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 كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة دياىل

 
 الملخص 

يهدف البحث الحالي الى تعرف )اثر المدخل التفاوضي في تحصيل طالبات الصف االول 
.)  المتوسط في مادة التأريخ( ولتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضية الصفرية اآلتية

( بين متوسط درجات  0,0, (ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية 
التجريبية الالئي يدرسن مادة تاريخ الحضارات القديمة على وفق المدخل طالبات  المجموعة 

التفاوضي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي يدرسن المادة ذاتها على وفق 
لذا اختار الباحث تصميما تجريبيا ذا ضبط  الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي .

0 واختار الباحث بالطريقة  ا  تحصيلي ا  بطة ( واختبار جزئي )مجموعة تجريبية واخرى ضا
بحثه وبطريقة  ألجراء تجربة العشوائية متوسطة المغفرة للبنات في قضاء بعقوبة المركز

( طالبة  لتمثل المجموعة التجريبية0 63عشوائية اختيرت الشعبة )ب(  البالغ عدد طالباتها )
 ( طالبة ايضا  لتمثل المجموعة الضابطة .63والشعبة )د( البالغ عدد طالباتها )

ع كوفئ بين طالبات المجموعتين احصائيا باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين ومرب  
0 لألبوينكأي في متغيرات )العمر الزمني للطالبات محسوبا  بالشهور0 التحصيل الدراسي 

0 درجات اختبار الذكاء( 1,23-1,26درجات مادة التاريخ لنصف السنة من العام الدراسي 
تاريخ  من كتابالخامس والسادس  ينالفصلوبعد ان حددت المادة العلمية التي تضمنت 

ومن اجل قياس التحصيل لطلبة الصف االول المتوسط 0 مقرر تدريسه ال الحضارات القديمة
هاية التجربة في ن الباحث نفسه 0 اختبرلدى طالبات مجموعتي البحث اللتين درستا من قبل 
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ولغاية يوم الخميس الموافق  23/1/1,23الموافق  االحدمن يوم  التي استمرت )للمدة
( فقرة ,0ن من )من نوع االختيار من متعدد تكو   من خالل اختبار تحصيلي 3/0/1,23

استعمل االختبار التائي لعينتين مستقلتين في معالجة البيانات0 وقد قد وبأربعة بدائل و 
اريخ تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درس ن مادة ت -تمخضت النتائج عن :

ضابطة اللواتي المجموعـــة العلى طالبـات  المدخل التفاوضيعلى وفق  الحضارات القديمة
 بالطريقة االعتيادية . درس ن المادة ذاتها 

ويزيد من  يبعث الراحة في نفوس الطلبةويعزى ذلك الى استعمال المدخل التفاوضي الذي 
قد يكون و  الرغبة نحو التعلم ويعود على االستقاللية فيه كما يساعد على تفعيل الذاكرة

وقد خلصت الدراسة الى عدد من ب اهتمام الطالبات جذدى الى أمشوقا للتدريس مما 
 ذات الصلة .التوصيات والمقترحات 

 الفصل االول
 التعريف بالبحث

 مـشكلـة البحث 
يواجه تدريس مادة التاريخ في المرحلة المتوسطة بشكل عام ومادة تاريخ الحضارات القديمة 

قسما  من المدرسين يصعب للصف االول المتوسط بشكل خاص بعض الصعوبات 0 ذلك ان 
عليهم ايجاد الطريقة التدريسية المناسبة واالسلوب األمثل في توصيل المادة التعليمية الى 

. اذ نجد الكثير من الطلبة (202 : 1,22)الحسناوي 0قت قصير وجهد قليلأذهان الطلبة بو 
يلهم فيها 0 يبدون شكواهم من صعوبة تعلم مادة التاريخ مما ادى الى انخفاض مستوى تحص

هم سمة من سمات المدرسة الفاعلة بل أن معظم العاملين في مجال أفالتحصيل الدراسي 
 ( ,6:  ,1,2الصرايرة وآخرون0) شرطا  اساسيا  لفاعلية المدرسةالتربية يضعون التحصيل 

.  جريت في هذا المجالأع الباحث على البحوث والدراسات التربوية التي اطال ومن خالل 
وجوب أتباع  اهتماما  واسعا  والتي اثبتت نتائجها أهتمت بطرائق التدريس واساليبهي التو 

مع االتجاهات الحديثة في تدريس التاريخ وبناء  على ذلك يرى  ءمطرائق واساليب تتال
الباحث ضرورة تبني طرائق ونماذج ومداخل تدريسية حديثة تساعد الطلبة على تنمية 
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وى تحصيلهم العلمي . ويمكن ان تتجلى مشكلة هذا البحث من مهاراتهم وقدراتهم ورفع مست
 -: اآلتيالسؤال  عنخالل االجابة 

هل للمدخل التفاوضي اثر في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط في مادة  تأريخ 
  الحضارات القديمة ؟

 أهمية البحث 
يعيش عالمنا المعاصر ثورة علمية تكنولوجية هائلة 0 تفرض علينا االهتمام بمجاالت العلوم 

ا 0 بمة التعليمية النهوض بالعمليكافة و المختلفة وطرائق تدريسها على المستويات التعليمية 
. (  122: 2,,1وفا 0) ن بالعلم ودوره في تقدم المجتمع مؤم يمكننا من بناء جيل جديد

صبح من الضروري أواعداده للحياة 0  الطالبنت التربية الحديثة تقوم على ايجابية ولما كا
لها آثرها  اجتماعيةوجود مؤسسة تقوم بمهمة التربية 0 ومن هنا ظهرت المدرسة كمؤسسة 

)  بثقافة المجتمع ويسير في ظاللها تنشئة جيل جديد يؤمنو  في التغيير االجتماعي 0
هدافها هو المنهج أوان اداة المدرسة في تحقيق ( .  ,3:  01,21  عبيداتحمادنه و 
الوسيلة المنوط بها ترجمة الفلسفة التربوية للمجتمع الى اساليب تدريس 0  الذي يعد الدراسي 

جراءات تأخذ طريقها ليس الى المدرسة فقط 0 بل الى حجرة الدراسة ذاتها . )الربعي 0  وا 
من المناهج الدراسية يهدف الى  ا  ة بوصفه جزء( 0 ومنهج المواد االجتماعي,1: 1,26

اعداد افراد نافعين لمجتمعهم متحمسين للمشاركة فيه والتفاعل معه 0 ونظرا  لما تحرزه هذه 
) رة تعكس طبيعتها وتحقق اهدافهاهمية فقد بات ضروريا  تدريسها بأساليب متطو أالمواد من 
ضروري لتربية  فأن تدريسه 0 االجتماعية والتأريخ بوصفه احد المواد( 0 21: 1,22ابودية 0

سواء في وطنه أو ما يحدث حوله من العالم االخر ألنه  التاريخيةالمواطن لمعرفة االحداث 
 األوقاتلذلك قد اطلق على التأريخ في وقت من  التاريخيةقد يتأثر ويؤثر في هذه األحداث 
 .(11:  2281:  مختار) الكلزة و  )مادة كشوف وتواريخ االحداث (

وأن نوع االفراد  منهم 0 يتكون ذيناألمة يتوقف على نوع االفراد الويرى المربون أن نوع  
كبير على نوعية التعليم الذي يتلقونه 0 وأن أهم عامل يؤثر في العملية  يتوقف الى حد

( فالمدرس هو العمود الفقري للعملية التربوية  0: 0,,1التعليمية هو المدرس )التميمي 0
 والعامل الرئيس والمسؤول عن نجاحها او فشلها والمحرك االساس لعملية التعليم والتعلم 0
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 2,,1ل الطلبة وشخصياتهم  ويسمو بهم الى االبداع ) وفا 0 عامل قوة وبناء لعقو فهو 
األسلوب او االستراتيجية التي الطريقة و  لكل مرحلة من مراحل النمو االنسانيو .  (223:

هي التي تحدث التغيير الحقيقي في سلوك  فالطريقة( 122:  2,,1تناسبها . )الناشف 0 
النجاح في سن 0 ومما الشك فيه ان مقياس حألالطلبة او تعديله بغية االرتفاع به نحو ا

  .(  221:  1,26) حمد 0 كبير على فاعلية طريقة التدريس  التدريس يتوقف الى حد
دبيات التربوية التي نادت وبناء  على ما تقدم يعد اجراء هذا البحث استجابة  لكثير من األ

 زيادة التحصيل ومنهاو باعتماد نماذج واستراتيجيات ومداخل جديدة تصلح لتدريس التأريخ 
المدخل التفاوضي وهو أحد المداخل الحديثة في عملية التدريس اذ يركز على التوصل إلى 

يادية في أفضل تعلم يمكن أن يحصل عليه الطالب 0 فهو يحرر الطلبة من األساليب االعت
آرائهم بحرية ويشجعهم على  التعبير عنالتفكير والتعبير عن أنفسهم 0 كما يتيح لهم فرص 

ل في اختيار طرائق التدريس ووسائل التعلم 0 عاالتفكير من خالل اشتراكهم بشكل ف
  ومصادره 0 واختيار طريقة التقويم .

له أثر في تحصيل طالبات لذا تم اختيار المدخل التفاوضي الذي يأمل الباحث ان يكون 
الصف االول المتوسط في مادة التأريخ وقد اختيرت المرحلة المتوسطة لكونها مرحلة تمتاز 
بتغيرات عقلية )كمية وكيفية( 0 فالتغيرات الكمية تتضح في ان الطالب يصبح اكثر قدرة 

ة على التذكر فتتضح في القدر اما التغيرات الكيفية  لقيام بمهام عقلية بسرعة وسهولةعلى ا
 (22:  1,,1) فرج 0 لديه المفاهيم . والتخيل والتفكير وتتميز

 -واستنادا  الى ما تقدم تبرز اهمية البحث الحالي في المسوغات اآلتية :
أهمية المداخل التعليمية الحديثة ومنها المدخل التفاوضي للتثبت من فاعليته في  – 2

 تحصيل لطالبات الصف االول المتوسط .
 .على حد علم الباحث -عدم وجود دراسة عراقية تناولت المدخل التفاوضي في التاريخ  – 1
 ما يصل اليه هذا البحث من نتائج الجهات المختصة في وزارة التربية ب ةفادإ – 6

 -يهدف البحث الحالي الى :  -:  هدف البحث وفرضيته
المتوسط في مادة تاريخ تعرف أثر المدخل التفاوضي في تحصيل طالبات الصف االول 
 -الحضارات القديمة . من خالل التحقق من الفرضية الصفرية األتية :
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( بين متوسط درجات  0,0, (ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية 
طالبات  المجموعة التجريبية الالئي يدرسن مادة تاريخ الحضارات القديمة على وفق المدخل 

درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي يدرسن المادة ذاتها على وفق التفاوضي ومتوسط 
 الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي .

 -يتحدد البحث الحالي بــ : حدود البحث : 
والثانوية المتوسطة متوسط في احدى المدارس عينة من طالبات الصف األول ال - 2

 ديالى / مدينة بعقوبة مركز قضاء بعقوبة . لمديرية تربية/نات التابعة النهارية الحكومية للب
من كتاب تاريخ الحضارات القديمة الطبعة الخامسة المقرر  الفصلين الخامس والسادس –1 

 . 1,23 – 1,26تدريسه لطلبة الصف االول المتوسط للعام الدراسي 
 .  1,23 – 1,26الفصل الثاني من العام الدراسي  – 6

 -المصطلحات :تحديد 
  Negotiation Approach -المدخل التفاوضي عرفه كل من :  -اواًل 
المدرس ومجموعة من  أو بين المدرس والطالب اتفاقبأنه : عقد كوجك وآخرون  - 2

ويتضح به  طلبةالطلبة 0 هذا العقد يتضح فيه ببساطة الغرض من هذه العملية بشكل ُمقنع لل
 (  211:  8,,1) كوجك وآخرون 0  إليها. يلجؤونالمصادر التعليمية التي سوف 

بأنه : " صيغة تدريسية تعتمد على تحمل الطالب أشكال تعلمه وأتخاذ قرار  الشربيني – 1
بشأنها 0 وتقوم هذه الصيغة على التفاوض بمساعدة المدرس حتى يتوصل الطالب لقرار 

 ( 126:  ,1,2الشربيني 0 )   ,بشأن تعلمه 
 -التعريف االجرائي للمدخل التتفاوضي  : 

 بعض بشأنبين الباحث وطالبات المجموعة التجريبية  وبين الطالبات بعضهن مع  اتفاق
والزمن الالزم وأساليب  مادة التاريخ واختيار طرائق التدريس واألنشطة والمصادر التعليمية

 .التقويم(
             Achievement   :-  من كل عرفهالتحصيل   -ثانيًا 

 بوعالم  بأنه : درجة االكتساب التي يحققها فرد او مستوى النجاح الذي أ   - 2
 (.  6,0: 0,,1عالم0ابو  و تدريب معين . )أيحرزه أو يصل اليه في مادة دراسية 
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بأنه : المعلومات والمهارات المكتسبة من قبل الطلبة كنتيجة لدراسة  سمارة والعديلي - 1
 (01:  8,,01 العديلية دراسية محددة . )سمارة و موضوع أو وحد

مات مقدار ما تحصل عليه طالبات عينة البحث من المعلو  -التعريف االجرائي للتحصيل :
خ الحضارات القديمة مقاسا  الخامس والسادس من كتاب تأري نوالخبرات التي تضمنها الفصال

عده الباحث لهذا أبمجموع الدرجات التي يحصلن عليها في االختبار التحصيلي الذي 
 الغرض .

 History التاريخ : عرفه كل من  -ثالثًا 
وبيان ما يلحقه من خبر العمران البشري واالجتماعي واالنساني   -ابن خلدون بأنه : -2

 .( 102: 2212العوارض واالحوال )ابن خلدون 0
التعريف بالوقت الذي تضبط به االحوال من مولد الرواة واألئمة 0  " -: السخاوي بانه -2
  ير ذلك من امور االمم الماضية".تحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة وغلوي

 ( 28: 2283)السخاوي 0 
 التعريف االجرائي للتأريخ

 المعارف والموضوعات والحقائق التي يتضمنها الفصل الخامس والسادس من كتاب 
 تأريخ الحضارات القديمة المقرر تدريسه من قبل وزارة التربية لطلبة الصف االول 

 م. 1,23 – 1,26المتوسط للعام الدراسي 
 االول المتوسط .  - رابعاً 

 ةبعد المرحلة االبتدائية المكونة من ثالثهو السنة االولى من المرحلة المتوسطة التي تأتي 
على مواد انسانية ومواد صفوف هي االول والثاني والثالث المتوسط 0 وتشمل الدراسة فيها 

  (88:  2282)جمهورية العراق 0 علمية. 
 الفصل الثاني

    اواًل : االطار النظري .
 من كفرع تطور التفاوض  وقد مهما  من عناصر السلوك البشري 0 يعد التفاوض عنصرا  

فروع المعرفة 0 إذ تم  تناول جوانب منه في العلوم السلوكية التقليدية والحديثة بداية  من 
التاريخ 0 والقانون 0 واالقتصاد 0 واالجتماع وعلم النفس 0 فكلما تبادل االفراد األفكار بغية 
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االتجاه نحو  وقد ظهر ( . 28:  02228 نيرنبرج  ) فأنهم يتفاوضون تغيير العالقات 0
واالفكار والنماذج ونتائج البحوث  اآلراءالشراكة بين الطالب والمدرس في العديد من 

من  )  Jan jack russoجان جاك روسو) ما طرحهوالدراسات التربوية ومن هذه النماذج 
لتعليم وحشو المعلومات النظرية 0 والى ا باألوامرافكار تربوية تدعو الى التعلم بالنشاط ال 

غير المباشر من خالل توجيه الطالب وتصحيح تعلمه عن طريق خبرته بنتائج تعلمه 0 اما 
فقد دعا الى التدريس بالمناقشة في جو يسوده العطف والحب   (Bstalowczy  )بستالوتزي 

( . والمنشود في عالمنا اليوم ان  ,12 – 182:  1,21نوايسة 0 ال) ام للطالب واالحتر 
من السياق  جزأة ما امكن وان يكون جزءا  اليتالتدريس في اوضاع تفاوضية طبيعييحصل 

والخبرة في ذهن الطالب  الذي يحصل عليه الطالب وما يتعلمه 0 بحيث تتكامل المعرفة
يا  منها نظريا  وعمل لإلفادة فيحتفظ بها في ذاكرته الطويلة المدى 0 ويبقى على أهبة االستعداد

 ( . 12:  0,,1) الشاطر0  المستقبليةفي معظم االوقات 

 المدخل التفاوضي 
 واالقتصاديختلف في معناه عن التفاوض في السياسة  التفاوض في التعليم والتعلم ال

0 إذ يجتمع األطراف أصحاب العالقة ويشتركون في عملية واحدة معا   االجتماعيةوالقضايا 
وفي مجالنا التربوي يركز 0 حاملين معهم أفكارهم الخاصة 0 ولكل طرف وجهة نظره 

لمدرس التفاوض على التوصل إلى أفضل تعلم يمكن أن يحصل عليه الطالب من " تعليم " ا
 (  1,3:  1,22)عبيد 0   .وما يوفره من مصادر للتعلم 

وهذا طلبة قبل البدء بعملية التعليم ووفقا  للتعلم التفاوضي يتم عقد اتفاق بين المدرس وال
 سيلجؤوناالتفاق يتضح فيه الغرض بشكل واضح للطلبة 0 إذ تذكر المصادر التعليمية التي 
تفاق ينير اليها واالنشطة التي سيمارسونها ويتم االتفاق على نوع التقويم 0 وبهذا فإن هذا اال

ليخطوا بأنفسهم الى تحقيق الهدف وتجعل منهم المحرك الرئيس لعملية التعليم  للطلبةالطريق 
عقد اتفاق مع المدرس انما يولد لديهم االحساس بقيمة الذات  لمسؤولية0 وان تحمل الطلبة 

      .مية في العملية التعلي بإيجابيةوتحمل المسؤولية 0 ويكون ذلك دافعا  للطلبة للمشاركة  
  ( 32: ,1,2) ابراهيم 0 
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 لمسلمات التي يعتمد عليها المدخل التفاوضيا
شركاء في اختيار ما سيتعلمونه نهم أب لدى الطلبة يشعرهم التوصل الى صيغ مقبولة – 2
 لنجاحهم .الذاتية وهو ما يعد افضل ضمان  كةيعطيهم االحساس بالملو 
 قادرون على ان يكونوا مفاوضين ناجحينالطلبة في كل المراحل الدراسية  – 1
 في الحصول عليه . ما يرغبونيعملون جاهدين للحصول على  
 على ان يتقبل الطلبة بعض الصعوبات التي قد تظهر في مادة التعلم .يساعد التفاوض – 6

 (  ,1:  3,,1) عبيد 0 
 خصائص التعلم بالمدخل التفاوضي

 اإللزامية: 
 يق األهداف التي يسعى لتحقيقها تعلمه 0 وتلزمه بتحق يتحمل فيها الطالب أعباء

 وضوح األدوار: 
 ( 3:  ,1,2وحسن 0 ) حسب النبي ة دوار كل من الطالب والمدرس بدقأتحديد  يتم

 تنوع مصادر التعلم وطرائقه وأساليبه: 
إطالق حرية الطالب في اختيار ما يراه مناسب ا له من مصادر التعلم وأساليب التعلم وطرائق 

 التدريس لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة . 
 مراحل المدخل التفاوضي 

  Engagement)مرحلة االندماج )
ويعني ذلك أن يدرك الطالب األهداف التي يسعى لتحقيقها 0 وتتضمن هذه المرحلة تفاوضا   

  بين الطلبة بعضهم البعض .
 (Exploration)مرحلة االستكشاف 

وفيها يستكشف الطلبة المسار الذي سيتحركون فيه عبر الموضوعات والمكونات الفرعية . 
مرحلة التأمل  واألقراصالكتاب المقرر0  كما يتعرفون مصادر التعلم المستهدفة مثل:

(Reflection) 
أن يعي منه 0 و  هو متوقعوفيها يتأكد الطالب من بلوغه النتائج المستهدفة وأنه تعلم ما 

 (  1,8: 1,22)عبيد 0 فتنمو لديه الدافعية للتعلم المستمر  مما تعلمه اإلفادةجوانب 
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 في المدخل التفاوضي دور المدرس
 العشوائية واالرتجال في العمل .اجتناب  – 2
  هداف قابلة للقياس وفق خبرات تربوية سابقة .أصياغة  – 1
 التعلم .مية المناسبة والفاعلة في اختيار الطرائق واالساليب واالجراءات التقوي -6

 ( 1,3: 8,,1شريخ 0ابو  )                                                      
 المدخل التفاوضي دور الطالب  في

 -يتلخص دور الطالب في المدخل التفاوضي بالمهام اآلتية :
يقوم الطالب بدور المفاوض مع المدرس من أجل اختيار أفضل بدائل تحقق له  - 2 

 التعلم0 وتسهل له تحقيق األهداف المنشودة من مروره بخبرة التعلم .
ت محددة 0 ومن ثم فإن عليه القيام يقع على الطالب أن يقدم عونا  لزمالئه في أوقا - 1

 بهذا الدور0 وأن يقدم تسهيالت من شأنها أن تساعد زمالءه على التعلم . 
وفي إطار  اختيار أنماط تعلمه المناسبة لهيقوم الطالب في إطار المدخل التفاوضي ب - 6

 (  10:  ,01,2 وحسن ) حسب النبي   لنفسه 0 أوهيئها له المدرس. أهايخبرات ه  
 الدراسات السابقة

 (  8,,1( دراسة علي  )  2) 
القلق من التفاوض وعالقته بالكفاءة الذاتية اجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت الى تعرف 

ولتحقيق اهداف البحث اختارت الباحثة عينة البحث بالطريقة الطبقية  0لدى طلبة الجامعة 
( طالب وطالبة في جامعة البصرة ولالختصاصين ,,3العشوائية 0 ولقد بلغت العينة )

%( من مجتمع 1026العلمي واالنساني وللمرحلتين االولى والرابعة . وقد شكلت نسبة )
اف البحث هدأجل الوصول الى أبة ومن ( طالبا وطال28103البحث االحصائي البالغ )

مقياس للكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة 0 و لق من التفاوض بناء مقياس الققامت الباحثة ب
واظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين متغيري القلق من التفاوض  لدى طلبة الجامعة

 ي ( –: ط  8,,1لي 0 ) ع    ومتغير الكفاءة الذاتية  حيث كانت عالقة دالة سالبة. 
 (  1,21( دراسة الدليمي )  1)
 ستراتيجيتي النمذجة و التفاوضآهدفت الى تعرف  أثر جريت الدراسة في العراق و أ
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على المرونة واألصالة الرياضية والتحصيل لدى طالبات الصف السادس العلمي في  
التصميم  وأستخدمالباحث المنهج التجريبي 0  أعتمدالرياضيات 0 وتحقيقا  ألهداف البحث 

البعدي .  االختبارمجموعتين تجريبيتين والثالثة ضابطة ذات  :ذا ثالث مجموعاتالتجريبي 
تحديد مجتمع البحث والذي يمثل المدارس الثانوية واإلعدادية للبنات الواقعة ضمن  تمو 

( طالبة من طالبات الصف  ,2) عينة البحث اختيرتالرقعة الجغرافية لمحافظة األنبار 0 
هي  اختباراتالسادس العلمي 0 ولغرض جمع البيانات الخاصة بالتجربة تم بناء ثالثة 

فقرات (  3من )  االختبارانوقد تكون  األصالة الرياضية واختبار المرونة الرياضية اختبار
من النوع  اختبارية( فقرات  ,2من )  تكون تحصيلي واختبارمن النوع المقالي 0  اختبارية
ستراتيجيتي النمذجة آواظهرت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين  المقالي .

 ( ب -: أ 1,21) الدليمي 0  والتفاوض في كل من المرونة واألصالة الرياضية والتحصيل .
 الفصل الثالث

 التصميم التجريبي: -: اوالً 
صحة الفروض 0 يعزل فيه الباحث  الختباريعرف التصميم التجريبي بأنه موقف اصطناعي 

المتغيرات الدخيلة 0 ويدرس أثر المتغير المستقل على المتغير التابع بغية التأكد من مدى 
 صحة معلومة معينة 0 أو لمحاولة التوصل الى التعميمات التي تحكم 

 (08:  8,,01  العديليو ) سمارة    المتغير التابع . سلوك 
للمجموعتين التجريبية  ا  بعدي ا  ذا ضبط جزئي واختبار  ا  تجريبي ا  لذا اختار الباحث تصميم

  ( يوضح ذلك .2مع ظروف البحث الحالي والشكل ) يتالءموالضابطة وجد انه 
 
 (1الشكل )

 التصميم التجريبي للبحث
 االختبار البعدي المتغير المستقل المجموعة
 التحصيلي االختبار المدخل التفاوضي التجريبية

  الضابطة 

الحكومية  المتوسطة سالمدار طلبة الحالي يشمل مجتمع البحث  -:  مجتمع البحث –ثانيًا 
ووقع االخيار   1,23- 1,26للعام الدراسي  التابعة للمديرية العامة لتربية ديالىالنهارية 

  على مدرسة متوسطة المغفرة للبنات .
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 -عينة البحث : – ثالثاً 
اختار الباحث وبطريقة  ط  0 وقدعينة البحث على طالبات الصف االول المتوس اقتصرت

السحب العشوائي البسيط الشعبة )ب( لتمثل المجموعة التجريبية التي تدرس مادة تأريخ 
الحضارات القديمة على وفق )المدخل التفاوضي ( 0 والشعبة ) د( لتمثل المجموعة 

ت طالبا وكان عدد ات القديمة بالطريقة االعتيادية الضابطة التي تدرس مادة تأريخ الحضار 
( طالبة  63شعبة ) ب ( و) ( طالبة في ال 63( طالبة بواقع )  ,1شعبتي ) ب( و) د( )

 .في الشعبة ) د ( 
 -تكافؤ مجموعتي البحث : - رابعاً  

تكافؤ طالبات مجموعتي البحث احصائيا  في التجربة على قبل الشروع في حرص الباحث و 
 -من هذه المتغيرات :0 و  د تؤثر في التجربةالمتغيرات التي يعتقد انها ق

  . درجات اختبار نصف السنة في مادة تاريخ الحضارات القديمة –أ 
ات في اختبار نصف السنة الملحق درجات الطالب بين مجموعتي البحث فيالباحث  أكاف
بينما بلغ متوسط  ( 300832( 0 وقد بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )2)

االختبار التائي لعينتين  الاستعم( 0 وب 330088الضابطة )ات المجموعة درجات طالب
( وهي اصغر  20012( 0 فظهر ان قيمة )ت( المحسوبة قد بلغت )  T.test مستقلتين )

( مما  38( ودرجة حرية ) 0,0,( عند مستوى داللة )1من القيمة التائية الجدولية البالغة )
( يوضحان 2( والملحق ) 2نة والجدول )نصف الس اختباريدل على تكافؤ المجموعتين  في 

 ذلك .  
 (1الجدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية )المحسوبة والجدولية ( لدرجات اختبار نصف السنة في مادة 
 تأريخ الحضارات القديمة لطالبات مجموعتي البحث.

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,0,الداللة

 110301 300,31 63 التجريبية
 غير دالة 2 10021 ,3

 12 ,,3300 63 الضابطة احصائياً 
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 -: الذكاء مستوى درجات اختبار - ب 
( Raven) رافنعلى اختبار  اعتمدمفي متغير الذكاء 0 بين مجموعتي البحث الباحث  أكاف

جات طالبات المجموعة التجريبية المتتابعة0 إذ بلغ المتوسط الحسابي لدر  للمصفوفات
         0 في حين بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة (620333)
( 0 أظهرت  Te.testاالختبار التائي لعينتين مستقلتين )  وباستعمال 0( درجة 1201,3) 

داللة احصائية بين طالبات مجموعتي البحث في درجات اختبار  يعدم وجود فرق ذالنتائج 
غت قيمة ) ت ( المحسوبة ( 0 إذ بل 38)  ( ودرجة حرية 0,0,الذكاء عند مستوى ) 

( وبذلك تكون مجموعتي البحث  1صغر من القيمة الجدولية البالغة ) أ( وهي 20383)
 .يوضحان ذلك ( 2( والملحق ) 1)  متكافئتين في متغير الذكاء .  والجدول

 (2الجدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية )المحسوبة والجدولية ( لدرجات اختبار

 الذكاء لطالبات مجموعتي البحث
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,0,الداللة

 غير دالة 2 103,3 ,3 30623 610333 63 التجريبية
 ,,000 2001,3 63 الضابطة احصائياً 

 مستلزمات البحث  -سادسًا 
 دد الباحث المادة العلمية بالفصلين الخامس والسادس من كتابح :تحديد المادة العلمية –أ

صف االول المتوسط للعام المقرر تدريسه لطلبة الالقديمة الطبعة الخامسة خ الحضارات تاري
 (1,23 – 1,26) الدراسي

  -هداف السلوكية:ألصياغة ا -ب 
ن يصبح الطالب قادرا  على أأنها االهداف التي تصف ما يتوقع هداف السلوكية بألتعرف ا 

معين  ويندرج تحتها أدائه بعد نهاية الحصة الدراسية 0 أو بعد االنتهاء من دراسة برنامج 
                                              (263:  2,,1) حمادات 0 .هداف الخاصة بالمواد الدراسيةأل0 واهداف المنهجأ

االولى من تصنيف  ةالمستويات الثالث على ا  0 موزع ا  سلوكي ا  ( هدف262صاغ الباحث ) 
( للمجال المعرفي ) معرفة 0 فهم 0 تطبيق ( عرضت على مجموعة من   Bloom) بلوم
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لمعرفة مدى صحة اشتقاقها وصياغتها وشمولها لمحتوى المادة الدراسية 0 وقد  0المحكمين 
  .على صياغة البعض منها  يسيرةت تم اجراء تعديال

 -اعداد الخطط التدريسية : –ج 
االجراءات والتدابير التي يتخذها المدرس قبل البدء يعرف التخطيط للدرس بأنه مجموعة 

بتنفيذ عملية التدريس لضمان نجاح العملية التعليمية التعلمية وتحقيق اهدافها  ويتضمن 
) عناصر التخطيط (  التخطيط سلسلة من العمليات التعليمية المحددة بالعناصر التعليمية

اساليب االنشطة  طرائق التدريس 0 و وهي االهداف 0 المحتوى التعليمي 0 االجراءات و 
 (   ,36:  1,,1) قطاوي 0 القياس والتقويم 

تدريسية للفصلين الخامس والسادس مطابقة لمفردات مادة تاريخ  ا  عد الباحث خططأ
دخل موفق الخطة (  ,1ى طالبات عينة البحث 0 بواقع ) الحضارات القديمة التي ستدرس ال

( خطة وفق الطريقة االعتيادية لطالبات  ,1التجريبية 0 و ) موعة التفاوضي لطالبات المج
 0 المحكمينالمجموعة الضابطة 0 وقد عرضت نماذج من هذه الخطط على مجموعة من 

جريت أراء آبدوه من أما في ضوء و  لغرض تحسين صياغة تلك الخططآرائهم  ألبداء
 .التعديالت عليها 

 تحصيلي (اعداد اداة البحث ) االختبار ال –خامساً 
وضع  ( فقرة  ,0يتكون من ) من نوع االختيار من متعدد 0  يا  اختبار تحصيلالباحث  عدأ

عدها الباحث لهذا الغرض وكما هو موضح في الجدول أفي ضوء الخارطة االختبارية التي 
تعديالت في فأجروا بعض ال0  المحكمينعلى مجموعة من  جميعها وقد عرضت(  6) 

 .صياغة البعض منها 
 (6الجدول )

 الخارطة االختبارية لفقرات االختبار التحصيلي

 الفصول
 عدد اال
 هداف

نسبة أهمية 
 المحتوى

 المعرفة
65 % 

 الفهم
43 % 

 التطبيق
11 % 

 المجموع

 41 4 11 18 %  51 87 6ف  

 21 2 8 11 %  31 64 5ف  

 61 6 18 27 % 111 141 المجموع
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( الى ما اذا كان االختبار يقيس ما صمم  Validityيشير صدق االختبار):  دق االختبارص
0 وألن االختبار دة ما يرتبط بغرض االختبار وهدفهأصال  لقياسه وبالتالي فإن الصدق عا

مختلفة فأن دالئل وجود صدق االختبار تتنوع بتنوع أغراضه 0 وان اهم  ألغراضيستعمل 
  2,,01 )عبابنة دق المحتوى رات الموضوعية هو صانواع الصدق المستعملة في االختبا

:202 ) 
وقد  حث بعرضها على مجموعة من الخبراءلمعرفة مدى صالحية فقرات االختبار قام البا

البعض منها كما ان اعداد تعديالت يسيرة في صياغة  باستثناءنالت قبول جميع الخبراء 
بذلك حقق الباحث الخارطة االختبارية قد اثبت مطابقة فقرات االختبار للمادة الدراسية و 

 صدق المحتوى لالختبار .
 التجربة االستطالعية -تاسعًا 
من وضوح فقرات االختبار التحصيلي ومدى صعوبتها وقوة تمييزها وفاعلية  التأكدلغرض 

بدائلها ومعرفة الوقت الذي تستغرقه االجابة عنها 0 فقد طبق االختبار على عينة استطالعية 
( طالبة من طالبات الصف االول ,,2اختيرت عشوائيا  من مجتمع البحث بلغ حجمها ) 

بعد انتهاء تدريس  1,23/  3/  13لبنات بتأريخ المتوسط في ثانوية العدنانية ل
  الموضوعات المحددة للتجربة .

 -معامل الصعوبة : – 2
 ( . 032, – 033,)  ما بينبعد حساب معامل صعوبة كل فقرة وجد انها تتراوح 

  -قوة التمييز : – 1
اذ  0لى التمييزوبعد حساب قوة التميز لفقرات االختبار تبين ان الفقرات جميعها لها القدرة ع

 ( . ,1 – 61)  ما بينتراوحت 
عند حساب فاعلية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار وجد انها   -فاعلية البدائل : – 6

 ( لذا عدت جميعها فاعلة دون الحاجة الى تغيير اي منها .,6 -( و ) 22-تتراوح بين )
 التجزئة النصفية اذ قسمت فقراتتم حساب ثبات االختبار بطريقة  -:ثبـــات االخــتبار

ويمثل االخر الفقرات ذات  0الفقرات ذات االرقام الفردية همااالختبار الى جزئين يمثل احد
االرقام الزوجية والقيم الناتجة عن هذه االرتباطات تمثل معامل الثبات 0 وقد حسب معامل 
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 سيبرمانمعادلة  باستعمال( وصحح  , , 18معامل ارتباط بيرسون فبلغ )  باستعمالالثبات 
 ( . , , 88براون فبلغ ) 

 التطبيق النهائي لالختبار التحصيلي 
 3/0/1,23طبق االختبار التحصيلي البعدي في تمام الساعة التاسعة من يوم االحد الموافق

  . سابقا  التي اعدها الباحث  النموذجية اإلجابةوتم تصحيح االجابات في ضوء 
  :الوسائل االحصائية 

 ( Te.testاالختبار التائي لعينتين مستقلتين )  – 2
 1 -س   – 2-س                     

 ـــــــــــت= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
 

1(ع2-2)ن                 
       2         2        1 1( ع2-1+  )ن 2 

 ـــ + ــــــ     (               )  ـــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
  1ن      2ن       1 –( 1+ ن 2)ن               

 
 معامل الصعوبة – 1

 استعمل في حساب صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار 
  ص ع +ص د =    ص

   ك              
                                           
 معامل التمييز للفقرة:  -

  استعمل الباحث هذه الوسيلة إليجاد قوة تمييز فقرات االختبار.
 

      (13: 2,,1)عطية 0             ن ص د  –= ن ص ع الفقرة التمييزية 
  ن                    
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 معامل ارتباط بيرسون: - 3
 استعمل الباحث هذه الوسيلة لحساب معامل ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية.    
 )مج س( )مج ص(  –ن مج س ص           

  ر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

  ]1)مج ص( – 1مج ص 1ن [ ] 1)مج س( – 1مج س 2ن[            
 

  ( 216:  1,26)عبد الجواد 0              

 براون:  –معامل سبيرمان  - 0
معامل استعمل الباحث هذه المعادلة لتصحيح معامل ثبات االختبار0 بعد استخراج  

   ارتباط بيرسون.
 ر  1                   

 =   ر ث ك
 2ر +                  

 :1مربع كأي )كا( – 3
استعمل لمعرفة دالالت الفروق بين مجموعتي البحث عند أجراء التكافؤ بينهما في التحصيل 

 الدراسي لآلباء واألمهات .
 ( 110:  ,01,2  أبو صالح)                            ( 1ق -)ل    =      1كا

  ق                
 الفصل الرابع

للتحقق من داللة الفرق بين متوسطي درجات االختبار التحصيلي لطلبة مجموعتي البحث 
تضح ان الفرق دال احصائيا " عند آاستعمل الباحث االختبار التائي لعينتين مستقلتين 0 ف

(  10161التائية المحسوبة )   القيمة( إذ كانت  38( وبدرجة حرية )  ,,0,مستوى ) 
 ( يوضح ذلك . 3 ( والجدول )1التائية الجدولية البالغة )من القيمة  اكبر
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وبذلك ترفض الفرضية الصفرية القائلة : ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى 
( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي درسن مادة التاريخ 0,0,معنوية )

ت المجموعة الضابطة الالئي درسن على وفق المدخل التفاوضي 0 ومتوسط درجات طالبا
   االعتيادية في االختبار التحصيلي .بالطريقة  المادة ذاتها

 (3جدول )ال
المتوسط الحسابي  واالنحراف المعياري والقيمة التائية )المحسوبة والجدولية ( لدرجات طالبات مجموعتي البحث في 

 االختبار التحصيلي .

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 1016الداللة

 60574 460852 410674 45 التجريبية
57 20242 2 

دالة 
 احصائيا  
 60125 250415 280853 43 الضابطة 

وهذا يعني تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالئي درسن مادة تاريخ الحضارات القديمة 
على وفق المدخل التفاوضي في التحصيل على طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن 

التدريس على وفق  ن  أرجاع هذه النتيجة الى إالمادة ذاتها بالطريقة االعتيادية. ويمكن 
الطالبات وجذبهن  اهتماممشوقا  للتدريس أدى إلى إثارة  أسلوبا  قد يكون المدخل التفاوضي 
والتفاعل بين أعضاء المجموعة أدى إلى الشعور بالمسؤولية 0  االندماجللدرس 0 كما ان 

  وهذا ما جعلهن ينتبهن ويفكرن ويعملن معا  .
 لفصل الخامسا

 االستنتاجات  – 1
جري فيها البحث الحالي في أثبت فاعليته ضمن الحدود التي أان المدخل التفاوضي قد  – 1

 التحصيل الدراسي لمادة تاريخ الحضارات القديمة .
إن التدريس على وفق المدخل التفاوضي كان ذا فاعلية في زيادة تحصيل طالبات  -  2

 المجموعة التجريبية.
  التوصيات

 طرائق تدريس التاريخ المقررة على الطلبة من كليات التربية والتربية مناهج تضمين  - 2
 االساسية اسس المدخل التفاوضي وخطواته .

كونه يعد من لالمدخل التفاوضي في تدريس مادة تاريخ الحضارات القديمة  اعتماد – 1
 .عرض الدرس الطلبة عنداالساليب التدريسية الفاعلة التي تمنح فرصة مشاركة 



  5102جملة دياىل /                                                العدد السادس والستون                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

128 
 

 المقترحات
 -جراء دراسة مماثلة : إاستكماال  لما توصل اليه البحث الحالي يقترح الباحث 

 للدراسة الحالية في مراحل دراسية أخرى وعلى كال الجنسين. – 2
  التأريخ .مادة خرى غير أدراسية على مواد  – 1

Abstract 

The Impact of the Negotiation Approach in the Achievement of  

the first female students in the material of history 

Duraid Qays Abdulkareem 

ALAbbasi 

A.P.Dr 

Salma majed hamed. 

Diyala University/ College of Education for human sciences 

    This research aims at studying (The Effect of the Negotiation Approach in the 

Achievement of the first Intermediate female students in History),and to achieve 

this aim ,the researcher has formalized the following nil hypothesis:    

There is no statistical difference at the level (.0.0) between the  scores average of  

the experimental group female students who study the ancient civilization 

history following the  negotiation approach and the control female students who 

study the same subject following the normal approach in the achievement test. 

To achieve so ,the researcher has used one of the experimental designs which 

have partial control of the two groups (control and experimental) and 

achievement test.  The experiment has been applied on a sample of first 

intermediate female school students in Al-Maghfirah Intermediate school for 

girls which belongs to Diyala  General Directorate of Education in the scholastic 

year(3.02-3.02) . The school has been  selected randomly from Diyala province 

schools with a number of students about (0.) female students (23)female students 

in the experimental group which depends on the negotiation approach and (22) 

female students  in the control group which depends on the normal approach.  

The researcher has equalized the two groups in terms of the following variants :( 

the mid-year scores of  history in3.02-3.02, the female age counted by months  , 

the parents 'achievement , the intelligence test scores ). Applying  Chi-squared 

test and the T-test  to different groups not equal in the number of students ,it has 

been found that there are no statistical differences between the groups at the 

level (.0.0).                       

At the  end of the experiment , the achievement test has been applied on the two 

groups and after scoring the  students answers and analyzing them statistically 

using the(T-test) of  two independent samples ,it has been found that there are 

no statistical differences at the level(.0.0) between the experiment average of the 

students who study history   following the normal  approach  .the results show 

the average of the experimental is   better.                
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  المصادر 
  0 دار األثير0  المدخل الى طرائق التدريس العامة 0 ,1,2ابراهيم 0 فاضل خليل 

 للطباعة والنشر 0 الموصل .
 0 0 دار المصطفى 0  مقدمة ابن خلدون 0 2212ابن خلدون 0 عبد الحمن بن محمد

 مصر .
  0 0 مبادئ االحصاء 0 دار اليازوري للنشر والتوزيع  ,1,2أبو صالح 0 محمد صبحي

 0 عمان 0 االردن .
  0 0 دار  اساليب معاصرة في تدريس المواد االجتماعية0   1,22ابو دية 0 احمد

 المسيرة للنشر والتوزيع 0 عمان 0 االردن .
  0 المعتز للنشر والتوزيع 0 0 دار  استراتيجيات التدريس0  8,,1ابو شريخ 0 شاهر

 عمان 0 االردن .
 0 0 دار الفكر القياس والتقويم التربوي والنفسي0  0,,1ابوعالم 0 صالح الدين محمود

 العربي القاهرة .
 0 دليل للمعلمين في ميدان التربية  الكفايات :0  0,,1التميمي 0عواد جاسم محمد

 0 المكتبة الوطنية للنشر 0 بغداد .والتعليم
  0 بغداد . 0 مديرية مطبعة وزارة التربية 0 2282جمهورية العراق 
  التعلم بالتعاقد  استراتيجية" ( : ,1,2)حسب النبي0 محمد سعيد وحسن مصطفى

المؤتمر الدولي للتعليم العالي0  0"استراتيجيمشروع مخطط  -وأدوار الطالب الجامعي
 بيروت .

  0 اثر برنامج تدريبي في اساليب التعلم لرفع 0  1,22الحسناوي 0 عبد الزهرة لفتة
0 مجلة ابحاث البصرة للعلوم االنسانية 0 مستوى التحصيل لدى طلبة المرحلة المتوسطة 

 0 كلية التربية 0 جامعة البصرة . 063 العدد  2المجلد 
  0 نظرياتها 0 مفهومها 0أسسها 0 0 المناهج التربوية  2,,1حمادات 0 محمد حسن (

 ( 0 دار الحامد للنشر والتوزيع 0 عمان 0 االردن . تخطيطها 0 تقويمهاعناصرها 0 
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  0 مفاهيم التدريس 0  1,21حمادنه 0 محمد محمود ساري وخالد حسين محمد عبيدات
 0 عالم الكتب للنشر والتوزيع 0 أربد 0 االردن . في العصر الحديث

  0 0 المطبعة المركزية 0 يم االرشاد النفسي في التربية والتعل0  1,26حمد 0 ليث كريم
 جامعة ديالى .

  0 النمذجة والتفاوض على  استراتيجيتيأثر 0  1,21صباح سعيد حمادي 0 الدليمي
المرونة واألصالة الرياضية والتحصيل لدى طالبات الصف السادس العلمي في 

 منشورة 0 كلية التربية ابن رشد 0 جامعة بغداد .غير 0 أطروحة دكتوراه  الرياضيات
 0 دار  02 ط مدخل لفهم عملية جودة التدريس 0 1,26ربعي 0 محمدبن عبدالعزيز 0 ال

 الفكر للنشر والتوزيع 0 عمان 0 االردن .
  0 االعالن بالتوبيخ لمن ذم السخاوي 0 محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين

0 مؤسسة الرسالة للنشر  02 ترجمة صالح محمد علي 0 ط 02283 اهل التاريخ 
 والتوزيع 0 بيروت 0 لبنان .

  0 مفاهيم ومصطلحات في 0  8,,1سمارة0 نواف احمد وعبد السالم موسى العديلي
 0 دار المسية للنشر والتوزيع 0 عمان 0 االردن . 02طالعلوم التربوية 

  0 0 دار أسامة للنشر أساسيات التربية والتعليم الفعال 0   0,,1الشاطر 0 جمال محمد
 ن .والتوزيع 0 عما

  0 ستراتيجيات التدريس0  ,1,2الشربيني 0 فوزي عبد السالم 0  رؤية جديدة في طرق وا 
 0 المكتبة العصرية للنشر والتوزيع 0 المنصورة 0 مصر . 2ط

  0 0 دار  02 ط الحاسوب في االدارة المدرسية0  ,1,2الصرايرة 0 خالد احمد وآخرون
 المسيرة للنشر والتوزيع 0 عمان 0 االردن .

 0 االختبارات محكية المرجع فلسفتها واسس تطويرها0  2,,1بنة 0عماد غصاب 0 عبا 
 0 دار المسيرة للنشر والتوزيع 0 عمان 0 االردن . 2ط

  0 0 االحصاء االجتماعي المبادئ والتطبيقات 0  1,26عبد الجواد 0  مصطفى خلف
 0 دار المسيرة 0 للنشر والتوزيع 0 عمان االردن . 1ط
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  0 العربي الرابع  المؤتمر0  المدخل المنظومي والمنهج التفاوضي0  3,,1عبيد 0 وليم
 حول ) المدخل المنظومي في التدريس والتعلم ( .

            01,22  00 دار  01 ط التعليم والتعلم في سياق ثقافة الجودة استراتيجيات
 المسيرة للنشر والتوزيع 0 عمان 0 االردن .

  0 التحليل االحصائي وتطبيقاته في دراسات الخدمة 0 2,,1عطية 0 السيد عبد الحميد
 0 المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع 0 االسكندرية .االجتماعية 

 القلق من التفاوض وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى طلبة 0  ,,,02  علي 0 اسماء صالح
 كلية التربية 0 الجامعة المستنصرية .منشورة 0 غير اطروحة دكتوراة 0  الجامعة

 00 دار الحامد للنشر  التعليم الثانوي رؤية جديدة0  1,,1فرج 0عبد اللطيف حسين
 والتوزيع0 عمان 0االردن.

  0 دار الفكر0  02 ط طرائق تدريس المواد االجتماعية0  1,,1قطاوي 0 محمد ابراهيم 
 0 عمان 0 االردن .

 المواد االجتماعية بين النظرية 0  02281 رجب احمد  وحسن علي مختار 0  الكلزة
 0 مكتبة الطالب الجامعي 0 مكة المكرمة . 02 ط والتطبيق

  ( 8,,1كوجك 0 كوثر حسين وآخرون  " : ) تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم
كو اإلقليمي " 0 مكتب اليونسلتحسين طرق التعليم والتعلم في مدارس الوطن العربي 

 للتربية في الدول العربية 0 بيروت .
 0 0 دار  استراتيجيات التعلم والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة0  2,,1الناشف 0هدى

 الفكر 0القاهرة.
  0 اإلنساني بين المعلم والطالب االتصال0  1,21النوايسة 0 فاطمة عبد الرحيم النوايسة  

 دار الحامد للنشر والتوزيع 0 عمان 0 االردن .
  0 0 ترجمة حازم عبد الرحمن 0 المكتبة  اسس التفاوض0  2228نيرنبيرج 0 جيرارد

 االكاديمية للنشر والتوزيع 0 القاهرة .
  0 0 مكتبة 02 ط أساليب تدريس العلوم)النظرية والتطبيق(0   2,,1وفا 0 لينا محمد

  لتوزيع 0 عمان 0 االردن .المجتمع العربي للنشر وا
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 الحقمال
 بيانات مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية مرتبة تنازلياً 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

درجات نصف  ت
السنة في 
 مادة التاريخ

درجات  ت
اختبار 
 الذكاء

درجات  ت
االختبار 
 التحصيلي

 درجات نصف ت
السنة في 
 مادة التاريخ

درجات  ت
اختبار 
 الذكاء

درجات  ت
 االختبار
 التحصيلي

1 75 1 34 1 22 1 53 1 45 1 21 

2 76 2 31 2 24 2 54 2 48 2 22 

4 76 4 45 4 24 4 72 4 48 4 24 

3 76 3 47 3 23 3 71 3 45 3 24 

6 74 6 48 6 23 6 87 6 46 6 23 

5 71 5 48 5 26 5 88 5 46 5 23 

8 71 8 48 8 26 8 86 8 43 8 23 

7 87 7 48 7 25 7 81 7 44 7 26 

5 87 5 48 5 25 5 81 5 44 5 26 

11 83 11 45 11 28 11 81 11 42 11 26 

11 81 11 46 11 28 11 55 11 42 11 25 

12 81 12 46 12 28 12 58 12 41 12 25 

14 58 14 43 14 27 14 58 14 41 14 28 

13 55 13 44 13 27 13 55 13 41 13 28 

16 55 16 44 16 25 16 56 16 41 16 27 

15 56 15 44 15 41 15 53 15 41 15 27 

18 56 18 42 18 41 18 53 18 25 18 25 

17 54 17 42 17 41 17 53 17 25 17 25 

15 54 15 41 15 41 15 54 15 25 15 25 

21 54 21 41 21 42 21 52 21 27 21 41 

21 52 21 41 21 44 21 51 21 27 21 41 

22 52 22 41 22 43 22 65 22 27 22 41 

24 51 24 25 24 46 24 67 24 28 24 41 

23 51 23 27 23 46 23 67 23 28 23 41 

26 51 26 27 26 45 26 67 26 28 26 42 

25 65 25 27 25 45 25 68 25 28 25 24 

28 67 28 28 28 48 28 66 28 28 28 44 

27 68 27 28 27 48 27 66 27 25 27 43 

25 68 25 26 25 48 25 63 25 26 25 15 

41 66 41 26 41 47 41 61 41 26 41 46 

41 64 41 26 41 45 41 61 41 23 41 45 

42 64 42 26 42 45 42 61 42 23 42 48 

44 61 44 23 44 31 44 36 44 24 44 15 

43 61 43 24 43 31 43 36 43 22 43 31 

46 37 46 24 46 31       

45 37 45 24 45 34       
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 (1الملحق )
 

 االختبار التحصيلي بصيغته النهائية
 اسم الطالبة : ..........................................  

 الصف والشعبة : .......................................
 . 1,23/  0/  3التاريخ : 
 دقيقة . 30الزمن : 

 مالحظات االجابة على ورقة االسئلة                             
   -عزيزتي الطالبة : 

( فقرة تتألف كل فقرة من عبارة متبوعة بأربعة اختيارات واحد  ,0أمامك اختبار يتكون من ) 
  -منها فقط صحيح المطلوب منِك : 

 لها .أكتبي اسمِك كامال  مع الصف والشعبة في المكان المخصص  – 2
 قراءة كل فقرة بدقة وتركيز. – 1
 ضعي دائرة حول حرف االختيار الصحيح . – 6
 .  ةأجابالتتركي أية فقرة من دون  – 3

ستعطا درجة لكل اجابة صحيحة وصفر لكل اجابة خاطئة أو متروكة أذ تعامل الفقرات 
 المتروكة معاملة الفقرات الخاطئة .

 ي طريقة االجابة .مثال توضيحي ليساعدك ف ما يأتيوفي 
  -يتكون سكان شبه الجزيرة العربية من : 

 ريف  –بدو      د  – 6حضر وبدو         – 1   حضر    – 2      
 

  مع تمنياتي لكم بالنجاح
 

   مدرس المادة : دريد قيس عبد الكريم                                                     
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1 
 

 -بشبه الجزيرة إلحاطتها المياه من :سميت جزيرة العرب 
 ج. ثالث جهات         د. أربع جهات            جهة واحدة          ب. جهتين 

 -تقع شبه الجزيرة العربية في الجزء : 2
 ب. الجنوبي الغربي من قارة آسيا                      أ . الجنوب الشرقي من قارة آسيا

 د. الشمالي الشرقي من قارة آسيا                       آسيا ج. الشمالي الغربي من قارة

 -هاجرت األقوام الساكنة في المنطقة الجنوبية لشبه الجزيرة العربية بسبب : 4
د.غزو األقوام    ج. انتشار االمراض        انات ضأ. قلة األمطار والجفاف      ب. كثرة الفي

 المجاورة

 -أشهر ملوك مملكة الحضر والذي قام بسك النقود ووضع عليها صورة اآلله هو: 3
 د.الحارث الثالث            ج.سنطروق الرابع         ب.الحارث الثاني          أ. سنطروق االول

 -وصلت مملكة الحضر إلى حدود : 6
 د. المملكة الساسانية           العربيج .الخليج        ب. نهر الخابور شماال           أ. بالد الشام

 -اختاري الرقم الذي يمثل موقع مدينة الحضر على الخارطة ادناه : 5
 3د.        1ج.         2ب.       4أ. 

 
 
 

 -ُسميت مملكة المناذرة بهذا االسم نسبة إلى : 8
 ب. اسم أول ملوكها المنذر                        أ. المنطقة التي سكنوا فيها  

 د . جبل بجوار المنطقة                  ج. اسم خمسة من ملوكهم المنذر

 -عدد الملوك الذين حكموا مملكة المناذرة : 7
 ج.ثمانية عشر ملكا             د. تسعة عشر ملكا      ب. سبعة عشر ملكا     أ . ستة عشر ملكا  

 -عاصمة الساسانين : 5
 د.الحيرة               ج. نجران                    أ.حضرموت      ب. طيسفون 

 -ساءت العالقة بين المملكة الساسانية ومملكة المناذرة عندما كان ملك الحيرة : 11
 د. امرؤ القيس .     ج. النعمان بن المنذر .    ب. عمرو بن هند .   أ. عمرو بن عدي . 

 -من أشهر قصور مملكة المناذرة قصر : 11
 د.  السدير             ج.  العاشق                 أ.  االخيضر      ب.   الحمراء 

 -استعمل أهل األنباط الخط النبطي المشتق من الخط : 12
 د. اآلرامي ج. المسماري                أ. الهيروغليفي              ب. الفينيقي                

 -لمملكة تدمر أهمية كبيرة ألنها حلقة الوصل بين بالد الشام و : 14
 د . المملكة الساسانية     ج.الرومان                    ب. السالجقة                   أ. العراق 

 -ابرز معالم مملكة تدمر : 13
 ج. األهرامات              د  . قصر السديرأ. البتراء                   ب . قوس النصر            

 -آخر ملوك مملكة الغساسنة هو : 16
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 ج. الحارث الثاني بن جبلة       د. جبلة بن االيهم     ب. النعمان بن المنذر      أ. جفنه بن عمرو

 
15 
 

 -ابرز انجازات الملك الحارث الثاني بن جبلة :
 ب . مشاركة المسلمين في معركة اليرموك .           . أ  . صد هجمات المملكة البيزنطينية

 د  . إنشاء تحالف وثيق مع األنباط .       ج . ضبط الحدود مع المملكة الساسانية .

 -من حواضر مملكة الغساسنة : 18
 د. ظفار                 ج. الجابية                ب. قرناو                  أ. المدائن

 -لملكة الحضر دور كبير في تطور الحركة التجارية بين  : 17
 ب. العراق وبالد الشام .                            أ. بالد الشام ومصر .

 د. البحر المتوسط  الخليج العربي .                    ج. شبه الجزيرة وبالد الشام .

 -البتراء عاصمة مملكة األنباط ومعناها بالد : 15
 د . الحجر        ج. الخيرات                  ب.  الرافدين            أ. الشمس

 -تبرز اهمية مملكة تدمر في كونها حلقة الوصل بين بالد : 21
 د . العراق وفارس      ج . النيل والشام            ب . اليونان والرومان        أ . العراق والشام

 -: عاصمة مملكة المناذرة 21
 د. حضرموت           ج. الحضر         أ. المدائن                ب. الحيرة

 
22 
 
 
 
 
 
 
 

 -اختاري الرقم الذي يمثل موقع مدينة تدمر على االخارطة ادناه :
 3د .    2ج .           1ب .       4أ . 

 

 -سمي الغساسنة بهذا االسم نسبة إلى : 24
 الكبير االلهد.    ج. جبل بجوار المنطقة              اشهر ملوكهمأ. عين ماء               ب. 

 -أصل أقوام سبأ قبائل عربية من : 23
 نجدد.         ج. سواحل البحر األحمر                  ب. شمال الحجاز     أ. اليمن  

 -أول مكارب سبأ : 26
 الحارث بن عمرود.               ج. امرؤ القيس           سمح بن عليأ. حجر بن عمرو      ب. 

 -نشأت مملكة معين في منطقة الجوف والتي تقع بين : 25
 حضرموت ومعيند.  ج. نجران وحوران      أ. نجران وحضرموت   ب. حضرموت وحوران

 -عاصمة مملكة حمير : 28
 ج. مأرب                د . الحيرة           ب . ظفار    أ. قرناو          

 -وصفت بالد اليمن بـــ )اليمن السعيد( بسبب : 27
 ب. عالقتها الجيدة مع الدول المجاورة .                         أ. موقعها الجغرافي المهم .
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 د. اشتغال أهلها بالزراعة والتجارة.                ج. عدم تعرضها لهجمات خارجية .

 -مؤسس مملكة الغساسنة  : 25
 د. الحارث الثالث    ج. جفنه بن عمرو       أ. الحارث الثاني بن جبلة      ب. النعمان بن المنذر  

 اختاري الرقم الذي يمثل موقع المملكة الساسانية على الخارطة 41
 2ب.                1 –أ 

 3د .            4 -جـ 
 
 
 

 

 -حكمت المملكة الساسانية في بالد فارس بين : 41
 م 561 – 252م        د .  561- 525ج .   م     561- 225ب .    م    651  -255أ  . 

 -مؤسس المملكة الساسانية : 42
 جـ .انوشيروان                   د . بابك                أ . أردشير                     ب . شابور

 -ولد الرسول األعظم محمد )صلى هللا عليه وسلم( في عهد الملك : 44
 .أردشير                    د . بابكج                  أ . أنوشيروان                ب . شابور

 -اطلق لقب ملك الملوك على : 43
 ج . بابك                       د . أردشير                ب . أنوشيروان   أ . شابور              

 -ابرز انجازات الملك )انوشيروان( هي : 46
 ب . االهتمام بالمعرفة وترجمة الكتب اليونانية والهندية .              أ  . ثبيت األمن واستقرار البالد .

 . د  . تأسيس المملكة الساسانية        جـ . فرض سيطرته على كل بالد فارس .

 -تقع بالد اليونان في زاوية قارة أوربا : 45
 د  . الجنوبية الشرقية.     ج . الجنوبية الغربية .  ب . الشمالية الغربية     . الشمالية الشرقية . أ 

 
48 

 -أزدهرت الصناعة اليونانية في عهد :
 د  . الملوك         ج . الديمقراطية         ب . النبالء                  أ  . الطغاة

 -أطلق لقب المعلم االول على الفيلسوف : 47
 ج . أرسطو                      د . زيوس         أ .  افالطون                   ب . هيرودوتس

 -في عهد الديمقراطية اليونانية اصبحت البالد تدار من قبل مجلس : 45
 الموظفينج . األربعمائة                   د .           أ . الخمسمائة                 ب .  النبالء 

 -الخارطة :  الرومانية علىاختاري الرقم الذي يمثل االمبراطورية  31
 3.  د                       4ج .                              2ب .                       1أ  . 
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31 
 

 -جذبت البالد الرومانية الكثير من الهجرات بسبب :
 ب. اهميتها التجارية .                            أ . سهولها الواسعة ومناخها المعتدل .

 د . اهميتها الصناعية                        ج. وقوعها بالقرب من المراكز الحضارية .

 -أسست روما  منتصف القرن : 32
 ج . الخامس  ق. م         د . السادس ق. م              ب . الرابع ق. م   أ . الثالث ق. م        

 -النظام الجمهوري الى النظام االمبراطوري في سنة : الرومانية منانتقلت االمبراطورية  34
 ق.م 41د .     ق.م                42ج .      ق      41ق.م                ب . 44أ .

 سنة الرومانية بينحكم االمبراطور اوكتافيوس االمبراطورية  33
 م 41-م 13ق.م          د.  13-م 41ج .      ق.م   41-م  13ب .   م       13 -ق.م 41أ.

 -سقطت االمبراطورية الرومانية عام : 36
 ق.م 835ق.م            د .  583ج .                  م 385. ب                      358أ .

 -قام االسكندر المقدوني بغزو بالد الهند عام : 35
 ق.م 428د .       ق.م         824ج .               ق.م  248ب .   ق.م              482أ .

 -اعلى طبقات المجتمع  الهندي : 38
 الشوادرد .     ج . الفياز                           أ . البراهمة                     ب . الكشاتريا 

 -أشهر ملوك المملكة الهندية القديمة : 37
 د . داريوس    جـ . بوذا                               ب . آشوكــا                    أ . تشاندر 

 -انتقال االنشطة الحضارية :من وسائل  35
 ج .البراهمة                       د . الهجرات               ب .الزراعة     أ .الكتابة                

 -يثيل عبارة عن مركز: 61
 د.  تجارية.                 ج.  ديني .    ب. عسكري             .                  . أ .  ثقافي

 


