعات الثالث بالنـسبة للقـدرات العقليـة             
حد االختبارات العقلية التي تقيس ذلـك، وقـد وقـع            كان ال بد من تطبيق أ      ،العامة

  )١١٣، ص١٩٨٤جابر، (     . ) رافن(االختيار على اختبار الذكاء لـ
ويرتبط بعالقة طردية   ،   في علم النفس     يوعاًويعد الذكاء من المفاهيم األكثر ش     

 لذلك استخدم الباحث المصفوفات المتتابعة وعـرف         ؛ مع التحصيل وتراكم الخبرة   
بأنه عبارة عن اختبارات منوعة ومصممة لقياس القابليات العقلية للطلبـة وتـزداد             

 موثوقة لم ويعطي نتائج     ويستخدم هذا االختبار في أكثر دول العا       صعوبتها تدريجيا
هذا االختبار قبل بداية التجربة علـى أفـراد          التكافؤ ، وطبق الباحث      بشأن عملية 

، وعند استخدام تحليل التباين األحـادي لمعرفـة داللـة            مجموعات البحث الثالث  
 إحـصائيا    الفرق ليس داالً   أنتبين   بين درجات مجموعات البحث الثالث،       الفروق

قيمة الفائية المحسوبة اقل ومن القيمة الفائيـة        إذ كانت ال  ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    
  . )٦(كما موضح في الجدولذلك الجدولية ، و
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٨٧
  )٦(جدول

  تكافؤ عينة البحث في متغير الذكاء
  

مجموع   مصدر التباين  الداللة  ةالقيمة الفائي
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  الجدولية  المحسوبة  المربعات

  ١٢٣٨٣,١٧  ٢  ٢٤٧٦٦,٣٤  بين المجموعات
  ٥٠٢,٠٤٤  ٦٣  ٣١٦٢٨,٧٧٣  داخل المجموعات

    ٦٥    الكلي
٣,١٥٠٤  ٢,٤٦٦٥  

  غير
  دالة

  
وكل مجموعة تتكـون مـن أو       ،  مجموعة  ) ٦٠( االختبار يتكون من     أن علماً

وشـكل واحـد فقـط    ، خمسة أشكال أربعة منها متفقة ومتشابهة في صفة أو أكثر     
 الصحيحة عن الصورة التي     لإلجابةحدة   الباحث درجة وا   أعطىمختلف عنها، وقد    

 إذا  وصـفراً ،  عليهـا   ) ×(تختلف عن بقية الصور ضمن مجموعتها بوضع عالمة       
 عن كل فقرة أو وضع عالمة على أكثر من صـورة ضـمن            اإلجابة الطالب   أهمل

وهي عدد  ،  ) ٦٠(ن الدرجة الكبرى لهذا االختبار هي      ، وعليه فإ   المجموعة الواحدة 
  .فقراته أيضاً

  

����4א�23א��א��1 �
$�W� �
 فـي سـالمة     بأخرىهناك متغيرات غير العامل المستقل تؤثر بطريقة أو         

جل حجب تأثيرها فـي     باحث تحديدها والسيطرة عليها من أ     التجربة، لذلك ارتأى ال   
، فالبحوث التجريبية معرضة لعوامل دخيلة غير تجريبية تؤثر في          المتغيرات التابعة 

  .جية للتصميم التجريبيالسالمة الداخلية والخار
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٨٨
ïmdí@bß@ÝßaìÈÛa@êˆç@åßëZ@@

١. @@@òjyb–�½a@t…aì�§a  :      ت يقصد بالحوادث المصاحبة الحوادث الطبيعية كالفيـضانا
 والتي تعطل الدوام     ، طبيعية كالحروب الغير  والزالزل واألعاصير والحوادث    

ولم تتعرض التجربة إلى أي حدث يلفت النظر ويعرقل         ،  مدة تطول أو تقصر     
 التجربة ويؤثر في المتغير التابع إلى جانب األثر النـاجم عـن المتغيـر               سير

  .التجريبي
٢. @@@�íŠ�vnÛa@‰bq†�ãüa : )          ويقصد به األثر المتولد من ترك بعض الطلبة الخاضـعين

 .  )للتجربة أو انقطاعهم مما يؤثر في متوسط تحصيل المجموعة

  )٧٠، ص١٩٨٤العزاوي، (
٣. @@òäîÈÛa@…aŠÏc@‰bîn�a:   مجموعـات البحـث الـثالث       أن هذا المتغير إذ     ثرأاستبعد 

 الباحث عمليات التكافؤ بين المجموعات الثالث في        أجرىمتكافئة إحصائيا، فقد    
  .متغير العمر الزمني ومتغير الذكاء

٤. ÷bîÔÛa@paë…c : ًعصر الرسالة (  في مادة  موحداً تحصيلياًاستخدم الباحث اختبارا
 فـي توليـد    وبعـدياً  يطبق قبلياً تخدم مقياساً ، واس  قام ببنائه   )والخالفة الراشدة 

فـإذا كـان    ( جراء الصدق والثبات ،     حلول، وقد حرص الباحث على تنفيذ إ      ال
 ،  ن النتائج ال تكون موثوقة    ، فإ االختبار أو المقياس غير صادق أو غير ثابت         

ن ذلك يؤثر    ؛ فإ   بدرجة الصعوبة بين االختبارين    ذلك إذا كان الفرق واضحاً    وك
  )١٩٣، ص١٩٩٢عدس، (               . ) نتائج النهائيةفي ال

٥. c@@@@@ò�îjíŠvnÛa@paõaŠ�u⁄a@Š�q : الغرض الرئيس من ضبط إجراءات التجربة هـو    أن 
 حماية التجربة من التلوث     وألجل  ، الحد من تأثير هذا العامل في سير التجربة       

  :ويتمثل ذلك في
cNáÜÈ½a@@Z@@

 شـراف اإله في القسم وتحت      المادة نفس  أستاذدرس مجموعات البحث الثالث     
 تـاريخ  ( مادة   أستاذ قيام من األفضل    أنهلباحث، إذ وجد الباحث     من قبل ا  المباشر  
بالتدريس إذ يضفي هذا على نتائج التجربة درجة )  الرسالة والخالفة الراشدة عصر  

  .من درجات الدقة والموضوعية وعدم تحيز الباحث لمجموعة دون األخرى
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٨٩
lNòî�a‰†Ûa@ñ…b½a@Z@@

أسـتاذ  كانت المادة الدراسية موحدة بين مجموعات البحث الـثالث، إذ درس            
 للفـصل    )عصر الرسالة والخالفـة الراشـدة     (  ة المفردات المخصصة لماد   المادة

    الدراسي الثاني المقرر من الهيئـة القطاعيـة لكليـات التربيـة األساسـية فـي                
  . راقيةالجامعات الع

xNòiŠvnÛa@ñ†ß@Z  
وانتهى يوم  ،   ٢٠٠٩ / ١٧/٣ الموافق   الثالثاءبالتدريس يوم   مادة  ال أستاذشرع  

 -٢٤ االختبارات النهائيـة فـي يـومي         وأجريت ٢٠/٥/٢٠٠٩ الموافق   األربعاء
٢٥/٥/٢٠٠٩.  
…N@Éí‹ìm�í‰†nÛa@pbÇb�@Z@@

تمت السيطرة على هذا المتغير من خالل التوزيع المتـساوي للـدروس بـين              
 المادة يدرس   أستاذدد الساعات المقررة، فقد كان       لع وفقاً،  مجموعات البحث الثالث    

 لكل مجموعة من مجموعات البحث الثالث موزعـة بـين           أسبوعياًثالث ساعات   
  ).٧( مبين في الجدول هو، كمااألسبوعيومين في 

  
  )٧(جدول

  توزيع ساعات الحصص لمادة التاريخ لمجموعات البحث الثالث
 ربعاءاأل الثالثاء االثنين األحد السبت اليوم

 -- ٩-٨ -- -- ١٠-٨ األولىالتجريبية 

 ٩-٨ -- -- ١٠-٨ -- التجريبية الثانية

 ١٠-٩ -- ١٠-٨ -- -- الضابطة

@@
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٩٠
ëNòîàîÜÈnÛa@Ýöb�ìÛa@Z@@

 مجموعـات لحرص الباحث على تهيئة وسائل تعليمية معتمدة في التجربة          
لطباشـير  من حيث تشابه السبورات واسـتعمال ا      ،  البحث الثالث على نحو متساٍو      

  .الملون والعادي
���7,�
��א6�,ل� ���Wא�#���$9א��8 �

طبق الباحث اختباراً قبلياً على مجموعات البحث الـثالث يـوم الخمـيس             
وذلك لغرض التعرف على قدرات الطلبة في توليد الحلول         ،   ١١/٢/٢٠٠٩الموافق  

 ، بعـد    ذاتهـا للمشكالت التي تواجههم في حياتهم الجامعية ومقارنتها مع قدراتهم          
  ) .أسلوب العصف الذهني، وأنموذج كمب(تعرضهم للمتغيرات التجريبية للبحث

  
 

��W<=�א>א���0;
:�א������ � �
  :    مرت عملية تطبيق التجربة باإلجراءات اآلتية

µëþa@òîjíŠvnÛa@òÇìàvàÜÛ@�çˆÛa@Ñ–ÈÛa@lìÜ�di@òîàÜÈÛa@ñ…b½a@áí†Ôm@paõaŠugZ@@
،  فيها طبيعة هـذا األسـلوب        أوضح  محاضرة تعريفية  جراءبإقام الباحث    .١

 وقام بتدريس المادة من قبل       ، وبين لهم قواعده ومبادئه وكيفية التعامل معه      
لضمان سير اإلجراءات بشكل محايد وفـق       ؛   الباحث   وبإشراف المادة   معلم

  .الخطط الدراسية المعدة لهذا الغرض
 :وكما يأتي ،ويتم التذكير بها قبل كل درس ،  تعطى للطلبة أوليةتوصيات  .٢

 وعدم توجيه النقد لها أو إصدار       والغريبة،تقبل األفكار جميعها الجيدة منها        . أ
  .أي تعليق أو الحكم عليها وعدم السماح بذلك مطلقاً

 . للطلبة ايجابياًالترحيب باألفكار المطروحة جميعها، مما يجعله تعزيزاً . ب

ى أفكار أكثـر  جل الوصول إل   من أ  وأفكارهممتابعة التفكير بحلول اآلخرين      . ت
 . من خالل دمجها وتحسينهاتقدماً
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٩١
  :إجراءات الدرس .٣
حد الطلبة دور أمين سر     دة بلعب دور رئيس الجلسة، ويلعب أ       الما معلميقوم    . أ

  .الجلسة
إثارة المشكلة وموضوع الدرس بوضوح ودقة مع تحليلها إلى عناصـرها            . ب

 .بالتفصيل

ة بحرية وتـشجيعهم     الطلبة لطرح أفكارهم حول المشكل     أمام المجال   إفساح . ت
 .على المشاركة

يتم تسجيل األفكار المطروحة جميعها على السبورة من قبل أمين السر أثناء             . ث
 .األسماءالدرس دون كتابة 

جـل  لمغزى وتنظيمها والربط بينها مـن أ       ذات ا  المتراكمةترتيب اإلجابات     . ج
 .وذلك قبل نهاية الجلسة؛ التهيئة لتبويبها 

 األقرب منها أو    األنسبم األفكار من خالل اختيار      في نهاية الجلسة يتم تقوي      . ح
 .إلى الصحة

اختيار أفضل الحلول للمشكالت المعروضة من خالل تقويم كل فكرة علـى       . خ
منها بوصفها أفضل الحلول وباتفاق المـشتركين       %) ١٠(ثم اختيار   ،  حدة  

  .جميعهم

  
�@òîjíŠvnÛa@òÇìàvàÜÛ@kà×@x‡ì¸di@òîàÜÈÛa@ñ…b½a@áí†Ôm@paõaŠugòîãbrÛa@Z@@

 المعلـم  أوضح    ،  العلمية بأنموذج كمب    قبل البدء بتدريس المادة    المعلمقام  
وضرورة االلتـزام   ،  لطلبة المجموعة الثانية طبيعة هذا األسلوب وقواعده ومبادئه         

  : وفق الخطوات التالية ،بذلك
حـددت المـادة العلميـة      : تحديد المواضـيع واألهـداف العامـة       .١

القطاعيـة  فردات المقررة من الهيئـة      لموضوعات البحث وهي الم   
  .لكليات التربية األساسية
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٩٢
 تحديد خصائص المتعلمين، وتتعلق بخصائص المتعلمين والتدريب       .٢

الخلفيات الثقافية، الذهنية،   ( تؤخذ خصائص المتعلمين   أن إذ يجب    ،
 إذ تم التعرف على الخصائص من خالل مقابلة          ، )الخبرات السابقة 

 :ية الثانية وتبينأفراد المجموعة التجريب

  .لم يسبق للطلبة المشاركة في أي تجربة مماثلة كتجربة سابقة  . أ
 .سنة) ٢٠-١٨(يقع الطلبة ضمن الفئة العمرية . ب

 حيث المنطقة ، الطابع االجتمـاعي،       تجانس طلبة عينة البحث من     . ت
للطلبة وتحديـد   ) المعرفة المسبقة (جراء اختبار بعدها قام الباحث بإ   

ن اجل الوقوف عليها خالل مدة التجربة،       بعض الجوانب الضعيفة م   
ومن خالل ذلك تم تحليل خصائص المتعلمـين والوقـوف علـى            

 األنمـوذج واسـتخدام     ومالئمة المتعلمين الستقبال الخبرة     استعداد
  .أحسن األساليب التربوية

عداد اختبار   ، قام الباحث بإ    )االختبار القبلي (اختبار المعرفة المسبق   . ث
وتم ،  بداية التجربة للمجموعة التجريبية الثانية      المعرفة المسبقة في    

وقـد  ،  ) ١(ملحقجموعة من الخبراء إلبداء آرائهم      عرضه على م  
، ومن خالله تم تحديد خصائص      %) ٨٠(حصلت على نسبة اتفاق     

 .المتعلمين والتأكيد على جوانب الضعف خالل مدة التجربة

الدراسية، إذ  قام الباحث بإعداد الخطط     : ات ومصادر التدريس  فعالي  . ج
 نماذج منها على مجموعـة مـن        تعرض،   أنشطة ثمانيعداد  تم إ 

جـراء التعـديالت    حصلت على نسبة اتفاق عالية، وتم إ      الخبراء و 
  ) .٥(  ملحق  االالزمة عليه

لقد تم تحديد االستراتيجيات وطرائق التدريس وأساليبه التي تـدخل            . ح
 التـدريس   عداد طرائـق  اليات التدريس، وبالنظر لكون إ    ضمن فع 

 قام الباحث بالتعـاون مـع        ، وأساليبه من متطلبات البحث الحالي    
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٩٣
 المناسـبة  وأسـاليبه الخبراء لتحديـد بعـض طرائـق التـدريس      

االستجواب، المناقـشة،   ( وكانت الطرائق هي      ، لموضوعات المادة 
  ).المحاضرة

ساندة من خـالل تـوفير      متم توفير الخدمات ال   : ساندةمالخدمات ال   . خ
سائل التعليمية داخل الصف، إذ تـم تهيئـة الـسبورة          األجهزة والو 

جهـا الباحـث    اوالطباشير الملون والخرائط والمصورات التي يحت     
  .أثناء تطبيق التجربة

 لتحـسين    ؛  اختبار المعرفـة المـسبقة     باعتمادقام الباحث   : التقويم  .  د
 من خالل التعـرف علـى مـواطن        ،  نواتجه وتقويمأساليب التعلم   

 .متواجههوبات التي الضعف ومعالجة الصع
 
�@òĐibšÛa@òÇìàvàÜÛ@òí†îÜÔnÛa@òÔíŠĐÛbi@òîàÜÈÛa@ñ…b½a@áí†Ôm@Z@@

اعتمد الباحث الطريقة التقليدية في تقديم المادة العلمية باالستجواب والمناقـشة           
  . ) عصر الرسالة والخالفة الراشدة( القصيرة لتدريس مادة 

�7א�#���$9 �
�7�د@?���!Bא�����F���Dא����!+�@�Eא��א��.)Fوא��E�W�� �
دقيقة لإلجابة  ) ٥٠( بصورته النهائية وتحديد     ألتحصيليعداد االختبار   يعد استكمال إ  

 الخاصة التي وزعت مع االختبـار       ∗على فقراته، طلب من الطلبة اإلجابة على االستمارة       
م ، وقد طبق االختبار على مجموعات البحث الثالث بعد انتهاء التجربة في تما            ألتحصيلي

 ، وقد تم جمع أفراد المجموعـات        ٢٤/٥/٢٠٠٩ الموافق   األحدالساعة الثامنة صباح يوم     
جـراء االختبـار،     ، وأشرف الباحث بنفسه على عمليـة إ        الثالث في قاعة كبيرة واحدة    

  ) .٣(ملحق

                                      
  .إجاباتهم عليها  مع االختبار ليدون الطلبة اإلجابةوزعت استمارة خاصة سميت استمارة  ∗
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٩٤
M‰bjn�üa@|îz–m@òÔíŠ�@Z@@

خصص الباحث درجة واحدة لكل إجابة صحيحة وصفرا لكل إجابة خاطئة أو            
 وقـد    ، )صفراً( والدرجة الدنيا   ، )٣٠(ختبارالة ، وبهذا تكون الدرجة العليا ل      متروك

 أكثر من عالمة معاملة اإلجابـة       عامل الباحث الفقرات المتروكة أو التي وضع لها       
        ،  صحيحة واستخدمت هذه الدرجات ألغـراض البحـث والدراسـة فقـط           الغير  
   ).٣( ملحق


�Hא�#���$9 ��I0J�"��?א��
6�,ل���,��W� �
 لتطبيق االختبـار البعـدي      ٢٥/٥/٢٠٠٩ الموافق   االثنينحدد الباحث يوم    

أسـلوب العـصف    (على مجموعات البحث الثالث لقياس اثر المتغيرات التجريبية         
في اكتساب مهارات توليد الحلول في تمام       ) الذهني، أنموذج كمب، الطريقة التقليدية    

موعات البحث الثالث في قاعة واحـدة     الساعة الثامنة صباحا، وقد جمع الباحث مج      
واشرف بنفسه على أجراء االختبار، وقد الحظ الباحث عدم وجود استفسارات من            

  .م لتعليمات االختبار ووضوح فقراته الطلبة مما يدل على فهمه
� K
��DLא��
B�!MNא�W� �

  : اإلحصائية اآلتيةاألساليب البحث وتحليل نتائجه ت   استعمل الباحث في إجراءا
   .One-Way Analysis of Varianceتحليل التباين األحادي .١
   .)Sheffe(طريقة .٢
   .معادلة مستوى الصعوبة.٣
   .معامل التمييز للفقرات. ٤
   .)بيرسون(معامل االرتباط البسيط .٥
   . العدد لمجموعتين غير مستقلتين متساويتين في)ت(اختبار .٦

  


�P+�ض ��
ً��<א��#א��D������Bو�B�!M0و��R2�;W� �
 الباحث النتائج التي توصل     سيعرضجراء تجربة البحث    د االنتهاء من إ   بع

ثر أسلوب العصف الذهني أنموذج كمب والطريقة التقليدية في          أ معرفةليها لغرض   إ
اكتساب مهارات توليد الحلول والتحصيل المعرفي لمادة عصر الرسالة والخالفـة           

ومن ثم التحقق مـن فرضـيات       ،  بينها   داللة الفروق اإلحصائية     ةالراشدة ومعرف 
  :على النحو اآلتيذلك و، البحث 
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٩٥
a†‚n�bi@ÞìÜ§a@†îÛìm@‰bjn�a@wöbnãâ@´nĐia�ß@´näîÈÛ@ïöbnÛa@‰bjn�üa@Z@@

 تـم    ، بعد تطبيق االختبار القبلي والبعدي على مجموعات البحث الـثالث         
 م باسـتخدا   ، استخراج  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكـل مجموعـة         

  :كما يأتيذلك  و ،ن مترابطتيناالختبار التائي لعينتي
  
  

@@@µëþa@ò��îjíŠvnÛa@ò��ÇìàvàÜÛ@ïöb��nÛa@‰b��jn�üa@âa†‚n���bi@Þì��Ü§a@†��îÛìm@‰b��jn�a@wöb��nã@āŠ��Ç
I�çˆÛa@Ñ–ÈÛaZ@H@@

  )٨(الجدول
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الختبار توليد الحلول القبلي والبعدي 

لة الفروق للمجموعة التي درست بأسلوب العصف الذهني ودال) ت(وقيمة
  )األولىالمجموعة التجريبية (

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االختبار  )ت(قيمة
  الجدولية  المحسوبة

  الداللة

  ٠,٩٦  ١٩,٥  القبلي
  ١,١٧  ٢١,٦  البعدي

  دال  ٢,٠٨  ٦,٥٦

  
 توليـد الحلـول القبلـي        متوسط درجات اختبـار    أن) ٨(يتضح من الجدول    

، ) ١٩,٥(للمجموعة التجريبية األولى التي درست بأسلوب العصف الذهني قد بلـغ          
وباستعمال االختبار التائي لعينتين    ) ٢١,٦(ومتوسط درجات االختبار البعدي قد بلغ       

، ) ٠,٠٥( داللة إحصائية عند مـستوى داللـة    ذو هناك فرقاً  أنتبين  ،  مترابطتين  
إذ ،   بين متوسط درجات االختبارين لمصلحة االختبار البعـدي          )٢١(ودرجة حرية 

الجدوليـة  ) ت(كبـر مـن قيمـة       وهـي أ  ) ٦,٥٦(كانت القيمة التائية المحسوبة     
  .وبذلك نرفض الفرضية الصفرية األولى وتقبل الفرضية البديلة ، ) ٢,٠٨(والبالغة
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٩٦
  

@@@@@@@@@@@@@@ïöb�nÛa@‰b�jn�üa@âa†‚n��bi@Þì�Ü§a@†�îÛìm@‰b�jn�a@wöb�nã@āŠÇ@@@@@@@ò�îãbrÛa@ò�îjíŠvnÛa@ò�ÇìàvàÜÛ@
Ikà×@x‡ì¸cZ@H@@

  )٩(الجدول
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الختبار توليد الحلول القبلي والبعدي 

المجموعة (وداللة الفروق للمجموعة التي درست بأنموذج كمب ) ت(وقيمة
  )التجريبية الثانية

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االختبار  )ت(قيمة
  الجدولية  المحسوبة

  الداللة

  ١,٥٤  ١٨,٧  القبلي
  ١,٥٩  ٢٠,٢  البعدي

  دال  ٢,٠٨  ٣,٢٦

  
 متوسط درجات اختبار توليد الحلـول القبلـي         أن) ٩(يتضح من الجدول    

، ) ١٨,٧(للمجموعة التجريبية الثانية التي درست بأسلوب أنموذج كمب قـد بلـغ           
 وباستعمال االختبـار التـائي       ، )٢٠,٢(ومتوسط درجات االختبار البعدي قد بلغ       

 داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة          ذو  هناك فرقاً  أن تبين    ، لعينتين مترابطتين 
بين متوسط درجات االختبارين لمـصلحة االختبـار        ) ٢١(ودرجة حرية ) ٠,٠٥(

الجدولية ) ت(كبر من قيمة وهي أ) ٣,٢٦(إذ كانت القيمة التائية المحسوبة ، البعدي 
  .وبذلك نرفض الفرضية الصفرية األولى وتقبل الفرضية البديلة ، ) ٢,٠٨(والبالغة
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٩٧
@@@òĐibš��Ûa@ò��ÇìàvàÜÛ@ïöb��nÛa@‰b��jn�üa@âa†‚n���bi@Þì��Ü§a@†��îÛìm@‰b��jn�a@wöb��nã@āŠ��Ç@@@

Iòí†îÜÔnÛa@òÔíŠĐÛaZ@H@@
  )١٠(جدول

لحلول القبلي والبعدي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الختبار توليد ا
  وداللة الفروق للمجموعة الضابطة) ت(وقيمة

  
المتوسط   االختبار  )ت(قيمة

  الحسابي
االنحراف 
  الجدولية  المحسوبة  المعياري

  الداللة

  ١,١٢  ١٨,٢  القبلي
  ١,١٧  ١٨,٦  البعدي

٢,٠٨  ١,١٧  
غير 
  دال

  

لقبلي للمجموعـة    متوسط درجات اختبار توليد الحلول ا      أن) ١٠(يبين الجدول   
ومتوسط درجات االختبار   ) ١٨,٢( قد بلغ   ، الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية    

 تبين عـدم     ، وباستعمال االختبار التائي لعينتين مترابطتين    ) ١٨,٦(البعدي قد بلغ    
بـين  ) ٢١(ودرجة حرية ) ٠,٠٥(داللة إحصائية عند مستوى داللة       فرق ذي    وجود

 إذ كانـت القيمـة التائيـة         ، لمصلحة االختبار البعدي  متوسط درجات االختبارين    
وبـذلك  ، ) ٢,٠٨(الجدولية والبالغة) ت(صغر من قيمة ، وهي أ ) ١,١٧(المحسوبة  

  .تقبل الفرضية الصفرية األولى 
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٩٨
āŠÇ@a†‚n�bi@ÞìÜ§a@†îÛìm@‰bjn�a@wöbnãâð…byþa@åíbjnÛa@ÝîÜ¤@Z@@

 ظاهريـة بـين    هنـاك فروقـاً    أنلى  إ) ١١(وتشير البيانات الرقمية في الجدول    
حليل التبـاين   مجموعات البحث الثالث في االختبارات البعدية ، وعليه استخدم الباحث ت          

  :وكانت النتائج على النحو اآلتي، ) ١١(وكما مبين في الجدول ،  الفروق األحادي لمعرفة
  

  مجموعات لومتوسطاتها والقيمة الفائيه تحليل التباين األحادي ومجموع المربعات 
  )١١(دولج في اختبار توليد الحلول البحث 

  
مجموع   مصدر التباين  الداللة  ةالقيمة الفائي

  المربعات
درجة 
  الحرية

متوسط 
  الجدولية  المحسوبة  المربعات

  ٤٩,٥  ٢  ٩٩  بين المجموعات
  ١,٧٦  ٦٣  ١١١  داخل المجموعات

    ٦٥  ٢٠٠  الكلي
٣,١٥  ٢٨,١٢  

  دالة

  
كبـر مـن    هي أ ) ٢٨,١٢(مة الفائية المحسوبة     القي أن) ١١(دول  يتبين من الج  
ومـستوى داللـة    ) ٦٣ و ٢(عند درجتي حرية    ) ٣,١٥(والبالغة  ،  القيمة الجدولية   

وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات            ،  ) ٠,٠٥(
ـ          ة نـرفض  االختبار البعدي لتوليد الحلول لمجموعات البحث الثالث ، وبهذه النتيج

 داللة إحـصائية    ال يوجد فرق ذو    ( :والتي تنص على  ،  الفرضية الصفرية الثانية    
د الحلول الذين يدرسون بأسلوب العصف      يبين متوسط درجات الطلبة في اختبار تول      
وتقبل الفرضية البديلة ، ولغرض تحديـد       ) الذهني، أنموذج كمب، الطريقة التقليدية    

      لحها وبعـد المقارنـة بـين متوسـطات كـل      المجموعات التي تكون الفروق لصا  
   :اآلتيمنها تبين 
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٩٩
@@@@@@@òîjíŠvnÛa@´nÇìà�a@wöbnã@´i@ÖëŠÐÛa@òÛü…µëþa@@@@@@@@âa†‚n��bi@ÞìÜ§a@†îÛìm@‰bjn�a@¿@òîãbrÛaë@

@ï×ìm@‰bjn�aZ@@
  

  )١٢(جدول
المحسوبة والجدولية للمقارنة بين متوسط درجات الطلبة للمجموعتين ) توكي(قيمتا 

  بيتين األولى والثانية في االختبار البعدي لتوليد الحلولالتجري
  

  المتوسط الحسابي  حجم العينة  المجموعة  الداللة  قيمة توكي
  الجدولية  المحسوبة

  ٢١,٦  ٢٢  التجريبية األولى
  ٢٠  ٢٢  التجريبية الثانية

٣,٦٣  ٥,٧١  
  دالة

     
ريبية األولى الـذين     متوسط درجات طلبة المجموعة التج     أن) ١٢(يبين الجدول 

، ) ٢١,٦( بأسلوب العصف الذهني في االختبار البعدي لتوليد الحلول قد بلغ            ادرسو
ذين درسوا بأنموذج كمب قد بلغ      وعة التجريبية الثانية لل   وان متوسط درجات المجم   

الختبار معنوية الفروق بـين متوسـط درجـات         ) توكي( واستعمال طريقة    ،)٢٠(
ولـصالح  ) ٠,٠٥(ق دال إحصائيا عند مـستوى داللـة       المجموعتين ظهر ان الفر   

كبر مـن   وهي أ ) ٥,٧١( قيمة توكي المحسوبة     المجموعة التجريبية األولى إذ كانت    
 وبذلك نرفض الفرضية الصفرية الثانية وتقبل       ،)٣,٦٣(قيمة توكي الجدولية والبالغة   

  .  الفرضية البديلة 
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١٠٠
@@@@´i@ÖëŠÐÛa@òÛü…@@@nÛa@´nÇìà�a@pbu‰…@Á�ìnßîjíŠvò@@@@@ð†�ÈjÛa@‰b�jn�üa@¿@òĐibšÛaë@òîãbrÛa@

@ï×ìm@‰bjn�a@âa†‚n�biZ@@
  )١٣(جدول

رجات الطلبة للمجموعتين المحسوبة والجدولية للمقارنة بين متوسط د) توكي(قيمتا 
   الثانية والضابطة في االختبار البعدي لتوليد الحلولةالتجريبي

  
  المتوسط الحسابي  حجم العينة  المجموعة  الداللة  قيمة توكي

  الجدولية  المحسوبة
  ٢٠  ٢٢  التجريبية الثانية

  ١٨,٦  ٢٢   الضابطة
٣,٦٣  ٥  

  دالة

  
 متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الثانية الـذين         أن) ١٣(يبين الجدول   

وان متوسط  ،  ) ٢٠( بأنموذج كمب في االختبار البعدي لتوليد الحلول قد بلغ           ادرسو
، ) ١٨,٦(بطة الذين درسوا بالطريقة التقليديـة قـد بلـغ           درجات المجموعة الضا  

        الختبـار معنويـة الفـروق بـين متوسـط درجـات            ) توكي(واستعمال طريقة   
ولـصالح  ) ٠,٠٥( عند مستوى داللـة     الفرق دال إحصائياً   أن ظهر   ، المجموعتين

من قيمة كبر ، وهي أ) ٥(المجموعة التجريبية الثانية إذ كانت قيمة توكي المحسوبة    
وتقبل ،  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية      ،  ) ٣,٦٣(توكي الجدولية والبالغة    

  .الفرضية البديلة 
  
  
  
  




	����א���א����KKKK��Kא�����						

�א� ��KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK					��א

 

١٠١
@@@@@@@@òîjíŠvnÛa@´nÇìà�a@pbu‰…@Á�ìnß@´i@ÖëŠÐÛa@òÛü…µëþa@@@@@@@@ð†�ÈjÛa@‰b�jn�üa@¿@òĐibš�Ûaë@

@ï×ìm@‰bjn�a@âa†‚n�biZ@@
  )١٤(جدول

مقارنة بين متوسط درجات الطلبة للمجموعتين المحسوبة والجدولية لل) توكي(قيمتا 
  التجريبية األولى والضابطة في االختبار البعدي لتوليد الحلول

  
  المتوسط الحسابي  حجم العينة  المجموعة  الداللة  قيمة توكي

  الجدولية  المحسوبة
  ٢١,٦  ٢٢  التجريبية األولى

  ١٨,٦  ٢٢  الضابطة
٣,٦٣  ١٠,٧١  

  دالة

  
 متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية األولى الذين        أن) ١٤(يبين الجدول   

، ) ٢١,٦( بأسلوب العصف الذهني في االختبار البعدي لتوليد الحلول قد بلغ            ادرسو
ن متوسط درجات المجموعة الضابطة الذين درسـوا بالطريقـة التقليديـة قـد              وأ
توسط درجـات   الختبار معنوية الفروق بين م    ) توكي( واستعمال طريقة  ،)١٨,٦(بلغ

ولـصالح  ) ٠,٠٥( عند مـستوى داللـة      الفرق دال إحصائيا   أنالمجموعتين ظهر   
كبر من  وهي أ ) ١٠,٧١( قيمة توكي المحسوبة    إذ كانت   ، المجموعة التجريبية الثانية  

  .   وبذلك نرفض الفرضية الصفرية الثانية،)٣,٦٣(قيمة توكي الجدولية والبالغة
��B�2א�����;0W� �
0�#,�
��א6�,ل�0;��2�����Bא$���W  

@ÞìÜ§a@†îÛìnÛ@ð†ÈjÛaë@ïÜjÔÛa@åí‰bjn�üa@wöbnã@��ÐmZ@@
تشير النتائج إلى وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي في توليد            
الحلول بالنسبة للمجموعتين التجريبيتين األولى والثانية ، ويعزو الباحث هذه النتيجة 

أنموذج كمب في تنمية قدرات الطلبة في مهـارة         إلى اثر أسلوب العصف الذهني و     
كبر عـدد مـن      من أجل توليد أ     تعليمياً توليد الحلول، إذ يعد العصف الذهني موقفاً      

األفكار للمشاركين في حل مشكلة مفتوحة خالل مدة زمنية محددة في جو تـسوده              
         .  عن المصادرة والتقويم والنقد بعيداً ،الحرية واألمان في طرح األفكار
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١٠٢
  ،  من النماذج التي تركز على التتابع والتسلـسل المنطقـي          بويعد أنموذج كم  

 مما يعطيه مرونـة لحـذف بعـض          ؛  يكون هناك ترتيب ثابت لألنموذج     أندون  
 عن ذلك يمكن استخدامه على أي مستوى من مـستويات           العناصر وتعديلها، فضالً  

  .التعليم والتدريب
ق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي فـي        وتشير النتائج إلى عدم وجود فرو     

 أنتوليد الحلول بالنسبة للمجموعة الضابطة ، ويعزو الباحث هـذه النتيجـة إلـى               
الطريقة التقليدية تعتمد على حفظ الطلبة للمعلومات والحقائق ومدى قدراتهم علـى            

ها لم أن عن استظهار تلك الحقائق والمعلومات فهي معرضة للتشتت والنسيان، فضالً
تحفز الطلبة على حل المشكالت وتوليد الحلول المألوفة وغير المألوفة ضمن وقت            

  .محدد
@wöbnã@��Ðm@ÞìÜ§a@†îÛìm@‰bjn�að†ÈjÛcZ@@@

تشير النتائج إلى تفوق المجموعة التجريبية األولى التـي درسـت بأسـلوب             
 كمـب   العصف الذهني على المجموعتين التجريبيتين الثانية التي درست بـأنموذج         

والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية ، ويعزو الباحث نتيجة ذلك إلى        
  :ما يأتي
 ذات إجابات متعددة بحيث     ت أسلوب العصف الذهني يتعامل مع مشكال      أن .١

  . حلها قد يزيد من توليد الحلولأن
 استخدام طرائق تدريس مختلفة أدى إلى زيادة قـدراتهم فـي التخيـل              أن .٢

 .اعدهم في قدرات التفكير بشكل عام وتوليد الحلول بشكل خاصالعلمي وس

 وهذا مـا     ، يشعر الطالب من خالل أسلوب العصف الذهني بتثمين جهوده         .٣
يدعم قابلياته فالطالب من خالل هذا األسلوب تعرض لسلسلة من المثيرات           

 بالرضا  للعجز في طرح األفكار وشعوراً كان اجتيازها تحدياً ،واالستجابات
 .النفسعن 

 طلبـة  نإ للحلول ، إذ     طلبة الجامعة هم أكثر توليداً     أنتشير الدراسات إلى     .٤
مما ؛  الجامعة تزاد لديهم طرائق تجهيز المعلومات على صعيد الكم والنوع           

  . على تنمية قدراته في توليد الحلول واألفكارينعكس ذلك ايجابياً
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١٠٣
تـه فـي هـذه       استعمال أسلوب العصف الذهني في التدريس لـه فاعلي         أن .٥

يجابي ونشط في العملية التعليمية      ألنه يجعل الطالب في موقف إ       ؛ المرحلة
لما يمارسه من عمليات عقلية مختلفة مثل المالحظة والتفكير والمقارنـة           ،  

  . مما يعزز قدراته في اكتساب مهارات توليد الحلول ؛والربط واالستنتاج
اركة الفعليـة فـي      أسلوب العصف الذهني يتيح للطالب فرصة المـش        أن .٦

 فهو يضعه في موقف يدفعه إلى المـشاركة والتفكيـر            ، الموقف التعليمي 
  ، ثم التوصل إلى حلول    ،   والبحث عن معلومات جديدة وتنظيمها وتقويمها     

 .وهذا بدوره يؤدي إلى تنمية تفكيره واستمتاعه بالتعلم

 أسلوب العصف الذهني يضع ذهن الطالب فـي حالـة مـن اإلثـارة               أن .٧
كبر قدر من األفكار حـول       لتوليد أ   ؛ للتفكير في كل االتجاهات   اهزية  والج

بحيث يتاح للفرد جو من الحرية يـسمح        ،  المشكلة أو الموضوع المطروح     
  .بظهور كل األفكار

وتشير النتائج إلى تفوق المجموعة التجريبية الثاني التي درست بأنموذج كمب           
  ،لتقليدية في اختبار توليد الحلـول     على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة ا      

  :ويعزو الباحث نتيجة ذلك إلى
 الوقوع في   المعلمحد نماذج أسلوب النظم التي يجنب        أ  أنموذج كمب هو   أن .١

كثير من الفوضى والعشوائية ويتبع خطوات علمية منهجيـة مـن حيـث             
نه قد يكـسب    ية المناسبة والتقويم، ويرى كمب أ     األهداف والوسائل التدريب  

به نظرة شمولية وتفكيراً منظماً وطريقة علمية ناجحـة فـي توليـد             صاح
  )٧، ص١٩٩٩نرجس، (                                          .األفكار

 فـي اكتـساب     أسهم وفق أنموذج كمب      ،  أتباع خطوات علمية منهجية    أن .٢
بهـدف  ،   وفق خطوات منطقية ومنهجية محـددة         ، الطلبة مهارات التفكير  

  . لى أفضل الحلول واألفكار للمشكالت المتعلقة بالحياة الجامعيةالتوصل إ




	����א���א����KKKK��Kא�����						

�א� ��KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK					��א

 

١٠٤
ن هناك عالقات متبادلة بين     ، وأ يمتاز أنموذج كمب بالمرونة والديناميكية       .٣

 هي فلـسفة     ، عناصره، وان تحديد األهداف فيه تنشق من مصادر رئيسة        
 .المجتمع، حاجات الطلبة ومجاالت المادة الدراسية

 
bjn�üa@wöbnã@āŠÇ@‰ïÜî–znÛc@týrÛa@szjÛa@Éîßb�@Z@@

 على مجموعـات البحـث الـثالث وتـصحيح      ألتحصيليبعد تطبيق االختبار    
 تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات البحث  ،اإلجابات
  :يبين ذلك) ١٢(والجدول

  )١٥(جدول
 الثالث في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات مجموعات البحث

   النهائيألتحصيلياالختبار 
  

  التباين  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  حجم العينة  المجموعات
  ١٨,٠٦٢  ٤,٢٥٠  ٢١,٥٩٠  ٢٢  التجريبية األولى
  ٤,٨٩٣  ٢,٢١٢  ١٧,٦٨١  ٢٢  التجريبية الثانية

  ٣,٦٣٦  ١,٩٠٦  ١٦,٧٢٧  ٢٢  الضابطة
  

 ظاهرية بـين مجموعـات      فروقاً هناك   أنإلى  ) ١٥(تشير البيانات في الجدول   
ولكن األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ال توضح معنويـة         ،  البحث الثالث   

  كما  ،  لمعرفة معنوية الفروق    ؛  استخدم الباحث تحليل التباين األحادي     ؛ لذا الفروق  
  :وكانت النتائج على النحو اآلتي) ١٦( مبين في الجدولهو
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١٠٥
  

  )١٦(جدول                                
نتائج تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق بين درجات طلبة مجموعات 

   النهائيألتحصيليالبحث الثالث في االختبار 
  

مجموع   مصدر التباين  الداللة  ةالقيمة الفائي
  المربعات

درجة 
  الحرية

  متوسط المربعات
  الجدولية  المحسوبة

  ١٤٦,١٠٦  ٢  ٢٩٢,٢١٢  بين المجموعات
  ٩,٣٤١  ٦٣  ٥٨٨,٤٥٥  داخل المجموعات

    ٦٥    الكلي
٣,١٥  ١٥,٦٤٢  

  دالة

  
كبر من القيمة   هي أ ) ١٥,٦٤٢(ة الفائية المحسوبة     القيم أن) ١٦(يتبين من الجدول  

وهـذا  ،  ) ٠,٠٥(ومستوى داللـة  ) ٦٣ و ٢(عند درجتي حرية  ) ٣,١٥(الجدولية والبالغة 
حصائية بين متوسطات درجات تحـصيل الطلبـة فـي         يعني وجود فروق ذات داللة إ     

والتـي تـنص    ،  مجموعات البحث الثالث ، وبهذه النتيجة نرفض الفرضية الصفرية          
 داللة إحصائية بين متوسط تحصيل الطلبة الـذين يدرسـون           ال يوجد فرق ذو   : (على

عـصر  (بأسلوب العصف الذهني وأنموذج كمب والطريقة التقليدية في مادة التـاريخ            
  ). رسالة والخالفة الراشدةال

 تحليل التباين يكشف عن وجود فروق معنوية بين مجموعات البحـث أو             إن 
وال يحدد لنا المجموعات التي تكون الفروق       ،  عدمها ، فهو يحدد لنا اتجاه الفروق        

لصالحها، ولهذا الغرض وللتحقق من صحة فرضية البحث الثالثة ، استعمل الباحث            
، ارنة بين تحصيل كل مجموعة من مجموعات البحث الـثالث           للمق) شيفيه(قانون  

  :على النحو اآلتيوذلك  ،ةوبحسب فرضية البحث الثالث
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١٠٦
@éîÐî‘@òÔíŠ�@âa†‚n�bi@òîãbrÛaë@µëþa@´nÇìà�a@´i@ÖëŠÐÛa@òÛü…Z@@

  )١٧(جدول
رجات الطلبة للمجموعتين المحسوبة والحرجة للمقارنة بين متوسط د) شيفيه(قيمتا 

   األولى والثانية في اختبار التحصيل النهائيجريبيتينالت
  

  المتوسط الحسابي  حجم العينة  المجموعة  الداللة  قيمة شيفيه
  الحرجة  المحسوبة

  ٢١,٥٩٠  ٢٢  التجريبية األولى
  ١٧,٦٨١  ٢٢  التجريبية الثانية

٣,١٥٢  ٥,٢٣١  
  دالة

يبية األولى الـذين     متوسط درجات طلبة المجموعة التجر     أن) ١٧(يبين الجدول 
ن متوسـط درجـات طلبـة       ، وأ ) ٢١,٥٩٠(درسوا بأسلوب العصف الذهني بلغ      

، ) ١٧,٦٨١(المجموعة التجريبية الثانية والذين درسوا بأنموذج كمـب قـد بلـغ             
، وباستعمال طريقة شيفيه الختبار معنوية الفروق بين متوسط درجات المجموعتين           

لمصلحة طلبة المجموعـة    ) ٠,٠٥(وى داللة    عند مست   الفرق دال إحصائياً   أنظهر  
وهي اكبر من قيمـة     ،  ) ٥,٢٣١(التجريبية األولى، إذ كانت قيمة شيفيه المحسوبة        

  .وبذلك نرفض الفرضية الصفرية الثالثة، ) ٣,١٥٢(شيفيه الحرجة والبالغة 
@@

éîÐî‘@òÔíŠ�@âa†‚n�bi@òĐibšÛaë@µëþa@´nÇìà�a@´i@ÖëŠÐÛa@òÛü…Z@@
@@

  )١٨(جدول
المحسوبة والحرجة والمقارنة بين متوسط درجات الطلبة للمجموعتين ) شيفيه(يمتا ق

  التجريبية األولى والضابطة في اختبار التحصيل النهائي
  المتوسط الحسابي  حجم العينة  المجموعة  الداللة  قيمة شيفيه

  الحرجة  المحسوبة
  ٢١,٥٩٠  ٢٢  التجريبية األولى

  ١٦,٧٢٧  ٢٢   الضابطةالمجموعة
  دالة  ٣,١٥٢  ٦,٥٠٧

  
 متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية األولى الـذين         أن) ١٨(يبين الجدول 

ن متوسـط درجـات طلبـة       ، وأ ) ٢١,٥٩٠(درسوا بأسلوب العصف الذهني بلـغ     
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١٠٧
، ) ١٦,٧٢٧(المجموعة الضابطة والذين درسـوا بالطريقـة التقليديـة قـد بلـغ              

،  الفروق بين متوسط درجات المجموعتين       وباستعمال طريقة شيفيه الختبار معنوية    
لمصلحة طلبة المجموعـة    ) ٠,٠٥( عند مستوى داللة      الفرق دال إحصائياً   أنظهر  

كبر من قيمـة    ، وهي أ  ) ٦,٥٠٧(التجريبية األولى، إذ كانت قيمة شيفيه المحسوبة        
وبذلك نرفض الفرضية الصفرية الثالثة ونقبـل        ؛) ٣,١٥٢(شيفيه الحرجة والبالغة    

  .رضية البديلة الف
éîÐî‘@òÔíŠ�@âa†‚n�bi@òĐibšÛaë@òîãbrÛa@´nÇìà�a@´i@ÖëŠÐÛa@òÛü…Z@@

  )١٩(جدول
المحسوبة والحرجة والمقارنة بين متوسط درجات الطلبة للمجموعتين ) شيفيه(قيمتا 

  التجريبية الثانية والضابطة في اختبار التحصيل النهائي
  

  المتوسط الحسابي  حجم العينة  المجموعة  الداللة  قيمة شيفيه
  الحرجة  المحسوبة

  ١٧,٦٨١  ٢٢  التجريبية الثانية
  ١٦,٧٢٧  ٢٢  الضابطة

٣,١٥٢  ١,٢٧٧  
غير 
  دالة

  
  

 متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الثانية الـذين         أن) ١٩(يبين الجدول 
ن متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة      وأ) ١٧,٦٨١(درسوا بأنموذج كمب بلغ   

وباسـتعمال طريقـة شـيفيه      ،  ) ١٦,٧٢٧(ين درسوا بالطريقة التقليدية قد بلغ     والذ
 الفرق غيـر دال     أنالختبار معنوية الفروق بين متوسط درجات المجموعتين ظهر         

، ) ١,٢٧٧( ، إذ كانت قيمة شـيفيه المحـسوبة   ) ٠,٠٥( عند مستوى داللة   إحصائياً
وبـذلك نقبـل الفرضـية      ،  ) ٣,١٥٢(صغر من قيمة شيفيه الحرجة والبالغة     وهي أ 

  .الصفرية الثالثة 
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١٠٨
  :    ويعزو الباحث ذلك إلى

 التـي    )عصر الرسالة والخالفـة الراشـدة     ( قد تكون موضوعات مادة      .١
أعطيت ألفراد المجموعتين خالل التجربة أثارت الحمـاس لـدى طلبـة            

 تكون النتائج متقاربة بين المجموعتين فـي        أن مما أدى إلى      ؛ المجموعتين
  . النهائيألتحصيليبار االخت

 عـداد  فـي التحـضير واإل      متـساوياً   علمياً اًبذل أفراد المجموعتين جهد    .٢
 أن ممـا أدى إلـى        )عصر الرسالة والخالفة الراشدة   ( لموضوعات مادة   

 النهائي ألتحصيلييكون األثر ألنموذج كمب والطريقة التقليدية في االختبار 
 .متقارباً

يدية يستعمل معهما أساليب المناقشة التي تعد  أنموذج كمب والطريقة التقلأن .٣
مـن خـالل    ،  من أساليب التدريس المهمة التي تزيد من حيوية الطلبـة           

 . مشاركتهم في الموقف التعليمي

@‰bjn�üa@wöbnã@��ÐmïÜî–znÛc@ïöbèäÛa@Z@@
تشير النتائج إلى تفوق المجموعة التجريبية األولى التـي درسـت باسـتخدام             

، ة الثانية التي درست بأنموذج كمبهني على المجموعة التجريبيأسلوب العصف الذ 
 النهائي، ألتحصيليوالمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في االختبار        

  :ويعزو الباحث نتيجة ذلك إلى األسباب اآلتية
  :فاعلية أسلوب العصف الذهني كونه يتميز بمميزات مثالية أهمها .١

 أثـره  شخصيته وتعزيـز     إثباتز دور الطالب في     نه أسلوب حديث ويبر   أ -
  .بأسرهايجابي بكونه محور العملية التعليمية اإل

 وتبادل األفكـار وتـشجيع       ،  جو الديمقراطية الذي يعمه هذا األسلوب      أن  -
 مما يشجعه أكثـر      ؛  قد يؤدي إلى زيادة ثقة الطالب بنفسه        ، النقاش المنظم 

 .على طرح األفكار
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١٠٩
 فـي   مهماً قد يكون سبباً ، إصدار الحكم على األفكار غياب النقد وعدم  أن  -

           وقـد يـضعف عامـل الخجـل          ، ارتياح الطالب أثناء طرحـه لألفكـار      
 .عند الطالب

 قـدرات الطلبـة التعبيريـة    إلظهارقلة عدد الطلبة مما يفسح المجال أكثر     -
ح  اللغوية المكنونة والخروج بها إلى حيز الوجـود الـذي يمـن            وإمكاناتهم

 .الطالب الجرأة بذكر األفكار الواردة

 التـي درسـت      )عصر الرسالة والخالفة الراشدة   ( قد تكون موضوعات مادة      .١
 .تصلح للتدريس بأسلوب العصف الذهني أكثر من غيرها من الموضوعات

قد تكون المرحلة الجامعية تصلح للتدريس بأسلوب العصف الذهني أكثر مـن             .٢
 .المراحل الدراسية األخرى

عـصر الرسـالة والخالفـة      (  اعتماد أسلوب العصف الذهني في تدريس        نأ .٣
جة اعتماد األساليب    نتي  ؛  ساعد على كسر الجمود والرتابة نحو المادة        )الراشدة

 .ن أدائهمالحديثة مما أثر في نتيجة قابليات الطلبة وتحسي

عـة   لمناقشة أعضاء المجمو   عداد األسئلة مسبقاً   من الطلبة عمل على إ      قسماً نأ .٤
          وعمـل علـى ترسـيخها      ،  مما ساعد على زيادة االهتمام بالمادة المدروسـة         

 .في أذهانهم

د مشكلة تتحدى تفكيره تتمثـل      ويشعر الطالب في أسلوب العصف الذهني بوج       .٥
في االشتراك في المناقشة وإثارة األسئلة المدروسة تارة واإلجابة عليها تـارة            

مما ساعد  ؛   يتلقاها جاهزة    أن من   األفكار بدالً أخرى، هذا كله ساعد على توليد       
 .على زيادة االهتمام بالمادة المدروسة وزيادة تحصيلهم المعرفي

 أسلوب العصف الذهني يساعد الطلبة على زيادة الصلة بين المتعلمين مـن             نأ .٦
ريس أكثـر فاعليـة   مما جعل التد؛  من جهة ثانية والمعلمجهة وبين المتعلمين  

 .قدر على تلبية احتياجات الطلبة وأوأكثر إنتاجية
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١١٠
 أسلوب العصف الذهني ساعد الطلبة على تعلـم أسـاليب التفكيـر الحـر               نأ .٧

 فجعلهم ينتبهون ويركزون ويفكرون    ؛   والتحدث واالستماع والتعبير عن الرأي    
 الطلبة يتذكرون على نحـو      أنعلى نحو جيد، وأكد صحة الدراسة التي أثبتت         

ممـا  %) ٣٠(ممـا يـسمعونه، و    %) ٢٠(ونـه و  مما يطالع ؛  %) ١٠(واضح  
ممـا يقولونـه    %) ٧٠(ممـا يـسمعونه ويـشاهدونه و      %) ٥٠(يشاهدونه، و 
  )٢٧، ص١٩٩٩الزبيدي، (                                        .ويمارسونه

 وفق   ،  )عصر الرسالة والخالفة الراشدة   (  الخطوات المتبعة في تدريس مادة       نأ .٨
ـ            دى طلبـة المجموعـة التجريبيـة األولـى جعلهـم           أسلوب العصف الذهني ل

  .ينتبهون ويفكرون
 جعلهم يتفاعلون مـع هـذه        ،  مشاركة الطلبة في تحضير المادة وعرضها      نأ .٩

 بحيث شدت انتباه طلبة المجموعة التجريبية األولى         ، التجربة بايجابية وعفوية  
هم إلى متابعتهـا     وشوق ، ) عصر الرسالة والخالفة الراشدة   ( واهتمامهم بمادة   

           جـل إعطـاء    ، وهكذا يتعـاونون فيمـا بيـنهم مـن أ          واإلقبال على دراستها  
 .أفضل صورة

 
nän�üa�ub���@pbZ@ @

 ، ) عصر الرسالة والخالفة الراشـدة    ( إن نتائج الطلبة الذين درسوا مادة        .١
 بأنموذج كمب والطريقـة     ذاتهاأفضل من نتائج الطلبة الذين درسوا المادة        

 .قليدية في توليد الحلول والتحصيل المعرفي الت

تفوق نتائج الطلبة الذين درسوا بأنموذج كمب على نتـائج الطلبـة الـذين               .٢
 .درسوا بالطريقة التقليدية في قدرتهم على توليد الحلول

عـصر  ( ئية بين الطلبة الذين درسوا مـادة        ال يوجد فرق ذو داللة إحصا      .٣
 .ج كمب والذين درسوا بالطريقة التقليديةبأنموذ) الرسالة والخالفة الراشدة 
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١١١
إن استعمال أسلوب العصف الذهني وأنموذج كمب والطريقة التقليدية ساهم           .٤

 .في زيادة فاعلية عملية التدريس ورفع كفايتها مقاسه بالتحصيل المعرفي

إن استعمال أسلوب العصف الذهني وأنموذج كمب يزيد من نشاط الطلبـة             .٥
وذلك بتحفيزهم على التفكير والتركيز وتذكر وفهم       ،  وفاعليتهم أثناء الدرس    

 .ما تعلموه

إن التدريس بأسلوب العصف الذهني وأنموذج كمب يمنح المـدرس أثـراً             .٦
 ألنهما يركزان على الطالب وجهده فـي العمليـة           ،  عن اإللقاء  اً بعيد اًجديد

التعليمية فهو يشرح ويسأل ويجيب ويناقش بحيث يستهلك الجزء األكبر من           
 .من الدرسز

كان ألسلوب العصف الذهني وأنموذج كمب األثر الكبير في تنمية قـدرات            .٧
          الطلبة العقليـة فـي توليـد الحلـول للمـشكالت التـي تـواجههم فـي                 

 .حياتهم الجامعية

@ @
î–ìnÛa��@pbZ@ @

  :تيها واالستنتاجات يوصي الباحث باآللي     في ضوء النتائج التي توصل إ
عـصر الرسـالة    (صف الذهني في تدريس مادة التاريخ       اعتماد أسلوب الع   .١

طلبة المرحلة األولى قسم التاريخ فـي كليـة التربيـة           ) والخالفة الراشدة 
  .األساسية

ضرورة إدخال أسلوب العصف الذهني ضمن مقـررات دورات مراكـز            .٢
طرائق التدريس في الجامعات ألجـل توضـيحه بـشيء مـن التفـصيل             

 . في الجامعاتنللتدريسيي

 علـى اسـتعمال      )عصر الرسالة والخالفة الراشـدة    (  مادة   يع أستاذ تشج .٣
 .أسلوب العصف الذهني عند تدريس هذه المادة
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ضرورة االهتمام بالطلبة المبدعين الذين لديهم القدرة على توليـد الحلـول             .٤

 .وتشجيعهم أمام الطلبة اآلخرين

دريس مادة  السيما أنموذج كمب في ت    ،  ضرورة االهتمام بالنماذج التعليمية      .٥
 . )عصر الرسالة والخالفة الراشدة( 

اعتماد األنشطة التي تضمنها الدليل اإلرشادي المعرفي في ضوء أسـلوب            .٦
العصف الذهني وأنموذج كمب الكتساب مهارات توليد الحلول والتحـصيل          

 قسم التـاريخ فـي كليـة        –المعرفي لمادة التاريخ لطالب المرحلة األولى       
  .التربية األساسية 

  
aÔ¾�y�����@pbZ@ @

  :   استكماال للبحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي 
 وعلـى    ، إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مواد دراسـية أخـرى           .١

  .مراحل تعليمية أخرى
إجراء دراسة لمعرفة اثر أسلوب العصف الذهني في تكـوين االتجاهـات             .٢

 .لمادة عصر الرسالة والخالفة الراشدة

مقارنة أسلوب العصف الذهني بأساليب وطرائق تدريـسية        إجراء دراسة ل   .٣
 .أخرى غير أنموذج كمب

التأمـل  (دراسة موازنة بين تأثير نمطين ألسلوب العصف الـذهني همـا             .٤
في تحصيل الطلبة   ) الفردي ذو االتجاه الجماعي، وجماعة العصف الذهني      

 . )عصر الرسالة والخالفة الراشدة ( المعرفي في مادة 

ة مماثلة للدراسة الحالية تتناول نماذج تعليمية أخرى كأنموذج         إجراء دراس  .٥
  .وغيرها) كلوزمايد، ميرل وتينسون، برونر، وهيلدا تابا(

  
  



  ....................................................... املصادر واملراجع

 
١١٣

��Wא��د	�א�������� �

 .القرآن الكريم �

الكويـت، وكالـة المطبوعـات،    : (آفاق جديدة في دراسة اإلبداعإبراهيم، عبد الستار؛     �

١٩٧٨.( 

دار الطباعـة الحديثـة،   (٢، طاإلبداع قضاياه وتطبيقاتـه إبراهيم، عبد الستار؛    �

١٩٩٨.( 

ـان، األردن،  (٣، ط علم النفس التربوي  أبو جادو، صالح محمد علي؛       �  دار المـسيرة،    عم

٢٠٠٣.(  

 تدريس التربيـة االجتماعيـة      أساليبأبو سرحان، عطية عودة،؛ دراسات في        �

 ).٢٠٠٠عمان ، األردن، دار الخليج للطباعة والنشر، : (والوطنية

 دراسات في أساليب تـدريس التربيـة االجتماعيـة          أبو سرحان، عطية عودة؛    �

  ).٢٠٠٠األردن، دار الخليج، (١، طوالوطنية

وآخرون؛ تطبيق مهارات حل المشكالت وتوليد الحلول في تعليم العلوم          بوت،  أ �

  ).١٩٩٩: (والرياضيات لدى طلبة المدارس الثانوية

بغداد، وزارة التعليم العالي : (التقويم والقياساألمام، مصطفى محمود وآخرون؛  �

 ).١٩٩٠والبحث العلمي، جامعة بغداد، 

لوصفي واالستداللي في التربية وعلم     االحصاء ا : البياتي ، عبد الجبار وآخرون     �

 ).١٩٧٧بغداد، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، : (النفس

ثر العصف الذهني في تحصيل طالب الـصف        الجبوري، قيس صباح ناصر؛ أ     �

: الرابع العام في مادة األدب والنصوص وتنمية التفكير أالبتكاري لديهم         

  ).٢٠٠٤ة بغداد، جامع)/ابن رشد(أطروحة دكتوراه، كلية التربية(

الكويـت،  (١، ططرق التدريس العامة  الحصري، علي منير، والعنزي، يوسف؛       �

 ).٢٠٠٠مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 
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بيروت، دار  (٢،ط٣،جموسوعة علم النفس والتحليل النفسي    الحفني، عبد المنعم؛   �

  ).١٩٧٨العودة لطباعة والنشر، 

بيـروت، دار ابـن     ( ١، ط داعية طريقة لتوليد األفكار اإلب    ٣٠الحمادي، علي؛    �

 ).١٩٩٩حزيم للطباعة، 

  ).١٩٨٩اإلسكندرية، دار المعرفة، : (أسس علم النفسالحيلة، احمد محمد؛  �

، تكنولوجيا التعليم من اجل التفكير بين القول والممارسة       الحيلة، محمد محمود؛     �

  ).٢٠٠٢عمان ، األردن، دار المسيرة، (١ط

طرائق تـدريس التربيـة اإلسـالمية       عيل؛  الخوالدة، ناصر احمد ويحيى إسما     �

  ).٢٠٠١األردن، دار الحنين، (١، طوأساليبها وتطبيقاتها

الدايني، غسان حسين سالم؛ اثر األساليب التدريبية في التفكيـر اإلبـداعي العراقـي      �

جامعة بغـداد،   /أطروحة دكتوراه، كلية االداب   : (وعالقته ببعض المتغيرات  

١٩٩٦.( 

حولية كليـة التربيـة،     : (عزيز؛ االبتكار تعريفه وتنميته   الدريني، حسين عبد ال    �

 ).١٩٨٢العدد األول، السنة األولى، جامعة قطر، 

المبادئ األساسية فـي طرائـق التـدريس العامـة          الزبيدي، سلمان عاشور؛     �

 مـارس،   ٢طـرابلس، مطبعـة     : (١، ط )اتجاهات تربوية معاصرة  (

١٩٩٩.( 

وزارة التعلـيم  : (ت والمقاييس النفسيةاالختباراالزوبعي، عبد الجليل وآخرون؛     �

العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنـشر،          

١٩٨١.( 

بغداد،  (١، جمناهج البحث في التربية  الزوبعي، عبد الجليل، محمد احمد الغنام؛        �

 ).١٩٨١مطبعة جامعة بغداد، 
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النظم في تحصيل   السامرائي، هاشم جاسم؛ اثر استخدام عصف الدماغ ومدخل          �

مجلـة كليـة المعلمـين، الجامعـة     : ( طلبة قسم اإلرشـاد التربـوي    

  ).١٩٩٤، بغداد، ٢المستنصرية، العدد 

مجلة الحصن النفـسي،    (السويدان، طارق؛ سلسلة اإلبداع والتفكير االبتكاري،        �

 www. Bafree. His) ٢٠٠٣، ) ١٠٦(مجلة الكترونية عربية العدد 

11/mag. 

القاهرة، دار الفكـر العربـي،      : (اإلحصاء والقياس البشري  ي؛  السيد، فؤاد به   �

١٩٧٨.(  

ثر عصف الدماغ ومدخل النظم على اتجاهات طلبـة         الشمري، جاسم فياض؛ أ    �

رسـالة ماجـستير، كليـة      : (الجامعة وفق خصائص شخصية القـدوة     

  ).١٩٩٥الجامعة المستنصرية، /التربية

لتقويم التربـوي بـين النظريـة       القياس وا الصمادي، عبد اهللا وماهر الدراييع؛       �

 ).٢٠٠٤األردن، دار وائل للنشر،  (١، طوالتطبيق

عمان، دار المسيرة   (١، ط تنمية قدرات التفكير اإلبداعي    ؛ حمدالطيطي، محمد أ   �

 ).٢٠٠١للطباعة والنشر، 

ثر بعض الطرائق التدريسية في تحصيل طالب       العزاوي، حسن علي فرحان؛ أ     �

 غيـر   رسـالة ماجـستير   ( اللغة العربية،    المرحلة اإلعدادية في قواعد   

 ).١٩٨٤جامعة بغداد، /، كلية التربية األولىمنشورة 

دراسة مقارنة بـين اثـر طريقتـي االستكـشاف          : العنبكي، علي مطني علي    �

: والمحاضرة في تحصيل طلبة الصف الثاني متوسط في مادة الفيزياء         

عـة بغـداد،    جام/، كلية التربية الثانيـة    غير منشورة   رسالة ماجستير (

١٩٨٨.( 
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الفريجي، علي كنيور؛ اثر استخدام المناقشة االجتماعية والندوة فـي تحـصيل             �

 غيـر   رسالة ماجستير : (طالب الصف الرابع عام في مادة الجغرافية      

 ).١٩٩٤جامعة  بغداد، /، كلية التربية األولىمنشورة 

وليـد  الكبيسي، وهيب مجيد، والهيتي، خلف نصار؛ عالقة بعض المتغيرات بت          �

المؤتمر الفكري األول للتربية في العراق، الجمعية العراقيـة         : (األفكار

للعلوم التربوية والنفسية واللجنة الوطنية العلميـة العراقيـة، بغـداد،           

١٩٩١.(  

الكيومي، احمد محمد؛ اثر استعمال إسـتراتيجية العـصف الـذهني فـي              �

ف األول  تدريس التاريخ في تنمية التفكير االبتكار لدى طالب الص        

، جامعـة    غير منشورة    رسالة ماجستير : (ثانوي في سلطنة عمان   

  ).٢٠٠٢قابوس،           السلطان 

تدريس العلوم في العالم المـدخل فـي        النجدي، احمد وعلي رشدان وآخرون؛       �

 ).١٩٩٩القاهرة، دار الفكر العربي، : (تدريس العلوم

مناهج التعليم  : لعالمية في   المفتي ، محمد أمين ، فرق التفكير وحل المشكالت ا          �

محمود كامل الناقة ، فايزة مراد مينا ، سـعيد محمـد            : تحرير  ( وتنمية التفكير   

، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، المؤتمر العلمـي الثـاني            ) السعيد  

   . ٢٠٠٠عشر ، القاهرة ، 

ن، األرد: ( الميسر في علم الـنفس التربـوي      بلتي، احمد ومرعي توفيق؛      �

 ).١٩٨٢عمان،دار الفرقان للطباعة،

: أساسيات علم النفس التربـوي    توق، محي الدين، وعدس، عبد الرحمن؛        �

  ).١٩٨٤األردن، مطبعة جون وايلي وأوالده، (

القاهرة، دار النهضة للطباعـة والنـشر،    : (١،طالتقويم التربوي النفسي  جابر عبد الحميد؛     �

١٩٨٣.( 
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القاهرة، دار النهضة العربية للنـشر،      (،  ١، ط مقاييسهالذكاء و جابر، جابر عبد الحميد؛      �

١٩٨٤.( 

طرق التدريس العامـة ومهـارات تنفيـذ        جامل، عبد الرحمن عبد السالم؛       �

  ).٢٠٠٠عمان، األردن، دار المناهج،  (٢، طتخطيط عملية التدريس

 اإلمارات(١، ط  مفاهيم وتطبيقات  -تعلم التفكير جروان، فتحي عبد الرحمن؛      �

 ).١٩٩٩حدة، دار الكتاب الجامعي، العربية المت

 . )١٩٩٧معهد التربية، االفوروا، (١، جتعليم اإلبداع والتفكيرجروان، فتحي؛  �

 مفاهيم وتطبيقات ، دار الكتاب    –جروان ، فتحي عبد الرحمن ، تعلم التفكير          �

  . ٢٠٠٠الجامعي ، عمان ، 

جية جرجس ، هاني صبري حنا ، فاعلية تدريس علم االجتمـاع باسـتراتي             �

العصف الذهني على تنمية قيم المواطنة والوعي ببعض قضايا العولمة لدى           

طالب المرحلة الثانوية ، رسالة ماجستير غير منـشورة ، كليـة التربيـة              

   . ٢٠٠٧بالسويس ، جامعة قناة السويس ، 

حسن، محمد علي علي ؛ فاعلية إستراتيجية العصف الذهني فـي تـدريس              �

ية قدرات التفكير أالبتكاري والتحصيل الدراسـي       وحدة تلوث البيئة على تنم    

رسـالة ماجـستير، كليـة      (لطلبة الصف األول الثانوي في دولة البحرين؛        

  ).١٩٩٥جامعة البحرين، /التربية

 مـن تقنيـات التفكيـر       كتقنيـة ؛ استخدام العصف الـذهني      ذياب أديبحمارنة،   �

 جامعـة آل البيـت،      ،٤٣مجلة العلوم، التربوية والنفـسية ، العـدد         (االبتكاري،  

 ).٢٠٠٠األردن، 

: التربية العملية الميدانية مفاهيمها وكفايتها وممارسـتها      حمدان، محمد زياد؛     �

 ).١٩٨١بيروت، مؤسسة الرسالة، (
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عمـار ،   : (أساليب تدريس االجتماعيات  دبور، مرشد، والخطيب، إبراهيم؛      �

  ).٢٠٠١األردن، الدار العلمية والدولية ودار الثقافة والتوزيع، 

القاهرة، الدار الدولية للنشر (، المجلد األول ذخيرة علوم النفس  دسوقي، كمال؛    �

  ).ت-والتوزيع، د

بيـروت،  (١، ط موسوعة علم الـنفس    ؛ رزوق، اسعد، وعبد الدايم ،عبد اهللا      �

  ).١٩٧٧المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

، لبدنية   االستداللي في علوم التربية ا     اإلحصاءرضوان، محمد نصر الدين؛      �

 ).٢٠٠٣القاهرة، دار الفكر العربي، : (١ط

سلسلة ( روشكا، الكسندرو؛ اإلبداع العام والخاص، ترجمة غسان عبد الحي         �

 ).١٩٨٩، الكويت، ٤٤عالم المعرفة، العدد، 

مجلـة  : ( احمد؛ تصميم البـرامج وتطـوير أسـاليب التـدريس          فوزيزاهر،   �

، الكويت ، المركـز العربـي للتقنيـات         )٣(، العدد )٢(عليم، السنة تكنولوجيا الت 

  ).١٩٧٩التربوية، 

  ).٢٠٠١عمان، دار الشروق،: (أساليب تدريس العلومزيتون، حسن حسين؛  �

عـالم الكتـب،    : (٢، ط )رؤية منظومية ( تصميم التدريس  زيتون، حسن حسين؛   �

٢٠٠١.( 

القـاهرة ، مكتبـة     (: ٢، ط التفكير العلمي سرحان، الدمرداش ومنير كامل؛      �

 ).١٩٩٣االنجلو مصرية، 

البـصرة،  : الطرق الخاصة في تدريس العلوم االجتماعية     سعد،نهاد صبيح؛    �

 ).١٩٩٠مطابع التعليم العالي، 

سعيد ،عاطف محمد؛ فاعلية وحدة ومقترحة لتنمية مهارة قـراءة الـصور             �

: يـة والرسوم المرتبطة بالدراسات االجتماعية لدى طالب المرحلـة اإلعداد        
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المؤتمر العلمي الرابع عشر، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التـدريس،          (

  ).عين شمس/القاهرة، كلية التربية

الدراسات االجتماعيـة طـرق     سعيد، عاطف محمد، وحمد جاسم عبد اهللا؛         �

  ).٢٠٠٨القاهرة، دار الفكر العربي،  (١،طالتدريس واالستراتيجيات

بيـروت، دار الهـادي،     : (١، ط ي لألهل والمعلمين  مبادئ التعليم المدرس  شاهين عماد؛    �

٢٠٠٩.( 

صالح، هناء محمد؛ اثر العصف الذهني في تنمية التفكير العلمي والتحصيل            �

رسالة ماجستير، المعهـد العربـي      : (الدراسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة    

  ).٢٠٠٤للدراسات التربوية والنفسية، جامعة الدول العربية، فرع العراق، 

المنهج بين النظريـة     راتب قاسم، عبد الرحمن عوض أبو الهيجاء؛         عاشور، �

  ).٢٠٠٤عمان،األردن، دار المسيرة، : (والتطبيق

  ).١٩٨٨بيروت، دار الرائد العربي، (١، طمعجم العلوم الفنيةعاقل، فاخر؛  �

 ).١٩٧٩بيروت، دار العلم للماليين، (، معجم علم النفسعاقل، فاخر؛ �

انب الوجدانية والجوانب النفـسحركية لتـدريس       عامر ، محمود علي ، الجو      �

الجغرافيا في وجهة نظر المعلمين والطالب ، مجلة كلية التربيـة ، جامعـة         

  . ١٩٩٥ ، ٢٢الزقازيق ، العدد 

البحـرين،  : ()النظرية والتطبيق (الحلول االبتكارية للمشكالت  عبادة، احمد؛    �

 ).١٩٩٠دار الحكمة للنشر والتوزيع، 

 حسن ، دراسات وبحوث في تعليم العلوم ، محاضـرات           عبد النبي ، رزق    �

  . ٢٠٠٣غير منشورة ، كلية التربية جامعة السويس ، 

عبد الرحمن، طارق؛ األسلوب المعرفي الشمولي التحليلي وعالقته بتوليد الحلول            �

جامعـة بغـداد،    /رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب     : (لدى طلبة الجامعة  

٢٠٠٦.(  
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كاظم؛ اثر استخدام مبادئ العصف الذهني على كم ونوع األفكار          عبد النور،    �

رسالة ماجستير، كلية التربيـة     : (التي ينتجها الطلبة المتميزون والمتميزات    

  )١٩٩٤جامعة تكريت، /للبنات

 القياس والتقويم التربوي واستخدامه في مجال التـدريس         عبد الهادي، نبيل؛   �

 ).١٩٩٩األردن، دار وائل للنشر، : (الصفي

األردن، عمـان، دار الفرقـان،      (١، ط أساسيات البحث التربوي  عدس، عبد الرحمن،     �

١٩٩٢.( 

عمـان،  : (٣، ط  فـي القيـاس والتقـويم      عريفج، سامي وخالد حسين مصلح؛     �

١٩٨٧.( 

عزيز، عمر إبراهيم؛ اثر العصف الذهني في تنمية التفكير أالبتكاري لطلبة            �

جامعة بغداد،  )/ابن رشد (ة التربية أطروحة دكتوراه، كلي  : (المرحلة اإلعدادية 

١٩٩٨.(  

القياس والتقويم التربوي والنفـسي وأساسـياته       عالم، صالح الدين محمود؛      �

  ).٢٠٠٠القاهرة، دار الفكر العربي، ( ١، طوتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة

بحث : (علي الدين، محمد ثابت؛ التعلم اإلبداعي أهداف واستراتيجيات للتدريس         �

، وزارة التربية والتعليم، دولـة      ١٩٩١مر السنوي السابع، ابريل،     مقدم في المؤت  

 ).البحرين

أساسيات البحث العلمي فـي التربيـة       عودة، احمد سليمان، ومكاوي فتحي؛       �

 ).١٩٩٣عمان، اربد، دار األمل للنشر، : (والعلوم اإلنسانية

ة عبد الفتاح ، إسماعيل ، االبتكار وتنميته لدى أطفالنـا ، الـدار المـصري               �

  . ٢٠٠٥اللبنانية ، القاهرة ، 
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علي ، هنية عبد الصمد ، فاعلية استخدام أسلوب العصف الذهني في تنميـة               �

المستويات المعرفية العليا لدى طالبات الصف األول الثانوي في مادة التاريخ           

  .٢٠٠١رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، 

األردن، جامعة القدس المفتوحـة،     : ( تصميم التدريس  طامي؛قطامي ، يوسف، ونابغة ق     �

١٩٩٤.(  

عمـان، األردن، دار الفكـر،      (١، ط تصميم التدريس قطامي، يوسف وآخرون؛     �

٢٠٠٠.(  

عمـان األردن، دار    : ( القياس والتقويم في علم الـنفس      كراجة، عبد القادر؛   �

 ).١٩٩٧البازوري العالمية للنشر والتوزيع، 

التصميم التعليمي خطة لتطوير الوحدة     حمد خوالدة؛   كمب، جرولد، ترجمة م    �

  ).١٩٨٥جدة، دار الشروق، : (الدراسية

 كمب في التحصيل المعرفي والمهـاري       أنموذجكمبش، ماجدة حميد، فاعلية      �

في درس التربية الرياضية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة ديـالى ،            

٢٠٠٧. 

  ).ت-القاهرة، عالم الكتب، ب: (المقدمة في علم التعليمكوجك، كوثر حسين؛  �

: أساسيات في طرائق التدريس العامة    محمد داود ماهر، مجيد مهدي محمد؛        �

 ).١٩٩١جامعة الموصل، دار الحكمة، (

محمود، محمد مهدي؛ دراسة تجريبية عن اثر بعض المتغيرات على عمليات    �

  ).١٩٨٤، ٣مجلة آداب المستنصرية، عدد: (التذكر

اثر أسلوب العصف الذهني في تنمية التفكير : صطفىمطالقة، سوزان خلف م �

رسالة ماجستير، كلية   : (اإلبداعي لدى طلبة الصف الثامن والتاسع األساسي      

 ).١٩٩٨جامعة اليرموك، /التربية والفنون



  ....................................................... املصادر واملراجع

 
١٢٢

عمـان   (١، ط مناهج البحث في التربية وعلـم الـنفس       ملحم، سامي محمد؛     �

 ).٢٠٠٠، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

نرجس حمدي؛ تطوير وتقويم نموذج تدريس من تصميم التقنيات التعليميـة            �

 ).١٩٩٩، ١، العدد ٢٦مجلة دراسات، المجلد: (وإنتاجيتها وفق منحنى النظم

محمود ، عبد الرزاق مختار ، القدح الذهني المفهوم ، المبادئ ، الخطوات ،               �

،  html.gadh/maga/almualemnet.wwwمجلة المعلم ، متـاح فـي   

٢٠٠٥.  

 ، دار الفكر للطباعـة      ١نايفة القطامي ، تعليم التفكير للمرحلة األساسية ، ط         �

  . ٢٠٠١والنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

،  ، مؤسسة الرسـالة    بيروت (١، ط  سين وجيم علم النفس التربوي    ؛   همام، طلعت  �

١٩٨٤( . 

دراسة تفاعل استخدام اسـتراتيجية العـصف الـذهني         همام ، عبد الرزاق سويلم ،        �

والسعة العقلية في تدريس العلوم على تنمية بعض عمليات العلم والتفكيـر االبتكـاري              

والتحصيل لدى تالميذ الصف الثاني والثالث ، جامعة المنيا ، مجلة البحث في التربيـة               

  . ٢٠٠٣اني ، المجلد السادس عشر ، القاهرة ، وعلم النفس ، العدد الث

 - أنواعهـا  -برامج تنميـة التفكيـر    وهيب،محمد ياسين ،وزيدان،ندى فتاح؛    �

 ).٢٠٠١الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر، : ( أساليبها-استراتيجياتها
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?�Xت -%�  د.م.أ  ١٧
  وفا��ء

�7ا56 
 ��ر�8

�� /ا�M ر�/آ*)� ا�(��)�	��
     × × × ��Nاد

�7ا56   أ�اق ?])Z  د. م  ١٨
 ��ر�8

�� د�/آ*)� ا�(��)�	�� �! × × ×     

�� /ا�M ر�/آ*)� ا�(��)� ��ر�'   -%� 	�.�-�?�ن  د. م  ١٩	��
 ×     × × ��Nاد

�� د�/آ*)� ا�(��)� ��ر�'   إ�.�-),�ن��C  د. م  ٢٠	�� �! × ×     × 
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١٢٦

  

	
���ذج آ� � �ا����ر ا����	 ا�)	
��  )ا����	 ا�
  

  :بناء)  السالماعليهم(أعاد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل .١
  يثرب.د  مكة.ج  الكعبة المشرفة.ب  الطائف.أ

  :ية مدةاإلسالمدام الدور السري للدعوة .٢
  أنسنت.د  خمس سنوات.ج  ثالث سنوات.ب  واحدسنة .أ

  :رة بـأوسميت االتفاقيات التجارية بين قريش والقبائل المج.٣
  صلح الحديبية.د  حلف الفضول.ج  دستور المدينة.ب  اإليالف.أ

  :في طفولته للبادية ليتعلم) �(أرسل الرسول محمد. ٤
  الزراعة.أ  أنفصاحة اللس.أ  التجارة.أ  الصيد.أ

  :هان بالد الشام ألبفتح) �(ر الصديق  بكاهتم أبي.٥
  تجارياً تشكل مركزاً .أ

  مهماً
مطلة على بحـر    .ب

  العرب
ــالطرق  .د  من أهلهاثأراً  .ج ــتحكم ب ت

  المؤديه لمصروالعراق

   : األسلحة التي استخدمها الجيش العربي في العهد الراشديأهمن ِم. ٦
  كل ما سبق ذكره.د  المنجنيق.ج  الرمح.ب  السيف.أ

  :خليفة للمسلمين بسبب) �( بكر الصديقير أبياخت.٧
 عنـد اهللا    مكانته .أ

   )�( ورسوله 
عالقته الطيبـة   .ب

  مع المسلمين
ــي  .ج ــبقه ف  س

  اإلسالم
  كل ما سبق ذكره.د

  : تعنياإلسالمالشورى في .٨
تبادل الـرأي فـي     .أ

   العسكريةالشئون
مناقــشة القــضايا .ب

   التجاريةوالشئون
رة والتبادل  مشاوال.ج
 الرأي في جميـع     في

  األمور

تبــادل اآلراء فــي .د
   الدينيةالشئون
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١٢٧

  :ه يساعد علىن للمسلمين أل عظيماًيعد صلح الحديبية نصراً.٩
قــوة المــسلمين .أ

  وتوحدهم
قوة المـشركين   .ب

  وحلفائهم
ضعف المسلمين  .ج

  وتفرقهم
هجــرة اليهــود .د

  خارج مكة
ـ األ من اًواحدكل مهاجر يشارك    ) �(جعل الرسول محمد  . ١٠ صار فـي سـكنه   ن

  :وطعامه وسمي هذا العمل بـ
  اإليالف.د  نابيعة الرضو.ج  المؤاخاة.ب  حلف الفضول.أ

  :إلىل هجرة للمسلمين أو كانت.١١
  بالد الشام.د  مصر.ج  يثرب.ب  الحبشة.أ

  حدثت غزوة مؤتة سنة.١٢
  هـ٢.د  هـ٨.ج  هـ٤.ب   هـ٦.أ

 بعد اإلسالمحول دخولهم ) �(ض مع الرسول محمدواأرسل أهل مكة وفدا للتف. ١٣
  :صلح الحديبية برئاسة

ــن  .أ ــد اهللا ب عب
  حذافة

 بـن   نا سفي أبا.ب
  حرب

ــن .ج ــد اهللا ب عب
  رواحة

  خالد بن الوليد.د

  :وبين) �(لى بين النبي محمد وتمت بيعة العقبة األ.١٤
  بني عامر.د  بني تميم.ج  س والخزرجواأل.ب  بني قريضة.أ

  :ر غزوة تبوك بداية لتحريكانت.١٥
  اليمن.د  بالد الشام.ج  العراق.ب  المغرب العربي.أ

  :ليها اسمإ) �(أطلق على يثرب بعد هجرة الرسول محمد.١٦
  المدينة المنورة.د  الطائف.ج  أحد.ب  الحجاز.أ

  :الغي نظام  المؤاخاة بعد موقعة. ١٧
  الخندق.د  تبوك.ج  أحد.ب  بدر.أ
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١٢٨

 اهللا نإيقـول لـصاحبه ال تحـزن    إذ هما في الغار إذ    ((أشارت اآلية الكريمة  . ١٨
  : الخليفةإلى)) معنا

ــن .أ ــر بـ عمـ
  )�(الخطاب

 بكــر أبــي.ب
  )�(الصديق

علي بـن أبـي     .ج
  )�(طالب

ــان.د ــن عثم  ب
  )�(عفان

  
  :إلى ا توجهوالمدينة المنورةاليهود من ) �( طرد الرسول محمدأنبعد . ١٩

  بالد الشام.د  الحديبية.ج  مصر.ب  مؤتة.أ
  :على سنةأطلق عام الوفود .٢٠

  هـ٩. د  هـ٥. ج   هـ٧.ب  هـ٦. أ
  :جلبحري في عصر الخالفة الراشدة من أ األسطول الشئأن. ٢١

ــيم .أ ــئونتنظ  ش
  الدولة

ــن .ب ــدفاع ع ال
  السواحل العربية

توسع التجـارة   .ج
  العربية

تنظـيم األمـور   .د
  الحربية

  :شاء دار الضرب هوأن الهدف من كان.٢٢
تنظيم الفتوحـات   .أ

  يةاإلسالم
  يكون مقراً  أن.ب

  للخالفة
  يكون مقـراً   أن.د  سك العملة.ج

  لإلمارة
  :تسمى وثيقة المدينة بـ. ٢٣

  الحلف.د  الميثاق.ج  المعاهدة.ب  الصحيفة.أ
  :أطلق اسم فتح الفتوح على معركة. ٢٤

  مؤتة.د  الجسر.ج  ندأونه.ب  ذات الصواري.أ
  : فيائل يجتمعون سراًووالمسلمون األ) �( النبي محمدكان.٢٥

مــسجد المدينــة .أ
  المنورة

بن ادار األرقم   .ج  دار الحمزة.ب
  أبي األرقم

  الكعبة.د
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  : في الوقت الحاضرنايطلق على الديو. ٢٦
  الدستور.د   الوزارة.ج  السجل.ب  القرطاس.أ

  :لي مقر خاص يسمىا للوكان.٢٧
  قصر قديس.د  دار اإلمارة.ج  دار الندوة.ب  دار الضرب.أ

  : يجتمع فيه المأل لمناقشة أمور الحرب والسلم الذيكانيسمى الم. ٢٨
  دار الندوة.د  غار حراء.ج  قباء.ب  شعب أبي طالب.أ

  :هاأنتعرف القافلة ب. ٢٩
ــضائع .ب  نقل البضائع براً.أ ــل الب نق

  بحراً
  خزن البضائع.د  نقل البضائع جواً.ج

  : لقبيلةاإلسالم الزعامة قبيل كانت. ٣٠
  ءطي.د  كندة.ج  قريش.ب  بني تميم.أ

  ):�(تولى الخالفة بعد الرسول محمد.٣١
عمــــر بــــن .أ

  )�(الخطاب
ــو بكـــر  .ب أبـ

  )�(الصديق
ــي .ج ــن أب ــي ب عل

  )�(طالب
ــان.د ــن عثمـ  بـ

  )�(عفان
  : فشل مقاطعة المشركين لبني هاشمأسبابمن .٣٢

ــعف مق.أ ــة واض م
  المشركين

مــساعدة أقــارب .ب
  )�(الرسول محمد

غزوة المـشركين   .ج
  لبني هاشم

ين عقــد هدنــة بــ.د
  الطرفين

القائد العربي خالد بن الوليد بالعودة للعـراق        ) �(امر الخليفة أبو بكر الصديق    .٣٣
  :للمشاركة في تحرير

  مصر.د  المغرب العربي.ج  بالد الشام.ب  دلسناأل.أ
  :يقصد بالتعريب. ٣٤

نقل من العربيـة    .ب  التدوين.أ
  . األجنبية إلى

ــة  .ج ــتبدال لغ اس
  أجنبية للعربية

مة بلفظهـا   نقل الكل .د
  ربيةللعمن األجنبية 
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  :رةواتسمى االتفاقيات التجارية بين قريش والقبائل المج. ٣٥
  صلح الحديبية.د  حلف الفضول.ج  دستور المدينة.ب  اإليالف.أ

  :ها حدثتن بحرب الغمار ألنسميت الحرب بين قريش وكيال. ٣٦
 إلىأثناء الهجرة   .أ

  الحبشة
فــي شــهر  .ب

  رمضان
ــزول  .ج ــد ن بع

  يالوح
ــهر  .د ــي األش ف

  الحرم
  :وبين المشركين في صلح الحديبية) �( مدة الهدنة بين الرسول محمدكانت. ٣٧

  عشرة أعوام.د  ية أعوامأنثم.ج  تسعة أعوام.ب  خمسة أعوام.أ
 إلـى  في فراشه ليلة الهجرة      نائماً) �(علي بن أبي طالب   ) �(ترك الرسول   . ٣٨

  :الحبشة لـ
مـــــساعدة .ب  حماية المسلمين.أ

  لمهاجرينا
ــئوندارة إ.د   المشركينخداع.ج  شـ

  الدولة
  :حدث صلح الحديبية سنة. ٣٩

  هـ٦. د  هـ٢. ج   هـ٧.ب  هـ٥. أ
  ):�(جازات التي حققها الخليفة عمر بن الخطابنمن األ. ٤٠

االهتمـــــام .ج  التقويم الهجري.ب  التقويم الميالدي.أ
  بالبحرية

ــسيمات .د التقــ
  اإلدارية

  :إلى في الوقت الحاضر تنتمي وظيفة العسس. ٤١
  الشرطة.د  القضاة.ج  األمراء.ب  القادة.أ

  :ما يقابل منصب الخليفة في الوقت الحاضر. ٤٢
  الزعيم.د  القاضي.ج  الوزير.ب  الرئيس.أ

  :من المسلمين على) �(بموجب البيعة حصل الرسول محمد. ٤٣
  الرفض.د  المصادقة.ج  االضطهاد.ب  المعارضة. أ
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  :هأنيعرف الجهاد ب. ٤٤
ــن .أ ــداد ع االرت

  اإلسالم
ــى .ب ــآمر عل الت

  اإلسالم
التضحية فـي   . د  .نصرة قريش. ج

  اإلسالمسبيل 
  :إلىتشير الردة . ٤٥

  التأييد.د  االتحاد.ج  فصالناإل. ب  التوافق. أ
  :اعتمدت الخالفة في زمن الخلفاء الراشدين مبدأ. ٤٦

  التنافس.د  الشورى.ج  تخابناإل.ب  الوراثة.أ
  :ائج حلف الفضولمن نت. ٤٧

ــدعوة .أ ــشر ال ن
ية خـارج   اإلسالم

  مكة 

ــدول .ج  نصرة المظلوم.ب ــزو ال غ
  رةأوالمج

  مساعدة الفقراء.د

  :تم تحرير مصر من الروم البيزنطيين سنة.٤٨
  هـ٢٠. د  هـ ١٦. ج  هـ١٨. ب  هـ١٥. أ

  :ما يعطي معنى الفتح. ٤٩
  اإلسالمنشر .د  تدابناإل.ج  الغزو.ب  االستعمار. أ

  :قصد بالقبيلةي.٥٠
  المجتمع.د  الملة.ج  األسرة.ب  العشيرة. أ

  :حررت بالد السند على يد القائد العربي. ٥١
محمد بن قاسم   .ب  طارق بن زياد.أ

  الثقفي
  موسى بن نصير.د  عقبة بن ناقع.ج

  : عمرهكانبالنبوة و) �(بشر الرسول محمد. ٥٢
  أربعين سنة.د  نةس وخمسين خمساً.ج  خمسين سنة.ب   سنةوأربعينخمسة . أ
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  :يقصد بالمؤاخاة. ٥٣
  المبايعة.د  التفرقة.ج  المصاهرة.ب  الوحدة الدينية.أ

  : بسببعفان بن عثمانأطلق لقب ذي النورين على الخليفة . ٥٤
زواجه من بنتي   .أ

  )�(الرسول محمد
زواجــه مــن . ب

 بكـر   بنتي أبـي  
  )�(الصديق

زواجه من بنتي   . ج
ــي  ــن أب ــي ب عل

  )�(طالب

من بنتي  زواجه  . د
ــن   ــر بـ عمـ

  )�(الخطاب
  : سنةرحدثت معركة بد.٥٥

  هـ٨. د  هـ٩. ج  هـ٥.ب  هـ٧. أ
  :حجة الوداع سنة) �(حج الرسول محمد . ٥٦

  السادسة للهجرة.د  الثامنة للهجرة.ج  العاشرة للهجرة.ب  السابعة للهجرة. أ
  :القائد الذي قضى على المرتدين. ٥٧

شــرحبيل بــن .ب  خالد بن الوليد.أ
  حسنة

ــن  .ج ــرو ب عم
  العاص

  زيد بن الحارثة.د

  : سنةأحدحدثت معركة . ٥٨
  هـ٩. د  هـ١٠. ج  هـ٧. ب  هـ٥.أ

  :لـ) �(ها الوثيقة التي نظمها الرسول محمد أنتعرف وثيق المدينة ب. ٥٩
ــرب  أن.أ ــاء ح ه

  الفجار
 شــئونتنظــيم .ج  بناء المساجد.ب

ــاجرين  المهـــ
  صارنواأل

عقد الصلح مع   . د
  المشركين

  :صارنة بين المهاجرين واألواحدتائج إرساء مبدأ األمة المن ن.٦٠
توفير األمـوال   .أ

  للمسلمين
ـ  .ب  نازيادة اإليم

  باهللا
ــة .ج مقاطعـــ

  المشركين
بدايــة حــروب .د

  التحرير
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a@ñ‰bàn�pbibug@ïÜjÔÛa@ïÜî–znÛa@‰bjn�üa@åÇ@òjÜĐÛa@IòÔj�½a@òÏŠÈ½a@H@ñ…b½@@
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  :      المجموعة :            الكلية :                      اسم الطالب 
وف   ر�� ا���ال  �����وف ا
  ر�� ا���ال�
  ����ا

  أ   ب     ج    د  ٣١  أ    ب    ج     د  ١
  أ    ب    ج     د  ٣٢  أ    ب    ج     د  ٢
  أ    ب    ج     د  ٣٣  أ    ب    ج     د  ٣
  أ    ب    ج     د  ٣٤  أ    ب    ج     د  ٤
  أ    ب    ج     د  ٣٥  أ    ب    ج     د  ٥
  أ    ب    ج     د  ٣٦  أ    ب    ج     د  ٦
  أ    ب    ج     د  ٣٧  أ    ب    ج     د  ٧
  أ    ب    ج     د  ٣٨  أ    ب    ج     د  ٨
  أ    ب    ج     د  ٣٩  أ    ب    ج     د  ٩
  أ    ب    ج     د  ٤٠  أ    ب    ج     د  ١٠
  أ    ب    ج     د  ٤١  أ    ب    ج     د  ١١
  أ    ب    ج     د  ٤٢  أ    ب    ج     د  ١٢
  أ    ب    ج     د  ٤٣  أ    ب    ج     د  ١٣
  أ    ب    ج     د  ٤٤  أ    ب    ج     د  ١٤
  أ    ب    ج     د  ٤٥  أ    ب    ج     د  ١٥
  أ    ب    ج     د  ٤٦  أ    ب    ج     د  ١٦
  أ    ب    ج     د  ٤٧  أ    ب    ج     د  ١٧
  أ    ب    ج     د  ٤٨  أ    ب    ج     د  ١٨
  أ    ب    ج     د  ٤٩  أ    ب    ج     د  ١٩
  أ    ب    ج     د  ٥٠  أ    ب    ج     د  ٢٠
  أ    ب    ج     د  ٥١  أ    ب    ج     د  ٢١
  أ    ب    ج     د  ٥٢  أ    ب    ج     د  ٢٢
  أ    ب    ج     د  ٥٣  أ    ب    ج     د  ٢٣
  أ    ب    ج     د  ٥٤  أ    ب    ج     د  ٢٤
  أ    ب    ج     د  ٥٥  أ    ب    ج     د  ٢٥
  أ    ب    ج     د  ٥٦  أ    ب    ج     د  ٢٦
   دأ    ب    ج      ٥٧  أ    ب    ج     د  ٢٧
  أ    ب    ج     د  ٥٨  أ    ب    ج     د  ٢٨
  أ    ب    ج     د  ٥٩  أ    ب    ج     د  ٢٩
  أ    ب    ج     د  ٦٠  أ    ب    ج     د  ٣٠

   درجة ٦٠: الدرجة العظمى 
   دقيقة ٥٠الزمن 

  جابة الصحيحة وم الطالب بوضع دائرة حول حرف اإليق : مالحظة
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ànÛa@ñìÔÛaë@òiìÈ–Ûa@ôìn�ß@ñ…b½@ïÜî–znÛa@‰bjn�üa@paŠÔÐÛ@òíŒîî@@@@@@@@@@@@@@
@Iñ†‘aŠÛa@òÏý¨aë@òÛb�ŠÛa@Š–ÇH@@@@
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٤٤  %٤٨  ٧  ١٩  ١%  
٤٨  %٥٧  ٩  ١٢  ٢%  
٤٤  %٦٣  ١١  ٢٣  ٣%  
٣٧  %٥٦  ١٠  ٢٠  ٤%  
٣٧  %٥٩  ١١  ٢١  ٥%  
٤٤  %٧٠  ١٣  ٢٥  ٦%  
٤١  %٦٥  ١٢  ٢٣  ٧%  
٤١  %٥٧  ١٠  ٢١  ٨%  
٣٧  %٥٦  ١٠  ٢٠  ٩%  
٣٣  %٤٣  ٧  ١٦  ١٠%  
٤١  %٦١  ١١  ٢٢  ١١%  
٤١  %٦٩  ٣  ٢٤  ١٢%  
٣٣  %٤٦  ٨  ١٧  ١٣%  
٣٧  %٦٣  ١٢  ٢٢  ١٤%  
٣٧  %٤٨  ٨  ١٨  ١٥%  
٣٣  %٤٣  ٧  ١٦  ١٦%  
٤١  %٥٧  ١٠  ٢١  ١٧%  
٣٧  %٦٧  ١٢  ٢٢  ١٨%  
٤٨  %٦٥  ١١  ٢٤  ١٩%  
٥٦  %٥٠  ٦  ٢١  ٢٠%  
٤٤  %٥٢  ٨  ٢٠  ٢١%  
٤٤  %٤٤  ٦  ١٨  ٢٢%  
٥٢  %٥٢  ٧  ٢١  ٢٣%  
٤٨  %٥٤  ٨  ٢١  ٢٤%  
٤١  %٦١  ١١  ٢٢  ٢٥%  
٤٤  %٤٨  ٧  ١٩  ٢٦%  
٤٨  %٦٩  ١٢  ٢٥  ٢٧%  
٤١  %٦٩  ١٣  ٢٤  ٢٨%  
٤٨  %٥٧  ٩  ٢٢  ٢٩%  
٣٧  %٥٢  ٩  ١٩  ٣٠%  
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١٣٥

þa@åí‰bjn�üa@¿@òjÜĐÛa@pbu‰…ëë@ÞïãbrÛa@òÔíŠĐi@‰bjn�üa@pbjq@lb�§@
@ñ…b½@‰bjn�üa@ñ…bÇg@Iñ†‘aŠÛa@òÏý¨aë@òÛb�ŠÛa@Š–ÇH@@@

درجة االختبار   ت
  لواأل

درجة االختبار 
  الثاني

درجة االختبار   ت
  لواأل

درجة االختبار 
  الثاني

٢١  ١٨  ٢٦  ٢٢  ٢٣  ١  
١٨  ٢٣  ٢٧  ٢٢  ١٨  ٢  
١٧  ١٤  ٢٨  ١٦  ١٣  ٣  
١٨  ١٤  ٢٩  ١٥  ١٧  ٤  
٢٣  ٢٨  ٣٠  ١٧  ٢٠  ٥  
١٧  ١٧  ٣١  ١٧  ١٤  ٦  
١٥  ١٣  ٣٢  ١٧  ١٦  ٧  
١٤  ١٢  ٣٣  ٢٠  ٢٣  ٨  
١٦  ١٤  ٣٤  ٢٢  ٢٥  ٩  
٢٥  ٢٥  ٣٥  ١٨  ١٥  ١٠  
٢٠  ١٩  ٣٦  ٢٥  ٢٣  ١١  
٢٣  ٢٠  ٣٧  ٢٠  ١٨  ١٢  
٢٠  ٢٠  ٣٨  ٢٧  ٢٥  ١٣  
٢٥  ٢٠  ٣٩  ٢٣  ٢٥  ١٤  
١٧  ١٨  ٤٠  ٢٦  ٢٢  ١٥  
١٨  ١٧  ٤١  ٢١  ٢١  ١٦  
٢٢  ٢٢  ٤٢  ٢٠  ١٧  ١٧  
٢١  ١٨  ٤٣  ١٤  ١٤  ١٨  
١٣  ١١  ٤٤  ١٥  ١٢  ١٩  
١٨  ١٤  ٤٥  ٢٧  ٢٥  ٢٠  
١٥  ١٥  ٤٦  ٢٥  ٢٨  ٢١  
١٤  ٢١  ٤٧  ١٥  ١٣  ٢٢  
٢١  ١٧  ٤٨  ١٥  ١٦  ٢٣  
٢١  ٢٢  ٤٩  ١٣  ١١  ٢٤  
١٨  ١٨  ٥٠  ١٦  ١٨  ٢٥  
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١٣٦

@ñ…b½@ïÜî–znÛa@‰bjn�üa@paŠÔÏ@Iñ†‘aŠÛa@òÏý¨aë@òÛb�ŠÛa@Š–ÇH@@
òîöbèäÛa@énÌî–i@@

  

  : سنة) �(ولد الرسول محمد .١
  هـ)٥٩٦.(د  هـ) ٦٥٩.(ج  هـ) ٦٩٥.(ب  هـ)٥٦٩.(أ

  :في طفولته للبادية ليتعلم) �(أرسل الرسول محمد. ٢
  ركوب الخيل.د  التجارة.ج  نافصاحة اللس.ب  الصيد.أ

  :عندما بشر بالنبوة) �(مر الرسول محمد  عكان.٣
  سنة) ٤٠.(د  سنة) ٦٥.(ج  سنة) ٦٠.(ب  سنة) ٤٥.(أ

  :ليلة الهجرة وذلك لـ) �(في فراش النبي محمد ) �(مام علي بن أبي طالب نام اإل. ٤
  أدارة شؤون الدولة.د  تمويه المشركين.ج  مساعدة المهاجرين.ب  حماية المسلمين.أ

  :ية في المرحلة السريةالماإلسدامت الدعوة . ٥
  أنسنت) ٢.(د  سنوات) ٣.(ج  سنوات) ٥.(ب  سنوات) ٦.(أ

  :وبين قبيلة) �(محمد (لى بين النبي وتمت بيعة العقبة األ. ٦
  س والخزرجواأل.د  بني تميم. ج  بني عامر.ب  بني قريظة.أ

  :إلىل مرة وهاجر المسلمون أل. ٧
  بالد الشام.د  مصر.ج  يثرب.ب  الحبشة.أ

  :صار والمهاجرين في سكنهم وطعامهمنأطلق على مشاركة األ.٨
  اإليالف.د  نابيعة الرضو.ج  المؤاخاة.ب  حلف الفضول.أ

  :ه يساعد علىن للمسلمين أل عظيماًيعد صلح الحديبية نصراً.٩
  هجرة اليهود خارج مكة.د  ضعف المسلمين وتفرقهم.ج  قوة المشركين وحلفائهم.ب  قوة المسلمين وتوحدهم.أ

  :في المدينة هي) �(ل التنظيمات التي قام بها الرسولأو.١٠
 للحكومـة   كمقرمسجد  بناء  .د  الجهاد في سبيل اهللا.ج  كتابة دستور المدينة.ب  قرار نظام المؤاخاةإ.أ

  ومصلى للمسلمينأ
  :أبطل العمل بنظام المؤاخاة بعد موقعة.١١

  الخندق. د  أحد.ج  بدر الكبرى.ب  حنين.أ



  .................................................... ........الحقــامل
 

١٣٧

 

  الوفود عام كان. ١٢
  هـ) ٨.(د  هـ)٩.(ج  هـ) ٧.(ب  هـ) ٦.(أ

  :إلىتشير الردة . ١٣
   الكفرإلى اإلسالمالعودة عن .د  االتحاد.ج  التأييد.ب  التوافق.أ

  :الخالفة هي. ١٤
وحدة اجتماعيـة   .أ

دارة فــي تنظــيم إ
  .الدولة

أعلى وظيفة سياسية   .ب
بموجبها وإدارية يتولى   

الخليفة كافة سلطاته في    
  .ولةدارة الدإ

وحدة اجتماعيـة   .ج
رس فيها الخليفة   يما

كافة سـلطاته فـي     
  . العامةشئونهادارة إ

ــة .د ــة إداري وظيف
اجتماعية يتـولى   و

ــة  ــا الخليف بموجبه
  .دارة الدولةإ

  :سار الحكم في العهد الراشدي على مبدأ. ١٥
  اإلجماع.د  التعيين.ج  الوراثة.ب  الشورى.أ

  : لسنةحجة الوداع في ا) �(حج الرسول محمد.١٦
  السادسة للهجرة.د  الثامنة للهجرة.ج  العاشرة للهجرة.ب  السابعة للهجرة. أ

  ):�(تولى الخالفة بعد الرسول محمد .١٧
  )�(عفان بن عثمان.د  )�(علي بن أبي طالب.ج  )�(أبو بكر الصديق.ب  )�(عمر بن الخطاب.أ

  :خليفة للمسلمين بسبب) �( بكر الصديقاختير أبي. ١٨
  كل ما سبق ذكره.د  عالقته الطيبة بالمسلمين.ج  اإلسالمسبقه في .ب  )� (ند اهللا ورسوله عمكانته.أ

  : بسببعفان بن عثماناطلق لقب ذي النورين على الخليفة .١٩
زواجه من بنتـي    .أ

  )�(الرسول محمد
زواجه من بنتي   . ب

  )�( بكر الصديقأبي
زواجه مـن بنتـي     . ج

  )�(علي بن أبي طالب
عمر زواجه من بنتي . د

  )�(بن الخطاب
  :ما يقابل مفهوم البيعة في الوقت الحاضر. ٢٠

  التنافس.د  التعيين.ج  التشريع.ب  تخابناأل.أ
  :ها حدثتن بحرب الفجار ألنسميت الحرب الواقعة بين قريش وبين كيال.٢١

  بعد نزول الوحي.د  في األشهر الحرم.ج  رمضانفي شهر .ب   الحبشةإلىأثناء الهجرة .أ
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١٣٨

 

  :هانبتحرير بالد الشام أل) �( بكر الصديق م أبياهت.٢٢
ــزاً .أ ــشكل مرك  ت

   مهماتجارياً
ــذاً.ج  مطلة على بحر العرب.ب ــر تنفي  ألم

  )�(الرسول محمد
تتحكم بالطرق المؤدية   .د

   العراق ومصرإلى
  :جازات الخليفة عمر بن الخطابأنمن . ٢٣

  التقسيمات اإلدارية.د  ريةاالهتمام بالبح.ج  التقويم الهجري.ب  التقويم الميالدي.أ
  : غزوة تبوك بداية لتحريركانت.٢٤

  اليمن.د  العراق.ج  بالد الشام.ب  المغرب العربي.أ
  :إلىه أدى ن ثورة حضارية ألاإلسالميعد .٢٥

ضاع وصالح األ إ.أ
  اإلدارية للدولة

 عضاواستقرار األ .ب
  االقتصادية للدولة

ــذري .ج ــر ج تغيي
  شامل لحياة المجتمع

ضاع واألصالح  إ.د
  االجتماعية للدولة

  : في زمن الخليفةواحدجمع الناس على مصحف .٢٦
ــن .أ ــر بـ عمـ

  )�(الخطاب
ــي.ب ــر أبـ  بكـ

  )�(الصديق
علي بـن أبـي     .ج

  )�(طالب
 بـــن عثمـــان.د

  )�(عفان
  :وقعت غزوة مؤتة سنة. ٢٧

  هـ)٢.(د  هـ)٨.(ج  هـ)٤.(ب  هـ)٦.(أ
  :ن اجلشأ األسطول البحري في عصر الخالفة الراشدة مأن.٢٨

  تنظيم األمور الحربية.د  توسع التجارة العربية.ج  الدفاع عن السواحل العربية.ب   الدولةشئونتنظيم .أ

  :من نتائج حلف الفضول.٢٩
ــدعوة  .ب  نصرة المظلوم.أ ــشر ال ن

  ية خارج مكةاإلسالم
غــزو الــدول  .د  مساعدة الفقراء.ج

  رةأوالمج
  : فشل مقاطعة المشركين لبني هاشمأسبابمن .٣٠

مـة  أوضعف مق .أ
  المشركين

مــساعدة أقــارب .ب
  )�(الرسول محمد

غزوة المشركين  .ج
  لبني هاشم

عقد هدنـة بـين     .د
  الطرفين

@@
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١٣٩

@ñ‰bàn�apbibug@ñ…b½@ð†ÈjÛa@ïÜî–znÛa@‰bjn�üa@åÇ@òjÜĐÛa@@@
@Iñ†‘aŠÛa@òÏý¨aë@òÛb�ŠÛa@Š–ÇH@@@

  :                المجموعة        :              الباسم الط

  حروف اإلجابة  رقم السؤال  حروف اإلجابة  م السؤالرق

 أ   ب   ج    د  ١٦  أ   ب   ج    د  ١

 أ   ب   ج    د  ١٧ أ   ب   ج    د  ٢

 أ   ب   ج    د  ١٨ أ   ب   ج    د  ٣

 أ   ب   ج    د  ١٩ أ   ب   ج    د  ٤

 أ   ب   ج    د  ٢٠ أ   ب   ج    د  ٥

     دأ   ب   ج  ٢١ أ   ب   ج    د  ٦

 أ   ب   ج    د  ٢٢ أ   ب   ج    د  ٧

 أ   ب   ج    د  ٢٣ أ   ب   ج    د  ٨

 أ   ب   ج    د  ٢٤ أ   ب   ج    د  ٩

 أ   ب   ج    د  ٢٥ أ   ب   ج    د  ١٠

 أ   ب   ج    د  ٢٦ أ   ب   ج    د  ١١

 أ   ب   ج    د  ٢٧ أ   ب   ج    د  ١٢

     دأ   ب   ج  ٢٨ أ   ب   ج    د  ١٣

 أ   ب   ج    د  ٢٩ أ   ب   ج    د  ١٤

 أ   ب   ج    د  ٣٠ أ   ب   ج    د  ١٥

   درجة٣٠: الدرجة العظمى 
  .دقيقة) ٥٠: (الزمن

  .يقوم الطالب بوضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة: مالحظة
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١٤٠

‰…@ñ…b½@ïöbèäÛa@ïÜî–znÛa@‰bjn�üa@¿@týrÛa@szjÛa@pbÇìà©@òjÜ�@pbu@@
@IÛa@Š–Çñ†‘aŠÛa@òÏý¨aë@òÛb�ŠH@@@

  الضابطة  ةالثانيالتجريبية   لىوالتجريبية األ  ت
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  

٢٥  
١٦  
١٩  
١٥  
٢٧  
١٨  
٢٤  
٢٢  
١٦  
٢٥  
٢١  
١٧  
٢٧  
٢٢  
٢٦  
١٧  
٢٩  
٢٠  
٢٦  
٢٣  
٢٥  
١٥  

١٨  
١٥  
١٧  
١٦  
١٧  
٢٠  
٢٢  
١٨  
١٦  
٢١  
٢٠  
١٦  
١٥  
٢٠  
٢٢  
١٦  
١٧  
١٧  
١٨  
١٦  
١٧  
١٥  

٢٠  
١٨  
١٩  
١٣  
١٦  
١٣  
١٦  
٢٠  
١٧  
١٦  
١٥  
١٤  
١٦  
١٧  
١٧  
٢٠  
١٥  
١٧  
١٨  
١٥  
١٧  
١٦  
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١٤١

sybjÛa@ÝjÓ@åß@ÑîØ½aë@ï�îjØÜÛ@ÞìÜ§a@†îÛìm@pa‰bèß@÷bîÔß@paŠÔÏ@@
@týrÛa@szjÛa@pbÇìà�@@@

  الفقرات  ت
  :ينإ ف الجامعةأساتذةعندما تتوتر عالقتي مع   ١
 :ينإ فتاريخ منتظماًعندما ال يكون جدول دروسي في قسم ال  ٢

 :ينإي صعبة فاإلسالمفي مادة التاريخ  أنا أجد أسئلة االمتحمعند  ٣

اريخية التي احتاجها في  الكلية المصادر التأوعندما ال تتوفر في مكتبة القسم   ٤
 :ينإدراستي ف

ي باللغة اإلسالم خعندما ال أجد بشكل كاف بعض متطلبات دراسة مواد التأري  ٥
 :ينإ فاألجنبية

 :ينإي فاإلسالم مادة التاريخ أنعندما أجد صعوبة في امتح  ٦

 :ينإل الكتب والمصادر لحادثة تاريخية فأوعندما أجد اختالفا في تن  ٧

 :ينإرغب بالدراسة فيه غير قسم التاريخ فعندما يتم قبولي في قسم ال أ  ٨

 :ينإبلي الدراسي فعندما أجد نفسي في موقف يتطلب اتخاذ قرار حاسم يتعلق بمستق  ٩

عصر الرسالة والخالفة (  في مادة عندما يكون مستوى تحصيلي الدراسي ضعيفاً  ١٠
 :ينإف) الراشدة 

 :ينإعندما تتوتر العالقة بني وبين ولي أمري بسبب ضعف تحصيلي الدراسي ف  ١١

 :ينإه ف تبلغ الحد غير المسموح بأنشكت أو غياباتي في مادة التاريخ قد أنعندما أجد   ١٢

 :ينإعندما تقل النشاطات والفعاليات االجتماعية والندوات داخل الكلية ف  ١٣

عداد تقرير عن موضوع في التاريخ ال امتلك  األساتذة بإأحدعندما يكلفني   ١٤
 :ينإالمعلومات الكافية عنه ف

  

  .دقيقة ) ١٢(تكون االجابة خالل  : مالحظة
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١٤٢

@†îÛìm@‰bjn�a@paŠÔÏ@|îz–m@ñ‰bàn�aÞìÜ§a@@
فقرات 
  االختبار

الحلول 
  المقترحة

درجة 
  الطالقة

درجة 
  المرونة

درجة 
  صالةاأل

  درجة كل فقرة
  من فقرات االختبار

١.             
٢.             
٣.             
٤.             
٥.             
٦.             
٧.             
٨.             
٩.             

١٠.             
١١.             
١٢.             
١٣.             
١٤.             

ا��ر�\\\\\\\\\\\\\\�   المجموع الكلي
ا�[*)\\\\\\\\\\\\\\\\\\� 

 �C^�*�:  
  �\\\\\\\\\\\\\\�ا��ر

)\\\\\\\\\\\\\\\\\\�  ا�[*
  : �*.�و?� 

 �\\\\\\\\\\\\\\\�ا��ر
ا�[*)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\� 

`� ���&:  
  

  

ÞìÜ§a@†îÛìm@pa‰bèß@‰bjn�a@paŠÔÏ@åß@ñŠÔÏ@Ý×@pbu‰…@lb�nya@òÔíŠ�@@

  الدرجة  مهارات توليد الحلول وتشمل
  )الدرجة بعدد كمية الحلول المقترحة (–من صفر   الطالقة
  ١ –من صفر   المرونة

  ١ –من صفر   صالةاأل
    المجموع الكلي

  .دقيقة ) ١٢(جابة خالل تكون اإل/ مالحظة 
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١٤٣

‰bjn�üa@¿@òjÜĐÛa@pbu‰…åí@týrÛa@szjÛa@pbÇìà�@ð†ÈjÛaë@ïÜjÔÛa@@@
ÞìÜ§a@†îÛìm@‰bjn�a@¿@@

در��ت ا()'#�ر&% ا�$#"! 
وا�#01ي �"-.-,+� ا�'! 
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وا�#01ي �"-.-,+� ا�'! 
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  ا�#01ي  ا�$#"!  ا�#01ي  ا�$#"!  ا�#01ي  ا�$#"!

١٨  ١٨  ٢٣  ١٩  ٢٣  ١٨  
١٨  ١٧  ٢١  ١٨  ١٩  ٢١  
٢٠  ١٩  ٢٣  ٢٠  ٢١  ١٨  
٢٠  ١٩  ٢١  ١٨  ٢٤  ١٩  
١٩  ١٨  ٢١  ٢٠  ١٨  ١٨  
١٧  ١٨  ٢٤  ٢٠  ٢١  ١٨  
١٩  ١٧  ٢٣  ١٩  ١٩  ٢٠  
١٩  ١٩  ٢١  ١٩  ١٩  ١٩  
١٩  ٢٠  ٢٢  ٢٠  ٢١  ١٧  
٢١  ١٨  ٢١  ١٨  ١٨  ١٦  
١٨  ١٨  ٢١  ٢١  ١٩  ١٨  
١٧  ١٧  ٢١  ٢٠  ١٨  ٢٠  
١٨  ١٩  ٢٠  ١٩  ١٩  ٢٠  
١٩  ١٧  ٢٢  ٢٠  ٢١  ٢١  
١٨  ١٨  ٢١  ٢٠  ٢٢  ١٨  
١٧  ١٩  ٢٣  ٢١  ٢١  ١٧  
٢٠  ١٧  ٢٢  ٢٠  ٢٠  ١٧  
١٨  ١٨  ٢٢  ٢٠  ٢٠  ٢١  
٢١  ١٧  ٢١  ١٩  ١٩  ٢١  
١٩  ٢٠  ٢٢  ١٨  ٢١  ١٩  
١٨  ٢١  ٢٣  ١٩  ٢٠  ٢٠  
١٨  ١٨  ١٩  ٢١  ٢١  ١٧  

N= 22  
= 413  @Ax 

x-= 18.7 
sd = 1.54  

N = 22 
 = 444 @Ax 

x- = 20.2 
sd = 1.59 

N = 22 
= 429@A x 

x- = 19.5 
sd = 0.96 

N = 22 
= 477@A x 

x- = 21.6 
sd = 0.12 

N = 22 
= 402@A x 

x- = 18.2 
sd = 1.12 

N = 22 
= 411@A x 

x- = 18.6 
sd = 1.17 

 إلىوالتي تشير ،    internal validityة الداخلية للتجربة ويدل هذا على تحقق السالم
جي  بسبب التغير المنهكانت،   التغيرات الحاصلة في المتغير التابع       أنتعني  ،   السالمة الداخلية    أن
 فـي توليـد   واحـد  المجموعة الضابطة بقيت بمستوى    أنغير المستقل فقط وال شيء آخر إذ        للمت

  .الحلول عبر القياس القبلي والبعدي 
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  : وهي  ،جزاءيتضمن هذا الدليل عدة أ

  

ëc4ü   : عصر الرسالة والخالفة الراشدة(  مفردات مادة(  .  
qbãî����4b: ي اإلسالمالعامة لتدريس التاريخ العربي هداف  األ.  

rÛbq����4b:  مقدمة الدليل .  
Èia‰���4b: طريقة استخدام الدليل .  

4b�ßb�: هداف الدليل  أ.  
4b�…b�: لى الجامعية ولمرحلة األ قائمة معايير منهج التاريخ ل.  
Èib���4b: عالقة المعايير بتدريس التاريخ .   
äßbq���4b: لى الجامعية وتحقيق قائمة المعايير المرحلة األساليب التدريس المستخدمة ل أ

  .شطة تدريسية أنية أنوتتضمن ثم
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  عصر
  الرسالة

  وحياته قبل البعثة) �(مولد الرسول
  ية في مكةاإلسالمنزول الوحي ومراحل الدعوة 

   الحبشةإلىالهجرة 
  المقاطعة

   في الطائفاإلسالملة نشر وامح
  ةالثانيلى ووبيعة العقبة األ

   يثربإلىالهجرة 
  في المدينة) � (تنظيمات الرسول
  )، الخندقأحدبدر، ) (�(معارك الرسول

  صلح الحديبية، مؤتة، فتح مكة، حنين، تبوك، عام الوفود، حجة الوداع
  ووفاته) �(مرض الرسول

  الخالفة
  الراشدة

  )�( بكر الصديقبيعة أبي
   القضاء على الردة-هاأسبابالردة، 

  حروب التحرير 
  العراق، .بالد الشام، ب.في أ) �( بكر الصديقمليات التحرير في عهد الخليفة أبيع

تكملة تحرير العراق، . أ) �(عمليات التحرير في عهد الخليفة عمر بن الخطاب
  تحرير مصر.ب

  تنظيم الدولة وتطوير مؤسساتها
  )� (عفان بن عثمان وتدوينه في عهد الخليفة القرآنية وجمع اإلسالمالفتوحات 

  وعنايته بالمسلمين) �(أبي طالب الخالفة في عهد الخليفة علي بن 
  )�(استشهاده

  

 ا��], * V رس��
?�bا�.�:*� ا>ا� M	 و �' و-�د و:�ا���ر�0 ا�(TC  �)ت ) ٣�-��


 اf�%�ع V.    
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والـصحابة  ) �(ية متمثلة في سـيرة الرسـول      اإلسالمبراز دور الرسالة    إ .١
طوت عليه تلك السيرة من قيم عليا وتوجه نحـو الوحـدة            أن  وما  ، الكرام

 .وخلق األمة الجديدة

وإبـراز دور الجمـاهير     ،  ي  اإلسالمتأكيد وحدة ترابط واستمرار التاريخ       .٢
 .والقادة في صنعه

اث ووقـائع   حد التفكير التاريخي والنظرة التاريخية العلمية أل      ماءأنوغرس   .٣
 .ياإلسالمالتاريخ العربي 

 األمة العربية من حقائق التاريخ والحضارة العربيـة         يخدم حاجة براز ما   إ .٤
 .ية ويسهم في صنع مستقبلهااإلسالم

 .هم بفكرة الوحدة الشاملةأنتنمية الوعي القومي لدى الطلبة وتعميق إيم .٥

حضارية وروحية ذات خـصائص     ظهار ما لألمة العربية من أمجاد وقيم        إ .٦
ية فـي كافـة الميـادين       اإلسالموإبراز دور الشخصيات العربية     ية،  أنسأن

  .الحضارية
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 التاريخ من المواد الدراسية األساسية لتربية النشء وتثقيفهم وإعدادهم أن 
 وكذلك  ،اثهأحد من خالل دراسة الماضي ومتابعة  ،للمواطنة السليمة في المجتمع

 يكون أنوما يمكن ، ى يمكن فهم الحاضر حت ؛ متابعة التطورات الحالية وتفسيرها
  .عليه اتجاهات المستقبل

 تراكم المعرفة إلىويعد التراكم المعرفي والعلمي الهائل الذي أدى بدوره 
 فكار ينقل ويلقن كل هذه المعارف واألأنبصورة يصعب معها على أي نظام تعليم 

يم تكوين العقلية المتراكمة والمتغيرة، ومن ثم أصبح الهدف األساسي من التعل
  . المفكرة الناقدة

وقد تنامى االهتمام خالل السنوات الماضية بوضع مستويات معيارية للمناهج 
والمعايير  ، وما يكون قادراً على أدائه  يعرفه كل طالبأنالدراسية لتحديد ما يجب 

Standards.  

  يصل إليه المتعلم من معارف ومهارات وقيمأنهي عبارات تصف ما يجب و
  .نتيجة لدراسة محتوى المنهج الدراسي، وتتصف تلك العبارات بالعمومية والشمول

 تدريس المادة طرق لمعونتك على فهم المعلموهذا الدليل الخاص بك عزيزي 
جاز المهام المطلوبة وتحقيق معايير منهج التاريخ أننتهم على وا لمع ؛العلمية لطلبتك

  .المناسبة لهم

?�8�ً��W%אم�א��	ق�א-D���%��W� �

  : اآلتيةيتضمن الدليل النقاط 

  .مقدمة للوحدة وتشمل اسم النشاط وعدد الدروس وأهداف النشاط  -
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لها هذا وا من النشاط بنبذة مختصرة عن الموضوعات التي يتنوحدة كل تبدأ -
 التدريس، المفاهيم المتضمن به، المواد كانالدرس، والزمن المحدد لتدريسه، م

لتي يتم إعدادها لتساعدك عزيزي التدريسي في تحقيق التعليمية المستخدمة وا
  . أهداف الدرس

 إذ يتم تقسيم تلك  ، منه يكون المتعلم متمكناًأنوما يجب ، تحديد أهداف النشاط  -
  : إلىاألهداف 

  .  يعرفهأنما يجب      أهداف معرفية -١
  . ما يتم تنميته لديه من قيم واتجاهات    ية نا أهداف وجد-٢
  . يؤديهأنما يجب     رية  أهداف مها-٣
  

þa@òÜyŠàÜÛ@püb�a@òàöbÓ@ÕîÔznÛ@òß†‚n�½a@�í‰†nÛa@kîÛb�cë@òîÈßb¦a@µZ@@

 نازميلي التدريسي في ضوء الحاجة لتحقيق أهداف التعليم  المطلوبة ، وضم
تعليم أفضل ألساسيات تدريس التاريخ، تم إعداد الدليل موضحاً به إستراتيجيات تعليم 

عة تنأى عن األساليب التقليدية في التدريس والمعتمدة على اإللقاء من مختلفة ومتنو
ب المتعلم، فحرصنا من خالل هذا الدليل على تنوع ناب المعلم واالستقبال من جناج

استراتيجيات التدريس ؛ لتتالءم مع جميع أجزاء المنهج الدراسي ، وتجعل من عملية 
  .التعليم أكثر متعتة وتشويقاً 

 االستراتيجيات وأساليب التدريس ، والتي تم اإلشارة لها وإليك تلك
 والتي طبقت على مجموعات المعدباستخدامها في األجزاء المختلفة من النشاط 

  - :اآلتيةشطة نالبحث الثالث ، وكما موضح في األ

  :  خطوات سير الدرس وتتضمن-د
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تهم ما بسؤالهم عن خلفي إ في بداية كل درس بتهيئة الطلبةقم عزيزي المعلم
ستخدام مادة تعليمية  إأو  بإستخدام حدث جاٍر ،أو ، المسبقة عن موضوع الدرس

 وسوف تجد ذلك  ، عرض موقف حياتي وربطه بموضوع الدرسأومناسبة للتهيئة 
         ه ستقوم بعرضوحدةعزيزي المعلم موضحاً لك في الدليل مع بداية كل 

  .على طلبتك

 حيث  ، الطلبة بعنصر اإلثارة والتشويقناتهيئة إعداد أذهوالهدف من ال
 وتشويقهم لما ستعرضه من مادة  ،تباه الطالبأنتتمكن عزيزي المعلم من جذب 
 البداية غير متوقعة كلما استطعت شدة كانتوكلما ، علمية واستثاره دافعيتهم للتعليم 

  .تباه الطالب أكثرأن
  

I�Eض�������א��-W� �

 عملية التدريس ال تجرى على النحو المطلوب إال باستخدام  ،عزيزي المعلم
 تعرف متى تتحدث وكيف تتحدث ومتى أن فعليك أكثر من طريقة في العرض

ة في العرض، فعدم الثبات على شيء واحد بمعنى أال تظل على وتيرة  ،تصمت
وعلى ذلك احرص عزيزي المعلم على ،  يساعد على التفكير أنه أن من شواحد
  : أسلوب تدريسك بينتنويع

  . اإللقاء -
 . المناقشة -

 .العصف الذهني -

 .موذج كمبأن -

 . ستخدام الوسائل التعليميةإ -
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 .التنويع في استراتيجيات التدريس -

 .الطالبربط الموضوعات بواقع حياة  -

 . فعاالتهم ومشكالتهم ومساعدتهم في عالجهانإمشاركة الطالب  -

 . التعزيز المستمر -

 .  مصادر المعلومات للبحث عن المعرفةىإل الطالب الرجوع تعليم -

 . الطالب كيف يفكرون وامنحهم الوقت الكافي للتفكيرتعليم -

�������MWא��E�Lج �

 أنعلى ، هاء الدرس بطريقة مناسبة أناحرص عزيزي التدريسي على 
 الطلبة منشغلة بموضوع الدرس، ويظل نابقية حتى تظل أذه؛ يظل للحوار 

تهاء تدريس أن واسأل عزيزي المعلم نفسك دائماً بعد موضوع تفكير وحوار بينهما،
  :الدرس

  هل تعلم الطلبة ما يجب معرفته من معلومات؟  -
 هل تمكن الطلبة من المهارات المطلوبة؟  -

اث حدإزاء بعض األ) إيجابية وسلبية( لدى الطلبة اتجاهات نماهل  -
 والمواقف؟

  بالموضوعات؟ةهل استفاد الطلبة من القيم المتضمن -

 استمتع الطلبة بعرض الدرس؟هل  -

 ها وتوقيتها المناسبة؟كانهل تم استخدام الوسائل التعليمية في م -
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  :  مساعدتكم على تدريس المادة إلىيهدف هذا الدليل 

ثم إعدادها إعداد ،  تحقيق معايير تعليمية محددة إلىبطريقة هادفة تسعى 
مكنك من التدريس بشكل أفضل وتمكن الطلبة من  بحيث ت ،الوحدتين في ضوءها

  ، وليس المعلومات الكثيرة فقط ،اكتساب المعارف والمعلومات الهامة وأساسية
ية ناب الوجدنا وتركز على الجو ،مهمةوكذلك تمكنهم من اكتساب مهارات حياتية 

 في  لما يصادفهم من مشكالت ،لديهم أثناء التعليم وتنمية مهارات توليد الحلول
  . العملية التربوية 

������W�"�Oא�2ً��P(א�"�Q-����<$א�����RHSو��"����Uא�V�W� �

 ومؤشرات األداء التي تم المجاالت أهمعزيزي المعلم بين يديك قائمة ب
 خصائص – المادة الدراسية –طبيعة المجتمع (إعدادها واشتقاقها في ضوء 

  :  في ضوء المجاالت الستة األساسية والمؤشراتالمجاالتكما تم إعداد ، )المتعلم

  .الثقافة -١
 . ستمرار والتغيرقت واإلالو -٢

 . تصال العلمياإل -٣

 .القوة والسلطة والحكم -٤

 . العلم والتكنولوجيا والمجتمع -٥

 .القيم والممارسات المدنية -٦
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  :من أهداف مادة التاريخ

  . يتنوير الحاضر في ضوء الماض -
 .وسيلة لتقويم الحاضر -

 . وسيلة لبناء المستقبل -

 . وسيلة لبناء العقل -

 . مدرسة للوطنية -

 لمنهج التـاريخ مـن األمـور        ةوعلى ذلك يعد االعتماد على معايير محدد       -
األساسية الهامة ، مما يجعل مادة التاريخ أكثـر ارتباطـاً ببيئـة المـتعلم               

  اليومية من أجـل تحقيـق       اثحدومشكالت الحياة الحقيقية وذات صلة باأل     
 :عدة أهداف

  . تحقيق مستقبل مضيء للتعليم -١
 .  متعدد المهارات والقدراتناسنإتخريج  -٢

 .مراعاة مستقبل سوق العمل -٣

 . تزويد المتعلم بمهارات االتصال األساسية -٤

 . امتالك المهارات التكنولوجية واللغوية -٥

 .اكتساب التالميذ االتجاهات والقيم األخالقية -٦
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وحياته قبل البعثة ونزول )  ����    (مولد الرسول 
 ية يف مكةي ومراحل الدعوة اإلسالمالوح

  

  دوات النشاطأ
 سبورة ، مقاالت ، فيديو

  :هداف النشاط أ
يتوقع بعد نهاية النشاط أن يكون الطالـب 

  :ًقادرا على أن 
   .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم اإلسالم •

 ).����(يعرف كيف استجاب العرب لدعوة النبي  •

مثلة علـى حقـد المـشركين علـى         رب أ يض •
 .المسلمين 

مكان الذي اجتمـع فيـه المـسلمون        مى ال يس •

 .ائل في الدور السري للدعوة األو

 .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم النبوة  •

 .بالدعوةعندما بشر ) ����(يحدد عمر الرسول  •

يعلــق علــى فــيلم يــصور أذى المــشركين  •
  .للمسلمين

يـة تؤكـد علـى      آنيتقن االستشهاد بآيـة قر     •
  ) .����(استهزاء المشركين بالرسول 

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  حلولمهارات توليد ال -

   حصص٣: من الز
 الفصل : كانامل

  التجريبية األوىل : ا<موعة 
 سلوب العصف الذهنيأ :الطريقة 
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  :سلوب العصف الذهني ، وفقاً أل اآلتيةجراءات يقوم التدريسي باإل

 التطورات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي مرت بشبه        أهممقدمة عن    •
 .ب في المجاالت كافة ودور قبيلة قريش في قيادة العر، الجزيرة 

 المتمثلة بتحديـد المـشكلة ومناقـشتها        )لىوالخطوة األ (يعرض المدرس    •
 :وذلك عبر ثالث مراحل وهي ، ) موضوع الجلسة(

- @þa@òÜyŠ½aëµ :   وحياتـه قبـل    )  ���� (مولد الرسول   ) موضوع الجلسة (المشكلة
  .ية في مكة اإلسالموحي ومراحل الدعوة  ونزول ال،البعثة

- Š½a@@òÜy@�îãbrÛaò :    يقوم المدرس بمناقـشة المـشاركين حـول        / مناقشة المشكلة
 .عطاء مقدمة نظرية مناسبة  ؛ إلموضوع الجلسة

- brÛa@òÜyŠ½aòrÛ : تي إعادة صياغة المشكلة على النحو اآل :  
ية في موطنهـا    اإلسالم الوالدة وحتى البعثة والدعوة      منذ)  ���� (حياة الرسول   

   :اآلتيةدرس المشكلة من خالل األسئلة  يطرح المل ، ثمواأل
   ؟اإلسالم مفهومما  .١
 ؟)  ���� (كيف استجاب العرب لدعوة النبي  .٢

  ؟اإلسالمي على حقد المشركين على القرآنما الدليل  .٣

 ائل في الدور السري للدعوة ؟و يجتمع المسلمون األكانين أ .٤

 ما مفهوم النبوة ؟ .٥

 عندما بشر بالنبوة ؟)  ���� (كم عمر النبي  .٦

 ذى المشركين للمسلمين ؟ف تصف أكي .٧

 .)  ���� (ية تؤكد على استهزاء المشركين بالرسول أناستشهد بآية قر .٨

   :اآلتية المتمثلة بالمراحل الثالث )ةالثانيالخطوة (يعرض المدرس  •
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- þa@òÜyŠ½aë@µ:اآلتيةجراءات  وتتضمن اإل:    
  . ثالث مجموعات إلىتوزيع الطلبة في الصف . ١
  ) .ج( طالب للمجموعة يةأنثمو) أ ، ب( طالب للمجموعتين عةسباختيار . ٢
  . ليكون كل منهم رئيس مجموعة ثالثة طلبة ؛اختيار . ٣
- @@@ò�ÜyŠ½a@�îãbrÛaò : لمجموعة ذ يقوم رئيس ا    جو اإلبداع والعصف الذهني ، إ      تهيئة

اً ذلـك بحـسب      موضح فكاربشرح كيفية العمل وسلوك أفراد المجموعة لتقديم األ       
   :اآلتيةوالمبادئ  دالقواع

  . غرابتها أو صوابها أو ك بغض النظر عن خطأهاأفكاراعرض . ١
  . تعترض عليها أو اآلخرين أفكارال تنتقد . ٢
  .ل االختصار ما استطعت أوال تسهب في الكالم وح. ٣
  . تطورها أو تستنتج منها أن اآلخرين بأفكارنك االستفادة من يمك. ٤
  . ونفذها  ،لجلسةاستمع لتعليمات رئيس ا. ٥
  .ك أفكارعط فرصة لمقرر الجلسة لتدوين أ. ٦
- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a :  وتضم:  
   .فكار ليدون األ ؛تعيين مقرر للجلسة. ١
  .هم أفكارلب من المشاركين عدم البدء بعرض يط. ٢
  .هم إجابات لكل مجموعة قسم يسجل عليه  ، ثالثة أقسامإلىتقسيم السبورة . ٣
  .مام المشاركين  متسلسلة على السبورة أفكارجلسة بكتابة األيقدم مقرر ال. ٤
  بـدأ  فكـار  معين األ  أنإذا ما الحظ    ،  م رئيس الجلسة بتحضير المشاركين      يقو. ٥

  .ينضب 
 إجابـات  مقرر الجلسة لكـل مجموعـة بتـسجيل          ويقوم،   الطلبة   إجاباتتبدأ عملية   . ٦

   .مجموعته
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 حول المشكلة ثم تبـدأ      جاباتهاء تقديم اإل  تأن يعلن المدرس    جاباتبعد اكتمال اإل  . ٧
  .قرارها  المسجلة بعد تعديلها وإفكاراقشة للصيغة النهائية لألعملية الموازنة والمن

  : ساس غرض المنافسة بين المجموعات على أ لفكار واألجاباتتحسب اإل. ٨
مجموعـة مـن جهـة وبـين         غير المكررة والمتشابهة عند كـل        فكار عدد األ  -أ

   .أخرى من جهة خرىات األالمجموع
        ة من جهـة وبـين المجموعـات مـن           الجديدة عند كل مجموع    فكار عدد األ  -ب

   .أخرىجهة 
��W����������א����$ �

لمعرفة فهمهم  ؛  سئلة للطلبة   ن العرض يوجه المدرس عدداً من األ      تهاء م ن بعد األ  -أ
  : يأتي كماذلك و،  دقائق عشرواستيعابهم للدرس لغرض التقويم ولمدة 

   ؟اإلسالمما مفهوم . ١
  ائل في الدور السري للدعوة ؟و يجتمع المسلمون األكانأين . ٢
  ما مفهوم النبوة ؟ . ٣
  يذاء المشركين للمسلمين ؟كيف تصف إ. ٤
  ) . ���� (ية تؤكد على استهزاء المشركين بالرسول نآاستشهد بآية قر. ٥
  :تي على النحو اآللك ذ و ،لموضوع بشكل مختصر يقدم المدرس ملخصاً ل-ب

 بـال    ، مـر ونهيـه   قياد التام ألمـر اآل    نه األ أن، ب  لغوياً   اإلسالمتعريف معنى   
  .قياد ن واألأنذع وقيل هو اإل،اعتراض

 فهو الدين الذي جاء به محمد والشريعة التي    ، ما معناه حسب المصطلح الديني    أ
سليم للخالق والخضوع له     هو الت  اإلسالمية ف أوالرساالت السم  ) تعالى(   ختم بها اهللا  

قياد له بالطاعـة وتوحيـده بالعبـادة        نوتسليم العقل والقلب لعظمة اهللا وكماله ثم األ       
   . )هناسبح( الشرك به  والبراءة من 
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 المتمثلة بظهور قلق روحي اإلسالمائل في اعتناق   وكما يبين دوافع المسلمين األ    
ت التوحيدية   وظهور التوجها   يحبط بالمجتمع العربي والملكي    كانواجتماعي عميق   

ـ  الدي إلـى صنام ولم تطمئن قلوبهم     عبادة األ حناف الذين رفضوا    لئك األ أوعند   ة أن
           بـراهيم راحوا يبحثون عن الـدين الحـق ديـن أبـيهم إ           ية و أن النصر أواليهودية  

   .)عليه السالم ( 
 ذو فائـدة    خبروهو  ،  ويوضح مفهوم النبوة التي هي في اللغة مأخوذة من النبأ           

 يتعرى عن أنوحق ، والخبر الذي يقال فيه نبأ     غلبه ظن    أوعظيمة يحصل به علم     
 علـتهم  زاحة؛ إل بين اهللا وبين ذوي العقول من عباده اتصال، والنبوة شرعاً  الكذب
 أما النبي شرعاً فهـو       عن طريق موصل وهو النبي ،      مر معادهم ومعاشهم ،   في أ 

  .البشر   منأحد بغير واسطة  )ىتعال( لمخبر عن اهللا  ااإلنسان
 إلـى ية والمـسلمين    اإلسـالم مة المشركين للدعوة    أو حقد ومق  ويوضح عوامل 

 زعماء قريش يستثمرون وجود البيـت       كانذ  وامل عدة منها العامل االقتصادي إ     ع
 النظام  كانذ  إ،  غراض تجارتهم ، والعامل اآلخر هو العامل االجتماعي          ؛ أل  رامالح

 الجديدة تقوم    العقيدة أن ، و  ي السائدة في القبيلة والمجتمع     ه  ،  القديمة القبلي والتقاليد 
  ) . ���� (لهي وتحت قيادة الرسول على فكرة الوحي اإل

 ورسوله تـشكل تهديـداً      تعالى طاعة اهللا    أن، إذ   لعامل الثالث هو العامل السياسي      وا
ـ ون  ؛ لذا فقد راحوا يستهزء    قوياً لزعامة القبيلة في مكة               كمـا يـصور ذلـك        ، النبيب

  . الكريم القرآن
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ثة ونزول وحياته قبل البع)  ���� (مولد الرسول 
 ية يف مكةالوحي ومراحل الدعوة اإلسالم

  

  دوات النشاطأ
 سبورة ، مقاالت ، فيديو

  :هداف النشاط أ
نشاط أن يكون الطالـب يتوقع بعد نهاية ال

  - :ًقادرا على أن
   .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم اإلسالم •

 ).����(يعرف كيف استجاب العرب لدعوة النبي  •

مثلة علـى حقـد المـشركين علـى         يضرب أ  •
 .المسلمين 

مكان الذي اجتمـع فيـه المـسلمون        يسمى ال  •

 .ائل في الدور السري للدعوة األو

 .ة يذكر التعريف الصحيح لمفهوم النبو •

 .عندما بشر بالدعوة) ����( الرسول يحدد عمر •

يعلــق علــى فــيلم يــصور أذى المــشركين  •

  .للمسلمين

يـة تؤكـد علـى      أنيتقن االستشهاد بآيـة قر     •
 ) .����(استهزاء المشركين بالرسول 

  ما ينميه النشاط
لمعرفي التحصيل ا(مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

  التجريبية الثانية : ا<موعة 
 أمنوذج كمب: الطريقة   

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل
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يقوم الباحث بتحديد خصائص المتعلمين ويأخذ بعين االعتبار عمـر المتعلمـين             •

البيئية والحالـة االجتماعيـة وقـد أعطـت هـذه           ضج والظروف   ومستوى الن 
 المتعلمين لم يمروا بتجربـة    أن جيداً لطبيعة العينة فضالً عن       الخصائص مؤشرا 

 .دراستهم  خالل 

  ، في بداية التجربـة   ) المعرفة المسبقة (جراء اختبار قصير    حث بإ يقوم البا  •
ومن خالل االختبار القبلي يتم تحديد خصائص المتعلمين والوقوف عليهـا           

ـ ، فضالً عن ل التجربة لالستفادة منها والتأكيد عليها خال   ه مـن خـالل   أن
االختبار يتم التعرف على استعداد الطلبة للدرس والتعرف على المـستوى           

) للمعرفـة المـسبقة   ( ومن خالل االختبار القبلي       ، المعرفي المسبق للطلبة  
 :ظهر ما يأتي 

  . والنبوة اإلسالمضعف الطلبة في تحديد مفهومي  .١
  .اإلسالم إلى العرب  دخولأسبابي تحديد خفاق الطلبة فإ .٢

 .ية تبين حقد المشركين على المسلمين أنلم يستطع الطلبة االستشهاد بآيات قر .٣

 وحياته قبـل     )ص( مولد الرسول   (يقوم المدرس بتحديد موضوع الدرس       •
 ) .ية في مكةاإلسالم ، ومراحل الدعوة البعثة ونزول الوحي

يثه عن التطـورات    من خالل حد  ،   الدرس   إلى الطلبة   ناذهيهيئ المدرس أ   •
، االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية التي مرت بها شبه الجزيـرة       

 .ودور قبيلة قريش في قيادة العرب في المجاالت كافة 

بعد استثارة دافعية الطلبة يشرع المدرس في توضيح ومناقـشة محتـوى             •
أسـلوب  قاء مصحوبة باستجواب هادف تارة و     ل ، مستخدماً طريقة اإل    المادة

هداف اً لطبيعة نقاط الدرس المختلفة وأ      وفق  ، أخرىالمناقشة القصيرة تارة    
 . ومستوى النضج العقلي والخبرات السابقة للطلبة تعليمية
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 جابات، ويأخذ المدرس اإل    اإلسالمالمدرس من الطلبة تحديد مفهوم      يطلب   •
عني  لغة وت  اإلسالممن الطلبة والوقوف عند اإلجابة الصحيحة عن تعريف         

ـ        ونهيه  مر  قياد التام ألمر اآل   نه األ أنب  أن، بال اعتراض ، وقيل هـو اإلذع
  ،ما معناه حسب المصطلح الديني فهو الدين الذي جاء به محمد   قياد ، أ  نواأل

 هـو   اإلسالمية ، و  أوالرساالت السم  ) تعالى( التي ختم بها اهللا     والشريعة  
ثـم  ،   لعظمة اهللا وكماله     التسليم للخالق والخضوع له وتسليم العقل والقلب      

  . )هأنسبح( قياد له بالطاعة وتوحيده بالعبادة والبراءة من الشرك به ناأل

 اإلسـالم ائل فـي اعتنـاق   وفع المسلمين األيقوم المدرس بتوجيه سؤال عن دوا   •
ي  يحيط بالمجتمع العربي والمككانالمتمثلة بظهور قلق روحي واجتماعي عميق       

، صـنام  ئك االحناف الذين رفضوا عبادة األؤلة عند أ  وظهور التوجهات التوحيدي  
ية وراحو يبحثون عن الـدين      نا النصر أوة اليهودية   أن الدي إلىقلوبهم  ولم تطمئن   

 .براهيم ين أبيهم إالحق د

 من الطلبـة    جاباتيطلب المدرس من الطلبة تحديد مفهوم النبوة ويأخذ اإل         •
وهي في اللغة مأخوذة    ،  جابة الصحيحة عن تعريف النبوة      والوقوف عند اإل  

وحق ، والخبر    غلبة ظن    أوخبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم        من النبأ و  
اهللا وبين  يتعرى عن الكذب ، والنبوة شرعاً سفارة بين        أنالذي يقال فيه نبأ     

ذوي العقول من عباده إلزاحة علتهم في أمر معادهم ومعاشهم أما النبـي             
 مـن   أحـد من   بغير واسطة     )تعالى(   المخبر عن اهللا   اإلنسانشرعاً فهو   

 .البشر 

            يجتمـع فـي     كـان  الـذي    كـان يطلب المدرس من الطلبـة تـسمية الم        •
رقم من   األرقم ابن أبي األ    وهو دار ،  ائل  ومع المؤمنين األ  )  ���� (الرسول  

 .بني مخزوم 
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ه أنمـره سـبح   ية تبـين أ   أن يستشهدوا بآية قر   أنيطلب المدرس من الطلبة      •
 : تعـالى  كما في قولـه      اإلسالم مبادئ   ن يصدع بإعال  أن  نبيه ىإل تعالىو
 ) .٩٤(ية ، سورة الحجر اآل) عرض عن المشركينفاصدع بما تؤمر وأ(

ية توضح استهزاء   أن يتقنوا االستشهاد بآية قر    أنويطلب المدرس من الطلبة      •
 يتخذونك  أنك  أووإذا ر  (تعالى ، كما في قوله      يةاإلسالمالمشركين بالدعوة   

 )٤١(ية  اآلأنسورة الفرق) .  اهللا رسوالً هزواً أهذا الذي بعثإال

 هويسأل عن عمر  ،   )  ���� ( الحديث عن سيرة الرسول    إلىيتطرق المدرس    •
  .اعام) ٦٣(الذي ناهز 

يوضح اضطهاد وحقد المـشركين     ،  ) فيديو( على جهاز    س بعرض فيلم  يقوم المدر 
 .عرهم تجاه هذه المواقف ويطلب من الطلبة التعبير عن مشا، على المسلمين 

 W�����א����$

  ؛ لـدرس يقوم المدرس بتوجيه عدد من األسئلة للطلبة لمعرفـة فهمهـم ل            •
 :كما يأتي ذلك  و ،دقائق) ١٠(لغرض التقويم ولمدة 

   ؟اإلسالمما مفهوم  .١
 ائل في الدور السري للدعوة ؟و يجتمع المسلمون األكانين أ .٢

 ما مفهوم النبوة ؟ .٣

 ؟شركين للمسلمين يذاء المكيف تصف إ .٤

 .)  ���� (لى استهزاء المشركين بالرسول ية تؤكد عنآاستشهد بآية قر .٥
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  املقاطعة  املقاطعة  املقاطعة  املقاطعة –اهلجـــرة إىل احلبشــة اهلجـــرة إىل احلبشــة اهلجـــرة إىل احلبشــة اهلجـــرة إىل احلبشــة 

  

  دوات النشاطأ
 سبورة ، مقاالت 

  :هداف النشاط أ
يكون الطالـب  أنيتوقع بعد نهاية النشاط 

  - :أنًقادرا على 
 .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم الهجرة  •

 . الحبشة إلىيعلل دوافع هجرة المسلمين  •

 . الحبشة إلىيذكر خط سير هجرة المسلمين  •

 .يذكر عدد المهاجرين  •

 . الحبشة إلىيذكر وسيلة نقل المهاجرين  •

 .يوضح موقف مشركي قريش من الهجرة  •

 .ركين لبني هاشم  مقاطعة المشأسبابيوضح  •

 إلـى  يبدي الطالب تعاطفاً مع المهـاجرين        أن •
 .الحبشة 

يكتب بخط جميل اسماء المهاجرين في الهجرة        •
  .لى للحبشة واأل

 
 

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل
 

  التجريبية األوىل : ا<موعة 
 اسلوب العصف الذهني :الطريقة 
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  :سلوب العصف الذهني خطوات أ وفقاً لاآلتيةيقوم التدريسي باالجراءات 

المسلمين )  ���� (ها وامر الرسول    أسبابة عن مفهوم الهجرة و    التمهيد بمقدم  •
 بها ملكاً ال يظلم الناس ببالده ، في         أن ارض الحبشة وقال لهم      إلىبالهجرة  

ارض صدق فتحرزوا عنده حتى يأتيكم اهللا بفرج منه ويجعل لـي ولكـم              
 إلى ارض الحبشة مخافة الفتنة وفروا إلىمخرجاً فهاجر رجال من اصحابه 

الخطوة ( يعرض المدرس    .عز وجل بدينهم واستخفى اخرون بإسالمهم     اهللا  
 )موضوع الجلسة(المتمثلة بتحديد المشكلة ومناقشتها ) لىواأل

  :وذلك عبر ثالث مراحل وهي 
- þa@òÜyŠ½aëµ  : المقاطعة– الحبشة إلىالهجرة (المشكلة موضوع الجلسة .( 

- @@òÜyŠ½a@�îãbrÛaò :    ـ  يقوم ا / مناقشة المشكلة شة المـشاركين حـول     لمدرس بمناق
 .عطاء مقدمة نظرية مناسبة موضوع الجلسة إل

- @òrÛbrÛa@òÜyŠ½a : مـدرس صـياغة المـشكلة علـى     يعيـد ال  / عادة صياغة المشكلة    إ        
 -:تي النحو اآل

       عنـوة ، ويطـرح المـشكلة مـن خـالل            لموطنه   اإلنسانتعني ترك   : الهجرة  
   :اآلتيةاألسئلة 
  عريف الصحيح لمفهوم الهجرة ؟ما الت .١
 ما دوافع هجرة المسلمين للحبشة ؟ .٢

  الحبشة ؟إلىخط سير هجرة المسلمين ما  .٣

  الحبشة ؟إلىجرين كم عدد المها .٤

  الحبشة ؟إلىما وسيلة النقل التي هاجروا بها  .٥

 ما موقف مشركي قريش من الهجرة ؟ .٦

  مقاطعة المشركين لبني هاشم ؟أسبابما  .٧
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 . الحبشة إلىة المسلمين صف مشاعرك حول هجر .٨

 . الحبشة إلىاكتب بخط جميل أسماء المهاجرين  .٩

  : اآلتيةالمتمثلة بالمراحل الثالث ) ةالثانيالخطوة (يعرض المدرس  •

- þa@òÜyŠ½aëµ:  اآلتية وتتضمن اإلجراءات :   
  . ثالث مجموعات إلىتوزيع الطلبة في الصف . ١
  ) .ج( طالب للمجموعة يةأنثمو) بأ ، ( طالب للمجموعتين سبعةاختيار . ٢
  . ليكون كل منهم رئيس مجموعة ثالثة طالباختيار . ٣
- @@òÜyŠ½a@�îãbrÛaò:    لمجموعـة  ذ يقوم رئيس ا   ع والعصف الذهني ، إ    بدا تهيئة جو اإل

اً ذلك بحـسب     موضح فكار لتقديم األ   ؛ فراد المجموعة بشرح كيفية العمل وسلوك أ    
   :اآلتيةالقواعد والمبادئ 

  . غرابتها أو صوابها أوك بغض النظر عن خطأها أفكارعرض ا. ١
  . تعترض عليها أو اآلخرين أفكارال تنتقد . ٢
  .ل االختصار ما استطعت أوال تسهب في الكالم وح. ٣
  . تطورها أو تستنتج منها أن اآلخرين بأفكاريمكنك االستفادة من . ٤
  .استمع لتعليمات رئيس الجلسة ونفذها . ٥
  .ك أفكارصة لمقرر الجلسة لتدوين عط فرأ. ٦
- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a - وتضم :  
   .فكارتعيين مقرر للجلسة ليدون األ. ١
  .هم أفكاريطلب من المشاركين عدم البدء بعرض . ٢
  .هم إجاباتقسام لكل مجموعة قسم يسجل عليه  ثالثة أإلىتقسيم السبورة . ٣
  .مام المشاركين ى السبورة أ متسلسلة علفكاريقدم مقرر الجلسة بكتابة األ. ٤
  .ينضب   بدأفكار معين األأنم رئيس الجلسة بتحضير المشاركين إذا ما الحظ يقو. ٥
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          مقـرر الجلـسة لكـل مجموعـة بتـسجيل           ويقوم،   الطلبة   إجاباتة  تبدأ عملي . ٦
   .مجموعته إجابات

ثم تبدأ  ،  المشكلة   حول   جاباتتهاء تقديم اإل  أن يعلن المدرس    جاباتبعد اكتمال اإل  . ٧
  .قرارها  المسجلة بعد تعديلها وإفكارنة والمناقشة للصيغة النهائية لألعملية المواز

  : ساس رض المنافسة بين المجموعات على أ لغفكار واألجاباتتحسب اإل. ٨
مجموعـة مـن جهـة وبـين         غير المكررة والمتشابهة عند كـل        فكار عدد األ  -أ

   .أخرى من جهة خرىالمجموعات األ
         الجديدة عند كل مجموعة من جهـة وبـين المجموعـات مـن              فكار عدد األ  -ب

   .أخرىجهة 
 �W����א����$

لمعرفة فهمهـم   سئلة للطلبة   داً من األ  تهاء من العرض يوجه المدرس عد     نبعد اإل . أ
  :ها أهمواستيعابهم للدرس و

  ما المفهوم الصحيح للهجرة ؟. ١
  رة ؟ما موقف مشركي قريش من الهج. ٢
   مقاطعة المشركين لبني هاشم ؟أسبابما . ٣
  . الحبشة إلىاكتب بخط جميل أسماء المهاجرين . ٤
  :تي شكل اآلبالذلك  و ،يقدم المدرس ملخصاً للموضوع بشكل مختصر. ب

ين لموطنهم عنوة ، وذلـك      وتعني ترك المسلم  ،  يعرف المدرس معنى الهجرة     
 إلـى  يهـاجروا  أن)  ���� (رهم الرسـول  فأم. صابهم من البالء والشدة  بسبب ما أ  

 سـباب لهم مخرجاً ، كما يقدم توضيحاً أل       تعالى يجعل اهللا    أن عسى   ،رض الحبشة أ
 وكيفية هجرة المسلمين عبر البحر وركوبهم سفن التجـار ويـذكر         خرىالهجرة األ 

ومـن   نـسوة    ربعـة  عشر رجالً وأ   أحدالبالغ عددهم    الحبشة و  إلىعدد المهاجرين   
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ومصعب بـن   )  ���� (وزوجته رقية بنت رسول اهللا      ) � (عفانبن   عثمانبرزهم  أ
  .عمير والزبير بن العوام وغيرهم 

 فـي   هم خرجوا طلبـاً   أن، إذ   ويبين المدرس موقف مشركي قريش من الهجرة        
 قريش فرضت المقاطعة على بني هاشم       أناً ، ثم يذكر     أحدآثارهم ولم يدركوا منهم     

 النجاشي  إلىبن العاص وعبد اهللا بن ربيعة       مر  وبني عبد المطلب بعد فشل مهمة ع      
  .جل استعادة المهاجرين من الحبشة ملك الحبشة من أ
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  املقاطعة –احلبشــة  إىلاهلجـــرة 
 

  

  دوات النشاطأ
 سبورة ، مقاالت 

  :هداف النشاط أ
  يكون الطالـبيتوقع بعد نهاية النشاط أن

   :ًقادرا على أن
 .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم الهجرة  •

 . الحبشة يعلل دوافع هجرة المسلمين إلى •

 . الحبشة ط سير هجرة المسلمين إلىيذكر خ •

 .يذكر عدد المهاجرين  •

 . الحبشة يذكر وسيلة نقل المهاجرين إلى •

 .يوضح موقف مشركي قريش من الهجرة  •

 . مقاطعة المشركين لبني هاشم يوضح أسباب •

 دي الطالب تعاطفاً مع المهـاجرين إلـى        يب أن •
 .الحبشة 

يكتب بخط جميل أسماء المهاجرين في الهجرة        •
  .لى للحبشة واأل

 
 

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

  التجريبية الثانية : ا<موعة 
 أمنوذج كمب: الطريقة   

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل
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 ويأخذ بعـين االعتبـار عمـر         ، يقوم الباحث بتحديد خصائص المتعلمين     •

 ، وقـد    مين ومستوى النضج والظروف البيئية والحالة االجتماعيـة       المتعل
 المتعلمين أن، فضالً عن عطت هذه الخصائص مؤشراً جيداً لطبيعة العينة   أ

 .دراستهم  لم يمروا بتجربة خالل

 ومن  ،في بداية التجربة) المعرفة المسبقة (جراء اختبار قبليث بإيقوم الباح •
؛ ديد خصائص المتعلمـين والوقـوف عليهـا         خالل االختبار القبلي يتم تح    

ه من خالل االختبار يتم التعرف      أن فضالً عن    منها والتأكيد عليها  لالستفادة  
ى المـستوى المعرفـي المـسبق       على استعداد الطلبة للدرس والتعرف عل     

 :ظهر ما يأتي ) للمعرفة المسبقة(ومن خالل االختبار القبلي ، للطلبة

   .م الهجرة في تحديد مفهوضعف الطلبة .١
  . الحبشةإلىتعليل دوافع هجرة المسلمين خفاق الطلبة في إ .٢

  .عدم القدرة على توضيح موقف مشركي قريش من الهجرة .٣

 . مقاطعة المشركين لبني هاشم أسباب يسوغوا أنلم يستطع الطلبة  .٤

 ) . المقاطعة- الحبشة إلىالهجرة (يقوم المدرس بتحديد موضوع الدرس  •

عرض مقدمة عن مفهوم     الدرس من خالل     إلى الطلبة   أنيهيئ المدرس أذه   •
،  الحبـشة    إلىالمسلمين بالهجرة   )  ���� (مر الرسول   ها ، وأ  أسبابالهجرة و 

فتحـرزوا  ، رض صـدق   ال يظلم الناس ببالده في أ      اً بها ملك  أنوقوله لهم   
، فهاجر رجـال    ويجعل لي ولكم مخرجاً     ،  عنده حتى يأتيكم اهللا بفرج منه       

 ) عز وجل (  اهللا   إلى، وفروا    مخافة الفتنة    ؛رض الحبشة أ إلىمن أصحابه   
 .سالمهم بدينهم واستخفى آخرون بإ

 محتـوى   بعد استثارة دافعية الطلبة يشرع المدرس في توضيح ومناقـشة          •
 هادف تـارة وأسـلوب      لقاء مصحوبة باستجواب  المادة مستخدماً طريقة اإل   
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هداف الدرس المختلفة وأ  ، لطبيعة نقاط     وفقاً   أخرىالمناقشة القصيرة تارة    
 .تدريسية ومستوى النضج العقلي والخبرات التعليمية السابقة للطلبة 

 من  جاباتالهجرة ويأخذ المدرس اإل   يطلب المدرس من الطلبة تحديد مفهوم        •
 وتعني تـرك     ، جابة الصحيحة عن تعريف الهجرة    الطلبة والوقوف عند اإل   
 .هم من البالء والشدة صاب ، وذلك بسبب ما أالمسلمين لموطنهم عنوة

، ويبين   الحبشة   إلىهجرة المسلمين   يقوم المدرس بتوجيه سؤال عن دوافع        •
، وما يصيبهم من البالء والشدة ،       لما رأى اصحابه    )  ���� ( الرسول   أنلهم  

ه ال يقدر على منعهم مـن قـومهم         أنقد أعفاه من ذلك و     ) تعالى(  اهللا   أنو
 .فأمرهم بالهجرة 

 الحبـشة ووسـيلة     إلىخط سير المسلمين    طلبة تحديد   يطلب المدرس من ال    •
ثم حملتهم سفن    المسلمين خرجوا عن طريق الشعبية       أن، ويوضح لهم    نقلهم

  . الحبشةإلىالتجار عبر البحر 

 من  ربعة، وأ  عشر رجالً    أحد الحبشة   إلى  عدد المهاجرين  أنيذكر المدرس    •
 (سول   بنت الر  وزوجته رقية ،  ) � (عفان بن   عثمانبرزهم  ، ومن أ  النسوة
 .بن الزبير ، ومصعب والزبير بن العوام )  ����

 قريش خرجت   أنموقف مشركي قريش من الهجرة وكيف       يوضح المدرس    •
  .اًأحد جاءوا البحر ، ولم يدركوا منهم ثارهم حتىفي آ

 قـريش   أنوضـح    مقاطعة المشركين لبني هاشم ، وي      أسبابيبين المدرس    •
، بعد فشل مهمة عمر     عبد المطلب   فرضت المقاطعة على بني هاشم وبني       

الحبشة من أجـل     النجاشي ملك    إلى ، وعبد اهللا ابن أبي ربيعة        بن العاص 
  . الحبشةإلى استعادة المهاجرين

         الحبـشة   إلـى المهـاجرين   بـرز   يطلب المدرس من الطلبة كتابة أسماء أ       •
 .بخط جميل 
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  ؛ لـدرس طلبة لمعرفـة فهمهـم ل     درس بتوجيه عدد من األسئلة لل     يقوم الم  •
 :كما يأتي ذلك دقائق و) ١٠(لغرض التقويم ولمدة 

   الحبشة ؟إلىما مفهوم الهجرة  .١
 ما دوافع هجرة المسلمين للحبشة ؟ .٢

 .وضح موقف مشركي قريش من الهجرة  .٣

  مقاطعة المشركين لبني هاشم ؟أسبابما  .٤

 ؟ الحبشة إلىما شعورك تجاه المهاجرين  .٥
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 الثانيةىل و بيعتا العقبة األو– يف الطائف نشر اإلسالم
  يثرب اهلجرة إىل–

 

  

  ادوات النشاط
 سبورة ، مقاالت 

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل
 

  التجريبية األوىل : ا<موعة 
 اسلوب العصف الذهني :الطريقة 

  :هداف النشاط    أ  
يتوقع بعد نهاية النشاط أن يكون الطالـب 

   :ًقادرا على أن
لنشر ) ����(يحدد المدينة التي اختارها الرسول       •

 .دعوته خارج مكة 

 .أسباب محأولة نشر الدعوة في الطائفيسوغ  •

يوضح موقف القبائـل العربيـة مـن دعـوة           •
 ) .����(الرسول 

نشر المدينة ل ) ����( اختيار الرسول    يذكر أسباب  •
 .دعوته 

  .الثانيةيذكر مضامين بيعة العقبة  •

بي علي بن أ  ) ����( تكليف الرسول    أسبابيعلل   •

 .للمبيت في فراشه ) ����(طالب 

) ����(يحدد المدة التي استغرقتها رحلة الرسول        •
 . المدينة من مكة إلى

لـة المـشركين قتـل      أويبدي اهتماماً نحو مح    •

 ) .����(رسول اهللا 

هللا تعـالى فيهـا     راءة آية قرأنية اذن ا    يتقن ق  •
  . المدينة بالهجرة من مكة إلىلرسول الكريم ل
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  :سلوب العصف الذهني أخطوات  ، وفقاً لاآلتيةيقوم التدريسي باالجراءات 

قنعت الرسول   ث في مكة والتي أ    احدتطور األ مقدمة عن   يعرض التدريسي    •
 مدينة الطائف   كانت ، و  رج مكة من للدعوة خا   بالبحث عن موطن آ    ) ���� (

ميالً من مكة في    ) ٦٠(على مسافة    تقع   كانت مكة ، و   إلىقرب المدن   هي أ 
 .رض تتوفر فيها الينابيع والمياه وتكثر فيها المزارع والبساتين أ

المتمثلة بتحديـد المـشكلة ومناقـشتها       ) لىوالخطوة األ (يعرض المدرس    •
 : وهي  ،وذلك عبر ثالث مراحل، ) موضوع الجلسة(

- @þa@òÜyŠ½aëµ :   في الطائف وبيعة العقبة     اإلسالمنشر  ) موضوع الجلسة (المشكلة 
   . يثربإلىوالهجرة  ةالثانيلى وواأل
- @@òÜyŠ½aîãbrÛaò : يقوم التدريسي بمناقـشة المـشاركين حـول     :مناقشة المشكلة 

  .عطاء مقدمة نظرية مناسبة  الجلسة إلموضوع
- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a : تي غة المشكلة على النحو اآلإعادة صيا:  

  يثرب ، ثـم    إلى والهجرة   ةالثانيلى و و العقبة األ   في الطائف وبيعتا   اإلسالمنشر  
   :اآلتيةيطرح المدرس المشكلة من خالل األسئلة 

  لنشر الدعوة خارج مكة ؟)  ���� (ما اسم المدينة التي اختارها الرسول  .١
 لة نشر الدعوة في الطائف ؟أو محأسبابما  .٢

 ؟)  ���� (قف القبائل العربية من دعوة الرسول ما مو .٣

 المدينة لنشر دعوته ؟على )  ���� (لماذا وقع اختيار الرسول  .٤

 .لى و بيعة العقبة األكاناذكر م .٥

  ؟ةالثانيما المضامين التي تضمنتها بيعة العقبة  .٦

 للمبيت في فراشه ؟) ����(بي طالب  علي بن أ) ���� ( تكليف الرسول أسبابما  .٧

 . المدينة إلى من مكة ) ���� (استغرقتها رحلة الرسول حدد المدة التي  .٨
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 ) . ���� (لة المشركين قتل الرسول أوصف شعورك تجاه مح .٩

بالهجرة )  ���� ( لرسوله الكريم     )تعالى(  اهللا   فيهاية يأذن   أناستشهد بآية قر   .١٠
  . المدينة إلىمن مكة 

   :اآلتيةالمتمثلة بالمراحل الثالث ) ةالثانيالخطوة (يعرض المدرس  •
- þa@òÜyŠ½aëµ:  اآلتية وتتضمن اإلجراءات :   
  . ثالث مجموعات إلىتوزيع الطلبة في الصف . ١
  ) .ج( طالب للمجموعة يةأنثمو) أ ، ب( طالب للمجموعتين سبعةاختيار . ٢
  . ليكون كل منهم رئيس مجموعة ثالثة طالباختيار . ٣
- @@@ò�ÜyŠ½a@�îãbrÛaò : لمجموعة ذ يقوم رئيس ا   إ جو اإلبداع والعصف الذهني ،       تهيئة

اً ذلك بحسب   موضح،   فكار ؛ لتقديم األ   فراد المجموعة بشرح كيفية العمل وسلوك أ    
   :اآلتيةالقواعد والمبادئ 

  . غرابتها أو صوابها أوك بغض النظر عن خطأها أفكارعرض ا. ١
  . تعترض عليها أو اآلخرين أفكارال تنتقد . ٢
  . ما استطعت ل االختصارأوال تسهب في الكالم وح. ٣
  . تطورها أو تستنتج منها أن اآلخرين بأفكاريمكنك االستفادة من . ٤
  .استمع لتعليمات رئيس الجلسة ونفذها . ٥
  .ك أفكار عط فرصة لمقرر الجلسة لتدوينأ. ٦
- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a :  وتضم:  
   .فكاراألتعيين مقرر للجلسة ليدون . ١
  .هم أفكار يطلب من المشاركين عدم البدء بعرض. ٢
  .هم إجابات ثالثة أقسام لكل مجموعة قسم يسجل عليه إلىتقسيم السبورة . ٣
  .مام المشاركين  متسلسلة على السبورة أفكاريقدم مقرر الجلسة بكتابة األ. ٤
  .ينضب   بدأفكار معين األأنة بتحضير المشاركين اذا ما الحظ يقوم رئيس الجلس. ٥
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 إجابـات  مقرر الجلسة لكل مجموعـة بتـسجيل         ويقوم الطلبة   إجاباتتبدأ عملية   . ٦
   .مجموعته

 حول المشكلة ثم تبـدأ      جاباتتهاء تقديم اإل  أن يعلن المدرس    جاباتبعد اكتمال اإل  . ٧
  .قرارها  المسجلة بعد تعديلها وإفكارنة والمناقشة للصيغة النهائية لألعملية المواز

  : ساس مجموعات على أغرض المنافسة بين ال لفكار واألجاباتتحسب اإل. ٨
مجموعـة مـن جهـة وبـين         غير المكررة والمتشابهة عند كـل        فكار عدد األ  -أ

   .أخرى من جهة خرىالمجموعات األ
ـ      فكار عدد األ  -ب            ة مـن جهـة وبـين المجموعـات          الجديدة عند كـل مجموع

   .أخرىمن جهة 
��W������������א����$ �

  م ـسئلة للطلبة لمعرفة فهمه عدداً من األن العرض يوجه المدرستهاء منأل بعد ا-أ
  :كما يأتي ذلك و، دقائق ) ١٠(ولمدة ، واستيعابهم للدرس لغرض التقويم 

  .رج مكة النشر دعوته خ)  ���� (حدد المدينة التي اختارها الرسول .  ١
   نشر دعوته في مدينة الطائف ؟أسبابما . ٢
   ؟ةالثانيما مضامين بيعة العقبة . ٣
  :تي على النحو اآلذلك  ، و للموضوع بشكل مختصرمدرس ملخصا يقدم ال-ب

من  بالبحث عن موطن آ    ) ���� (اث في مكة اقتنع الرسول      حد تطورت األ  أنبعد  
على مسافة   تقع   كانتو،   مكة   إلى الطائف أقرب المدن     كانت، و للدعوة خارج مكة    

 المـزارع   رض تتوفر فيها الينابيع والمياه وتكثـر فيهـا        ميالً عن مكة في أ    ) ٦٠(
 الطائف ونشر دعوته فيها نظراً      إلى بالذهاب   ) ���� ( وقد فكر الرسول    ،  والبساتين  

هلها في مكة من الناحية االقتصادية والـسياسية         تربط أ  كانتللروابط الوثيقة التي    
 لـم  اإلسالم إلىالعربية للدخول حين دعى القبائل )  ���� ( الرسول  أن، إال   والدينية  

 ذلك بسبب تكذيب قومه له وتحـذير        كان وربما   ، مشجعة تإجاباى  يحصل منهم عل  
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 لنـشر   في اختيار مدينـة يثـرب     )  ���� ( هذه القبائل منه ، وقد فكر الرسول         أبناء
 فضالً لما  ، اختياره للمدينة يعود لقربها من مكةأن إلىدعوته ، وربما يعود السبب  

بيه من  خوال أ  أ نوذلك أل )  ���� ( ة خاصة في نفس الرسول      كانلمدينة يثرب من م   
دفن فيها ، وقد بايع  قد توفي وكان  ،باه عبد اهللا أأنوا من أهلها وكان، وبني النجار 

 بين منـى    كان م  ، وهو  في موضع يدعى العقبة   )  ���� (ائل الرسول   والمسلمون األ 
لى ، ثم تلتها بيعة العقبة ووسميت بيعة العقبة األ) ميلين(حو ومكة وبينها وبين مكة ن

 مدينتهم إلى، حين يصل  )  ���� (صار بحماية الرسول    نضمنت تعهد األ  ي ت  الت ةالثاني
اً واحـد )  ���� (وبالمقابل فقد عد الرسول     ،  فسهم  أن ، كما يدافعون عن      والدفاع عنه 

بي  علي بن أ   ) ���� (حوال ، وقد كلف الرسول       ، ويتضامن معهم في جميع األ      منهم
 (ل الرسولالمشركين بقتوذلك لغرض احباط خطط ، بالمبيت في فراشه ) ����(طالب 

 لهجرته  أنطمئنيام ، وقد شعر باإل    ية أ ناثم المدينة   إلىوقد استغرقت رحلته    ) .  ����
وقل ربي أدخلني    ) ((تعالى(  له بذلك بقوله     تعالىذن اهللا    المدينة حين أ   إلىمن مكة   

  )) .اً نصيراًناخرجني مخرج صدٍق واجعل لي من لدنك سلطمدخل صدٍق وأ
  ) ٨٠ية آلسورة اإلسراء ا(
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 الثانيةىل وقبة األو بيعتا الع– يف الطائف نشر اإلسالم
  يثرب اهلجرة إىل–

 

  

  دوات النشاطأ
 سبورة ، مقاالت 

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  الحلولمهارات توليد  -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل
 

  التجريبية الثانية : ا<موعة 
 وذج كمبأمن: الطريقة 

  :هداف النشاط أ
 يكون الطالـب يتوقع بعد نهاية النشاط أن

   : على أنًقادرا
لنشر ) ����(يحدد المدينة التي اختارها الرسول       •

 .دعوته خارج مكة 

 .يسوغ أسباب محأولة نشر الدعوة في الطائف •

يوضح موقف القبائـل العربيـة مـن دعـوة           •
 ) .����(الرسول 

المدينة لنشر  ) ����( اختيار الرسول    ذكر أسباب ي •
 .دعوته 

  .الثانيةيذكر مضامين بيعة العقبة  •

بي ن أ علي ب ) ����( تكليف الرسول    يعلل أسباب  •

 .للمبيت في فراشه ) ����(طالب 

) ����(يحدد المدة التي استغرقتها رحلة الرسول        •
 . المدينة من مكة إلى

لـة المـشركين قتـل      أويبدي اهتماماً نحو مح    •

 ) .����(هللا رسول ا

راءة آية قرأنية اذن اهللا تعـالى فيهـا         يتقن ق  •
  . المدينة لهجرة من مكة إلىابلرسول الكريم ل
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g@Âb’äÛa@ˆîÐäm@paõaŠuZ@@
يقوم الباحث بتحديد خصائص المتعلمين ويأخذ بعين االعتبار عمر المتعلمـين            •

عطـت هـذه    ، وقـد أ   ومستوى النضج والظروف البيئية والحالة االجتماعية       
 المتعلمين لـم يمـروا      أن، فضالً عن    عة العينة   الخصائص مؤشراً جيداً لطبي   

 .دراستهم  بتجربة خالل 

  ، في بداية التجربـة   ) المعرفة المسبقة  (جراء اختبار قبلي  يقوم التدريسي بإ   •
ومن خالل االختبار القبلي يتم تحديد خصائص المتعلمين والوقوف عليهـا           

ـ أ، فضالً عن لالستفادة منها والتأكيد عليها خالل التجربة    ه مـن خـالل   ن
االختبار يتم التعرف على استعداد الطلبة للدرس والتعرف على المـستوى           

، ) للمعرفة المـسبقة  (ومن خالل االختبار القبلي     ،  المعرفي المسبق للطلبة    
 :ظهر ما يأتي 

  .لة نشر الدعوة في الطائف أو محأسبابضعف الطلبة في تحديد  .١
ة مـن دعـوة     قبائل العربي خفاق الطلبة في توضيح موقف ال     إ .٢

 ) . ���� ( الرسول

  .ةالثانيلم يستطع الطلبة تحديد مضامين بيعة العقبة  .٣

       لمدينـة   ل ) ���� ( اختيـار الرسـول      أسبابضعف الطلبة في ذكر      .٤
 .لنشر دعوته 

ئف في بيعتـا     في الطا  اإلسالمنشر  (يقوم المدرس بتحديد موضوع الدرس       •
 ) .  يثربإلى والهجرة ةالثانيلى ووالعقبة األ

اث حدتطور األ الدرس من خالل حديثه عن إلى الطلبة  أنهيئ المدرس أذه  ي •
من للدعوة  آفي البحث عن موطن     )  ���� (قنعت الرسول   ، والتي أ  في مكة   

 تقع  كانت مكة ، و   إلى مدينة الطائف هي أقرب المدن       كانترج مكة ، و   خا



  .................................................... ........الحقــامل
 

١٧٨

ثر رض تتوفر فيها الينابيع والمياه وتك     ميالً من مكة في أ    ) ٦٠(على مسافة   
 .فيها المزارع والبساتين 

 محتـوى   بعد استثارة دافعية الطلبة يشرع المدرس في توضيح ومناقـشة          •
قاء مصحوبة باستجواب هادف تـارة وأسـلوب        لالمادة مستخدماً طريقة اإل   

هداف المختلفة وأ  وفقاً لطبيعة نقاط الدرس       ، أخرىالمناقشة القصيرة تارة    
 .ت السابقة للطلبة  ومستوى النضج العقلي والخبراتعليمية

 أن، ولة نشر الدعوة بالطـائف  أو مح أسبابذكر  يطلب المدرس من الطلبة      •
للروابط الوثيقة التـي     الطائف نظراً    إلى، قد فكر بالذهاب     )  ���� ( الرسول

 .هلها بمكة من النواحي االقتصادية والسياسية والدينية  تربط أكانت

، )  ���� (ة من دعوة الرسول      سؤاالً عن موقف القبائل العربي     يطرح المدرس  •
 عليهم دعواه لم يحصل منهم      ) ���� ( القبائل التي عرض الرسول      أنويتضح  

 بناءك بسبب تكذيب قومه له وتحذيرهم أل       ذل كانربما  ،   مشجعة   إجاباتعلى  
 .هذه القبائل منه 

المدينة لنشر  )  ���� ( اختيار الرسول    أسبابة ذكر   يطلب المدرس من الطلب    •
 ،   اختياره للمدينة بسبب قربها من مكـة       أن إلىالسبب  دعوته وربما يعود    

؛ وذلـك  )  ���� (ة خاصة في نفس الرسول كانفضالً لما لمدينة يثرب من م     
 قـد   كـان  أباه عبد اهللا     أنوا من أهلها و   كان أخوال أبيه من بني النجار       نأل

 .فيها توفي ودفن 

س على  ويحصل المدر لى  و البيعة األ  كانيطلب المدرس من الطلبة تحديد م      •
 كانوهو م ،  وهو موضع يدعى العقبة     ،   كان من الطلبة بتحديد الم    جاباتاإل

 ) .ناميد(بين منى ومكة وبينه وبين مكة 

صار بحمايـة   ن المتمثلة بتعهد األ   ةالثانيلعقبة  يذكر المدرس مضامين بيعة ا     •
  مدينتهم والدفاع عنه كما يدافعون عـن       إلى حين يصل     ، ) ���� (   الرسول
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، ويتضامن معهـم    اً منهم   واحد)  ���� (لمقابل فقد عد الرسول     وبا،  فسهم  أن
 .حوال في جميع األ

 علي بـن    ) ���� ( تكليف الرسول    أسباب يذكروا   أنيطلب المدرس من الطلبة      •
           في فراشه لغرض احبـاط خطـط المـشركين بقتـل            بالميت) ����(بي طالب   أ

 ) . ���� (الرسول 

 ) ���� (ي استغرقتها رحلة الرسول     يطلب المدرس من الطلبة تحديد المدة الت       •
 .يام  أيةأنثم المدينة التي استغرقت إلى

لة المشركين قتـل    أويسمح المدرس للطلبة بالتعبير عن مشاعرهم نحو مح        •
 ) . ���� (الرسول 

)  ���� ( للرسـول    تعالىه و أنية اذن اهللا سبح   أنيطلب منهم االستشهاد بآية قر     •
وقل ربي أدخلنـي مـدخل      (( تعالىلمدينة من قوله     ا إلىالهجرة من مكة    ب

)) .    اً نـصيراً  أنلدنك سـلط  جعل لي من    صدٍق وأخرجني مخرج صدٍق وأ    
  )٨٠ية سورة اإلسراء اآل(

 ����W$��א

  ؛ لـدرس سئلة للطلبة لمعرفـة فهمهـم ل      من اال يقوم المدرس بتوجيه عدد      •
 :كما يأتي ذلك دقائق و) ١٠(لغرض التقويم ولمدة 

  .لنشر دعوته خارج مكة )  ���� (ل المدينة التي اختارها الرسوحدد  .١
  نشر الدعوة في مدينة الطائف ؟أسبابما  .٢

  ؟ةالثانيما مضامين بيعة العقبة  .٣
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 معارك - يف املدينة  ) ���� (تنظيمات الرسول 
 )بدر ، أحد ، اخلندق ( ) ���� (الرسول 

 

  

  دوات النشاطأ
 سبورة ، مقاالت ، خرائط

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل

 

  التجريبية األوىل : ا<موعة 
 وب العصف الذهنيسلأ :الطريقة 

  :هداف النشاط أ
يتوقع بعد نهاية النشاط أن يكون الطالـب 

  - :ًقادرا على أن
بالمؤاخــاة بــين ) ����(يعلــل قيــام الرســول  •

 .صار المهاجرين واألن

 .مسجد قباء ) ����(لرسول يسوغ تأسيس ا •

فـي  ) ����(عمال التي قام بها الرسـول       يعدد األ  •
 .لى بالمدينة االشهر األو

 .س والخزرج ألو العداء بين ايذكر أسباب •

) ����(يوضح مضمون الصحيفة بين الرسـول        •

 .صار واليهود نوبين المهاجرين واأل

 . غزوة بدر إلى) ����(يذكر يوم خروج الرسول  •

 .عركة الخندق يرسم مخططاً توضيحياً لم •

 .يحدد نتائج غزوة بدر  •

 .أحد خسارة المسلمين في معركة أسبابيسوغ  •

تصار المسلمين في بدر    أنيتحدث بحماس عن     •
 .الكبرى 

 .يحدد على الخريطة موقع غزوة بدر الكبرى  •

يذكر عدد المسلمين الذين شاركوا في معركـة         •
  .الخندق 
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  :هني سلوب العصف الذأخطوات  وفقاً لاآلتيةيقوم التدريسي باإلجراءات 

 في المدينة ومنهـا     ) ���� ( التنظيمات التي قام بها الرسول       أهميلقي مقدمة عن     •
طار مـن التقـوى وعبـادة اهللا        ي إ هلها ف ن بين أ  أوإشاعة الحب والسالم والتع   

لى الـدعوة لاللتـزام بهـذه القـيم         قد عمل ع  )  ���� ( الرسول   أنو،  )تعالى(
 بعد وصوله للمدينة    ) ���� (ل ما تحدث به الرسول      أو أن، فقد روي    شاعتها  وإ

وصلّوا رحام  ، وصلوا األ  طعموا الطعام   ، وأ فشوا السالم   يا أيها الناس أ   ((قوله  
 )) . الجنة بسالمبالليل والناس نيام تدخلوا

المتمثلة بتحديـد المـشكلة ومناقـشتها       ) لىوالخطوة األ (يعرض المدرس    •
 :وذلك عبر ثالث مراحل وهي ) موضوع الجلسة(

- @@þa@ò�ÜyŠ½aëµ :   في المدينة  )  ���� (تنظيمات الرسول   ) موضوع الجلسة (المشكلة
  ) ، الخندقأحدبدر ،  () ���� ( معارك الرسول ،
- @@òÜyŠ½aîãbrÛaò :  اركين حـول  يقوم التدريسي بمناقـشة المـش  : مناقشة المشكلة

  .عطاء مقدمة نظرية مناسبة موضوع الجلسة إل
- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a : تي ى النحو اآلإعادة صياغة المشكلة عل:  

        ك التي خاضها الرسول    زوات والمعار في المدينة والغ  )  ���� (تنظيمات الرسول   
       رس المـشكلة مـن خـالل       ثـم يطـرح المـد     )  ، الخندق  أحدبدر ،    () ���� (

   :اآلتيةاألسئلة 
  مسجد قباء ؟)  ���� ( تأسيس الرسول أسبابما  .١
 صار ؟نلمهاجرين واألبين ابالمؤاخاة )  ���� ( قيام الرسول أسبابما  .٢

 لى بالمدينة ؟و في األشهر األ) ���� (عمال التي قام بها الرسول ما األ .٣

 س والخزرج ؟و العداء بين األأسبابما  .٤

 صار واليهود ؟ن والمهاجرين واأل) ���� (ما مضمون الصحيفة بين الرسول  .٥



  .................................................... ........الحقــامل
 

١٨٢

 .اذكر نتائج غزوة بدر  .٦

  ؟أحد خسارة المسلمين في معركة أسبابما  .٧

  سلمين المقاتلين الذين شاركوا في معركة الخندق ؟ما عدد الم .٨
   :اآلتيةالمتمثلة بالمراحل الثالث ) ةالثانيالخطوة (يعرض المدرس  •

- þa@òÜyŠ½aëµ : اآلتيةإلجراءات وتتضمن ا :   
  . ثالث مجموعات إلىتوزيع الطلبة في الصف . ١
  ) .ج(وعة  طالب للمجميةأنثمو) أ ، ب( طالب للمجموعتين سبعةاختيار . ٢
  . ليكون كل منهم رئيس مجموعة ثالثة طالباختيار . ٣
- @@@ò�ÜyŠ½a@�îãbrÛaò : ذ يقوم رئيس المجموعة     جو االبداع والعصف الذهني ، إ      تهيئة

اً ذلـك بحـسب      موضح فكارة العمل وسلوك أفراد المجموعة لتقديم األ      بشرح كيفي 
   :اآلتيةوالمبادئ  القواعد 

  . غرابتها أو صوابها أون خطأها ك بغض النظر عأفكاراعرض . ١
  . تعترض عليها أو اآلخرين أفكارال تنتقد . ٢
  .ل االختصار ما استطعت أوال تسهب في الكالم وح. ٣
  . تطورها أو تستنتج منها أن اآلخرين بأفكاريمكنك االستفادة من . ٤
  .استمع لتعليمات رئيس الجلسة ونفذها . ٥
  .ك أفكار أعط فرصة لمقرر الجلسة لتدوين. ٦
- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a :  وتضم:  
   .فكارتعيين مقرر للجلسة ليدون األ. ١
  .هم أفكارلب من المشاركين عدم البدء بعرض يط. ٢
  .هم إجاباتلكل مجموعة قسم يسجل عليه ، قسام ثة أ ثالإلىتقسيم السبورة . ٣
  .ركين مام المشا متسلسلة على السبورة أفكاريقدم مقرر الجلسة بكتابة األ. ٤
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       فكـار  معـين األ   أنذا مـا الحـظ      إ،  م رئيس الجلسة بتحضير المشاركين      يقو. ٥
  .ينضب  بدأ
 إجابـات يل  لكـل مجموعـة بتـسج     ،   الطلبة ويقوم مقرر الجلسة      إجاباتتبدأ عملية   . ٦

  .مجموعته 
 حول المشكلة ثم تبـدأ      جاباتتهاء تقديم اإل  أن يعلن المدرس    جاباتبعد اكتمال اإل  . ٧

  .قرارها  المسجلة بعد تعديلها وإفكارة لأل الموازنة والمناقشة للصيغة النهائيعملية
  : ساس غرض المنافسة بين المجموعات على أ لفكار واألجاباتتحسب اإل. ٨
ـ            فكار عدد األ  -أ ة وبـين   غير المكررة والمتشابهة عند كـل مجموعـة مـن جه

   .أخرى من جهة خرىالمجموعات األ
      ة من جهـة وبـين المجموعـات مـن          دة عند كل مجموع    الجدي فكار عدد األ  -ب

   .أخرىجهة 
íìÔnÛa���@á@Z@@

  تهاء من العرض يوجه المدرس عدداً من االسئلة للطلبة لمعرفة فهمهـم ن بعد األ-أ
  :كما يأتي ذلك و، دقائق ) ١٠(واستيعابهم للدرس لغرض التقويم ولمدة 

  صار ؟نن المهاجرين واأل بالمؤاخاة بي) ���� ( قيام الرسول أسبابما . ١
  .لى بالمدينة و في األشهر األ) ���� (عمال التي قام بها الرسول اذكر األ. ٢
  .صار واليهود ن والمهاجرين واأل) ���� (وضح مضمون الصحيفة بين الرسول . ٣
  .س والخزرج و العداء بين األأسبابحدد . ٤
  ؟ أحد خسارة المسلمين في معركة أسبابما . ٥
  :تي لموضوع بشكل مختصر وعلى النحو اآلس ملخصاً ل يقدم المدر-ب

 ، ومنهـا    في المدينـة  )  ���� ( التنظيمات التي قام بها الرسول       أهميبين المدرس   
ه أنسـبح  (اهللا  طار من التقوى وعبادة     ن بين أهلها في إ    أوشاعة الحب والسالم والتع   إ
س مسجد قباء    لتأسي ) ���� ( التي دعت الرسول     سباب ، ثم يذكر المدرس األ     ) تعالىو
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ل أوسلمين يجتمعون فيه للتد   يجاد مركز عام للم   ، وإ داء فريضة الصالة فيه     المتمثلة بأ 
 قـد آخـى بـين       ) ���� ( الرسول   أنالعامة ، ثم يوضح المدرس للطلبة       مور  في األ 

حشة الغربة ويؤنسهم من مفارقـة       ليذهب عنهم و   ،صارنين واأل صحابه من المهاجر  أ
   .ابعضضهم األهل والعشيرة ويشد أزر بع

لى فـي   و في األشهر األ   ) ���� (عمال التي قام بها الرسول       األ إلىكما يتطرق   
س والخزرج ، تأسيس مسجد قباء ، بناء مسجد         و ومنها إزالة العداء بين األ     ،المدينة

،  الصحيفة نعألس والخزرج وإ  و والمؤاخاة بين األ   ) ���� (المدينة ومساكن الرسول    
سـعد بـن     أ أنس والخزرج وذلك بسبب     وين األ  العداء ب  أسبابثم يوضح المدرس    

س فـي   و عمر بن عوف مـن األ      أبناء أحد الخزرج قد قتل     أبناء أحدة وهو   زرار
صار ن كتاباً بين المهاجرين واأل    كانتة   الصحيف أنحرب بعاث ، ويوضح المدرس      

 وشـرط لهـم   ،  مـوالهم   ليهود وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأ        وا
 هو يوم خروج    رمضانثنين من شهر     يوم اإل  أن ، ثم يذكر المدرس      واشترط عليهم 

 نتائج هذه المعركة المتمثلة بالحصول      أهم ، ويذكر     غزوة بدر  إلى ) ���� (الرسول  
 من نتائج المعركـة     كانتصاره في بدر ، و    أنعلى مركز سياسي قوي للرسول بعد       

، تصارنأت من هذا األ   فال التي تولت معالجة القضايا التي نش      ناأليضاً نزول سورة    أ
 أحـد  خسارة المسلمين في معركة أسباب مسألة الغنائم واالسرى ، كما يوضح      منها

وا يحمون ظهور المسلمين فوق الجبل مـن        كانوهو عدم التزام سرية الرماة الذين       
وبذلك اختلت  ،  لتهم المشاركة في جني ثمار النصر       واالتفاف المشركين حولهم ومح   

ة ، مما ساعد المشركين على القيام بحركة التفاف سريعة من           خطة المسلمين الحربي  
 الرماة ومحاصرة المسلمين ، ويذكر لهم عدد المسلمين الذين          مواقعخالل االستيالء   

  . مقاتل آالف عددهم ثالثة كانقاتلوا في معركة الخندق و
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 معارك - يف املدينة  ) ���� (تنظيمات الرسول 
 )بدر ، أحد ، اخلندق ( ) ���� (الرسول 

 

  

  دوات النشاطأ
 سبورة ، مقاالت ، خرائط

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل

 

  :لنشاط هداف اأ
يتوقع بعد نهاية النشاط أن يكون الطالـب 

  - :ًقادرا على أن
 بــين بالمؤاخــاة) ����(يعلــل قيــام الرســول  •

 .صار واألنالمهاجرين 

 .مسجد قباء ) ����(يسوغ تأسيس الرسول  •

فـي  ) ����(عمال التي قام بها الرسـول       يعدد األ  •
 .لى بالمدينة األشهر األو

 .س والخزرج يذكر أسباب العداء بين األو •

) ����(يوضح مضمون الصحيفة بين الرسـول        •
 .صار واليهود وبين المهاجرين واألن

 .بدر إلى غزوة ) ����(يذكر يوم خروج الرسول  •

 .يرسم مخططاً توضيحياً لمعركة الخندق  •

 .يحدد نتائج غزوة بدر  •

  .أحد خسارة المسلمين في معركة أسبابيسوغ  •

تصار المسلمين في بدر    أنيتحدث بحماس عن     •
 .الكبرى 

 .حدد على الخريطة موقع غزوة بدر الكبرى ي •

يذكر عدد المسلمين الذين شاركوا في معركـة         •
  .الخندق 

 

  التجريبية الثانية : ا<موعة 
 وذج كمبأمن: الطريقة 
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ويأخذ بعين االعتبـار عمـر      ،   بتحديد خصائص المتعلمين     يقوم التدريسي  •

، وقـد   المتعلمين ومستوى النضج والظروف البيئية والحالة االجتماعيـة         
متعلمين  الأن، فضالً عن عطت هذه الخصائص مؤشراً جيداً لطبيعة العينة   أ
 .دراستهم خالل م يمروا بتجربة ل

، في بداية التجربـة     ) المعرفة المسبقة (جراء اختبار قبلي    يقوم التدريسي بإ   •
ومن خالل االختبار القبلي يتم تحديد خصائص المتعلمين والوقوف عليهـا           

ـ ، فضالً عن لالستفادة منها والتأكيد عليها خالل التجربة    ه مـن خـالل   أن
ستعداد الطلبة للدرس والتعرف على المـستوى       االختبار يتم التعرف على ا    

، ) للمعرفة المـسبقة  (ومن خالل االختبار القبلي     ،  المعرفي المسبق للطلبة    
 :ظهر ما يأتي 

 بالمؤاخـاة بـين     ) ���� (خفاق الطلبة في تعليل قيـام الرسـول         إ .١
  .صار نالمهاجرين واأل

 .س والخزرج و العداء بين األأسباب يستطع الطلبة ذكر لم .٢

 وبـين   ) ���� (عرفتهم مضمون الـصحيفة بـين الرسـول         عدم م  .٣
 .صار واليهود نالمهاجرين واأل

  .عدم مقدرتهم على صياغة نتائج غزوة بدر  .٤
في المدينة  )  ���� (تنظيمات الرسول   (يقوم المدرس بتحديد موضوع الدرس       •

  .)) الخندق- أحد –بدر ) ( ���� ( معارك الرسول –

 أهـم عـن   من خـالل حديثـه       ، الدرس   إلى الطلبة   أنيهيئ المدرس اذه   •
، ومنها إشاعة الحـب     في المدينة   )  ���� (التنظيمات التي قام بها الرسول      

  . )تعالى( طار من التقوى وعبادة اهللا ن بين أهلها في إأووالسالم والتع
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بعد استثارة دافعية الطلبة يشرع المدرس في توضيح ومناقـشة محتـوى             •
باستجواب هادف تارة وأسـلوب     قاء مصحوبة   ل، مستخدماً طريقة اإل   المادة

اً لطبيعة نقاط الدرس المختلفة وأهداف       وفق  ، أخرىالمناقشة القصيرة تارة    
 . ومستوى النضج العقلي والخبرات التعليمية السابقة للطلبة تدريسيه

لتأسيس )  ���� ( التي دعت الرسول     سباباأليطلب المدرس من الطلبة ذكر       •
 من الطلبة المتمثلة جاباتس على اإل، ويحصل المدرمسجد قباء في المدينة     

ل أولمسلمين يجتمعون فيه للتد   يجاد مركز عام ل   بأداء فريضة الصالة فيه وإ    
ويحل محل المنتديات   )  ���� (مورهم العامة وسماع توجيهات الرسول      في أ 

  .القبلية الضيقة 
 قد آخى بـين أصـحابه مـن         ) ���� ( الرسول   أنيوضح المدرس للطلبة     •

حشة الغربة ويؤنسهم مـن مفارقـة        ليذهب عنهم و    ؛ صارنالمهاجرين واأل 
  .اًزر بعضهم بعضاألهل والعشيرة ويشد أ

 فـي  ) ���� (عمال التي قام بها الرسـول  يطلب المدرس من الطلبة ذكر األ  •
 : لى في المدينة والمتمثلة وشهر األاأل

   . ، والمؤاخاة بينهماس والخزرجوزالة العداء بين األإ -
 ) . ���� (تأسيس مسجد المدينة ومساكن الرسول  -

 .  الصحيفة نعالإ -

، والسبب هو   س والخزرج   و العداء بين األ   أسبابيسأل المدرس الطلبة عن      •
 عمر بن عوف    أبناء أحد الخزرج قد قتل     أبناء أحدسعد بن زراره وهو      أ أن

 .س في حرب بعاث ومن األ

ة التي تعد كتاباً بين      يذكروا مضمون الصحيف   أنيطلب المدرس من الطلبة      •
ليهود وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم        صار وا نالمهاجرين واأل 

 .وشرط لهم واشترط عليهم ، موالهم وأ
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 غـزوة   إلـى )  ���� (يطلب المدرس من الطلبة تحديد يوم خروج الرسول          •
  .رمضانثنين من شهر اإله في يوم أن الطلبة أحدويجيب ، بدر

 : نتائج معركة بدر المتمثلة بـ أهمبة عن يسأل المدرس الطل •

  .تصاره في بدر أنبعد )  ���� (الحصول على مركز سياسي قوي للرسول  -
فال التي تولت   نتصار المسلمين في بدر مناسبة لنزول سورة األ       ن أل كان -

          مثـل مـسألة    ،  تـصار   نمعالجة القضايا التي نـشأت مـن هـذا األ         
 .سرى غنائم واألال

 ويجيـب   أحد خسارة المسلمين في معركة      أسباب من الطلبة    يطلب المدرس  •
 سبب خسارة المسلمين هو عدم التزام سرية الرمـاة الـذين      أن الطلبة ب  أحد

وا يحمون ظهور المسلمين فوق الجبل من التفاف المشركين حولهم    كانالذين  
لتهم المشاركة في جني ثمار النصر وبذلك اختلت خطـة المـسلمين          أوومح

مما ساعد المشركين على القيام بحركة التفاف سريعة من خالل          ؛  الحربية  
 .االستيالء على مواضع الرماة ومحاصرة المسلمين 

يسأل المدرس الطلبة عن عدد المسلمين الذين شاركوا في معركة الخندق ،             •
 .الف مقاتل ثالثة آ عددهم كانو

 Wא����$��
فهمهم للدرس لغرض   يقوم المدرس بتوجيه عدد من االسئلة للطلبة لمعرفة          •

 :كما يأتي ذلك و، دقائق ) ١٠(التقويم ولمدة 

   مسجد قباء ؟) ���� ( تأسيس الرسول أسبابما  .١
 صار ؟نبالمؤاخاة بين المهاجرين واأل)  ���� ( قيام الرسول أسبابما  .٢

 صار واليهود ؟نما مضمون الصحيفة بين المهاجرين واأل .٣

  ؟أحد خسارة المسلمين في معركة أسبابما  .٤

 .نتائج غزوة بدر اذكر  .٥

 ؟ما عدد المسلمين الذين قاتلوا في معركة الخندق  .٦
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صلح احلديبية ، مؤتة ، فتح مكة ، حنني ، تبوك ، 
 ووفاته )����(عام الوفود ، حجة الوداع ، مرض الرسول

 

  

  دوات النشاطأ
 ، خرائطسبورة ، مقاالت 

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (ات التفكير مهار -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل

 

  التجريبية األوىل : ا<موعة 
 سلوب العصف الذهنيأ :الطريقة 

  :أهداف النشاط 
يتوقــع بعــد نهايــة النــشاط أن يكــون الطالــب 

  :ًقادرا على أن 
ح عموم المـسلمين لـصلح      يبين سبب عدم ارتيا    •

 .الحديبية 

يحدد أبرز المعترضين على صلح الحديبيـة مـن          •

 .المسلمين 

وقـريش  ) ����(يحدد مكسب الهدنة بين الرسـول        •
 .بموجب صلح الحديبية 

 .يعدد قادة معركة مؤتة  •

عتاب بن أسيد بن ) ����(يعلل أسباب اختيار الرسول  •

 .أبي العيس والياً على مكة بعد فتحها

سائل الضغط التي استخدمها الرسـول      يذكر أهم و   •
 .في معركة حنين ) ����(

 )����(يذكر آخر حملة عسكرية يقودها الرسول  •

 .يحدد مفهوم عام الوفود  •

 .يحدد السنة التي أطلق عليها عام الوفود  •

 .يعلل أسباب تسمية حجة الرسول بحجة الوداع •

بحجـة  ) ����(يذكر السنة التي قام فيهـا الرسـول          •
 .الوداع 

 ) .����(فاة الرسول يذكر سنة و •

يبدى رأيه نحو معاملة المسلمين للمشركين بعـد         •
 .فتح مكة 

) ����(يحاكي المدرس في شرح سياسـة الرسـول          •
  .تجاه المسيحيين واليهود في دفع الجزية
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  :هني  وفقاً السلوب العصف الذيقوم التدريسي باإلجراءات اآلتية

 صلح الحديبية يعني االتفـاق مـع        أنو،  ه  أسبابمقدمة عن صلح الحيبية و     •
شـير   صلح الحديبية بمثابة فتح كما أ كانقريش بعقد هدنة بعدم االقتتال ، و      

    . )) ا فتحنا لك فتحاً مبيناًأن (( )تعالى(  الكريم بقوله القرآن  في ذلكإلى
 )٣٨ية سورة الفتح اآل(

المتمثلة بتحديـد المـشكلة ومناقـشتها       ) لىو األ الخطوة(يعرض المدرس    •
 :وهي ، وذلك عبر ثالث مراحل ) موضوع الجلسة(

- @þa@òÜyŠ½aëµ :   صلح الحديبية ، مؤتة ، فتح مكـة ،         ) موضوع الجلسة (المشكلة
  .ووفاته )  ���� (حنين ، تبوك ، عام الوفود ، حجة الوداع ، مرض الرسول 

- @@òÜyŠ½aîãbrÛaò : ـ : شكلة مناقشة الم شة المـشاركين حـول   يقوم التدريسي بمناق
  .عطاء مقدمة نظرية مناسبة موضوع الجلسة إل

- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a : تي اآلعادة صياغة المشكلة على النحو إ:  
 حجة الوداع   - عام الوفود    -صلح الحديبية  ومؤتة و فتح مكة و حنين وتبوك           

  .ووفاته )  ���� ( مرض الرسول -
   :اآلتيةسئلة لة من خالل األيطرح المدرس المشك

  ما سبب عدم ارتياح عموم المسلمين لصلح الحديبية ؟ .١
 برز المعترضين على صلح الحديبية من المسلمين ؟أمن  .٢

 من قادة معركة مؤتة ؟ .٣

 في معركة حنين ؟)  ���� ( وسائل الضغط التي استحدثها الرسول أهمما  .٤

  ؟قبل وفاته)  ���� (خر حملة عسكرية يقودها الرسول آما  .٥

 ما مفهوم عام الوفود ؟ .٦

 بحجة الوداع؟)  ���� ( تسمية حجة الرسول أسبابما  .٧
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 ؟)  ���� (ما السنة التي توفي فيها الرسول  .٨

   :اآلتيةالمتمثلة بالمراحل الثالث ) ةالثانيالخطوة (يعرض المدرس  •
- üa@òÜyŠ½aëµ :  اآلتيةوتتضمن االجراءات :   
  .ات  ثالث مجموعإلىتوزيع الطلبة في الصف . ١
  ) .ج( طالب للمجموعة ثمانيةو) أ ، ب( طالب للمجموعتين سبعةاختيار . ٢
  . ليكون كل منهم رئيس مجموعة  ؛ثالثة طالباختيار . ٣
- @@@ò�ÜyŠ½a@�îãbrÛaò : لمجموعة ذ يقوم رئيس ا    جو اإلبداع والعصف الذهني ، إ      تهيئة

 ذلـك بحـسب      موضحاً فكاربشرح كيفية العمل وسلوك أفراد المجموعة لتقديم األ       
   :اآلتيةالقواعد والمبادئ 

  . غرابتها أو صوابها أوك بغض النظر عن خطأها أفكاراعرض . ١
  . تعترض عليها أوخرين  اآلأفكارال تنتقد . ٢
  .ل االختصار ما استطعت أوال تسهب في الكالم وح. ٣
  . تطورها أو تستنتج منها أنخرين ب اآلأفكاريمكنك االستفادة من . ٤
  .ع لتعليمات رئيس الجلسة ونفذها استم. ٥
  .ك أفكارأعط فرصة لمقرر الجلسة لتدوين . ٦
- @ášmë@òrÛbrÛa@òÜyŠ½aZ@@
   .فكارتعيين مقرر للجلسة ليدون األ. ١
  .هم أفكارلب من المشاركين عدم البدء بعرض يط. ٢
  .هم إجاباتقسام لكل مجموعة قسم يسجل عليه  ثالثة أإلىتقسيم السبورة . ٣
  .مام المشاركين  متسلسلة على السبورة أفكارم مقرر الجلسة بكتابة األيقد. ٤
       فكـار  معـين األ   أنذا مـا الحـظ      ، إ يقوم رئيس الجلسة بتحضير المشاركين      . ٥
  .ينضب  بدأ



  .................................................... ........الحقــامل
 

١٩٦

         مقـرر الجلـسة لكـل مجموعـة بتـسجيل            الطلبة ويقـوم   إجاباتتبدأ عملية   . ٦
   .مجموعتهإجابات 

 حول المشكلة ثم تبـدأ      جاباتتهاء تقديم اإل  أن يعلن المدرس    جاباتبعد اكتمال اإل  . ٧
  .قرارها فكار المسجلة بعد تعديلها وإعملية الموازنة والمناقشة للصيغة النهائية لأل

  : ساس غرض المنافسة بين المجموعات على أ لفكار واألجاباتتحسب اإل. ٨
ـ        فكار عدد األ  -أ ة مـن جهـة وبـين        غير المكررة والمتشابهة عند كـل مجموع

   .أخرى من جهة خرىالمجموعات األ
           الجديدة عند كل مجموعة من جهـة وبـين المجموعـات مـن              فكار عدد األ  -ب

   .أخرىجهة 
��Wא����$�� �

سئلة للطلبة لمعرفة فهمهـم    ن العرض يوجه المدرس عدداً من األ      تهاء م ن بعد األ  -أ
  :كما يأتي ذلك قائق ود) ١٠(واستيعابهم للدرس لغرض التقويم ولمدة 

  ما سبب عدم ارتياح عموم المسلمين لصلح الحديبية ؟. ١
  في معركة حنين ؟)  ���� ( وسائل الضغط التي استخدمها الرسول أهمما . ٢
  ما مفهوم عام الوفود ؟. ٣
  ؟)  ���� (ما السنة التي توفي فيها الرسول . ٤
  :تي النحو اآلعلى ذلك و،  يقدم المدرس ملخصاً للموضوع بشكل مختصر -ب

  ،  صلح الحديبيـة   أنويبين للطلبة   ،  ه  أسبابيستعرض المدرس صلح الحديبية و    
 كما   ،  صلح الحديبية بمثابة فتح    أن و  ، هو اتفاق مع قريش بعقد هدنة بعدم االقتتال       

سورة الفـتح   )) (ك فتحاً مبيناً  ا فتحنا ل  أن ((تعالى الكريم بقوله    القرآن ذلك   إلىيشير  
ـ أل؛  وم المسلمين لم يرتاحوا لصلح الحديبيـة         عم أنو) ٣٨ية  اآل ه فـوت علـى     ن

بـرز   مـن أ   أنداء العمرة في ذلك العـام ، و        مكة وأ  إلىالمسلمين فرصة الدخول    
 أهـم  إلـى ويشير المدرس   ) �(المعترضين على صلح الحديبية عمر بن الخطاب        
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هو رفع الحصار االقتصادي الـذي فرضـه        و،  المكسب حققته قريش من الصلح      
برز قـادة معركـة      أ إلىثم يشير المدرس    ،   بالد الشام    إلىمون على تجارتها    المسل
بي طالب ، عبد اهللا بن رواحة ، وخالد بن    زيد بن حارثة ، جعفر بن أ      (وهم    ، مؤتة
بي العيس واليـاً علـى      قد اختار عتاب بن أسيد بن أ       ) ���� ( الرسول   أنو،  ) الوليد

ه ينتمـي   أنسالم وبخاصة   اجتذابهم لإل مكة بعد فتحها بدافع تأليف قلوب أهل مكة و        
  . بيدها الزعامة في مكة كانتمية القوية التي  أسرة بني أإلى

)  ���� ( ستخدمها الرسول غط والهجوم التي إ   برز وسائل الض   أ أنويذكر المدرس   
أهل الطائف على   في معركة حنين هي المنجنيق في رمي الحصون وتحريض رقيق           

خـر حملـة    بوك هي آ   ت غزوة أنعلى حريتهم ، و   سيادهم لقاء الحصول    الهرب من أ  
  .قبل وفاته )  ���� (يقوم بها الرسول 

 هذا العام هو العام الذي توافرت فيه        أنويعرف المدرس عام الوفود للطلبة بقوله       
) ٩( فـي سـنة      اإلسـالم  إلى المدينة لمبايعة الرسول والدخول      إلىالقبائل العربية   

 قد ودع فيها    ) ���� ( الرسول   ن أل  ؛ هذا االسم ما حجة الوداع فقد سميت ب      ، أ  للهجرة
ما وفاة  خيرة في السنة العاشرة للهجرة ، أ      لى واال و حجته األ  كانت و ،مته قبل وفاته  أ

للهجـرة  ) ١١(ل سـنة    وربيع األ ) ١٢(ثنين في    يوم اإل  كانتفقد  )  ���� (الرسول  
  .عام ) ٦٣(م عن عمر ناهز ٦٣٢الموافق لسنة 
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صلح احلديبية ، مؤتة ، فتح مكة ، حنني ، تبوك ، 
 ووفاته )����(عام الوفود ، حجة الوداع ، مرض الرسول

 

  

  دوات النشاطأ
 سبورة ، مقاالت ، خرائط

   ينميه النشاطما
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل
 

  التجريبية الثانية : ا<موعة 
 وذج كمبأمن: الطريقة 

  :أهداف النشاط 
يتوقــع بعــد نهايــة النــشاط أن يكــون الطالــب 

  : على أن ًقادرا
يبين سبب عدم ارتياح عموم المـسلمين لـصلح          •

 .الحديبية 

يحدد أبرز المعترضين على صلح الحديبيـة مـن          •
 .المسلمين 

وقـريش  ) ����(يحدد مكسب الهدنة بين الرسـول        •
 .بموجب صلح الحديبية 

 .يعدد قادة معركة مؤتة  •

عتاب بن أسيد بن ) ����(يعلل أسباب اختيار الرسول  •
 .على مكة بعد فتحهاأبي العيس والياً 

يذكر أهم وسائل الضغط التي استخدمها الرسـول         •
 .في معركة حنين ) ����(

 )����(يذكر آخر حملة عسكرية يقودها الرسول  •

 .يحدد مفهوم عام الوفود  •

 .يحدد السنة التي اطلق عليها عام الوفود  •

 .يعلل أسباب تسمية حجة الرسول بحجة الوداع •

بحجـة  ) ���� (يذكر السنة التي قام فيهـا الرسـول        •

 .الوداع 

 ) .����(يذكر سنة وفاة الرسول  •

يبدى نحو معاملة المسلمين للمشركين بعـد فـتح          •

 .مكة 

) ����(يحاكي المدرس في شرح سياسـة الرسـول          •

  . تجاه المسيحيين واليهود في دفع الجزية
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 ويأخذ بعـين االعتبـار عمـر      ،  بتحديد خصائص المتعلمين   يقوم المدرس  •

، وقـد   المتعلمين ومستوى النضج والظروف البيئية والحالة االجتماعيـة         
ين  المتعلمأنفضالً عن ، عطت هذه الخصائص مؤشراً جيداً لطبيعة العينة   أ

 . لم يمروا بتجربة خالل دراستهم

في بدايـة التجربـة     ) المعرفة المسبقة (جراء اختبار قبلي    يقوم التدريسي بإ   •
ومن خالل االختبار القبلي يتم تحديد خصائص المتعلمين والوقوف عليهـا           

ـ فضالً عن ، لالستفادة منها والتأكيد عليها خالل التجربة    ه مـن خـالل   أن
ختبار يتم التعرف على استعداد الطلبة للدرس والتعرف على المـستوى           اال

) للمعرفـة المـسبقة   (ومن خالل االختبار القبلي     ،  المعرفي المسبق للطلبة    
 :ظهر ما يأتي 

 . سبب عدم ارتياح المسلمين لصلح الحديبية أنضعف الطلبة في بي .١

      يبيـة  برز المعترضـين علـى صـلح الحد       عدم قدرة الطلبة على تحديد أ      .٢
 .من المسلمين 

 . قادة معركة مؤتة لم يستطع الطلبة تحديد .٣

صلح الحديبية ومعركة مؤتة وفـتح      (يقوم المدرس بتحديد موضوع الدرس       •
            مـرض الرسـول     – حجة الـوداع     – عام الوفود    – تبوك   – حنين   –مكة  

 ) .ووفاته)  ���� (

صلح الحديبية  يثه عن    الدرس من خالل حد    إلى الطلبة   ناذهيهيئ المدرس أ   •
 هذا الصلح يعني االتفاق مع قريش بعقد هدنة وعدم االقتتال ،            أنها و أسبابو
 الكريم بقولـه  القرآن ذلك في  إلىشير   صلح الحديبية بمثابة فتح كما أ      كانو

 ) ٣٨سورة الفتح االية )) . (ا فتحنا لك فتحاً مبيناًنإ ((تعالى
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يشرع المدرس في توضيح ومناقـشة      واستثارة دافعية الطلبة    يقوم المدرس ب   •
قاء مصحوبة باستجواب هـادف تـارة       ل، مستخدماً طريقة اإل   محتوى المادة   

اً لطبيعة نقاط الـدرس المختلفـة        وفق أخرىسلوب المناقشة القصيرة تارة     وأ
 .هداف تدريسية ومستوى النضج العقلي والخبرات التعليمية السابقة للطلبة وأ

، ياح عموم المسلمين لصلح الحديبية عدم ارتسببيطلب المدرس من الطلبة   •
داء  مكـة أل إلىه فوت على المسلمين فرصة الدخول   ن الطلبة أل  أحدويجيب  

، وتضمن بعض الشروط التي بدت لهم غير متكافئة     ،  العمرة في ذلك العام     
في الوقت  ،   من غير اذن وليه      همات قريش من أ   إلى يعيدوا   أنمثل تعهدهم ب  

 .تاها من المسلمين ش بإعادة من أالذي ال تلتزم قري

  ،  المعترضين على صلح الحديبية    أهم يذكروا   أنيطلب المدرس من الطلبة      •
 .برز المعترضين  من أكان) �( عمر بن الخطاب أن إلىويشير الطلبة 

وقـريش مـن    )  ���� (يطرح المدرس سؤاالً عن مكسب الهدنة بين الرسول          •
دي الذي فرضه المـسلمون علـى    وهو رفع الحصار االقتصا   ،  صلح الحديبية   

 أنمام العرب بمظهر القوي الذي اسـتطاع         بالد الشام وظهورها أ    إلىتجارتها  
حزن عامة المسلمين وجعلهـم     منع المسلمين من دخول مكة وهو األمر الذي أ        ي

 .يعارضون صلح الحديبية 

، زيد بن حارثـة     : يطلب المدرس من الطلبة ذكر قادة معركة مؤتة وهم           •
 .بي طالب وعبد اهللا بن رواحه وخالد بن الوليد  أوجعفر بن

 لعتاب بن أسيد    ) ���� (يطلب المدرس من الطلبة ذكر سبب اختيار الرسول          •
سبب فـي    ال أن الطلبة   أحدبي العيس والياً على مكة بعد فتحها ويجيب         بن أ 
 أسرة  إلىه ينتمي   أنسالم وبخاصة   تأليف قلوب أهل مكة واجتذابهم لإل     ذلك  

 . بيدها الزعامة في مكة كانت التي مية القويةأ
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 والهجوم التي استخدمها الرسول      وسائل الضغط  أهميوضح المدرس للطلبة     •
جنيق في رمي الحـصون     وهي استخدامه للمن  ،  ) حنين(في معركة   )  ���� (

   سـيادهم لقـاء الحـصول      وتحريض رقيق أهل الطائف على الهرب من أ       
 .على حريتهم 

)  ���� (خر حملة عسكرية يقودها الرسول      آيطلب المدرس من الطلبة ذكر       •
 .ها حملة تبوك أن الطلبة بأحدقبل وفاته ، ويجيب 

ـ  الطلبة   أحدويجيب  ،   الطلبة عن مفهوم عام الوفود       أحديسأل المدرس    •  أنب
 المدينة لمبايعـة  إلىهو العام الذي توافدت فيه القبائل العربية   ،  عام الوفود   
            كــان عــام الوفــود أنو،  اإلســالم إلــىوالــدخول )  ���� (الرســول 

 .للهجرة ) ٩( سنة

وهي الـسنة العاشـرة     ،   الطلبة تحديد حجة الوداع      أحديطلب المدرس من     •
مته  قد ودع فيها أ    ) ���� ( الرسول   نأل؛  وقد سميت بحجة الوداع     ،  للهجرة  

 .خيرة لى واألو حجته األكانت ف ،قبل وفاته

، إذ )  ���� (ي توفي فيه الرسـول  يطلب المدرس من الطلبة تحديد العام الذ     •
للهجرة الموافقة لـسنة    ) ١١(ل سنة   وربيع األ ) ١٢(ثنين في   توفي يوم اإل  

 . سنة ٦٣عن عمر ناهز ،  ٦٣٢

 Wא����$��

  ؛ سئلة للطلبة لمعرفـة فهمهـم للـدرس       من األ يقوم المدرس بتوجيه عدد      •
 :كما يأتي ذلك  و ،دقائق) ١٠(لغرض التقويم ولمدة 

  ياح عموم المسلمين لصلح الحديبية ؟ما سبب عدم ارت .١
 من قادة معركة مؤتة ؟ .٢

 ما مفهوم عام الوفود ؟ .٣

 ؟ )  ���� (ما السنة التي توفي فيها الرسول  .٤
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 القضاء عليها ، –ها أسباب الردة –) �(بيعة ابو بكر 
  حروب التحرير يف العراق وبالد الشام

 

  

  دوات النشاطأ
 ، خرائطسبورة ، مقاالت 

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل

 

  يبية األوىل التجر: ا<موعة 
 سلوب العصف الذهنيأ :الطريقة 

  :أهداف النشاط 
يكــون الطالــب يتوقــع بعــد نهايــة النــشاط أن 

  :ًقادرا على أن 
 .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم الخالفة  •

يحدد المكان الذي عقد فيه االجتماع لترشيح خليفة         •
 .المسلمين 

 .يسمي أول خليفة راشدي  •

 .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم البيعة  •

        يحدد القواعـد التـي اسـتندت إليهـا الخالفـة            •
 .في اإلسالم 

) ����(مسلمين ألبي بكـر الـصديق       يسوغ اختيار ال   •
 .خليفة لهم 

 ) .����(يعدد أعمال الخليفة أبى بكر الصديق  •

 .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم الردة  •

 .يسوغ ارتداد بعض العرب عن الدين اإلسالمي •

 .يسمي حركات الردة  •

 .يعلل أسباب نجاح المسلمين في القضاء على الردة  •

الخليفة أبي  يذكر القائد الذي حرر العراق في زمن         •
 ) .����(بكر الصديق 

يذكر القائد الذي قاد جيوش المسلمين في تحريـر          •
 .بالد الشام في معركة أجنادين 

يتحدث بحماس عن قوة جيش المسلمين في معركة   •
 .أجنادين وأنتصارهم على الروم 

يرسم مخططـاً توضـيحياً عـن حركـة جيـوش           •
  .المسلمين في تحرير بالد الشام 
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  :سلوب العصف الذهني  ، وفقاً ألاآلتيةالجراءات يقوم التدريسي با

ه بعد وفاة الرسـول     أنويبين  ،   نظام الخالفة     نشأة يبدأ المدرس بمقدمة عن    •
، بياءنه خاتم األنأل، تهت بوفاته أن صفة النبوة قد أندرك المسلمون  ، أ)����(
 خـرى  فتكون السلطة السياسية المنبثقة عنها هي األ        ؛  النبوة ال تورث   أنو

 ؛ ليختاروا من صليين أصحابه األإلى قابلة للوراثة وتعود بوفاة شاغلها غير
 .حكام ية من أاإلسالممورهم السياسية طبقاً لما قررته الشريعة يولونه أ

المتمثلة بتحديـد المـشكلة ومناقـشتها       ) لىوالخطوة األ (يعرض المدرس    •
 :وذلك عبر ثالث مراحل وهي ، ) موضوع الجلسة(

- @@þa@ò�ÜyŠ½aëµ  :  الردة  –) �( بكر الصديق    بيعة أبي ) موضوع الجلسة (المشكلة 
  .العراق وبالد الشام كل من  القضاء عليها ، حروب التحرير في –ها أسباب –
- @@òÜyŠ½aîãbrÛaò :  ـ : مناقشة المشكلة شة المـشاركين حـول   يقوم التدريسي بمناق

  .عطاء مقدمة نظرية مناسبة موضوع الجلسة إل
- rÛa@òÜyŠ½aòrÛb : تي إعادة صياغة المشكلة على النحو اآل:  

ها أسـباب  حروب الـردة و    – بكر الصديق    أبيالخالفة الراشدة في عهد الخليفة      
  . العراق وبالد الشام  كل منوحروب التحرير في، وكيفية القضاء عليها 

   :اآلتيةسئلة يطرح المدرس المشكلة من خالل األ
  ما مفهوم الخالفة ؟ .١
  الذي عقد فيه االجتماع لترشيح خليفة المسلمين ؟كانما اسم الم .٢

 ل خليفة للمسلمين ؟أوما اسم  .٣

 ما مفهوم البيعة ؟ .٤

  ؟اإلسالمليها الخالفة في القواعد التي استندت إما  .٥

 خليفة لهم ؟) �(بي بكر الصديق  اختيار المسلمين ألأسبابما  .٦
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 ؟) �(بو بكر الصديق األعمال التي قام بها الخليفة أما  .٧

 مفهوم الردة ؟ما  .٨

 ي ؟اإلسالم ارتداد بعض العرب عن الدين أسبابما  .٩

 ؟) �( بكر الصديق أبيما حركات الردة التي ظهرت في عهد  .١٠

  نجاح المسلمين في القضاء على حركات الردة ؟أسبابما  .١١

       العـراق    كـل مـن    من القادة الذين قادوا جيوش المسلمين في تحريـر         .١٢
  وبالد الشام ؟

   :اآلتيةالمتمثلة بالمراحل الثالث ) ةالثانيلخطوة ا(يعرض المدرس  •
- þa@òÜyŠ½aëµ: اآلتيةجراءات  وتتضمن اإل :   
  . ثالث مجموعات إلىتوزيع الطلبة في الصف . ١
  ) .ج( طالب للمجموعة وثمانية) أ ، ب( طالب للمجموعتين سبعةاختيار . ٢
  . ليكون كل منهم رئيس مجموعة ثالثة طالباختيار . ٣
- @@@ò�ÜyŠ½a@�îãbrÛaò : لمجموعة بداع والعصف الذهني ، اذ يقوم رئيس ا        جو اإل  تهيئة

موضحاً ذلك بحـسب    ،   فكارفراد المجموعة لتقديم األ   بشرح كيفية العمل وسلوك أ    
   :اآلتيةالقواعد والمبادئ 

  . غرابتها أو صوابها أوك بغض النظر عن خطأها أفكاراعرض . ١
  .تعترض عليها  أوخرين  اآلأفكارال تنتقد . ٢
  .ل االختصار ما استطعت واال تسهب في الكالم وح. ٣
  . تطورها أو تستنتج منها أنخرين ب اآلأفكاريمكنك االستفادة من . ٤
  .استمع لتعليمات رئيس الجلسة ونفذها . ٥
  .ك أفكارعط فرصة لمقرر الجلسة لتدوين أ. ٦
- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a@@ášmëZ@@
   .فكارن األتعيين مقرر للجلسة ليدو. ١
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  .هم أفكاريطلب من المشاركين عدم البدء بعرض . ٢
  .هم إجاباتقسام لكل مجموعة قسم يسجل عليه  ثالثة أإلىتقسيم السبورة . ٣
  .مام المشاركين  متسلسلة على السبورة أفكاريقدم مقرر الجلسة بكتابة األ. ٤
           فكـار ن األ  معـي  أنذا مـا الحـظ      ، إ يقوم رئيس الجلسة بتحضير المشاركين      . ٥

  .بدأ ينضب 
              الطلبـة ويقـوم مقـرر الجلـسة لكـل مجموعـة بتـسجيل            إجاباتتبدأ عملية   . ٦

  . مجموعته إجابات
ثم تبدأ  ،   حول المشكلة    جاباتتهاء تقديم اإل  أن يعلن المدرس    جاباتبعد اكتمال اإل  . ٧

  .قرارها سجلة بعد تعديلها وإ المفكارعملية الموازنة والمناقشة للصيغة النهائية لأل
  : ساس غرض المنافسة بين المجموعات على أ لفكار واألجاباتتحسب اإل. ٨
 غير المكررة والمتشابهة عند كـل مجموعـة مـن جهـة وبـين               فكار عدد األ  -أ

   .أخرى من جهة خرىالمجموعات األ
              الجديدة عند كل مجموعة من جهـة وبـين المجموعـات مـن              فكار عدد األ  -ب

   .أخرىجهة 
��Wא����$�� �

  سئلة للطلبة لمعرفة فهمهـم ن العرض يوجه المدرس عدداً من األتهاء من بعد األ-أ
  :كما يأتي ذلك  و ،دقائق) ١٠(واستيعابهم للدرس لغرض التقويم ولمدة 

  .اذكر المفهوم الصحيح للخالفة . ١
  .اذكر المفهوم الصحيح للبيعة . ٢
  .يح للردة اذكر المفهوم الصح. ٣
   نجاح المسلمين في القضاء على حركات الردة ؟أسبابما . ٤
   العراق وبالد الشام ؟ كل منمن القادة الذين قادوا جيوش المسلمين في تحرير. ٥
  : يقدم المدرس ملخصاً للموضوع بشكل مختصر وعلى النحو االتي -ب
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 بعد وفاة الرسول   ه من   أنويبين  ،   نظام الخالفة    يبدأ المدرس بالحديث عن نشأة    
 أنو،  بيـاء نه خاتم األ  ن أل  ، تهت بوفاته أن صفة النبوة قد     أندرك المسلمون    أ ) ���� (

 غيـر قابلـة     خـرى النبوة ال تورث فتكون السلطة السياسية المنبثقة عنها هي األ         
مـورهم   أصحابها األصليين ليختاروا من يولونه أ      إلىوتعود بوفاة شاغلها    ،  للوراثة

هـا  أنحكام ، ويعرف الخالفـة ب     ية من أ  اإلسالملما قررته الشريعة    طبقاً    ، السياسية
ل اجتماع  أو أنخالفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، ويبين            

 في  كان)  ���� ( الذي توفي فيه الرسول       ذاته عقد لترشيح خليفة المسلمين في اليوم     
ة على فـسحة مـن      والسقيفة هي ظله غير واسع    ،  سقيفة بني ساعدة من الخزرج      

       االرض في منطقة خطط بني ساعدة في االطراف الشمالية من مـسجد الرسـول              
وقد ،  ) �(بو بكر الصديق     هو أ  اإلسالمل خليفة راشدي في     أو أنويذكر  ،  )  ���� (

ميره  المبايع يعاهد أ   أنهو العهد على الطاعة ف    ،   مفهوم البيعة    أنبايعه المسلمون و  
، ينازعه في شيء من ذلك  مور المسلمين الأمر نفسه وأ في ه يسلم له النظرأنعلى 

مر ، وبعد ذلك يبين المدرس القواعد التي اسـتندت اليهـا            ويطيعه بما يكلفه من أ    
 الخليفة هو شخص اعتيادي وال يمتلك سلطات متميـزة          أنو،   اإلسالمالخالفة في   
قامة العدالـة   إ، ومن واجباته    مة في رعاية مصالحها     ه وكيل عن األ   أنعن غيره و  

، بين الناس والجهاد في سبيل اهللا والخليفة ليس حاكماً مطلقاً من الناحية التشريعية              
  . خرج عليها فال طاعة له على الناس نإو،  والسنة القرآنحكام بل هو مقيد بأ

خليفة لهـم   ) �(بي بكر الصديق     سبب اختيار المسلمين أل    أنثم يبين المدرس    
اذ هـو   (،  في الغار   )  ���� (اجرين وهو من رافق الرسول      فضل المه  من أ  كانه  نأل
        ، والـصالة أفـضل   علـى الـصالة    )  ���� ( وهو خليفة رسـول اهللا       ،)ي اثنين أنث

  . المسلمين دين 
سـامة  فاذ بعثـة أ   أنبو بكر الصديق     االعمال التي قام بها الخليفة أ      أهم من   أنو
 الـردة تعنـي     أن والشام ، و    العراق  كل من  مة حركات الردة والبدء بتحرير    أوومق
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 الكفر ، وقد ارتدت بعض القبائل التـي اعترفـت بـسلطة             إلى اإلسالمالعودة عن   
 تتطلب  كانتفقد  ،  حكامه   وتفقه أ  اإلسالمفرادها   ، ولم يعتنق جميع أ     اإلسالموسيادة  

وقتاً طويالً وجهداً مضنياً مما لم يتم تحقيقه في الفترة القصيرة التي عاشها الرسول              
 مظهراً من مظاهر العصبية القبلية التي    كانت هذه الحركات    أن عن   فضالً،  )  ���� (

: ، ومن أبرز حركات الردة هي  ودولته   اإلسالمصهار في اطار    نترفض التوحد واأل  
 أنوحركة مسيلمة الكـذاب ، و     ،  وحركة طليحة بن خويلد     ،  سود العنسي   حركة األ 

 بكر الـصديق    أبي حزم وصالبة     نجاح المسلمين في القضاء على الردة هو       أسباب
هل مكة والمدينـة والطـائف وراء       رارات ووقوف عرب الحجاز من أ     في اتخاذ الق  

كمـاش  أنفضالً عن تفرق حركات الردة وعدم التنسيق فيما بينها و        ،  قيادته الحكيمة   
ة واحدة منها على نفسها ضمن سياسة دفاعية ضعيفة حتى تمت تصفيتها ال           واحدكل  

 القائد خالد بـن     أن عن الدور البطولي للقائد خالد بن الوليد ، و          فضالً خرىبعد األ 
 كان بالد الشام في معركة اجنادين ، بينما فتحت على رأس الجيوش التي كانالوليد 

  . العراق فتحي على رأس الجيش الذي ناالمثنى بن حارث الشيب
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 القضاء عليها ، –ها أسباب الردة –) �(بيعة ابو بكر 
  العراق وبالد الشامكل من رير يف حروب التح

 

  

  دوات النشاطأ
 ، خرائطت سبورة ، مقاال

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل

 

  التجريبية الثانية : ا<موعة 
 وذج كمبأمن: الطريقة 

  :أهداف النشاط 
يتوقــع بعــد نهايــة النــشاط أن يكــون الطالــب 

  :ًقادرا على أن 
 .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم الخالفة  •

 يحدد المكان الذي عقد فيـه االجتمـاع لترشـيح           •
 .خليفة المسلمين 

 .يسمي أول خليفة راشدي  •

  .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم البيعة •

        يحدد القواعـد التـي اسـتندت إليهـا الخالفـة            •
 .في اإلسالم 

) ����(يسوغ اختيار المسلمين ألبي بكـر الـصديق          •
 .خليفة لهم 

 ) .����(يعدد أعمال الخليفة أبى بكر الصديق  •

 .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم الردة  •

 .يسوغ ارتداد بعض العرب عن الدين اإلسالمي •

 .يسمي حركات الردة  •

 .أسباب نجاح المسلمين في القضاء على الردة يعلل  •

يذكر القائد الذي حرر العراق في زمن الخليفة ابو          •
 ) .����(بكر الصديق 

يذكر القائد الذي قاد جيوش المسلمين في تحريـر          •
 .بالد الشام في معركة أجنادين 

يتحدث بحماس عن قوة جيش المسلمين في معركة   •
 .أجنادين وأنتصارهم على الروم 

مخططـاً توضـيحياً عـن حركـة جيـوش         يرسم   •
  .المسلمين في تحرير بالد الشام 
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عتبـار عمـر   ، ويأخذ بعـين اإل  يقوم المدرس بتحديد خصائص المتعلمين       •

 وقـد    ، المتعلمين ومستوى النضج والظروف البيئية والحالة االجتماعيـة       
 المتعلمين أنفضالً عن ، اعطت هذه الخصائص مؤشراً جيداً لطبيعة العينة   

 .دراستهم  لم يمروا بتجربة خالل 

  ، في بداية التجربـة   ) المعرفة المسبقة (جراء اختبار قبلي    تدريسي بإ يقوم ال  •
ومن خالل االختبار القبلي يتم تحديد خصائص المتعلمين والوقوف عليهـا           

ـ  فضالً عن  ،لالستفادة منها والتأكيد عليها خالل التجربة   ه مـن خـالل   أن
وى االختبار يتم التعرف على استعداد الطلبة للدرس والتعرف على المـست          

ظهر ) للمعرفة المسبقة (المعرفي المسبق للطلبة ومن خالل االختبار القبلي        
 :ما يأتي 

 الذي عقد فيه االجتمـاع لترشـيح        كانضعف الطلبة في تحديد الم     .١
 .خليفة المسلمين 

ليها الخالفة فـي    بة على ذكر القواعد التي استندت إ      عدم قدرة الطل   .٢
  .اإلسالم

 . المسلمين في القضاء على الردة  نجاحأسبابخفاق الطلبة في ذكر إ .٣

 الردة  –) �( بكر الصديق    أبيبيعة  (يقوم المدرس بتحديد موضوع الدرس       •
 )  القضاء عليها ، حروب التحرير في العراق وبالد الشام–ها أسباب

من خالل حديثه عن نشأت نظـام        الدرس   إلى الطلبة   أنيهيئ المدرس اذه   •
 صفة النبوة قد    أندرك المسلمون    إ )����(ه بعد وفاة الرسول     أنالخالفة ويبين   

 النبوة ال تورث فتكون السلطة السياسية       أنبياء و نه خاتم األ  نتهت بوفاته أل  أن
 إلـى  غير قابلة للوراثة وتعود بوفـاة شـاغلها          خرىالمنبثقة عنها هي األ   
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مورهم السياسية طبقاً لما قررتـه      أصحابه األصليين ليختاروا من يولونه أ     
 .حكام من أية اإلسالمالشريعة 

 ويشرع المدرس في توضيح ومناقشة       ، يقوم المدرس باستثارة دافعية الطلبة     •
قاء مصحوبة باسـتجواب هـادف تـارة        محتوى المادة مستخدماً طريقة االل    

اً لطبيعة نقاط الدرس المختلفـة      وفق،   أخرىسلوب المناقشة القصيرة تارة     وأ
 .عليمية السابقة للطلبة هداف تدريسية ومستوى النضج العقلي والخبرات التوأ

 أن الطلبـة    أحدفيجيب  . يطلب المدرس من الطلبة توضيح مفهوم الخالفة         •
 .الخالفة هي خالفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا 

 الذي عقد فيه االجتمـاع لترشـيح        كانيطلب المدرس من الطلبة تحديد الم      •
تماع عقد في سقيفة بني ساعدة  االجأن الطلبة بأحدخليفة المسلمين ، فيجيب 

هـي  والسقيفة  ،  )  ���� ( الذي توفي فيه الرسول       ذاته من الخزرج في اليوم   
ظلة غير واسعة على فسحة من األرض في منطقة خطط بني ساعدة فـي              

 ) . ���� (طراف الشمالية من مسجد الرسول األ

 ويحصل على اإلجابة من     اإلسالمل خليفة راشدي في     أويسأل المدرس عن     •
 .�) بو بكر الصديقأ(طلبة وهو ال

 البيعة هي العهـد     أنوبين  ،  يطلب المدرس من الطلبة تحديد مفهوم البيعة         •
ه يسلم له النظر في أمر نفسه أنميره على  المبايع يعاهد أكان، على الطاعة 

        ، ويطيعه فيمـا يكلفـه بـه        مور المسلمين ال ينازعه في شيء من ذلك         وأ
 .مر من األ

 يعدوا القواعد التي استندت اليها الخالفة فـي         أندرس من الطلبة    يطلب الم  •
 الخليفـة هـو شـخص       أنوهـي   ،   من الطلبة    جابات ويجمع اإل  ،اإلسالم
ة فـي   مه وكيل عن األ   أنو،   وال يمتلك سلطات متميزة عن غيره        ،اعتيادي

 بين الناس والجهاد فـي سـبيل     قامة العدالة رعاية مصالحها ومن واجباته إ    
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بل هو مقيد بأحكام    ،  لخليفة ليس حاكماً مطلقاً من الناحية التشريعية        ، وا اهللا
 . خرج عليها فال طاعة له على الناس نإو،  والسنة القرآن

يطلب المدرس من الطلبة ذكر سبب اختيار المسلمين ألبي بكـر الـصديق      •
 ابو بكر الصديق    أن سبب االختيار هو     أنوتبين  ،  خليفة للمسلمين   ) رض(

اذ هـو   ((في الغـار    )  ���� (لمهاجرين وهو من رافق الرسول      فضل ا هو أ 
       فـضل  علـى الـصالة ، والـصالة أ       وهو خليفة رسول اهللا     )) ي اثنين أنث

 .دين المسلمين 

،  بكـر الـصديق      أبيعمال الخليفة    يعددوا أ  أنيطلب المدرس من الطلبة      •
 : عمال هي  األأهم أنويجيب الطلبة ب

  . اسامة قاذ بعثنإ -
 .ركة الردة مة حأومق -

 .العراق والشام كل من البدء بتحرير  -

 . الكفر إلى اإلسالميقوم المدرس بتعريف مفهوم الردة وتعني العودة عن  •

 يعللوا سبب ارتداد بعض العرب عن الـدين         أنيطلب المدرس من الطلبة      •
 بعض القبائل التي اعترفـت      أن الردة   أسباب أن ويجيب الطلبة ب   ،ياإلسالم

 فقـد    ، حكامه وتفقه أ  اإلسالمفرادها   لم يعتنق جميع أ    إلسالمابسلطة وسيادة   
لفتـرة  مما لم يتم تحقيقـه فـي ا       ؛   تتطلب وقتاً طويالً وجهداً مضنياً       كانت

 بعض هذه القبائل قد جـاهرت       أنو،  )  ���� (القصيرة التي عاشها الرسول     
 كانـت  هـذه الحركـات      أن فضالً عن     ، ) ���� (بكفرها قبل وفاة الرسول     

طار صهار في إن مظاهر العصبية القبلية التي ترفض التوحد واأل       مظهراً من 
 . ودولته اإلسالم

 . يسموا حركات الردة ، ويجيب الطلبة أن  ،يطلب المدرس من الطلبة •

  .سود العنسي حركة األ -
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 .سدي حركة طليحة بن خويلد األ -

 .حركة مسيلمة الكذاب  -

 في القـضاء علـى       نجاح المسلمين  أسباب يعللوا   أنيسأل المدرس الطلبة     •
 نجاح المسلمين في مواجهـة      أسباب أهم من   أن الطلبة   أحدفيجيب  ،  الردة  

فـي اتخـاذ    ) رض( بكر الـصديق     أبي هي حزم وصالبة      ، مخاطر الردة 
القرارات ووقوف عرب الحجاز من اهل مكة والمدينـة والطـائف وراء            

 بينهـا    فضالً عن تفرق حركات الردة وعدم التنسيق فيما         ، قيادته الحكيمة 
حتـى  ،  ة منها على نفسها ضمن سياسة دفاعية ضعيفة         واحدكماش كل   أنو

 فضالً عن الدور البطولي للقائد خالـد         ، خرىة بعد األ  واحدتمت تصفيتها ال  
 .بن الوليد 

 ويجيب الطلبة  ،يسأل المدرس عن القائدين اللذين حررا بالد الشام والعراق •
لى رأس الجيوش التي حـررت       ع كان) يأنالمثنى بن حارث الشيب   (هما  أنب

 قائد الجيش الذي حرر بالد الـشام فـي          كانالعراق وخالد بن الوليد     بالد  
 . معركة أجنادين 

 Wא����$��

يقوم المدرس بتوجيه عدد من االسئلة للطلبة لمعرفة فهمهم للدرس لغرض            •
 :كما يأتي ذلك  و ،دقائق) ١٠(التقويم ولمدة 

  ما مفهوم الخالفة ؟ .١
 يعة ؟ما مفهوم الب .٢

  ؟اإلسالمما القواعد التي استندت اليها الخالفة في  .٣

 ما مفهوم الردة ؟ .٤

  بكر الصديق ؟أبيما حركات الردة التي ظهرت في عهد الخليفة  .٥
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  دوات النشاطأ
 ، خرائطسبورة ، مقاالت 

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  لحلولمهارات توليد ا -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل

 

  التجريبية األوىل : ا<موعة 
 سلوب العصف الذهنيأ :الطريقة 

  :أهداف النشاط 
ة النــشاط أن يكــون الطالــب يتوقــع بعــد نهايــ

  :ًقادرا على أن 
يحدد المبادئ التي تنطوي عليها منهجية الخليفـة         •

 .في الحكم ) ����(عمر بن الخطاب 

يعدد أهم األعمال التي قام بها الخليفة عمـر بـن            •
 ) .����(الخطاب 

يذكر القائد الذي عينه الخليفة عمر بـن الخطـاب           •
على جهة العراق بدالً مـن المثنـى بـن حارثـة            

 .الشيبأني 

يعلل أسباب أنتصار العرب المسلمين في حـروب         •
 .التحرير 

 .يذكر تاريخ بدء الحملة على مصر  •

 .العطاء ) ����(يعلل فرض الخليفة عمر بن الخطاب  •

 .يذكر التعريف الصحيح لمفهوم الديوأن  •

 .يذكر أول خليفة استحدث الديوأن  •

يعلل سبب تمصير كل من الكوفـة والبـصرة فـي            •
 .فسطاط في مصر على اطراف الصحراء العراق وال

 .يضع تعريفاً للتقويم الهجري  •

يجمع معلومات حول كيفية توزيع اإليرادات المالية        •
 .للدولة اإلسالمية 

  .يحاكي المدرس في شرح كيفية تمصير األمصار  •

) �(عمليات التحرير يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب 
 – حترير مصر – حترير الشام –تكملة حترير العراق 

   تنظيمات الدولة وتطوير مؤسساتها
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  :سلوب العصف الذهني  وفقاً ألاآلتيةجراءات ي باإلم التدريسيقو

الذي تولى الخالفة ، ) �(يلقي المدرس مقدمة عن خالفة عمر بن الخطاب      •
 ٢٢ ذلك فـي     كان و  ، )�(بو بكر الصديق     الذي توفي فيه أ    ذاتهفي اليوم   

 ) .هـ١٣(خرة سنة من شهر جماد اآل

ـ    ) لىوالخطوة األ (يعرض المدرس    • شكلة ومناقـشتها   المتمثلة بتحديـد الم
 :وذلك عبر ثالث مراحل وهي ، ) موضوع الجلسة(

- @þa@òÜyŠ½aëµ :   عمليات التحرير في عهـد الخليفـة       ) موضوع الجلسة (المشكلة
 تحرير مـصر ،     – تحرير الشام    –، تكملة تحرير العراق     ) �(عمر بن الخطاب    

  .) تنظيمات الدولة وتطوير مؤسساتها
- @@òÜyŠ½aîãbrÛaò : ـ : ة المشكلة مناقش شة المـشاركين حـول   يقوم التدريسي بمناق

  .عطاء مقدمة نظرية مناسبة موضوع الجلسة إل
- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a : تي عادة صياغة المشكلة على النحو اآلإ:  

 العراق والشام ومصر وتنظيمـات الدولـة وتطـوير           كل من  عمليات تحرير 
  ) .رض(مؤسساتها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 

   :اآلتيةسئلة يطرح المدرس المشكلة من خالل األثم  •
  الحكم ؟ما المبادئ التي تنطوي عليها منهجية الخليفة عمر بن الخطاب في  .١
 ) .�(عمال التي قام بها الخليفة عمر بن الخطاب  األأهمعدد  .٢

على جهة العراق   ) �( الخليفة عمر بن الخطاب      عينهاذكر اسم القائد الذي      .٣
 ) .يأن حارث الشيبالمثنى بن(بدالً من 

  في حروب التحرير ؟المسلمينتصار العرب نا أسبابما  .٤

 لماذا فرض الخليفة عمر بن الخطاب العطاء ؟ .٥

 ما سبب تمصير كل من الكوفة والبصرة في العراق والفسطاط في مصر ؟ .٦
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  .أن من التقويم الهجري والديوكالعرف  .٧

   :اآلتيةالثالث المتمثلة بالمراحل ) ةالثانيالخطوة (يعرض المدرس  •
- þa@òÜyŠ½aëµ: اآلتيةجراءات  وتتضمن اإل :   
  . ثالث مجموعات إلىتوزيع الطلبة في الصف . ١
  ) .ج( طالب للمجموعة ثمانيةو) أ ، ب( طالب للمجموعتين سبعةاختيار . ٢
  . ليكون كل منهم رئيس مجموعة ثالثة طالباختيار . ٣
- @@@ò�ÜyŠ½a@�îãbrÛaò : لمجموعة ذ يقوم رئيس ا   صف الذهني ، إ   ع والع بدا جو اإل  تهيئة

 موضحاً ذلـك بحـسب      فكارفراد المجموعة لتقديم األ   بشرح كيفية العمل وسلوك أ    
   :اآلتيةوالمبادئ القواعد 

  . غرابتها أو صوابها أوك بغض النظر عن خطأها أفكاراعرض . ١
  . تعترض عليها أوخرين  اآلأفكارال تنتقد . ٢
  .ل االختصار ما استطعت أووحال تسهب في الكالم . ٣
  . تطورها أو تستنتج منها أنخرين ب اآلأفكاريمكنك االستفادة من . ٤
  .استمع لتعليمات رئيس الجلسة ونفذها . ٥
  .ك أفكارعط فرصة لمقرر الجلسة لتدوين أ. ٦
- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a :  وتضم:  
   .فكارتعيين مقرر للجلسة ليدون األ. ١
  .هم أفكارعدم البدء بعرض يطلب من المشاركين . ٢
  .هم إجاباتقسام لكل مجموعة قسم يسجل عليه  ثالثة أإلىتقسيم السبورة . ٣
  .مام المشاركين  متسلسلة على السبورة أفكاريقدم مقرر الجلسة بكتابة األ. ٤
         فكـار  معـين األ   أنذا مـا الحـظ       ، إ  يقوم رئيس الجلسة بتحضير المشاركين    . ٥
  .ينضب  بدأ
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       م مقـرر الجلـسة لكـل مجموعـة بتـسجيل           ويقـو ،   الطلبة   إجاباتبدأ عملية   ت. ٦
  .مجموعته  إجابات

 ثم تبدأ    ،  حول المشكلة  جاباتتهاء تقديم اإل  أن يعلن المدرس    جاباتبعد اكتمال اإل  . ٧
  .قرارها  المسجلة بعد تعديلها وإفكارعملية الموازنة والمناقشة للصيغة النهائية لأل

  : ساس نافسة بين المجموعات على أ لغرض المفكار واألجاباتتحسب اإل. ٨
 غير المكررة والمتشابهة عند كـل مجموعـة مـن جهـة وبـين               فكار عدد األ  -أ

   .أخرى من جهة خرىالمجموعات األ
           الجديدة عند كل مجموعة من جهـة وبـين المجموعـات مـن              فكار عدد األ  -ب

   .أخرىجهة 
��Wא����$�� �

  سئلة للطلبة لمعرفة فهمهـم  األهاء من العرض يوجه المدرس عدداً منتن بعد األ-أ
  :كما يأتي ذلك و، دقائق ) ١٠(واستيعابهم للدرس لغرض التقويم ولمدة 

  .في حكمه ) رض(عمال التي قام بها الخليفة عمر بن الخطاب  األأهمعدد . ١
  تصار المسلمين في حروب التحرير ؟أن أسبابما . ٢
   الخليفة عمر بن الخطاب العطاء ؟لماذا فرض. ٣
  ما سبب تمصير كل من الكوفة والبصرة في العراق والفسطاط في مصر ؟. ٤
   .أنم الهجري والديوعرف كل من التقوي. ٥
  :على النحو االتي ذلك  و ، يقدم المدرس ملخصاً للموضوع بشكل مختصر-ب

لى الخالفة في   الذي تو ) �(يبدأ المدرس بالحديث عن خالفة عمر بن الخطاب         
خرة سنة   من شهر جماد اآل    ٢٢في  ) �(ر الصديق   بو بك ذاته الذي توفي فيه أ    اليوم  

طوت عليها منهجية الخليفـة عمـر بـن         أن المبادئ التي    أهم من   أنو،  ) هـ١٣(
ولية الحكم في الدولة والخالفة اختبار وابـتالء للحكـام           مسئ أنهي  ) �(الخطاب  

 أنة وعلـى المحكـومين      ناموم بواجباته بقوة وأ    يق أنفعلى الحاكم   ،  والمحكومين  
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لعهـد  هي امتداد   ) �( خالفة عمر بن الخطاب      أنو،  يؤدوا ما عليهم من واجبات      
ويتحمل الخليفة مسؤولية حكم وادارة     ،  ) �(بي بكر الصديق     وأ ) ���� (رسول اهللا   

 الخليفة ليس معصوماً من الخطأ والزلل ، أنمن يعيشون في حضرته من الناس ، و  
هـي  ،  ) �(عمال التي قام بها الخليفـة عمـر          األ أهم من   أن إلىويشير المدرس   
،  جبهتي العراق والشام والتنظيمات المالية واالداريـة للدولـة        فيحروب التحرير   

) �( بن الخطـاب     ، وقد عين الخليفة عمر    ) الشورى(تقال الخالفة   أنوتنظيم مسألة   
على جبهـة   ) يأنالمثنى بن حارث الشيب    (بدالً من القائد  ) بي وقاص سعد بن أ  (القائد  

تصار المسلمين في حروب التحرير هـو الـضعف   أن أسباب أهم من   أنو،  العراق  
قـسام  نية من األ  نا البيزنطية والساس  ي منه االمبراطوريتان  أن تع كانتالداخلي الذي   

هاك نتيجة الحروب الطويلة ،     نإرهاق الناس بالضرائب و   الديني وتباين اجتماعي وإ   
 بدأت الحملة على مصر لغـرض تحريرهـا مـن التـسلط البيزنطـي سـنة         وقد

يجاد مورد ثابت للمقاتلين  العطاء ال ) �(وقد فرض الخليفة عمر     ،  ) م٦٤١/هـ٢٠(
 ناالديو) �(شأ الخليفة عمر    أنوقد  ،   بحيث يضمن لكل فرد حصته       يةساسبصورة أ 

 الذي كانيضاً المني أويع، سماء المستفيدين من العطاء وهو السجل الذي تدون فيه أ
بتمصير كل من الكوفة والبصرة     ) �(يحفظ فيه هذا السجل ، وقد قام الخليفة عمر          

 وذلك لغرض تشجيع العرب على الـسكنى فـي           ، في العراق والفسطاط في مصر    
 أنفضالً عـن    ،  اراضي البالد المحررة وايجاد قواعد للجند ينطلقون منها للجهاد          

وهـو  ) م٦٣٧/هـ١٦(لتقويم الهجري في حدود سنة      قد وضع ا  ) �(الخليفة عمر   
         خبـار طـوال حقـب      ه المسلمون في تـدوين الحـوادث واأل       التقويم الذي استخدم  

   .ياإلسالمالتاريخ 
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  دوات النشاطأ
 ، خرائطسبورة ، مقاالت 

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانملا
 

  التجريبية الثانية : ا<موعة 
 وذج كمبأمن: الطريقة 

  :أهداف النشاط 
يتوقــع بعــد نهايــة النــشاط أن يكــون الطالــب 

  :ًقادرا على أن 
يحدد المبادئ التي تنطوي عليها منهجية الخليفـة         •

 .في الحكم ) ����(عمر بن الخطاب 

يعدد أهم األعمال التي قام بها الخليفة عمـر بـن            •

 ) .����(الخطاب 

يذكر القائد الذي عينه الخليفة عمر بـن الخطـاب           •

على جهة العراق بدالً مـن المثنـى بـن حارثـة            
 .الشيباني 

يعلل أسباب انتصار العرب المسلمين في حـروب         •

 .التحرير 

 .يذكر تاريخ بدء الحملة على مصر  •

 .العطاء ) ����(يعلل فرض الخليفة عمر بن الخطاب  •

 .مفهوم الديوأن يذكر التعريف الصحيح ل •

 .يذكر أول خليفة استحدث الديوأن  •

يعلل سبب تمصير كل من الكوفـة والبـصرة فـي            •
 .العراق والفسطاط في مصر على أطراف الصحراء 

 .يضع تعريفاً للتقويم الهجري  •

يجمع معلومات حول كيفية توزيع اإليرادات المالية        •
 .للدولة اإلسالمية 

  . األمصار يحاكي المدرس في شرح كيفية تمصير •

) �(عمليات التحرير يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب 
 – حترير مصر – حترير الشام –تكملة حترير العراق 

   تنظيمات الدولة وتطوير مؤسساتها
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تحديد خصائص المتعلمين ويأخـذ بعـين االعتبـار عمـر        يقوم المدرس ب   •

، وقـد   المتعلمين ومستوى النضج والظروف البيئية والحالة االجتماعيـة         
 المتعلمين أن فضالً عن  ،عطت هذه الخصائص مؤشراً جيداً لطبيعة العينة  أ

 . دراستهم  لم يمروا بتجربة خالل

  ، في بداية التجربـة   ) بقةالمعرفة المس (جراء اختبار قبلي    يقوم التدريسي بإ   •
ومن خالل االختبار القبلي يتم تحديد خصائص المتعلمين والوقوف عليهـا           

ـ فضالً عن ، لالستفادة منها والتأكيد عليها خالل التجربة    ه مـن خـالل   أن
االختبار يتم التعرف على استعداد الطلبة للدرس والتعرف على المـستوى           

، ) للمعرفة المـسبقة  (ختبار القبلي   ومن خالل اال  ،  المعرفي المسبق للطلبة    
 :ظهر ما يأتي 

المبادئ التي تنطوي عليها منهجية الخليفة      ضعف الطلبة في تحديد      .١
 .بالحكم ) �(عمر بن الخطاب 

عمال التي قام بها الخليفة عمـر بـن          األ أهمعدم استطاعتهم ذكر     .٢
 ) .�(الخطاب 

 .تحرير تصار المسلمين في حروب الأن أسباب ناضعف الطلبة في بي .٣

مصار في عهد الخليفة عمر      سبب تمصير األ   ناعدم القدرة على بي    .٤
 ) .�(بن الخطاب 

عمليات التحرير في عهد الخليفـة      (يقوم المدرس بتحديد موضوع الدرس       •
 تكملة تحرير العراق والشام ومـصر، تنظمـات      –) �(عمر بن الخطاب    

 .) الدولة وتطوير مؤسساتها
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خالفة عمر بن  الدرس من خالل حديثه عن إلى الطلبة   ناذهيهيئ المدرس أ   •
بـو بكـر     الذي توفي فيه أ    ذاتهالذي تولى الخالفة في اليوم      ) �(الخطاب  
 ) .هـ١٣( االخرة سنة ى من شهر جماد٢٢ ذلك في كانو) �(الصديق 

 يقوم المدرس باستثارة دافعية الطلبة ويشرع المدرس في توضيح ومناقـشة           •
قاء مصحوبة باسـتجواب هـادف تـارة        لمحتوى المادة مستخدماً طريقة اإل    

طبيعة نقاط الدرس المختلفـة      وفقاً ل   ، أخرىسلوب المناقشة القصيرة تارة     وأ
 .هداف تدريسية ومستوى النضج العقلي والخبرات التعليمية السابقة للطلبة وأ

 يحددوا المبادئ التي تنطوي عليهـا منهجيـة   أنالطلبة  يطلب المدرس من     •
ولية الحكم فـي الدولـة       مسئ أنب ، ويجيب الطلبة     الخليفة عمر بن الخطا   

 يقوم بواجباته   أنوالخالفة اختبار وابتالء للحاكم والمحكومين فعلى الحاكم        
 يؤدوا ما عليهم من واجبـات ، ويجيـب          أنة وعلى المحكومين    أنبقوة وام 

)  ���� ( خالفة عمر بن الخطاب هي امتداد لعهـد الرسـول            أنخر  ب آ طال
دارة من يعيشون   ويتحمل الخليفة مسئولية حكم وإ    ) �( بكر الصديق    وأبي

 . الخليفة ليس معصوماً من الخطأ والزلل أن و ،في حضرته من الناس

) رض( االعمال التي قام بها الخليفة عمر بن الخطاب          أهميسأل المدرس عن     •
ت الماليـة    جبهتي العراق والشام ، التنظيمـا      فيوالمتمثلة بحروب التحرير    

 ) .الشورى(تقال الخالفة أندارية ، تنظيم مسألة يمات اإلللدولة ، التنظ

يسأل المدرس الطلبة عن القائد الذي عينه عمر بن الخطاب علـى جبهـة               •
ـ ي ، ويجيب الطلبـة ب     أنالعراق بدالً من المثنى بن حارث الشيب        ه القائـد   أن

 ) .بي وقاصسعد بن أ(

، رب التحرير تصار المسلمين في ح   نا أسبابيطلب المدرس من الطلبة ذكر       •
ي منه  أن تع كانت الضعف الداخلي الذي     إلى السبب يعود    أنويجيب الطلبة ب  
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قسام ديني وتبـاين اجتمـاعي      ناية من   نا البيزنطية والساس  االمبراطوريتان
 .هاك نتيجة الحروب الطويلة نإوارهاق الناس بالضرائب و

 حدأيطلب المدرس من الطلبة ذكر تاريخ بدء الحملة على مصر ، ويجيب              •
 مصر لتحريرها مـن التـسلط   إلى القائد عمرو بن العاص توجه   أنالطلبة  

 ) .م٦٤١/  هـ ٢٠(البيزنطي سنة 

 الطلبة  أحدالعطاء ، ويجيب    ) �( فرض الخليفة    أسبابيسأل المدرس عن     •
مورد مالي ثابـت    يجاد  من فرض العطاء هو إ    ) �( هدف الخليفة عمر     أن

 . فرد حصته  بحيث يضمن لكليةساسللمقاتلين بصورة أ

 أن الديو أن الطلبة ب  أحد ، ويجيب    أنيسأل المدرس عن تعريف مفهوم الديو      •
يـضاً   ، ويعني أ   سماء المستفيدين من العطاء   يعني السجل الذي تدون فيه أ     

ل خليفـة   أو نإ الذي يحفظ فيه هذا السجل ويستطرد الطالب قـائالً           كانالم
 ) .�( هو الخليفة عمر بن الخطاب أناستحدث الديو

يطلب المدرس من الطلبة ذكر سبب تمصير كل من الكوفة والبصرة فـي              •
 الطلبـة   أحدفيجيب  ،  طراف الصحراء   اط في مصر على أ    العراق والفسط 

مر بتمصير كل من الكوفة والبـصرة       أ) �( الخليفة عمر بن الخطاب      أنب
 اجل تشجيع العرب على السكنى      في العراق والفسطاط في مصر وذلك من      

 .د المحررة وايجاد قواعد للجند ينطلقون منها للجهاد راضي البالفي أ

 التقـويم   أنيسأل المدرس عن تعريف التقويم الهجري ، ويوضح الطلبـة            •
الهجري هو التقويم الذي استخدمه المسلمون في تدوين الحوادث واالخبـار       

 )�(وقد وضعه الخليفة عمر بن الخطاب       ،  ي  اإلسالمطوال حقب التاريخ    
 ) .م٦٣٧/ هـ ١٦(سنة 
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سئلة للطلبة لمعرفة فهمهم للدرس لغرض      من األ يقوم المدرس بتوجيه عدد      •
 :كما يأتي ذلك و، دقائق ) ١٠(التقويم ولمدة 

       ) �(ما المبادئ التي تنطوي عليها منهجية الخليفة عمـر بـن الخطـاب               .١
  في الحكم ؟

 ) .� (عمال التي قام بها الخليفة عمر بن الخطاب األأهمعدد  .٢

 تصار المسلمين في حروب التحرير ؟أنما سبب  .٣

  ما سبب تمصير كل من الكوفة والبصرة في العراق والفسطاط في مصر ؟ . ٤
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  دوات النشاطأ
 سبورة ، مقاالت 

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل

 

  التجريبية األوىل : ا<موعة 
 هنيسلوب العصف الذأ :الطريقة 

 عهد اخلليفة  وتدوينه يفالقرآنية ومجع اإلسالمالفتوحات 
 اخلالفة يف عهد اخلليفة علي بن ابي –) � (عفان بن عثمان

 )�(، عنايته باملسلمني ، استشهاده ) �(طالب 

  :أهداف النشاط 
يتوقــع بعــد نهايــة النــشاط أن يكــون الطالــب 

  :ًقادرا على أن 
 .يذكر أهم أعمال الخليفة عثمان بن عفان  •

يسمي الخليفة الذي تم في عهده بناء أول أسطول          •
 .بحري 

يذكر سبب جمع القرآن في مصحف واحد في عهد          •

 ) .����(الخليفة عثمان بن عفان 

نية في زمن الخليفـة     يوضح معالم النهضة العمرأ    •

 ) .����(عثمان بن عفان 

 ) .����(يحدد تاريخ استشهاد الخليفة عثمان بن عفان  •

        يذكر تاريخ تولي الخليفة علي بـن أبـي طالـب            •

 .الخالفة ) ����(

يسوغ أسباب اعادة أراضي الصوافي إلـى بيـت          •

 ) .����(المال في عهد الخليفة علي 

) ����(يصيغ سبب عدول الخليفة علي بن ابي طالب       •
 .عن سياسة العطاء على التفضيل 

يذكر تاريخ استشهاد الخليفة علي بن ابي طالـب          •
)����. ( 

أن يجمع الطالب معلومـات عـن جمـع القـرآن            •
 ) .����(وتدوينه في عهد الخليفة عثمان 

يؤدي بقليل من االخطاء رسماً توضيحياً لتوسـيع         •

  .المسجد النبوي 
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  :لوب العصف الذهني س ، وفقاً ألاآلتيةجراءات يقوم التدريسي باإل

الخالفة بعـد   ) � (عفان بن   عثمانمقدمة عن تولي الخليفة     يلقي المدرس    •
 وقد بويع بالخالفـة فـي محـرم سـنة            ، )�(الخليفة عمر بن الخطاب     

 مستوعباً المثل التي قامـت عليهـا   عثمان الخليفة   كانو،  ) م٦٤٤/هـ٢٤(
 .دقيقاً  حريصاً على تطبيقها تطبيقاً كانو، ية اإلسالمالدولة 

المتمثلة بتحديـد المـشكلة ومناقـشتها       ) لىوالخطوة األ (يعرض المدرس    •
 :وهي ، وذلك عبر ثالث مراحل ، ) موضوع الجلسة(

- @@þa@ò�ÜyŠ½aëµ :   القـرآن ية وجمع   اإلسالمالفتوحات  ) موضوع الجلسة (المشكلة 
ي بـن   والخالفة في عهد الخليفة عل    ) � (عفان بن   عثمانوتدوينه في عهد الخليفة     

  .) �(وعنايته بالمسلمين واستشهاده ) �(بي طالب أ
- @@òÜyŠ½aîãbrÛaò :  يقوم التدريسي بمناقـشة المـشاركين حـول    : مناقشة المشكلة

  .موضوع الجلسة العطاء مقدمة نظرية مناسبة 
- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a : تي إعادة صياغة المشكلة على النحو اآل:  

ية وجمـع   اإلسـالم والفتوحات  ) � (عفان بن   عثمانالخالفة الراشدة في عهد     
 وعنايتـه بالمـسلمين    ) �(بـي طالـب      وتدوينه ثم خالفة علي بـن أ       القرآن

   .)�(واستشهاده 
   :اآلتيةسئلة  يطرح المدرس المشكلة من خالل األثم •
  ؟) � (عفان بن عثمانعمال الخليفة  أأهمما  -
  ؟أول أسطول بحريمن هو الخليفة الذي تم في عهده بناء  -

 ؟) � (عثمان في عهد الخليفة واحد مصحف في القرآن جمع أسباب ما -

 ؟) � (عثمانية في زمن الخليفة أن معالم النهضة العمرأهمما  -

 ؟) � (عفان بن عثماناذكر تاريخ استشهاد الخليفة  -
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 الخالفة ؟) �(بي طالب متى تولى الخليفة علي بن أ -

 ؟) �(هد الخليفة علي بيت المال في عإلىراضي الصوافي  إعادة أأسبابما  -

       عـن سياسـة العطـاء      ) �(بي طالـب     عدول الخليفة علي بن أ     أسبابما   -
 ؟التفضيل علي 

 ؟) �(بي طالب ر تاريخ استشهاد الخليفة على بن أاذك -

   :اآلتيةالمتمثلة بالمراحل الثالث ) ةالثانيالخطوة (يعرض المدرس  •
- þa@òÜyŠ½aëµ :  اآلتيةوتتضمن االجراءات :   
  . ثالث مجموعات إلىتوزيع الطلبة في الصف . ١
  ) .ج( طالب للمجموعة ثمانيةو) أ ، ب( طالب للمجموعتين سبعةاختيار . ٢
  . ليكون كل منهم رئيس مجموعة ثالثة طالباختيار . ٣
- @@òÜyŠ½a@�îãbrÛaò : لمجموعة بشرح  ذ يقوم رئيس ا    جو اإلبداع والعصف الذهني ، إ      تهيئة

  موضـحاً ذلـك بحـسب القواعـد         فكـار فراد المجموعة لتقديم األ   ك أ كيفية العمل وسلو  
   :اآلتيةوالمبادئ 

  . غرابتها أو صوابها أوك بغض النظر عن خطأها أفكاراعرض . ١
  . تعترض عليها أوخرين  اآلأفكارال تنتقد . ٢
  .ل االختصار ما استطعت أوال تسهب في الكالم وح. ٣
  . تطورها أو تستنتج منها أنين بخر اآلأفكاريمكنك االستفادة من . ٤
  .استمع لتعليمات رئيس الجلسة ونفذها . ٥
  .ك أفكاراعط فرصة لمقرر الجلسة لتدوين . ٦
- òrÛbrÛa@òÜyŠ½a :  وتضم:  
   .فكارتعيين مقرر للجلسة ليدون األ. ١
  .هم أفكاريطلب من المشاركين عدم البدء بعرض . ٢
  .هم إجاباتل مجموعة قسم يسجل عليه قسام لك ثالثة أإلىتقسيم السبورة . ٣
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  . متسلسلة على السبورة امام المشاركين فكاريقدم مقرر الجلسة بكتابة األ. ٤
  .ينضب   بدأفكار معين األأنذا ما الحظ م رئيس الجلسة بتحضير المشاركين إيقو. ٥
 إجابـات  الطلبة ويقوم مقرر الجلسة لكل مجموعـة بتـسجيل           إجاباتتبدأ عملية   . ٦

  .وعته مجم
 حول المشكلة ثم تبـدأ      جاباتتهاء تقديم اإل  أن يعلن المدرس    جاباتبعد اكتمال اإل  . ٧

  .قرارها  المسجلة بعد تعديلها وإفكارعملية الموازنة والمناقشة للصيغة النهائية لأل
  : ساس غرض المنافسة بين المجموعات على أ لفكار واألجاباتتحسب اإل. ٨
 والمتشابهة عند كـل مجموعـة مـن جهـة وبـين              غير المكررة  فكار عدد األ  -أ

   .أخرى من جهة خرىالمجموعات األ
         الجديدة عند كل مجموعة من جهـة وبـين المجموعـات مـن              فكار عدد األ  -ب

   .أخرىجهة 
��Wא����$�� �

  سئلة للطلبة لمعرفة فهمهـم ن العرض يوجه المدرس عدداً من األتهاء من بعد األ-أ
  :كما يأتي ذلك و، دقائق ) ١٠(رض التقويم ولمدة واستيعابهم للدرس لغ

  ؟) � (عفان بن عثمانعمال الخليفة  أأهمما . ١
  ؟) � (عثمان في عهد الخليفة واحد في مصحف القرآن جمع أسبابما . ٢
  الخالفة ؟) �(بي طالب متى تولى الخليفة علي بن أ. ٣
  ؟) �(الخليفة علي  بيت المال في عهد إلىراضي الصوافي  إعادة أأسبابما . ٤
        عـن سياسـة العطـاء      ) �(بـي طالـب     بن أ  عدول الخليفة علي     أسبابما  . ٥

  على التفضيل ؟
  :تي على النحو اآلذلك  و ، يقدم المدرس ملخصاً للموضوع بشكل مختصر-ب

قد تولى الخالفة بعد الخليفـة      ) � (عفان بن   عثمان الخليفة   أنيذكر المدرس   
 كـان و،  ) م٦٤٤/هـ٢٤(د بويع بالخالفة في محرم سنة       وق) �(عمر بن الخطاب    
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 حريصاً على   كانية و اإلسالم مستوعباً المثل التي قامت عليها الدولة        عثمانالخليفة  
ومنها ) � (عفان بن عثمان اعمال الخليفة أهمثم يذكر المدرس تطبيقها تطبيقاً دقيقاً 

حرية ومحاربة الـروم فـي      شاء القوة الب  نإرمينيا واستكمال فتح بالد فارس و     فتح أ 
 واحدالبحر والبدء بتحرير بالد المغرب العربي وافريقيا وجمع الناس على مصحف   

ل اسـطول بحـري     أووتوسيع المسجدين الحرام والنبوي ومن اعماله ايضاً بنـاء          
 فـي   كان القرآن ن ، وذلك أل   واحد في مصحف    القرآن عثمانوكذلك جمع الخليفة    

 أنوفي صدور الرجال فخشي ، اً في صحائف متفرقة      متفرق كان) �(عهد الرسول   
 إلـى ويشير المدرس   .  يقتل القراء في كل المواطن       أن أو الكثير   القرآنيذهب من   

، ومنها توسيع   ) � (عفان بن   عثمانية في زمن الخليفة     أنبرز معالم النهضة العمر   أ
ـ المسجدين الحرام والنبوي وبناء الكثير من المنازل والقصور      سـلوب  ي أ، وغير ف

البناء والمواد المستخدمة فيه بصورة تتناسب مع تطور المجتمع وتنامي قوة وثروة            
 ذي  ١٨فـي   ) � (عفان بن   عثمانوقد استشهد الخليفة    . ية  اإلسالمالدولة العربية   

 في  الخالفة) �(بي طالب   ة علي بن أ    الخليف ثم تولى ) . م٦٥٥/هـ٣٥(الحجة سنة   
 عثمـان أي بعد مقتـل     ،  ) م٦٥٥/هـ٣٥(ة سنة    ذي الحج  ٢٥ الموافقيوم الجمعة   

 بيت المال إلىي راضي الصواف  اعادة أ  أسباب  من أنويذكر المدرس   .بأسبوع  ) �(
راضي الـصوافي المملوكـة      قد تصرف ببعض أ    كان) � (عثمان الخليفة   أن هو

 ، لـذا قـام      ثار عليه نقمة كثير من النـاس      لدولة فأقطعها لبعض األشخاص مما أ     ل
 . بيت المـال     إلىعادتها  راضي وإ تزاع هذه األ  أنب) �(بي طالب   بن أ الخليفة علي   
سـاس التـسوية بـين    ارتأى توزيع العطاء على أ   ) �( الخليفة علي    أنفضالً عن   

 أنفـضالً عـن     )  ���� (سجاماً مع سياسة الرسـول      أنكثر  ، فهو األعدل واأل   الناس
البوا بتبديلها ، لذا    لذين ط ثارت القبائل العربية وبخاصة الروادف ا     سياسة التفضيل أ  

 وقـد   . سياسة العطاء بالتـسوية      إلىعلن عن تخليه عن هذه السياسة وتبديلها        فقد أ 
ى عشرة ليلة بقيت من شهر      حد إل حد في ليلة األ   ة علي بن ابي طالب    الخليفاستشهد  
 .الثالثة والستين سنة عن عمر ناهز ) م٦٦١/هـ٤٠( سنة رمضان
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  دوات النشاطأ
 سبورة ، مقاالت 

  ما ينميه النشاط
التحصيل المعرفي (مهارات التفكير  -

  )لمادة التاريخ
  مهارات توليد الحلول -

   حصص٣: الزمن 
 الفصل : كانامل

 

  التجريبية الثانية : ا<موعة 
 وذج كمبأمن: الطريقة 

 وتدوينه يف عهد اخلليفة القرآنية ومجع اإلسالمالفتوحات 
  لي بن  اخلالفة يف عهد اخلليفة ع–) � (عفان بن عثمان

 )�(، عنايته باملسلمني ، استشهاده ) �(بي طالب أ

  :أهداف النشاط 
الطالــب يتوقــع بعــد نهايــة النــشاط أن يكــون 

  -:ًقادرا على أن 
 .يذكر أهم أعمال الخليفة عثمان بن عفان  •

يسمي الخليفة الذي تم في عهده بناء أول أسطول          •
 .بحري 

يذكر سبب جمع القرآن في مصحف واحد في عهد          •

 ) .����(الخليفة عثمان بن عفان 

يوضح معالم النهضة العمرأنية في زمن الخليفـة         •

 ) .����(عثمان بن عفان 

 ) .����(استشهاد الخليفة عثمان بن عفان يحدد تاريخ  •

) ����(يذكر تاريخ تولي الخليفة علي بن أبي طالب          •

 .الخالفة 

يسوغ أسباب إعادة أراضي الصوافي إلـى بيـت          •

 ) .����(المال في عهد الخليفة علي 

) ����(يصيغ سبب عدول الخليفة علي بن أبي طالب       •
 .عن سياسة العطاء على التفضيل 

 ) .����(فة علي بن أبي طالب يذكر تاريخ استشهاد الخلي •

أن يجمع الطالب معلومـات عـن جمـع القـرآن            •

 ) .����(وتدوينه في عهد الخليفة عثمان 

يؤدي بقليل من األخطاء رسماً توضيحياً لتوسـيع         •
  .المسجد النبوي 
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ويأخذ بعـين االعتبـار عمـر    ،  يقوم المدرس بتحديد خصائص المتعلمين       •

، وقـد   المتعلمين ومستوى النضج والظروف البيئية والحالة االجتماعيـة         
 المتعلمين أنفضالً عن ، عطت هذه الخصائص مؤشراً جيداً لطبيعة العينة   أ

 .دراستهم خالل  بتجربة لم يمروا

، في بداية التجربـة     ) المعرفة المسبقة (جراء اختبار قبلي    إيقوم التدريسي ب   •
ومن خالل االختبار القبلي يتم تحديد خصائص المتعلمين والوقوف عليهـا           

ـ  فضالً عن  ،لالستفادة منها والتأكيد عليها خالل التجربة   ه مـن خـالل   أن
الطلبة للدرس والتعرف على المـستوى      االختبار يتم التعرف على استعداد      

، ) للمعرفة المـسبقة  ( ومن خالل االختبار القبلي       ، المعرفي المسبق للطلبة  
 :ظهر ما يأتي 

  ) .� (عفان بن عثمانعمال الخليفة  أأهمضعف الطلبة في معرفة  .١
سطول تم في عهده بناء أ    عدم قدرة الطلبة على تسمية الخليفة الذي         .٢

 .بحري 

بـي طالـب    حديد تاريخ تولي الخليفة علي بن أ       ت خفاق الطلب في  إ .٣
 .الخالفة ) �(

بي طالـب    عدول الخليفة علي بن أ     أسبابضعف الطلبة في تحديد      .٤
 .عن سياسة العطاء علي التفضيل ) �(

 القـرآن ية وجمع   اإلسالمالفتوحات  (يقوم المدرس بتحديد موضوع الدرس       •
بي طالب  علي بن إ  وخالفة  ) � (عفان بن   عثمانوتدوينه في عهد الخليفة     

  .))�( وعنايته بالمسلمين واستشهاده )�(

تولي الخليفـة    الدرس من خالل حديثه عن       إلى الطلبة   أنيهيئ المدرس اذه   •
وقـد  ،  ) �(الخالفة بعد الخليفة عمر بن الخطـاب        ) � (عفان بن   عثمان
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 عثمـان  الخليفـة    كـان و،  ) م٦٤٤/هـ٢٤(بويع بالخالفة في محرم سنة      
 حريـصاً علـى     كانو،  ية  اإلسالمالتي قامت عليها الدولة     مستوعباً المثل   

 .تطبيقها تطبيقاً دقيقاً 

 ويشرع المدرس في توضيح ومناقشة    ،  يقوم المدرس باستثارة دافعية الطلبة       •
قاء مصحوبة باسـتجواب هـادف تـارة        لمحتوى المادة مستخدماً طريقة اإل    

 الـدرس المختلفـة     اً لطبيعة نقاط   وفق أخرىسلوب المناقشة القصيرة تارة     وأ
 .هداف تدريسية ومستوى النضج العقلي والخبرات التعليمية السابقة للطلبة وأ

ويجيـب  ) � (عثمـان عمال الخليفة    أ أهميطلب المدرس من الطلبة ذكر       •
 :الطلبة على هذا السؤال بما يأتي 

  .رمينيا فتح أ -
 .استكمال فتح بالد فارس  -

 .لبحر شاء القوة البحرية ومحاربة الروم في انإ -

 ) .فريقياإ(بدء بتحرير بالد المغرب العربي ال -

  .واحدجمع الناس على مصحف  -

 .المسجد النبوي والمسجد الحرام كل من توسيع  -

  ، سطول بحري ل أ أويسأل المدرس عن اسم الخليفة الذي تم في عهده بناء            •
 ) .� (عفان بن عثمانه الخليفة أن الطلبة بأحدويجيب 

 فـي مـصحف     أن للقر عثمان سبب جمع الخليفة     يسأل المدرس الطلبة عن    •
 في عهد الرسول    كان القرآن أن المسبب هو    أن الطلبة   أحد ، ويجيب    واحد

 يذهب  أنفخشي  ،  متفرق في صحائف متفرقة وفي صدور الرجال        )  ���� (
 . يقتل القراء في كل المواطن أن أو  ، الكثيرالقرآنمن 

ية في زمـن الخليفـة     أنلعمربرز معالم النهضة ا   يسأل المدرس الطلبة عن أ     •
 الخليفة قـد قـام بتوسـيع        أن الطلبة ب  أحد، ويجيب   ) � (عفان بن   عثمان
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ثير من المنازل والقصور وغيـر فـي        المسجدين الحرام والنبوي وبناء الك    
سلوب البناء والمواد المستخدمة فيه بصورة تتناسب مع تطـور المجتمـع           أ

 .ة ياإلسالمالعربية  وتنامي قوة وثروة الدولة 

 أحـد  ويجيـب    عفان بن   عثمانيسأل المدرس عن تاريخ استشهاد الخليفة        •
 ذي الحجـة سـنة      ١٨قد استـشهد فـي      ) � (عثمان الحليفة   أنالطلبة ب 

 ) .م٦٥٥/هـ٣٥(

) �(بـي طالـب     ة عن تاريخ تولي الخليفة علي بن أ       يسأل المدرس الطلب   •
د تـولى   ق) �( الخليفة علي بن ابي طالب       أن الطلبة ب  أحدالخالفة ويجيب   

ـ ٣٥(جة سنة    ذي الح  ٢٥ الموافقالخالفة في يوم الجمعة      أي ) م٦٥٥/هـ
 .بأسبوع ) � (عثمانبعد مقتل 

  ،  بيت المـال   إلىراضي الصوافي    إعادة أ  أسبابيسأل المدرس الطلبة عن      •
راضـي   قد تصرف ببعض أ    كان) � (عثمان الخليفة   أن الطلبة   أحدفيجيب  

ثار عليه نقمة كثير    شخاص مما أ  ض األ المملوكة للدولة فأقطعها لبع   الصوافي  
تزاع هذه األراضـي    ناب) �(بي طالب   ام الخليفة علي بن أ     لذا ق   ؛ من الناس 

 . بيت المال إلىعادتها وإ

بـي طالـب     عدول الخليفة علي بن أ     أسبابيطلب المدرس من الطلبة ذكر       •
 الخليفة علي   أن الطلبة   أحدفيجيب  ،  عن سياسة العطاء على التفضيل      ) �(
ـ ،  ساس التسوية بين الناس      ارتأى توزيع العطاء على أ     )�( و األعـدل  فه

 سياسة التفضيل أنفضالً عن ، )  ���� (سجاماً مع سياسة الرسول أنكثر واأل
علن ؛ لذا فقد أثارت القبائل العربية وبخاصة الروادف الذين طالبوا بتبديلها أ

 .وية  سياسة العطاء بالتسإلىعن تخليه عن هذه السياسة وتبديلها 

) �(بي طالـب     بن أ  يسأل المدرس الطلبة عن تاريخ استشهاد الخليفة علي        •
بي طالب قد توفي شهيداً فـي ليلـة    الخليفة علي بن أأن الطلبة   أحدفيجيب  
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عن ) م٦٦١/هـ٤٠( سنة   رمضانى عشرة ليلة بقيت من شهر       حد إل حداأل
 .الثالثة والستين سنة عمر ناهز 

 Wא����$��

سئلة للطلبة لمعرفة فهمهم للدرس لغرض      من األ عدد  يقوم المدرس بتوجيه     •
 :كما يأتي ذلك  و ،دقائق) ١٠(التقويم ولمدة 

  ؟) � (عثمانعمال الخليفة  أأهمما  .١
 ؟) � (عثمان في عهد الخليفة واحد في مصحف القرآن جميع أسبابما  .٢

 الخالفة ؟) �(بي طالب متى تولى الخليفة علي بن أ .٣

 ؟) �( بيت المال في عهد الخليفة علي إلىفي راضي الصوا إعادة أأسبابما  .٤

   عدول الخليفة علي بن ابي طالب عن سياسة العطاء على التفضيل ؟أسبابما  .٥
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M���F٦E� �
   باألشهرةأعمار طلبة مجموعات البحث محسوب

�� �"�א)��Vوא��1-$ ��"�8�א��1-$�Nא�"� �!2�hא�������"� �

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  

   شهرا٢٢٨ً
   شهرا٢٢٦ً
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  )٧(ملحق
  )اختبار رافن(درجات اختبار القدرة العقلية لطلبة مجموعات البحث الثالث
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Abstract 

The title of the Dissertation: 

The Effect  of Brainstorming style and  Camps model in 
acquiring the skills for generating solutions and Cognitive 
Achievement  of  history among the students of the College 
of Basic Education  

2-The name of the Researcher: Firas Nabil Mahmood  Shaker 

3-The problem and its significance: 

 the problem of this study is limited to  the methods that 
followed in teaching history:  

The problem of the study is limited that the methods used in 
teaching history to students, not based on activating the role of  
the first stage and It does not give positive attribute in 
addressing the problems and meet the educational and 
university students encounter in their working lives and 
improve  their Cognitive Achievement  in history in order to 
address this problem  ,the present research is trying to answer 
the following questions 

1- What is the effectiveness of the activities contained 
in the guide book  which is prepared in the light of the 
brainstorming style, Camps model ,and  traditional method to 
acquire skills to generate solutions and Cognitive Achievement  
for students of the first stage\Department of History \College of 
Basic Education. 

2-What are the recommendations and suggestions that can be  
Prepared through experience? 



The Results 
The results reveal that 
1-There are significant differences between the mean scores of 

the first stage students of the Department of History ( first 
experimental group) at level (0,05) l, studied history of Al-
Resala era and Al-Rashdi caliphate-depending on the 
brainstorming style in both pre and post test the skills to 
generate solutions The difference is in favour of the post test 
indicating effectiveness of the  historical activities program, 
which is prepared by- brainstorming style . 

2-There are significant differences  at level (0 ,05) between the 
mean scores of students \ Department of History, college of 
Basic Education  (second experimental group ) who studied 
history  of Al-Resala era and Al-Rashdi caliphate depending 
on Camps sample in both pre and post test the skills to 
generate solutions The difference is in favour of the post test 
indicating the effectiveness of historical activities program, 
which is prepared by Camp model. 

3-There are no significant differences at level(0,05) between 
the mean scores of students \ Department of History, College 
of Basic Education  (control group) who studied history 
according to traditional method in both pre and post test in 
acquiring the skills to generate solutions. 

4-There are differences between the mean scores of virtual 
research groups in the three dimensional and tests the skills 
to generate solutions 

5-There are significant differences between the mean scores of 
the experimental groups (the first and the second)in post test  
to generate solutions in favor  of the first experimental group 
who studied according brainstorming style ,this indicates that 



brainstorming style is better than Camps model in acquiring 
skills to generate solution. 

Recommendations 

1-Paying  attention to the historical activities that  are prepared 
for acquiring skills and cognitive achievement for the subject 
of (History) at the first stage \Department of History\ College 
of Basic Education. 

2- Paying  attention to the talented students who have the 
ability to present solutions and encourage them. 

3- Depending on the activities that are found in the guidance 
book according to the mental activity style (Camp model) for 
presenting solution and cognitive achievement for the subject 
of (Al-Resala era and Al-Rashdi caliphate)for the first stage 
\Department of History\ College of Basic Education. 

Suggestions 

The researcher presents the following suggestions : 

1-Doing a similar study for other subjects and different stages 

2-Doing a study to know the effect of the mental form on 
making directions on the subject of (Al-Resala era and Al-
Rashdi caliphate) 

3-Making a balance study to show the effect of these two 
Models to the mental form style and they are: 

 a-The single observation for group direction. 

b-The group of mental form in achieving knowledge for 
students in the subject of Al-Resala era and Al- 


