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 األولل ـــــــــــــــالفص

الاثف بلرريففٌت ببلهفف بلأهمٌتف الاثفف ببمشفلة مففابالاثف بالثفللًبباألل ٌتنفلل بالصلف بب–التعرٌف باللاثف ب

ب.بلإجرائٌللبًبتثفٌفبالملطةثلتبلتعرٌصهلبالطالثللثفلفهب بًً

 مشكلة البحث 

لالتفؤلٌ بإ بإننفلبنجففببعةىبالرغمبمابالتطلربالثلل برًبمٌفلفٌابالةةف بالعراٌف بلعفطلربنفلربالتجفٌففب

اباليفع بٌعفمبرفرلربالةةف بذًبللرف بالمراثف بالفراعفٌ بمفابالتعةفٌمبلهفيعصلًببظلهرابًبرًبلصل بالمتعةمٌابلرف

لالاثفل بالتفًبلتافتبلمعللجف بهفذاببترىبلثرةبالفراعللرهبإلىبمراث بمالرةبجفاًب،بلذابنالعراٌ بللر بلتمتفبجذ

باليع بألبالتقةٌ بمابأثرهب.

تعةمهفلبلتعةٌمهفلبرربمابررلربالةة بالعراٌ بتعلنًبلعلا بلاٌرةبليفعصلبًبظفلهرابًبرفًبعفٌربلالاالغ بر

بمابمظلهرببًزا بٌعلن،بلملببإلٌ تنتهًببإاالتًبٌرافبلةاالغ ببإغراي لاابالفرسبالاالغًباعٌفابًبعابتثقٌقب

الاالغف بالمتتلفرةببإلٌف نتهفتبمفلبابإلفىالهلشمًببهذاباليع باقلل ب"بلقفبانتهٌنلبالٌفلمببألفبيع بلثٌرةب،بلقفب

بب"لعةمبمثضب بٌترجبعفابللنف بثصفظبلةقلاعففببثلملإقمعبتلة بمقٌتببلالنللصرهًبمجرفبثصظبالتعرٌصلتب

ب.(بب291،بصب2791)بالهلشمًب،ب

لفمبتعففببإذالمتاعف برفًبتفرٌعفهلب،بباألعفللٌ مشلة بيع بالطةا برًبملفةبالاالغف بٌلمفابرفًبيفع ببإا

بيع برفًبتافراتهمبلمهفلراتهمببإلىبأفىالطةا بمملببإلىفرٌسبقلفرةبعةىبتللٌ بالملفةبالطرائقبالمتاع برًبالت

ب.(بب7،صب2771)بالقرٌشًب،ب

مفابجلنف بالمففرسبلالثصفظببلالتةقٌاباإللقلءبإلىالطرائقبالمتاع برًبالتفرٌسبطرائقبتقةٌفٌ بمعتنفةببإا

بببببببببببشففٌلعلبًبرففًبتفففرٌسبمففلفةبالاالغفف ببراأللثففلا عففتذللربمففابجلنفف بالطللفف ب،بلاللتففل بالمفرعففًبهففلباللعففٌة ب

يع بالطرائقبالمتاع برًبالتفرٌسباقللف ب"ببإلى(بلقفبعزابط بثعٌابهذاباليع ب19،بص2791)بالافليب،ب

اٌن بلافٌاببألاٌن بلاٌابالثٌلةببأللة غرٌ ببا بـــٌـُفرسبرًبهذهبالمفارسبربلإنملنلب بتفرسبرًبمفارعنلبتلةبإا

ب(ب.ب11،بص2779لعلاطص ب"ب)بعلاب،بعق بالطلل بلشعلرهب

بأعللٌ المتاع برًبالتفرٌسب عتملفهلبباألعللٌ ٌلمابرًبيع بمابهنلبرلابيع بالطةا برًبالاالغ ب

ب.ب(179،بصب1001التةقٌابالجلر بلاللتل بالمقرربلا تتالربالملرربهلبالعلئفبلةتثلٌ بالعةمًب)بالثعٌاب،ب

لطرائفقببأعفللٌ اتطلٌرببا هتملمرالبافبمابجفٌفةبرًبالتفرٌسببطرائقبإلىلذابرلابملفةبالاالغ بتثتلجب

ا تجلهففلتبالترالٌفف بالثفٌثفف برففًبالتفففرٌسبلالتففًبتعتمفففبالطللفف ببفتفف لأالثفففٌ بمنهففلبلهففذابمففلببلإتاففلرالتفففرٌسب

بالتقةٌفٌ ب.بلاألعللٌ لمرلزبلةنشلطبرًبالعمةٌ بالتعةٌمٌ بلناذبا تجلهلتبالترالٌ ب

المتمثةفف بالعففتعمل بالمجمعففلتببلارامجفف تففلابرففًبفراعفف بطرائففقبالتعةففٌمبالصففرفيبالالثثبهنففلبانطةقففتمففاب

بمابالتاراتبالتقنٌ برًبتذلٌ بلعلا بهذهبالملفةب.بلاإلرلفةالتعةٌمٌ ب
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 البحث  أهمٌة

هللابعزبلج باهلباإلنعلابرعةم بالاٌلابلعةم باللقةمبملبلمبٌعةفمبببالةة بمظهرباإلنعلنٌ بالمتمٌزبالذيباتص بب

الةةف بهفًبالقفلةبالفارعف بالتفًبلجهفتباإلنعفلنٌ بلرتثفتبأملمهفلبلرلقفلبًبلةثيفلرةبلالمعررف ب،بلهفًباللفة ببرللنت

اللثٌق بالتًبتراطبثليرباألم بامليٌهلبلتاٌابالجهلفبالتًباذلهلبالعلاقلابرًبفعمبالثيفلرةب)بعاففبالمعطفًب،ب

ب(ب.ب212،بصب2739

لتلٌف بلرقفلبلمقتيفٌلتبالعلفربلذلف بلمفلبتثمةف بمفابلةلتبالعللمباعفتطلعتبابأغنىبالةة بالعراٌ بلتعفب

تتجةفىبلاتبالنصفلسب،بمشفلهفبالطاٌعف بلتمثف بلةملتهفلبتطفربألصلظهفلمرلن بللٌاب،برهًبلة بمثاا بتلفلفبتلفلرب

للابلةملتهلبتطلاتباليفمٌربلنايفلتبالقةفل بلنافراتبالثٌفلةب)بالجنففيب،ب بتب،بباأللصلظبأجراسمعلنٌهلبرًب

ب(ب.ب101ص

 بتطللانلبالٌلمبال هتملمبالذيبتعتثقببلعفمبالتهللابرًبتعةٌمهلبلمابلاجانلباذ بقلفلرىبلالةة بالعراٌ

ب(ب.ب71،بصب2791الطرائقبالصيةىبلتفرٌعهلب،بلتذلٌ بلعلاهلب)بظلرربلثملفيب،ببإٌجلفالجهلفبرًب

 باعفللفرٌمبلمللٌففةبالقفراابابألنهلالمهم بالتًب بٌملابا عتةنلءبعنهلبالعراٌ بلالاالغ بمابعةلمبالةة ب

ب(.بب211،بصب1001)بمطةل ب،بباإلعالممابعةلمبالةعلابالعراًبلهلبلعلابلهًبعةمبلاععبب،بإعجلزه

لٌعتبمابالملافبالتًبٌعتمفبتفرٌعهلبعةىبالقٌلسبالصعةًبلالتللربالمنطقًبلللنهلبرابالعراٌ بلالاالغ ب

الةلٌفلتببأعمىاهذابالطلاعبلعٌة بلتثقٌقبباتلل ًبلثٌقلًببلفراعتهلبتقلمبعةىبالتذلقبلالثسبلهًبالألف متل ب

ب(ب.ب117،بصب2737لتنمٌت بللقة بلتهذٌا ب)بعم ب،بباألفاًلهلبتللٌابالذلقب

اعٌففةبرفًبمراعفلةبالمفلفةبالتعةٌمٌف بلمعفتلٌلتبالمتعةمفٌاببأشفلاطلطرائقبالتفرٌسبلقطعفتبلقفبتطلرتب

 ب،بللمبتق بالةة بالعراٌ بعلجزةبعابمجلراةبهذابالعمةٌ بالتعةٌمٌبرالمتعةمبمثلبرؤلاحلتثل با هتملمباللمتعةمب

التطلربالهلئ بالذيبلمبتشهفبل بالاشرٌ بمثٌالبرًبتلرٌتهلبا باعتطلعتباتللئلهلبلاجهلفبرجللهلبالمتةلفٌاب

مظفلهربلالطرائقبالثفٌث بلتفمتهلب،بلقففبتعفففتبباألفلاتالاربمظلهربالتقنٌ بلاابتعتربعففابماببتعتلع بإا

التفًبتفمبتعفتٌرهلبلتفمف بالةةف بالعراٌف بلا عفتصلفةبمنهفلبرفًبتطفلٌربتعةمهفلبلتعةٌمهفلب)بناٌف ب،ببتقنٌ بالمعةلمفلت

ب(ب.ب1،بصب1002

لٌعفبالتعةٌمباللتصرٌففبماففأبمهمفلبتتلف باف بالتراٌف بالثفٌثف بلتعفعىبفائمفلبلتثقٌقهفلبلتعفتنفبرلفرةبتصرٌففب

،بب1000مفف بلتنصٌففذهبلتقلٌمفف ب)بالجففالفب،برففًبتنظٌباألعففلس بالصففرفبجعففالتعةففٌمبعةففىبتلجٌفف بالففتعةمبنثففلبالصففرفبل

ب(ب.ب122ص

تصرٌففبالتعةفٌمبافرامعبتعةٌمٌف بمتتةصف بمثف بالتعةفٌمبالمافرمعب،بلالثقلئف بالتعةٌمٌف ببأعفةل لقفباناثقبعفاب

نملذجبالتعةمبالصرفيبلهفلبعافلرةبعفاببإثفىلالرزمبالتعةٌمٌ ب،بلالمجمعلتبالتعةٌمٌ ب،بلتعفبالمجمعلتبالتعةٌمٌ ب

التعةٌمٌ بباألهفا لمراعلةبالصرلقبالصرفٌ بلالترلٌزبعةىبلةتعةمبالذاتًبٌتمبالترلٌزبرٌ بعةىبالمتعةمبنظلمبمتللم ب
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العةللٌ بلا تتالراتبلتطاٌقبلعلئ بمتنلع بٌتتلربمنهلبالطلل بملبٌللابنشطلبلرعل بمابتال بعمةٌ بالتعةمبل

ب(ب.ب1،بصب1001)بالمطلرب،ب

مابالقرابالعشفرٌاب،بباألتٌرةمعتتفملبرًبالعقلفببأعةلالاللصهلببلقفبشلرباعتعمل بالمجمعلتبالتعةٌمٌ 

المتعةمفٌابعفففابمفابا تجلهفلتبلالعفلفاتبالتفًب ببلإلعفل تثقفقبالمجمعفلتبالتعةٌمٌف بتعةمفلبٌتلف بافللعمقببإذ

لةمفتعةمبٌثققهلبالتعةٌمبالتقةٌفيبمث با عتملفبعةىبالنصسبلالثق بالذاتٌ بلتنمٌ برلحبالاث بلتلرٌربالجهفبلاللقفتب

تعةٌمٌف بمثفففةببأهففا اةفل ببإلفىلالمفرسب،بلهلبارنلمعبمثلمبالتنظٌمبٌقترحبنشلطلتبتعةٌمٌ بمتعففةبلٌععىب

ب(ب.ب291،بصب2797)بعلرااب،ببيلالاعفعابطرٌقبالتقلٌمبالقاةًبالذاتًب

لبالمنهفلجباللمةف بلهفبألمعفلقبملفةرببأللففرسبالمفلفةبالتعةٌمٌف ببالٌتنلل بالمجمعبالتعةٌمفًبلثففةبمف

لزبعمةٌلبعةىبزٌلفةبمشلرل بلتصلع بالطلل بالذيبٌؤتذبشفل بالتافراتبالتعةٌمٌف بلٌتيفمابنشفلطلتبتعةٌمٌف بٌر

ببببببببباثعفف بتطفف بمنظمفف باإلتقففلافرجفف ببإلففىالمثففففةبلةمففلفةبالتعةٌمٌفف بباألهفففا متنلعفف بتملففابالطللفف بمففابتثقٌففقب

ب(.ب209،بصب1001)بمرعًب،ب

مراث بالتعةٌمبالمفرعًبلهًبالمرثة بالتفًببأتر،برهًببألهمٌتهلبٌ اإلعفافلاتتلرتبالالثثتلابالمرثة ب

بألفاثتلمطللف بالمجتمفعبمفنهاببتاةفلرتتعاقبالمرثة بالجلمعٌ ب،بلاابقفراتبالطللالتبرًبهفذهبالمرثةف بقففب

بملفةبالاالغ بتفرسبرًبإارلعةٌ ب،بزٌلفةبعةىببألثربألاحمملبعاقب،بلاابانفملجهابرًبالثٌلةبا جتملعٌ ببألثر

تنل بهذهبالمرثة بعنلٌ بالمراٌابلالالثثٌابلذل باتفرٌ بطللالتهلبعةىباعتعمل ببإاهذهبالمرثة برقطب،بلذابٌناةًب

لةمرثة بالجلمعٌ بلهابعةىبفرج بماباللصلٌ بلالجلفةبعةمٌلبلثقلرٌلببإعفافهالالطرائقبالثفٌث باهف بباألعللٌ 

بلاثقلتباؤنصعهابلاعةمهاب.

  -لً باالتً :البحث الحا أهمٌةوتتجلى 
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بالعراٌ ب.باألم مقلملتب
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 لبفراع بملفةبالاالغ ب.ا تجلهلتبا ٌجلاٌ بلفىبالطللالتبنث

المجمعلتبالتعةٌمٌ بلطرٌق بمعلعفةبثفٌث برًبتفرٌسبملفةبالاالغ بلمعلعفةبالطللالتبعةىبتعةمبهذهببأهمٌ  -1

 مبامجل ت بللر ب.ٌالملفةبلملبتلررهبمابممٌزاتبرًبفرعبعمةٌ بالتعة

قلٌفلبلمفإثرابلمعفلمةتهابباإعففافالطللافلتببإعففافاللصهلبالمرثة بالتًبتعفهمبرفًبباإلعفافٌ المرثة ببأهمٌ  -1

 العةٌم .الترالٌ بباألعللٌ عةىبلرقب

اطرائفقبثفٌثف بلتقنٌفلتبباإلعفافٌف الجهلتبالمتتل برًبتطلٌربتففرٌسبالةةف بالعراٌف بلففىبالمرثةف ببإرلفة -2

 .متطلرةب



  البالغـــــــتاثــــــــــــــــــر الوجوعـــــــــــاث التعليويـــــت فـــي تحصيــل طالبـــــــاث الصف الخاهس األدبــــــــــي في هـــادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 

 هدف البحث 

ب-:بإلىٌهف بالاث بالثللًب

ب.رًبملفةبالاالغ ببفاًاألتعر باثربالمجمعلتبالتعةٌمٌ برًبتثلٌ بطللالتبالل بالتلمسب

ب

 فرضٌة البحث 

تففًبٌفرعففاباففٌابمتلعففطبتثلففٌ بالطللاففلتبالآ(ب0.02عنفففبمعففتلىب)بإثلففلئٌ لففٌسبهنففل برففرلقبذاتبف لفف ب

ب.بلتقةٌفٌ برًبملفةبالاالغ بٌفرعاباللطرٌق بابتًالآالعتتفامبالمجمعلتبالتعةٌمٌ بلمتلعطبتثلٌ بالطللالتب

 حدود البحث 

ب:بًآ تاٌتثففبالاث بالثللًب

ب عفافٌلتبالانلتبرًبقلطعبالرللر بالثلنٌ برًبمثلرظ باةفافب.باألفاًطللالتبالل بالتلمسب .2

لهًب)بالطالقب،بالمقلاة ب،بالتلرٌ بباألفاًالمقرربلةل بالتلمسببمليلعلتبمابلتل بالاالغ أراع بب .1

 ،بالتشاٌ ب(ب.

 مب.ب1007-1009الصل بالفراعًبالثلنًبمابالعلمبالفراعًب .1

 المصطلحات تحدٌد 

 ات التعلٌمٌة لغة :ـــــالمجمع 

ب(ب11،بصبب2777اعضب)بملطصىب،ببإلىيمباعي بب-قبجمعلب:ر بجمعبالمتص

بالمجمعلتبالتعةٌمٌ بالطالثلب:

"بلثفففةبمعففتقة برففًبالتعةففٌمبتقفففمبعةففىبنثففلبعةعففة بمففابالنشففلطلتبالمفرلعفف بباؤنهففلب2797عررهففلبنشففلااب .2

ب(ب.ب211،بصب2797)بنشلااب،ب"بمقررةببأهفا بلالملمم بانثلبٌعلعفبالطلل بعةىبتثقٌق

بلبًأهففار"بلثففةبتعةفمبلفةٌرةبتقفلمبعةفىبماففأبالفتعةمبالفذاتًبلتصرٌففبالفتعةمبتيفمبباؤنهلب2779عررهلبجلم ب .1

بببلتنمٌف بلصلٌلتف ب"بباألهففا عةفىبتثقٌفقببالمفتعةملتاراتبتعةمبمعٌن بٌتمبتنظٌمهلبرًبتتلاعبمنطقًبلمعفلعفةب

 .ب(ب12،بصب2779)بجلم ب،ب

معلقبملةربلهلبٌرتلفزبعمةٌفلببألفرسبللثفةبرًبالملفةبالتعةٌمٌ بباؤنهل"بب1001عررهلبمرعًبلالثٌة ب .1

،بب1001)بمرعفًبلالثٌةف ب،بب"بلشفل بالتافراتبالتعةٌمٌف ببٌؤتفذذيبعةىبزٌلفةبمشلرل بلتصلع بالطللف بالف

 (ب.209ص

الالثثتلابتثتليبعةىبملافبتعةٌمٌف ببأعفتهل بمجملع بمابالنشلطلتبالمتعةعةباؤنهللتعررهلبالالثثتلاباجرائٌلًبب:ب

ماباجف ببالصلئفةذاتبباألنشط مابمجملع بباألفاًللعلئ بلتقنٌلتبترالٌ بتملرسبرٌهلبطللالتبالل بالتلمسب

بالمنشلفةب.باألهفا تثقٌقب
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بل ـــــالتحصٌ

ب بعةٌ ب.العةمب:بثلبءالشًلمةل ب:بثل ببالشًءبأثرزثل بثلل بًبلمثلل بًبأيبب-تثلٌ بلة ب:ال

ب(ب.219،بص1000)بالاعتلنً،ب

بالتثلٌ بالطالثلبًب:

بإاالنتٌج بالنهلئٌف بالتفًبتافٌابمعفتلىبالطللف بلفرجف بتقفمف برٌمفلبٌتلقفعبمنف بباؤن "ب:بب2779.بعرر بالتةٌةًب2

ب(ب.ب3،بصب2779)بالتةٌةًب،بب"بٌتعةم 

لثففةببألبمليفلرلفراعف بةاف بنتٌجف بةبالملتعا بمابقاف بالطالمهلربألالمعرر بباؤن "ب:بب1002.بعرر بالقمشب1

ب(ب.ب92،بصب1002)بالقمشب،ب"بمعٌن ب

طللالتبعٌن بالاث برًبا تتالربالتثلةًبمتلعطبالفرجلتبالتًبتثل بعةٌهلبب:باؤن لتعرر بالالثثتلاباجرائٌلبًب

ب.بلالثثتلابرًبملفةبالاالغ بابأعفت الذيبباألفاًبسالتلمالاعفيبلةل ب

 ة ـــــــالبالغ

،ببللتفرلامفابالةصفظب.)بالرمفلنًبلفلرةببأثعاالقة برًببإلىالمعنىببإٌلل باؤنهل:بب2739الرملنًبب.بعررهل2

ب(ب.بب93،بصب2739

:بالمليفلعلتبالمقفرربتفرٌعفهلبرفًبالصلف بالفراعفًبالثفلنًبلطللافلتباللف بباؤنهفللتعررهلبالالثثتلاباجرائٌلًبب

ب.بلتل بالاالغ بباألفاًبمابالتلمس

 ًـــــــل الثانـــــــــــالفص

 أوال ً : اإلطار النظري .

 المجمعات التعلٌمٌة  -

بأهمٌف اعفتعم بمنفذبالقففمبرقففبرلفزبعفقراطبعةفىببإذ،بالقفٌمف بعفبالتعةٌمبالذاتًباثفباألعللٌ بالتعةٌمٌف بـٌُبب

عًب،بلللاعتعفافات ب)باآلبإمللنٌلت تعةٌمبل بررفباثع ببإلىبأرالطلابفعىالمعرر بالذاتٌ برًبتعةٌمبالتالمٌذبلملب

ب(ب.ب221،بصب1001

عةمًبهًبتة بالمثللل بالتًبقلمباهلبعفلنربرفًبالفراطبباؤعةل المثلل تبالمعللرةبلتصرٌفبالتعةٌمببأللىلللنتب

ب(ب.ب2،بصب2779اٌاب)بعةمبالتعةمبلرابالتعةٌمب(ب)بمرعًب،ب

ةٌتًبالتعةٌمبلالتعةمبا هتملمباللصرفبالمتعةمبلالترلٌزبعةٌ برًبعمبإلىبٌهف التعةمبالذاتًبتةٌربمنهجًببإاب

لهفلبامعنفىبتقففٌمبتعةفٌمبقففراتهمبالذاتٌف ببإلفىتقففمهمببأمفراثٌ بٌتر بباألرراف،بلتلمٌمبارامعبلمجملعلتبماب

التعةٌمٌف بالتفًبتتلف باهفف بنهفلئًب،بباألهففا ٌراعًبملباٌابالمتعةمفٌابمفابرفرلقبررفٌف بلٌتطةف بعةعفة بمفاب

المتعلر بعةٌهلببالذاتًبتقلمبعةىبرةعص بللمن بمانٌ بعةىبالثقٌق بالتعةمببأعللٌ ماببأعةل لالمجمعلتبالتعةٌمٌ ب
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عةىبتنمٌ بٌعم ببإابالتعةٌمٌ ب.ب افبلأعللٌا لعلفات بل بطلل بررفبررٌفبرًبتةصٌت بلعرعت برًبالتعةمببإالهًب

ب(ب.ب2،بصب2779الثفبالذيبتعمحباهلبقفرات ب)بمرعًب،ببإلىنصع بلتطلٌرهلب

العتٌنلتبمابالقرابالعشفرٌاب،ببألائ مابااتلربالمجمعلتبالتعةٌمٌ برًببأل ب(nagnaagلٌعفبرالنجلاب)بب

ب:ببأهمهللتتل بالمجمعلتبالتعةٌمٌ بالصلتبمتعففةب

بثمبالمنلشطب.باألهفا الترلٌزبعةىب -

 التلجٌ بالشتلًبلةمتعةمب. -

 التقلٌمبالنعاًب. -

 اإلافا بالتعةٌمٌ بالمتتةص ب. -

 (ب.ب209ب-209ص،بب1001القلاةٌ بلةتطلٌرب)بالثٌة ب،ب -

لتتتة بالمجمعلتبالتعةٌمٌ برًبأنلاعهفلبلمثتلٌلتهفلبلطرٌقف بتقففٌمبالمعةلمفلتبلمعفتعمةٌهلبتاعفلبًب تفتال ب

ب-تمرباثال بمراث ب:بلإعفافهلتلمٌمبالمجمعلتبالملق بالتعةٌمًبللجه بنظربالملممب،بلاابعمةٌ ب

تجفٌفبالصئ بالمعفتعمة باالتمهٌفيبالمتعةقبالمعحببألباألللٌ الفراع ببإجراءالتتطٌطبلةمجمعب:بلٌقلفبا ب .2

لملالففصلتهلبلثلجلتهففلب،بلتثفٌفففبالهففف بالففرئٌسبلتشففم بهففذهبالمرثةفف باتتٌففلربمليففلعلتبالمجمففعب

بللثفات بلفرلع ب.

لرفقبثلجفلتبعةفىبباألهففا التفًبتثفففبباألعلعفٌ لةمجمعب:بلٌتمبلتلاف بعنللفربالمجمفعبباألللٌ اللتلا ب .1

ببببإثنففلءالتعةٌمٌفف بالمالئمفف بلهففلب،بلتنظففٌمبعريففهلبلتعةعففةهلبرففًبباألنشففط لالتاففراتبالمتعةمففٌابلاتتٌففلرب

 اللتلا ب.

تمبٌفبلاألتطفلءاللتلاف بلاللفٌلغ ببلأعفةل عففبمراجعف بالمجمفعبمفابثٌف بالنلعٌف بمرثة بالمراجعف ب:با .1

ٌتتةصلابرًبقففراتهمبلعفرعتهمب،بلذلف بلمعررف ببألثربألطالعت بلعرضبنعخبمن بعةىبثالث بمفرعٌاب

ب(ب.ب21،بصب2792العمٌرب،ببأاللفلارعهمب)ببإثلات لحبالمجمعبلجلذاٌت بلةمتعةمبلمفىبمفىبلي

   مكونات المجمع التعلٌمً 

ب:مللن بماباآلتًبالمجمعبالتعةٌمًبا نملذجًبلثفةبمتللمة ببإاٌتصقباللثٌربمابالالثثٌابعةىب

بصلرةبالرئٌعٌ بلةمليلرب.ٌللابالعنلااباعالرةبلايث بلل بلة باللمثتلىبلالبإاالعنلااب:بٌناةًب .2

تعطًبالصلرةببإذلانلئ بلتنظٌم ب،ببلإغراي النظرةبالشلمة ب:بتعطًبلةمتعةمبرلرةبعابمليلربالمجمعب .1

،بلملذابعٌعم بعنفبل بجفزءببإٌلهحبل بلٌ بعٌقفمبرًبتعةم بالمجمعبلتليتعةٌملتبعابلٌصٌ باعتعمل ب

 (ب.ب91،بصب1009)بعاهلاب،ببأجزائ ماب

الملجه بلةمفتعةمبلٌصٌف بالتعلمف برفًبالمجمفعبالتعةٌمفًبلمفلبهفلبباإلرشلفاتٌملتب:بتاٌابلالتعةباإلرشلفات .1

 مطةل بمن باعفبا نتهلءبمابفراع بل بتطلةب.
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تثفٌفبالتاراتبالتعةٌمٌ بالعلاق بلفىبالمتعةمبلمقفاربملبلفٌ ببإلىٌععىبا تتالربالقاةًبا تتالربالقاةًب:ب .1

 (ب.ب21،بصب1001المجمعبالتعةٌمًب)بالصتالليب،بمابمعةلملتبعابالمليلربالذيبٌعللج ب

 اللثفةبالتعةٌمٌ بلتتللابماب: .2

بلالتمرٌنلتبالتقلٌمٌ ب.باألعئة ج(بببالتعةٌمٌ ب.باألنشط  (ببالعةللٌ ب.باألهفا أ(ب

 ف(با تتالربالذاتًب.ب

مفًبلقففبٌلفلابلةمجمفعبالتعةٌباألعلعفٌ باألهففا تثفٌفبمفىباةل بالمتعةمببإلىا تتالربالاعفيب:بلٌععىب .3

ب(ب.211،بصب2797ا تتالربالاعفيبهلبنصع با تتالربالقاةًب)بنشلااب،ب

 السابقة دراسات الثانٌا ً: 

  دراسات تناولت البالغة  -

 مب.ب1001فراع بالعلنًب .2

معررف باثفربالمنظمفلتبالمتقفمف برفًببإلفىجرتبهفذهبالفراعف برفًبالعفراقب/بالجلمعف بالمعتنلفرٌ ب.بلهففرتب

رففًبمففلفةبالاالغفف ب،بللتثقٌففقبهففف بالاثفف باعفففبالالثفف باتتاففلرابباألفاففًالتففلمسبتثلففٌ بطففال باللفف ب

بلففق (برقرةبلرقبالمعتلٌلتبالمعررٌ بالعت بلتلنٌ باةلمبلقفبتثاتبالالث بماب10تثلٌةٌلًببمللنلًببماب)

بيفلاط بلالاقفعبلاألترىمجملعتٌابمجملع بتجرٌاٌ ببإلى(بطللالًبلزعلاب20اةةتبعٌن بالاث ب)لثالت ب،ب

ً،بلالتثلٌ بالفراعًبعتٌابرًبالمتةٌراتب)بالعمربالزمنللرؤبالالث باٌابطال بالمجمل(بلل بمنهملب.ب12)

رفةبرفًبلتفل بلمنظم بالمليلعلتبالاالغٌ بالفلابلقفبثففبالملفةبالعةمٌ لةلالفٌاب،بلفرجلتبالةة بالعراٌ ب(ب

بلئعباثث بلتصعٌرهلب.بنتبإلىلةتلل ببمتعففةببإثللئٌ الاالغ بلالتطاٌقب،باعتعم بلعلئ ب

التًبفرعتبعةىبلرقبطرٌق بالمنظملتببالتجرٌاٌ النتٌج بالتللٌ بلهًب:بتصلقبالمجملع ببإلىتلل بالالث ب

لملفةث بالمجملعف بالتجرٌاٌف ببتقةٌفٌف عةىبالمجملع باليلاط بالتًبفرعتببعةىبلرفقبالطرٌقف بالالمتقفم ب

ب(ب.ب1-2،بصب1001)بالعلنًب،بببببب(ب.ب0.02عنفبمعتلىبف ل ب)ب

 .بم1002فراع بالصراجًب .1

تعر باثربمنهعباللثفاتبببإلىااابرشفب،بهفرتبب-جرتبهذهبالفراع برًبالعراقب/بجلمع باةفافبلةٌ بالتراٌ ب

رًبتفرٌسبمفلفةبالاالغف بالعفتتفامبتفرائطبالمصفلهٌمبرفًبالتثلفٌ بلا عفتاقلءبلففىبطفال باللف بالتفلمسب

اتتالرابتثلفٌةٌلًببلقففبتثافتبالالثف بمفابلففق بلثالتف ب،باةةفتبب،بللتثقٌقبهف بالاث باعفبالالث باألفاً

مفنهعباللثففاتبباؤعفةل مجملعتٌابمجملع بتجرٌاٌف بتففرسبالاالغف ببإلى(بطللالًبلزعلاب37عٌن بالاث ب)

ب(بطللالبًب.11يلاط بتفرسبالاالغ باللطرٌق بالتقةٌفٌ بلعففهلب)بلاألترى(بطللالبًب12)بإررافهللعففب

المجملعتٌابرًبالمتةٌراتب)بالعمربالزمنفً،بلالتثلفٌ بالفراعفًب،بلفرجفلتبالةةف ببإررافابللرؤبالالث باٌب

ب.بإثللئٌ العراٌ بلةعلمبالعلاقب(ب.باعتعم بالالث با تتالربالتلئًبلمراعبلليبللعلئ ب
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بٌ بلهًب:بتالنتلئعباآلبإلىلقفبتلل بالالث ب

تبطةا بالمجملعتٌابالتجرٌاف بلاليفلاط ب(باٌابفرجل0.02عنفبمعتلىب)ببإثللئٌ قبذلبف ل بهنل برر .2

ب.المجملع بالتجرٌاٌ بلملةث برًبا تتالربالتثلٌةًبلملفةبالاالغ ب

لاليلاط بب التجرٌاٌ(باٌابفرجلتبطةا بالمجملعتٌاب0.02عنفبمعتلىب)ببإثللئٌ هنل بررقبذلبف ل ب .1

  (.ب-،بصبطب1002الصراجًبب)ببببببببببببببببببببرًباتتالربا عتاقلءبلملةث بالمجملع بالتجرٌاٌ ب.

 .دراسات تناولت المجمعات التعلٌمٌة   -

 .م  1991دراسة محمود  .1

جففرتبهففذهبالفراعفف برففًبملففرب/بجلمعفف بعففٌابشففمسب.بلهفففرتبإلففىبمعررفف باثففربالمجمعففلتبالتعةٌمفف بلرزمب

 بالثففلنليب،باعتمفففبالالثفف برففًباثثففباألل تعةٌمٌفف برففًبتعةففمباعففضبالمصففلهٌمبالجةرارٌفف بلفففىبطففال باللفف ب

الاث باعفبالالث باتتالرابتثلٌةٌلبًب.بلقفبتثاتبالالث بمفاببأهفا المنهجٌابالللصًبلالتجرٌاًبللتثقٌقب

اطرٌقف بلرفًبالمرثةف بالثلنلٌف بباألل (بطللافلًبمفابطفال باللف ب201لفق بلثالتف ب،باةةفتبعٌنف بالاثف ب)

فرعففتبالمجملعفف بط بلاألتففرىبيففلابتجففرٌاٌتٌابأثفففاهملثففال بمجملعففلتببإلففىقعففمتبالعٌنفف ب،بعشففلائٌ ب

اليفلاط برقففبفرعفتببإملالتعةٌمٌ بلالمجملع بالثلنٌ بالعتتفامبالرزمبالتعةٌمٌ بباللمجمعلتباألللىالتجرٌاٌ ب

ا جتمفلعًببلالمعفتلىالفذللءب،بلالتقةٌفيب.بتمبياطبمتةٌراتبالتجرا برًب)بالعمفرب،بلالتثلفٌ ببالألعةل 

بٌ ب:تالنتلئعباآلبىلتلل بالالث بإلعففةبمتبإثللئٌ لعلئ بلاعتتفمبالالث بب(لا قتللفيب

لطففال بالمجملعفف بباألللففىاففٌابطففال بالمجملعفف بالتجرٌاٌفف ببإثلففلئٌ عفففمبلجففلفبرففرلقبذاتبف لفف ب .2

بلهذابٌف بعةىبتجلنسبالمجملعتٌاب.بًال تتالربالقاةاليلاط ب

ببببببببببببلالثلنٌفف بلففىاألللةمجملعفف بالتجرٌاٌفف ببيلالاعفففرففًبا تتاففلربالقاةففًببإثلففلئٌ لجففلفبرففرلقبذاتبف لفف ب .1

،بب2779.)بمثمفلفبالفتعةمبالصفرفيبلةمجمعفلتبالتعةٌمٌف بلالفرزمبالتعةٌمٌف ببأعةل  عتتفامبلٌلعزبهذاب

 (.1-2ص

 .م  2001دراسة سبهان  .2

بإعففافجرتبهذهبالفراع برًباةفافبلهفرتبإلىبمعرر باثفربالمجمعفلتبالتعةٌمٌف برفًبتثلفٌ بطللافلتبمعهففب

الاثف باعففبالالثف باتتافلرابتثلفٌةٌلبًبلقففبتثافتبالالثف بمفاببأهففا فب،بللتثقٌقبالمعةملتبرًبملفةبالقلاع

(بطللاف ب19(بطللاف برفًبالمجملعف بالتجرٌاٌف بل)13الاقعب)ا بل(بطلل21لفق بلثالت ب،باةةتبعٌن بالاث ب)

ٌلعفةل بالمجمعفلتبالتعةٌمٌف بثٌف باعففبالالثف بعفاعب0باألللفىفرعتبالمجملعف برًبالمجملع باليلاط ب.

المعةملتبرٌمفلبفرعفتبالمجملعف ببإعفافعلتبتعةٌمٌ بلاعتعم بمليلعلتبالقلاعفبلةل بالثلل بمعهفبمجم

ذللءالتثلٌ بلالبً،العمربالزمنعتٌابرًبالمتةٌراتب)المجملبللرؤبالالث باٌابباليلاط باللطرٌق بالتقةٌفٌ ب.

ب:ببٌ اآلتبالنتلئعالالث بإلىب(بتلل بلعلاقلةعلمباالةة بالعراٌ ببملفةبقلاعفب،بلفرجلتبلألالٌاالفراعًب
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عةفىبالمجملعف باليفلاط بالتففًببالتفًبفرعفتباللمجمعفلتبالتعةٌمٌفف المجملعف بالتجرٌاٌفف بطللافلتبتصفلقب .2

ب.ٌ بلرقبالطرٌق بالتقةٌفبفرعتبعةى

عةىببلالتؤلٌفالمعةملتببإعفافلةمجمعلتبرلعةٌ بلاثرباٌجلاًبرًبتثلٌ بطللالتبالل بالثلل بمعهفببإا .1

ب(ب.1-2،بصب1009)بعاهلاب،بببتفرٌسبملفةبقلاعفبالةة بالعراٌ ب.رًبباألعةل هذاب

 جوانب االفادة من الدراسات السابقة :

ب.بتثفٌفبمجتمعبالاث بلعٌنت ب.2

بب.بتثفٌفبالملطةثلتب.1

ب.بنثفٌفبمنهعبالاث ب.1

ب.باتتٌلرباللعلئ با ثللئٌ بالمنلعا ب.1

 الثالث الفصل

  وإجراءاتهمنهجٌة البحث 

التفًبتفمباعتملفهفلبرفًبالاثف بمفابتثفٌففبمجتمفعبالاثف ببلاإلجفراءاتتلابرفًبهفذابالصلف بالمفنهعبالالثثبتعرض

ب.باألفاةباٌقطالفراع بلل بملبٌتعةقباتبإتملمالتًباعتعمةتبرًببلاألفاةلعٌنت ب،ب

 التصمٌم التجرٌبً  .1

مٌمبالتجرٌافًبتتلق بفق بنتلئعبالاثل بالترالٌ بعةفىبنفلربالتلفمٌمبالتجرٌافًبلةاثف ب،بلٌتلقف بنفلربالتلف

تلفمٌمببإلفىالاثفل بالترالٌف بعةىبطاٌع بالمشلة بلعةىبظرل بالعٌنف بالتفًبٌتتلرهفلبالالثف ب،بللفمبتلف ب

ب2792)برلابفالٌاب،بباألهمٌ اللغببأمرتجرٌاًبٌاةغبثفباللمل بمابالياطب ابتلارربفرج بللرٌ بمابالياطب

ب(ب.192،بص

لهبمالئمفلبًبلظفرل بالاثف بالثفللًبرجفلءبالتلفمٌمبعةفىبلذاباعتمفتبالالثثتلابتلمٌملًبذابيفاطبجزئفًبلجففت

ب:بباألتًالشل ب

بالمتةٌربالتلاعبالمتةٌربالمعتق بالمجملع ب

بالمجمعلتبالتعةٌمٌ ببالتجرٌاٌ ب
باتتالربتثلٌةً

بباليلاط ب

 

 مجتمع البحث وعٌنته .2

انلتبرًبمثلرظ باةفافب،بالصرفلسبلةبإعفافٌ رًبباألفاًٌتمث بمجتمعبالاث بالثللًباطللالتبالل بالتلمسب

،بباألعلعفٌ بثةابعٌنف بالاثف مفلٌباألفافً(بطللا بمابطللالتبالل بالتفلمسب91قلفٌ بتمباتتٌلرب)لاطرٌق ب

بلقفبتمباعتاعلفبالطللالتبالراعالتبلذل بليملابعفمبتفت بعلم بالتارةبالمليٌ برًبالتعةمبلمتةٌربفتٌ ب

 (ب:2لعٌن بعةىبلرقبالجفل برقمب)ابأررافعةىبنتلئعبالاث ب.بلذل بجلءبترتٌ بعففب
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بعففبالطللالتباعفبا عتاعلفبالراعالتبعففبالطللالتبقا با عتاعلفبت

ب91ب2ب97ب2

 تكافؤ مجموعتً البحث  .3

لتثلٌ بالفراعًب)باباآلتٌ رًبالمتةٌراتبثثتلابقا بافءبالتجرا بعةىبتللرإبمجملعتًبالاث بلثرلتبالابببب

،اذاباةةففتبقٌمفف بلففليبلةصففرلقباففٌابمعففتلىباجفف بيففملابنتففلئعبفقٌقفف بلعةمٌفف ببمففا،با تتاففلربالقاةففًب(بلةلالفففٌا

(،اٌنمفلباةةفتبقٌمف بلفليب0202(عنفبمعفتلىبف لف ب)2213التثلٌ بالفراعًبلالالءباٌابطللالتبالمجملعتٌاب)

باملباللنعا ب،(0202ف ل ب)ب(عنفبمعتلى2213لةصرلقبرًبمعتلىبتثلٌ با مهلتباٌابطللالتبالمجملعتٌاب)

ب(ب.0202(عنفبمعتلىبف ل ب)ب02920تتالربالقاةًبرقفباةةتبالقٌم بالتلئٌ ب)لال

 . تحدٌد المادة الدراسٌة :4

تمثةففف بمففففةبالتجراففف بلالمبإثنفففلءعٌنففف بالاثففف ببألرفففرافبٌتمبتفرٌعفففهلعفففثفففففتبالالثثتفففلابالمفففلفةبالفراعفففٌ بالتفففًب

ب.باألفاًلةل بالتلمسببتل بالاالغ مابلب(ب ٌشا،بالمقلاة ب،بالتلرٌ ب،بالتب)بالطالقباآلتٌ اللمليلعلتب

 . الخطط الدراسٌة :5

قفففربمففاباللاٌففربرففًبتثقٌففقبالاففربباألثففرالمهمفف بلذاتبباألمففلرلالتتطففٌطبلةفففرلسبمففابباإلعفففافتعفففبعمةٌفف ببببب

ب(ب.ب19،بصب2793لٌ بالمنشلفةب)بثمفااب،بالتراباألهفا 

لطرٌقف بللف بمفابطرٌقف بتففرٌسبالاالغف باللطرٌقف بالتقةٌفٌف بالالثثتلابنملذجبمابالتططبالتفرٌعفٌ ببأعفترقفب

لقفبعريتبالتططبعةىبمجملع بمابالتاراءبلالتتللٌابرفًبالاالغ باطرٌق بالمجمعلتبالتعةٌمٌ ببتفرٌس

ب.اللتعفٌالتببلاألتذبأعفتلمقترثلتهمبرًبالتططبالتًببأرائهمماببلإلرلفةب*الةة بالعراٌ بلطرائقبتفرٌعهل

 التعلٌمً المجمع  إعداد.6

لالاثل بالتًبتنلللتبإعفافبالمجمعبالتعةٌمًبلاعتتفام برًبالتفرٌسببمابتال باطالربالالثثتلابعةىبالفراعلت

لجفتلبإابمعظمهلبتشتر برفًبعنللفربأعلعفٌ ب اففبمفابتلاررهفلبرفًبأيبمجمفعبتعةٌمفًب،بلاابانلئف بٌقفلمبعةفىب

ملًببتعةٌمٌلبًبلمليلعلتبالاالغ باألراع ب)بالطالقبقلاعفبلأعسبالتلمٌمبالتعةٌمًب،بلذابلممتبالالثثتلابتلمٌ

ب-،بالمقلاة ب،بالتلرٌ ب،بالتشاٌ ب(بلثع بالتطلاتباآلتٌ ب:ب

ببالنظرةبالشلمة ب. .2

 (ب.2الةلث با عتالنٌ ب)بمةثقب .1

 العةللٌ ب.باألهفا  .1

 .باألنشط  .1

 ا تتالربالذاتًب. .2

* 
بطرائقبتفرٌسبالةة بالعراٌ بأ.م.ف.بمثنىبعةلاابالجشعمً

بطرائقبتفرٌسبالةة بالعراٌ بفيـــــــأ.م.ف.باعملءبللظمبرن
بطرائقبتفرٌسبالةة بالعراٌ برــم.ف.بعافبالثعابعافبا مٌ
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 البحث أداة.7

التًبتملابالالث برًبقٌلسبمفىبالصهمبباألفاةربتثلٌةًبلللن باتتالبإعفاف،بمابمتطةالتبالاث بالثللًب

ب بلذل  ب، بمعٌن  بفراعٌ  بملفة برً بلالثالتببأعفتلالتثلٌ  بالللفق بٌتل  بتثلٌةٌل باتتالرا الالثثتلا

 .(بب1)بمةثقبالاث بالثللًببألغراض

ب

باالختبار التحصٌلً  إعدادوات ـــــــــــــــــخط

 الخارطة االختبارٌة) جدول المواصفات ( إعداد .1

باتتالرٌ بشمةتبمثتلىبالمليلعلتبابالالثثتلبأعفت بباألراع ترٌط  التجرا ببإثنلءالمقرربتفرٌعهل

معتلٌلتببأهمٌ ل بمليلربمابالمليلعلتبرًبيلءبعففباللصثلتبرًبثٌابثففتببأهمٌ لقفبثعاتبنعا ب

بباألهفا  بعفف برًبيلء بباألهفا العةللٌ  ب بمعتلى بل  برً ببإلىالعةللٌ  باللةً ب،ببلألهفا العفف العةللٌ 

ب) بالصقراتبرًبل بمعتلىبمابمجملربرقراتبا تتالرباـ باتتالرٌ بلالجفل ب10لثففتبالالثثتلابعفف برقرة )

ب(بٌليحبذل ب.1)

ب(1جفل ب)

بالتلرط با تتالرٌ ب)بجفل بالملالصلتب(

ب

 لٌلغ برقراتبا تتالر .1

بماببأعفت با  بٌمتلز بلمل بالمليلعً با تتالر برقرات بلٌلغ  بعنف بلاعتمفتل با تتالر برقرات الالثثتلا

ليعتباشل بجٌفب،بلللغتبالالثثتلاببإذالثٌث باثنلاب بٌتتة برًبتبإذمليلعٌ برًبالتلثٌحب،ب

مابنلربا تتٌلربمابمتعففبالتًبتلل باؤنهلبشلئع با عتعمل بباألل (برقرةباتتالرٌ بيمابعإالٌاب10)

ب(برقراتبلل بعإا ب.20الصراغلتبالتًبتلل باللمليلعٌ بلالشمللٌ بلالاقع)بإلمل لالثلنٌ ب

ب

ب

بالمليلعلتبت
الزمابالمعتةرقبرًب

بالتفرٌس
باألهمٌ 
بالنعاٌ 

بعففبالصقراتبا تتالرٌ 
بالمجملر

ب%10التطاٌقب%10الصهمب%10المعرر 

ب2
ب1
ب1
ب1

بالطالق
بالمقلاة 
بالتلرٌ 
بالتشاٌ 

تعلعل1  
علع 1  

علعلت1  
علعلتب9  

ب11%
ب21%
ب11%
ب11%

ب2
ب2
ب2
ب1

ب2
ب-
ب2
ب1

ب1
ب2
ب1
ب1

ب1
ب1
ب1
ب20

ب7ب2ب3ب%200بعلع 29بالمجملر
ب10
بعإا 
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 صدق االختبار .3

للنتبالعالراتببإذاالاث بلٌللابا تتالربللفقلببأفاةالشرلطبالتًبٌتطة بتلاررهلبرًببأهمٌعفباللفقبماب

(بللةتثقٌقبمابب129،بصب2771التًبٌثتلٌهلبمنلعا بلةةرضبالذيبليعتبماباج بالقٌلسب)برٌلاب،ب

بمابالتاراءبلالمتتلٌاب بثلةبأرائهمبإلافاءلفقبا تتالربتمبعري بعةىبمجملع  بلقف تبالصقراتب،

بقباللفقبالظلهريبلالتتالرب.%بلاذل بتثق90ا بعةىبنع

ب

 العٌنة االستطالعٌة  .4

مابمجتمعبالاث بنصع ب،بلاةغبعففبباألفاًطاقتبالالثثتلابا تتالربعةىبعٌن بمابطللالتبالل بالتلمسب

ب.ا بالتلل تثققبمابليلحبرقراتبا تتالربلرهمبالتعةٌملتبلةذل ب(بطللا بل12العٌن با عتطالعٌ ب)طللالتب

 حلٌل فقرات االختبارت .5

برثصببإا بعابعمةٌ  برقراتبا تتالربعالرة بمابرقراتببألتثةٌ  برقرة باعتجلالتبالطللالتبعابل  اتتالر

بالعمةٌ باللش بعابمعتلبا تتالر ب)بالزلاعًب،ببىلتتيمابهذه بتمٌٌزبالصقرة ،بب2792لعلا بالصقرةبلقلة

ب(ب.ب91ص

 مستوى صعوبة الفقرة :  أ.

(بلهذاب0229(ب،ب)0217 بلعلا بل برقرةبمابرقراتبا تتالربلجفتهلبتترالحباٌاب)ثعاتبالالثثتلابمعلم

ب(بٌليحبذل ب.1لالجفل ب)بمقالل رقراتبا تتالربجمٌعهلبتعفببإاٌعنًب

ب(1الجفل ب)

باللثٌث بالعةٌلبلالفنٌلبلل برقرةبمابرقراتبا تتالرباإلجلالت

بلمعتلىبلعلاتهلبلقلةبتمٌٌزهلبببب

 قوة التمٌٌز الصعوبة نٌاالد العلٌا الفقرة
ب2
ب1
ب1
ب1
ب2
ب3
ب9
ب9
ب7
ب20
ب22
ب21
ب21
ب21
ب22
ب23
ب29
ب29
ب27
ب10

ب10
ب12
ب11
ب27
ب29
ب11
ب12
ب29
ب12
ب11
ب27
ب10
ب29
ب22
ب11
ب29
ب11
ب27
ب10
ب12

ب9
ب3
ب22
ب9
ب3
ب21
ب20
ب1
ب9
ب7
ب3
ب22
ب2
ب3
ب9
ب1
ب22
ب1
ب7
ب7

ب0219
ب0220
ب0217
ب0221
ب0223
ب0211
ب0211
ب0232
ب0219
ب0212
ب0221
ب0211
ب0229
ب0232
ب0211
ب0232
ب0219
ب0229
ب0213
ب0211

ب0211
ب0223
ب0212
ب0211
ب0211
ب0219
ب0212
ب0219
ب0221
ب0221
ب0219
ب0211
ب0219
ب0.11
ب0221
ب0219
ب0211
ب0223
ب0212
ب0211
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 ب. قوة تمٌٌز الفقرة 

بمابرقراتبا تتالربلجفتبعفبثعل با بتمٌٌزبل برقرة بلهذاب0223(بلب)0211للنتباٌاب)بإنهلقلة )

ب(بٌليحبذل ب.1ٌزبجٌفةبلالجفل ب)ٌتتل بامعلمالتبتمرقراتبا تتالرببإاٌعنًب

ب

ب

بفعالٌة البدائل الخاطئةج.ب

تللابالافائ بالتلطئ بجذاا بلةتثاٌتبماببإاعنفبملبٌللابا تتالربمابنلربا تتٌلربمابمتعففبٌصترضبب

فمبا تلل بعةىباللثٌث بلعباإلجلا رًبتثاٌتبانتالهبالطةا بالذٌاب بٌعررلاببإلٌهلتإفيبالفلربالملل ببإنهل

ب(ب.ب202،صب2779اللفر ب)بامطلنٌلسب،ب

بب ببأجرتبإالاعف بالعمةٌلت بباإلثللئٌ الالثثتلا بلفٌهل بظهر بلذل  بلصقراتببإاالالزم  بالتلطئ  الافائ 

ب بجذات بقف بالاعفي بالعةٌلببإلٌهلا تتالر بالمجملع  بطللالت بما بالار بالفنٌل بالمجملع  بطللالت بما عففا

ب(بٌليحبذل ب.1لالجفل ب)

ب(1جفل ب)

بمابا تتالربالتثلٌةًباألل رعللٌ بالافائ بالتلطئ بلصقراتبالعإا ب

 الخاطًءفعالٌة البدٌل  رقم الفقرة
 األول

فعالٌة البدٌل 
 الثانً

فعالٌة البدٌل 
 الثالث

ب2
ب1
ب1
ب1
ب2
ب3
ب9
ب9
ب7
ب20

ب23-
ب11-
ب11-
ب1-
ب23-
ب10-
ب21-
ب1-
ب21-
ب23-

ب

ب13-
ب23-
ب23-
ب21-
ب13-
ب23-
ب1-
ب1-
ب1-
ب20-

ب1-
ب20-
ب2-
ب22-
ب1-
ب20-
ب1-
ب20-
ب1-

ب

ب

 ثبات االختبار  .6

،بلرًبالظرل بنصعهلببأنصعهمباألررافتطاٌق بعةىببأعٌفملببإذاٌعطًبا تتالربنتلئعبمشلاه ببإالٌقلفبا ببببب

مابباألل جزأٌابٌللاببإلىتمبتقعٌمبا تتالرببإذللثعل بالثالتباعتتفمتبالالثثتلابطرٌق بالتجزئ بالنلصٌ ب

بثعل بمعلم باٌرعلاباٌابنلصًبالمقٌلسبالصقراتبالص بلتم بلالتتالرب، بلالثلنًبمابالصقراتبالزلجٌ  رفٌ 
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(بلهلب0299التب)معلم بالثبألاحارالابب–(بلاعفبالتلثٌحبالعتتفامبمعلفل بعاٌرملاب0290رللنتبقٌمت ب)

بمعلم بثالتبجٌفب.

 تطبٌق التجربة  إجراءات .7

بتًب:اآلالتجرا ببإثنلءرًباتاعتبالالثثتلاب

بأراع بب29/1/1007.الشرتبالالثثتلاباتطاٌقبالتجرا بعةىبطللالتبالمجملعتٌابالتجرٌاٌ بلاليلاط بٌلمب2

ب.ب29/1/1007لل بمجملع بفرعلابلاعتمربالتفرٌسبلمفةبشهرٌابلانتهٌلببأعالعٌلفرلسب

بالطر1 بتطلات باليلاط  بللطللالت بالتعةٌمً بالمجمع بتطلات بالتجرٌاٌ  بالمجملع  بلطللالت بليثتل ٌق ب.

بالتقةٌفٌ برًبتفرٌسبالمليلعلتبنصعهلب.

ب(برقرةباتتالرٌ ب.10التًباةةتب)باصقرات ب29/1/1007.بطاقتبالالثثتلابا تتالربالتثلٌةًبالاعفيب1

 

  اإلحصائٌةالوسائل  .1

 (بلعٌنتٌابمعتقةتٌاباٌابمتلعطًبفرجلتبالمجملعتٌاt-testمعلم با تتالربالتلئًب) .2

 ٌابالمجملعتٌابرًبمتةٌريبالمعتلىبالتعةٌمًبلالالءبلا مهلتاتتالربلليب جراءبالتللرإبا .1

 معلم بارتالطباٌرعلابلثعل بمعلم با رتالطباٌابنلصًبا تتالر .1

 ارالابلتلثٌحبثالتبا تتالرب–معلم بعاٌرملاب .1

 معلفل بالعهلل بلثعل بعهلل بل بمابرقراتبا تتالربالتثلٌةً .2

 معلفل بالعهلل بلاللعلا ب .3

 معلفل بالتمٌٌز .9

 معلفل بالافائ بالتلطئ . .9

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسٌرها

بعةىبلرقبهف بالاث ب.بإلٌهللبلةتعتعرضبالالثثتلابرًبهذابالصل بالنتلئعبالتًبتل

 عرض النتائج 

عنفبمعتلىبف ل ببإثللئٌ لةتثققبمابالصريٌ باللصرٌ بالتًبتنصبعةىبان ب"ب بٌلجفبررقبذلبف ل بب

جلتبالطللالتبالالتًبٌفرعابالعتعمل بطرٌق بالمجمعلتبالتعةٌمٌ بلمتلعطبالطللالتب(باٌابمتلعطبفر0202)

بالالتًبٌفرعاباللطرٌق بالتقةٌفٌ ب"ب.

لةصرقباٌابباإلثللئٌ (بلعٌنتٌابمعتقةتٌاب تتالربالف ل بT-Testاعتتفمتبالالثثتلابا تتالربالتلئًب)ب

بط برًبا تتالربالتثلٌةًبالاعفيب.متلعطًبفرجلتبطللالتبالمجملعتٌابالتجرٌاٌ بلاليلا
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ب)بإذ بالمجمعلتبالتعةٌمٌ  بالتًبفرعتبعةىبلرقبطرٌق  بالتجرٌاٌ  (ب112191اةغبالمتلعطبالثعلاًبلةمجملع 

باليلاط ب)72117لالتالٌاب) برًبثٌاباةغبمتلعطبفرجلتبا تتالربالتثلٌةًبالاعفيبلةمجملع  (ب172171(

ب(ب:2اٌابالمتلعطٌابٌالثظبالجفل ب)(بللمعرر بف ل بالصرقب192211لالتالٌاب)

ب(2جفل ب)

لفرجلتبمجملعتًبباإلثللئٌ المتلعطبالثعلاًبلالتالٌابلالقٌم بالتلئٌ ب)بالمثعلا بلالجفللٌ ب(بلالف ل ب

بالاث برًبا تتالربالاعفيب

ثجمببالمجملع ب

بالعٌن ب

المتلعطب

بالثعلاًب

فرج ببالتالٌا

بالثرٌ ب

بمعتلىبالف ل ببالقٌم بالتلئٌ 

بالجفللٌ ببالمثعلا ب

ب72117ب112191ب11بالتجرٌاٌ ب
ب12112ب12229ب91

فا باثللئٌلبًبعنفب

ب(0202معتلىبف ل ب) ب192211ب172171ب11باليلاط 

ب

(ب91لافرجف بثرٌف ب)ب(0202بعنففبمعفتلىبف لف ب)بًإثلفلئٌ هنفل بررقفلًببذابف لف ببإا(ب2ٌالثظببمابالجففل ب)

بالتجرٌاٌ بالآتًبفرعابعةىبلرقبطرٌق بالمجمعلتبالتعةٌمٌ ب.بلملةث بطللالتبالمجملع 

ب

 تفسٌر النتائـــــــــــــــــج

ب-:باآلتٌ بلألعال تعزىبالالثثتلابتصلقبطللالتبالمجملع بالتجرٌاٌ بعةىبطللالتبالمجملع باليلاط ب

طللالتبعةٌهلبقا بعةللٌ بمثففةبللايث بلاطالربالبأهفا التعةٌمٌ بللٌلغتهلبلٌشل بباألهفا تثفٌفب .2

باألعلعفٌ الافءباعمةٌ بالتعةمبلتليٌحبالةلٌ بمابالتعةمبلزافبمابلعفًبالطللافلتبنثفلبالمطةفل بلالصلفرةب

 لةمجمعب.

الثرٌف بلةعفٌربرفًبتعةمهفلببلإعطلإهفلالتفًبتنلعفاهلبرفًبالفتعةمببلةفراع باللعفرع الصرل بلةمتعةم ببإتلث  .1

 تلترب.بألهلبلتعةمهلبانصعهلبفلابقٌفبلثع بعرعتهلبلقفرتهلبلتقٌٌمهلبالذاتًبلمالشرت

رفًبرهفمبباألثفرلرفقبتطفلاتبمتتللٌف بلاةةف بعفهة بلفلابلهفلببأجزاءتنظٌمبالملفةبالتعةٌمٌ بلتقعٌمهلبعةىبب .1

 الملفةبالفراعٌ بلاعتٌعلاهلب،بقفبٌللابل باثربرًبزٌلفةبفارعٌ بالطللالتبلررعبمعتلاهابالتثلٌةًب.

اللفثٌث بباإلجلافلتذيبٌلررهبالمجمعبالتعةٌمًبمفابتفال بمعررف بلثرةبا تتالراتبلالتعزٌزبالصلريبال .1

اللففثٌث بلالثففلا بعةٌهففلبقفففبٌزٌفففبمففابفارعٌفف بباألجلافف التقٌففٌمبالففذاتًبٌلففلابامثلافف بتثقٌففقببأعففئة عففاب

بالمرغفل المتعةملتبنثلبالتعةمبالذاتًبافلرهبٌزٌفبمابالتثلٌ بلفٌهابلقفبٌعلعفبعةىبتشفلٌ بالعفةل ب

 لفٌهلب.

ب
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 التوصٌات 

ب-تللًبالالثثتلابرًبيلءبنتلئعبالاث بالثللًبال تًب:

 ثفٌ برًبتفرٌسبالاالغ ب.بلؤعةل المجمعلتبالتعةٌمٌ ببأهمٌ عةىببالتؤلٌف .2

اطففالربمفرعففًبالةةفف بالعراٌفف بلمفرعففلتهلبعةففىبتقنٌففلتبالففتعةمبالصففرفيبللٌصٌفف بالعنلٌفف باففللمتعةمبلمثففلرب .1

 عقفبالفلراتبالتفرٌاٌ ب.بإثنلءلتفرٌسبرًبالعمةٌ بالتعةٌمٌ ببلمراعلةبالصرلقبالصرفٌ برًبا

،بلتلجٌف بٌف برفرلربالةةف بالعراٌف بلاقبأعلعفٌ الاالغ بالتفًبتعففبمفلفةبزٌلفةبباهتملمبلزارةبالتراٌ باملفةب .1

 تلل بغابطرٌقبالتلجٌ بلالتطاٌقبالعمةًب.بأهمٌ الملفةببإعطلءبإلىالمشررٌاب

رفًبتففرٌسبرفرلرببالثفٌثف لالطرائفقبباألعفللٌ تفرٌ بمفرعًبالةة بالعراٌ بلمفرعلتهلبعةىباعتعمل ب .1

 الةة بالعراٌ بالمتتةص ب بعٌملبالاالغ ب.

 المقترحات 

ب-:باآلتًتقترحبالالثتلاب

ملثة بلةفراع بالثللٌ بتتنلل باثربالمجمعلتبالتعةٌمٌ برًبتثلٌ بالطةا برفًبرفرلربالةةف بمفراع ببإجراء .2

 األترى.العراٌ ب

مففابتقنٌففلتبالففتعةمبالصففرفيبرففًبتثلففٌ ببأتففرىبأنففلارللٌفف بتتنففلل باثففربفراعفف بملثةفف بلةفراعفف بالثبإجففراء .1

 رًبملفةبالاالغ ب.باألفاًالتلمسببلةل طللالتب

فراع بملثة بلةفراع بالثللٌ بتتنلل باثربالمجمعلتبالتعةٌمٌ برًبتثلٌ بالطةا برًبمفلافبفراعفٌ ببإجراء .1

 .بأترى

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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 م.ب1000

رففًبمففلفةبباألفاففًعفففنلاب"باثففربالمنظمففلتبالمتقفمفف برففًبتثلففٌ بطففال باللفف بالتففلمسببإثعففلاالعففلنًب،ب .12

 .ب1001 ب،برعلل بملجعتٌربغٌربمنشلرةب،بالاالغ ب"بالجلمع بالمعتنلرٌ ب،بلةٌ بالتراٌ

"بالطفرقبالتللف باتففرٌسبالةةف بالعراٌف بلةلف بالثفلنًبلالثللف بلالراافعببللتفرلاعافبالمعطًب،بٌلعف ب .11

 .ب2739،بب2المعةمٌاب"بطبإعفافمعلهفب

عفمبالةةف بالعراٌف برفًبلةٌفلتبطةاف بقبأتطفلءعلاب،برلي بنلهًبعافب"بانلءبفلٌ بلتفرٌسبالاالغ برًبيلءب .11

رشففب،بباافا"بجلمعف باةففافبلةٌف بتراٌف بباألفافًتراٌ برًبالعراقبرًبالمليلعلتبالمقررةبلةل بالتفلمسبال

 .ب2779فلتلراهبغٌربمنشلرةب،ببأطرلث 

ا نجةفلببملتا "بمنلهعبالاث برًبالتراٌ بلعةمبالنصسب"ببللترلارلابفالٌاب،بفٌلٌللف بترجم بمثمفبناٌ ب .11

 مب.ب2792الملرٌ ب،بالقلهرةبب،ب

لةنشففربب"ببفاربالشففرلقبباألٌفففللجًالليب،بعففهٌة بمثعففابلففلظمبالهاللففًب"بالمنهففلجبالتعةٌمففًبلالتلجٌفف بالصففت .12

 .ب1003،ب2،بطباألرفالالتلزٌعب،ب

الصراجًب،بعافبالمهٌماب"باثربمنهعباللثفاتبرًبتففرٌسبالاالغف بالعفتتفامبتفرائطبالمصفلهٌمبرفًبالتثلفٌ ب .13

فلتفلراهبغٌفرببأطرلث رشفب،ببااالمع باةفافبلةٌ بالتراٌ ب"بجباألفاًلا عتاقلءبلفىبطال بالل بالتلمسب

 مب.1002منشلرةب،بب

رففًبتنمٌفف ببلإثنلئهففلالقرٌشففًب،بمثمفففبعةففلااب"باثففربشففرحبالمفففرسبالمعررفف بالنظرٌفف باففٌابتجففلر بالعففرضب .19

رعلل با تجلهلتبالعةمٌ بلالتثلٌ بلطال بالمرثة بالرااع برًبملفةبالصٌزٌلءب"بجلمع باةفافب،بلةٌ بالتراٌ ب،ب

 .ب2771ملجعتٌربغٌربمنشلرةب،ب

،ب2"بالقٌففلسبلالتقففلٌمبرففًبالتراٌفف بالتللفف ب"بفاربالصلففربلةنشففرب،بعمففلاب،بطبللتففرلاالقمففشب،بملففطصىب .19

 .ب1002

مثملفب،بعةًبعلمرب"باثرباعتتفامبل بمابالمجمعفلتبالتعةٌمٌف بلالفرزمبالتعةٌمٌف برفًبتعةفمباعفضبالمصفلهٌمب .17

ب12ة بالثلنلٌ ب"بجلمع بعٌابشمسب،بمجة بفراعلتبرًبالمنلهعب،بعفففبمابالمرثباألل الجةرارٌ بلفىبطةا ب

 .ب2779،ب
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 مب.ب1000مفللرب،بعةًباثمفب"بتفرٌسبرنلابالةة بالعراٌ ب"بفاربالصلربالعراًب،بالقلهرةب،ب .10

 .ب2771مرعًب،بتلرٌقبللترلاب"بطرائقبالتفرٌسبالعلم ب"بمنشلراتبجلمع بالقفسبالمصتلث ب،بعملاب،ب .12

 .ب2779،ب2"بتصرٌفبالتعةٌمب"بفاربالصلربلةنشرب،بعملاب،طبللترلاقبمرعًب،بتلرٌ .11

 مب.ب1001،بعملاب،2"بطرائقبالتفرٌسبالعلم ب"بفاربالمعٌرةبلةنشربب،بطبللترلامرعًب،بتلرٌقب .11

فراعفلتبعراٌفف ب"بمرلفزباللتفل بلةنشفرب،بالقففلهرةب،بب–ملفطصىب،بعاففبالعفمٌعبمثمفففب"بتلنلللجٌفلبالتعةفٌمب .11

 .ب2777

 مب.1001"برلل برًبالتراٌ ب"بمنشلراتبالمجمعبالعةمًب،باةفافب،بمطةل باثمفب .12

 مب.ب1001،بتلمٌم ب"ببأنلاع المطلرب،بعةًباابلللحب"بالتعةمبالذاتًب،بتعرٌص ب،ب .13

،بملجفففففففلفبعةفففففففىبالملقفففففففعبا للترلنفففففففًببببب1002ناٌففففففف ب،بعةفففففففًب"بالةةففففففف بالعراٌففففففف بلالثلعفففففففل ب"ب .19

//http://www.facutynean.acasy rachhid, research 

الملج بعةىبتثلٌ بالمصفلهٌمبالعةمٌف بلففىببال عتقللءنشلااب،بٌعقل بثعٌاب"باثرباعتتفامبالتعةمبالذاتًب .19

 .ب2779،بب3تالمٌذبالمرثة بالمتلعط بامفٌن بالرٌلضب"برعلل بالتةٌعبالعراًب،بالعففب

راففًب،باٌففرلتب،بالتففرا بالعبأثاففلءالهلشففمًب،بثمفففب"جففلاهربالاالغفف برففًبالمعففلنًبلالافففٌعبلالاٌففلاب"بفارب .17
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ب

 (1ملحق )          

 اللوحــــــــــــــــة االستبانٌة                                         

بعزٌزيبالطللــــــــــــــــــ 

ب

بٌتلقعبمن باعفبفراعــ بهذابالمجمعباةل بالنتلجلتبالتعةٌمٌ باللارفةبرًبافاٌ بهذابالمجمعب

ب

بلطصــــــــــــــــــلبًبباألهفا هذهبباقرأ

ب

بمتعففةباتتــــــربمنهلبملبٌنلعا ببأنشط لفٌ ب

ب

ب

ب

ب

بشلهفبالرعلمبالتتطٌطٌ بببDCشلهفبرٌةملبًبعةىبقرصببالملفةبالتعةٌمٌ بملتلا بباقرأ

ب

ب)با تتالربالاعفيب(بباألعئة اج بعاب

ب

باإلجلا اعـــــــــــــــفب

بالنملذجٌ ببلا األجمعببإجلات لازاب

ب

برلزبرًبفراعت ببببببببببببب ببب%92ه بثلةتبعةــــــىببنعــــمببببببب

بلاعفبالمجمعبالتعةٌمًببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ب

ب

ب

ب

ب

ب

لقد  أحسنت

 إلىانتقلت 

دراسة مجمع 

 تعليمي ثاني
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ب

ب(بب1مةثقب)بب

 االختبار التحصٌلً

بل بالثر بالذيبعٌقباإلجلا باللثٌث ب:يعًبفائرةبثب-:ب2س

ب.ب221علرةبالاقرةب/ببل بتقلللابلمابٌقت برًبعاٌ بهللابأملاتبا بأثٌلءبلللاب بتالرلابب(ببقل بتعللىب2

باألعةل بالاالغًباللارفبببببب

بالعجع.ب-فبببببالتلرٌ .ب-جـبببببالطالق.ب- بببببببببالمقلاة .ب-أببببب

ب.229األعرا ب/ببمبالطٌالتبلٌثرمبعةٌهمبالتالئ بلٌث بلهب(بقل بتعللىب1

بلرفتبرًبالنصبمقلاة بنلعهلب:

بالتقلا برًبثال ب.ب-فبببببالتقلا برًبأراعب.بب-جـبببالتقلا برًبتمسب.ب- بببالتقلا برًباثنٌاب.ببب-أ

ببلان بهلبايث بلأالىبلان بهلبأملتبلأالىبب(بقل بتعللىب1

بآلٌ باللرٌم بالعلاق اللارفبرًبااألعةل بالاالغًببب

بطالقبإٌجل ب.ب-فبببببمقلاة ب.ب-جـبببببببطالقبعة ب.ب- ببعجعب.ب-أ

ب(بتعر بالتلرٌ بالنهلب:ب1

بببلةم بلاثــــــــــــــــــــفةبمنصٌ ب.ب- بببببببببببلةم بلهـــــــــــــــلبمعنٌلاب.ب-أببب

بمتيلفتـــــــــــلاباللمعنىبب.لةمتلابب-فبببببببببببلةمتلابلهـــلبمعنىبلاثفب.ب-جـبببب

ب(بمابأمثة بالطالقب:2

ب.بلتثعاهمباٌقلظلًبلهمبرقلفبببقل بتعللىببب-أ

بلٌث بلهمبالطٌالتبلٌثرمبعةٌهمبالتالئ بقل بتعللىببب- 

بلملبأارىبنصعًبإابالنصسبألملرةباللعلءببقل بتعللىبب-جـب

بلهةٌابتذبالعصلبلأمرباللعر بلاعرضبعابالجبقل بتعللىبب-ف

بفعلتًبرلنًبأل بالتازباللجااببب(بقل بالشلعرب:بأقل بلقفبشفلبإلىبالثر بغلرةب2

باألعةل بالاالغًباللارفبرًبالاٌتبهلببببب

بالمقلاة ب.ب-فبببالتلرٌ ب.ب-جـبببببببالعجعب.بب- ببالجنلسب.بب–أببب

ب(بمابأمثة بالطالقباإلٌجل ب:3

ب بٌتةفباإلنعلاباملل بفائملباصعة ب.ب-أب

بإاباإلنعلابتللفباملل بلرعة ب.- 

 إاباإلنعلابرلنًباملل بلأرعلل ب.ببب-فببببببببببببببب.اإلنعلابرلنًباملل بتللفباصعة ببإاب-جـب
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ب(بلةتلرٌ بمعنٌلاباثفهملبقرٌ بمقللفبلاألترباعٌفبغٌربمقللفبلٌعمٌلاب:9

بملرىبعن بلملرىبا ب.بب-فبببتلمبلغٌربتلمب.ببببب-مرع بلمعجلرب.ببببببببجـبب- بإٌجل بلعة بب.ب-أ

بٌلل باالبل بٍبلٌععىباالبرج بٍبببب(بلملبالملتبإ بعلرقبفقبشتل ب9

ببنلربالتشاٌ باللارفبرًبالاٌتبالشعريببببب

بمإلفب.ب-فببتمثٌةًب.ب-جـببمصرفب.ب- ببمجم ب.ب-أ

ب(بقل بالرعل ب)ص(ب"بالمإمابلللمثة ب بتؤل بإ بطٌالًبل بتطعمبإ بطٌالبًب"7

ببببلج بالشا بببببب

بغٌربملجلفب.ب-فبب بتطعمبطٌالبًب.ب-جـبببالنثة بب.ب- بالمإماب.ب-أ

ب(بمابالعالراتبالتًبتعفبمثل بًبلةتشاٌ بالتمثٌةًب:20

بلإذابملبعتطتبلنتبلهالبًبب.بببببببببببأنلبلللملءبإابريٌتبلصــــــــــلًءبب-أبب

بلرلمبعصربماباإلعصلرب.أعمببرلقيلبمؤرالمبعجل بًبإنمــــــــــــلب- بب

بعةًباؤنلاربالهملمبلٌتةًب.ببببببببببللٌ بلملجبالاثربأريىبعفللًبب-جببب

بببببببببببببببلٌلمبإعراي برًبالطل بلللثجعبب.ببببببببببأعلامبإقالل بلللٌلمبرًبقلـــــــــــربب-فبب

ب/بألمةًبالعالراتباآلتٌ باملبٌنلعاهلب:بب1س

 لمتلارب.أنلبأث بالمتلايعبلااةضباب (2

 رًبالقل بطالقبنلربـــــــــــــــــــــــبببب

 قل بالاةةلءب)بلفربالجملع بتٌربمابلصلبالصرق ب(بب (1

 نلربالمقلاة باللارفةبرًبالنصبهًبــــــــــــــــــــــــــبببب

 أث باللفقبل بأث باللذ ب. (1

برًبالقل بطالقبنلع بـــــــــــــــــــــــــــــــببب

 لالمرءبرٌهلبتٌل ب بعلربببرب:بالعٌشبنلمب بلالمٌت بٌقظ بقل بالشلعب (1

برًبالاٌتبتشاٌ بنلع بــــــــــــــــــــــــببب

 لزتبلٌلاابرًبعةلبالمللاب.ببقل بالشلعرب:بأنتبلللشمسبرًباليٌلءبزاابجـــــلب (2

 لج بالشا باللارفبرًبالنصبهلـــــــــــــــــــببب

 .ب اللةٌ بلٌعةمبملبجرثتمباللنهلربلهلبالذيبٌتلرللمب قل بتعللىب (3

 تمثةتبالتلرٌ برًبلصظ بــــــــــــــــــــببب

 القةل بلللطٌربرًباأللص بإذابأنعتب (9

برًبالقل بتشاٌ بنلع بـــــــــــــــــــــــــببب



  البالغـــــــتاثــــــــــــــــــر الوجوعـــــــــــاث التعليويـــــت فـــي تحصيــل طالبـــــــاث الصف الخاهس األدبــــــــــي في هـــادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب(بللنلابعةىبثذربماباعفاءهمبرشهرتبعٌلرهمبرةابتعترهلبالجصلاب9

بهلبالاعٌفبهلبــــــــــــــــــــــــــتمثةتبالتلرٌ برًبلصظبالجصلابمعنل

بنصع بمث بالذيبٌعةمبالتٌربل بٌعم با بمث بالعراجبٌيًءبلةنلسبرٌثرق(ب7

بافاةبالتشاٌ باللارفةبرًبالقل بهًبـــــــــــــــــــــــــب

ب(بقل بالشلعرب:بٌةمزبالجٌشبثلل بجلناٌ بببببببببلملبنصيتبجنلثٌهلبالعقل 20

 تشاٌ بنلع بـــــــــــــــــــــــرًبالاٌتبالعلاقب

ب


