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 صـــــــــــالملخ
يهدد البحث ددحلبح ددىحملرحددفلعليةددسلةىاليددسلبتدديلعىللرتددييبيينيسلبح دديب  لبح   يددسل
ةملي صيلل ىحثىتلبحصالبح ىعسلبأل ثملةدملعدى البحيدىييوللححي  يدفل د البحث دحل

للل2102-2102أنييددتلينيثددسلبتدديليصتلبحدصددللبح يبتددملبألحللعددالبحلددى لبح يبتددمل
صدددد يىلحي ثيددددفلبحينيثددددسلح دددد  تلاي ددددسلصر لب يددددىيتلبحثى عددددسلرا ب يددددسلبح  دددديب لحلث ددددىتل

(ل ىحثدددددددسل23(ل ىحثدددددددسلحلعنعحادددددددسلبحينييثيدددددددسلللح 25(ل ىحثدددددددسلثحبصددددددد ل 57بحث دددددددحل 
حلعنعحاددسلبحبددىث سلللحصدد لاحة ددتلبحعنعحايددىالةددملعيليدديبتل بحدد اى للبحلعدديلبح ع ددملل
بحي صدديللبح يبتددملحلحبحدد يالل ينددىتلبحلددى لبحتددىثفلحعددى البحيددىييو(للحبايعدد تلبحثى عددسل

بحينييثددمل حلبحبددث لبحن  ددمل بلب  يثددىيلأحثلدد  لحعنعددحايملبحث ددحللحثلدد للبحيصددعي 
لT.testب  يهددددى لعدددددالبحينيثدددددسل للددددتلبح يدددددى بلر صدددددى يىلثىتدددديلعىللب  يثدددددىيلبحيدددددى مل

حلي ييالعتدي لييالللحأههديتلبح يدى بليددحفل ىحثدىتلبحعنعحادسلبحينييثيدسلبحنيدمل يتدال
 ىحثدىتلبحعنعحادسلبحبدىث سلةدملب  يثدىيلثىتيلعىللرتييبيينيسلبح ديب  لبح   يدسلالدفل

لأحي صيلم.
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 ثـــــــالفصل االول: التعريف بالبح
بحيللددددي لحدددديسلعنددددي ليحصدددديللبحعليةددددسلرحددددفلبح ددددن لللححدددديسلاث ددددى ل :مشــــكلة البحــــث

حليغثددىتلحبحعيددحللغيدديلبحعيغددح لةيهددىلحب عددىل ددحلبمددعللعددال حدد لحبادد ل لأل دد لييبددعال
حثدد للبصصددفلنهدد لةددملاعليددسلبحدديلل لللح دد بلب يمددى لحبحيحنيدد لبيمددى لبح لثددسلحيددحنيهه ل

 يي لادال ييدفلب نثدىيلحبح تديلللحب عدىلادال ييدفل لدفلعحبصدال بتلصدحيال ثيليدسل
  ددحبملعيغددح لةيهددىلعددالبحدلىحيددىتلبحيلليعيددسلبحيددمليددر  لثىح يينددسلبحلددي لبحع لددح ل

حندددى لةدددمليحصددديىتلبحعدددريعيلبحييثدددح لب حللبحددد  ل، (05للص0991ع هدددىل.ل تدددل لل
 للحبح  لبتيبىالاحب يلييثحيدسل بتلينيثدسل2/7/2100-0ا  لةملبيثيللحلع العال

ح ثدديالةددملبحعنددىللبحييثددح لببددىةسلحلدد  لعددالبحثددى عياللحع ىصمددسلبحعمددانتلةددملحبصددد ل
 يبتديسلبحيللي لبحليبصملثماللاى لحعتيحىلي صيللبح لثسلةملعلىحنسلع يحىلبحعدى البح

ثمدددالل دددىصللبحيلايددد لالدددفلبددديحيالبح هدددح لثدددىححبص لبحييثدددح لةدددملبحلددديبفلح ثددد لعدددال
 صحلليليييلعلعحسلالدفلصدلي لب تدىحي لحب تدييبيينيىتلحبحعللد لحبحعديلل لحبحث ىيدسل

 بحع يتيسلحنعي لنحب  لاعليسلبحييثيسلحبحيللي .ل
www.ar/iament.iq/Iraq Council of Representatives .phpل

ةيياي لبحع يسلةمل مد لباثديلصد يلعدالبحعللحعدىتل اي دى للبال حد لي يد لعدالللللل
ب ييب لبحعيلل لحعى البحيىييولع لبالبح يينسلاى تلةملبغل لبأل يىال ململحي  لثع دلل
بحعى البح يبتديسلحاد  لب يباهد لح يعيهدىلةدمل يدىيه لللحتدياىالعدىلادى حبلي تدح هىلثلد لبال

(لل83لل2112 بح ي دملحب ديحالللبتد لسلب عي دىالير  لحهيديهىلح دملب نىثدسلالدف
 يدددحليليعددد ل يي دددسليددد ييسل ددد للبحعدددى البح ددددهلبحصددد لتددد يلثلددد لتددد يلللععدددىليدددر  ل
ثىح ىح لبالي  لةملب ماى تلةى بل تملبحالعسلبألححفلغدى لا د لبحد يسلالد للةيلندلل

يددسلبح ىحدد لبحددفلبتددي  ب لبحعل صددىتلةددملبح دددهلحبحيدد يي لالددفلبتدد لسلب عي ددىالةىحلى
عددال دد للبح يي ددسل ددملي صدديللادد لبحعللحعددىتلحبحيددملغىحثددىلعددىلياددحالثليدد الاددالعيددلل

ل(لل7-2لل2112 بحع ىصييللحب يعى لبغل لبحعيللعيالععىلينللهىل ليعييليغثيه لةيهى.
ل
ل
ل
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حيددديىلبحثى عدددسلبالبحيدددىييوليحبنددد لب عدددسل  ي يدددسلةدددملبتدددلح لي ييتددد لعدددال دددنللللللل
هددىلللة دد لتددى لب ايعددى لالددفلبح دددهلحبحيل دديالعددالبح يبتددىتلب تددي نايسلبحيددملصىعددتلث

صثللع يتىي لحع يتي للث نسلب  لعدى النىةدسلحثليد الادالةهد لحعيدحللبح لثدسللاعدىل دحل
لبح ىللةملبحعحب لبح يبتيسلب  يى.

ةىح يي سلبحيمليليع ل دهلبحعللحعىتلحبحيللي لعال يحلبحاعيدسلححديسلبحايديدسلبحيدمللللل
ليةددسلحايديددسلبحيلىعددللعدد ل دد للبحعليةددسليددر  لبحددفلمددلحيلييحصددللبحعدديلل لثهددىلبحددفلبحع

لبحعيللعددددديالثبدددددلالنددددد حىل يبتددددديه لحثىحيدددددىحملبدددددلالعتددددديحىلي صددددديله لبح يبتدددددم
لل(لللح يبتدددددسل2117(للح دددد بلعددددىلأا يدددد ل يبتدددديىل اثدددد لبحاددددىه ل031لل2115 ص ددددىح ل

(لةددددملبحعددددريعيلبحللعددددملبحع ل دددد لةددددمل2119(للحبحدددد  لأمددددىيلبحيدددد ل  حيددددلل2115  بيبل
 لبالبحلىح لبحليثملب تدنعملي يدىالبحدفل هبدسلالعيدسلةدمليللدي لبحعديلل ليثيلد لبحييى

ادددالبحيل ددديالحبح ددددهلةدددمليددد ييسلبحللددددح لاىعدددسلللحيددد ييسلبحيدددىييولثصدددحيال ىصددددسللل
حبحييايددد لالدددفلأ ددد لعدددىل ل ددد لبللح دددحلا دددللبحعددديلل لةنثددد لعدددالب ايعدددى لالدددفل يب دددفل

ل(.8-2لل2119  حيلللحأتىحي ليلعللالفلبتيعىيالا حللبحعيللعيال.
حعددال  ددىلي ثعددفلةادديالبحث ددحلبح ددىحملللب لباليدد ييسلعددى البحيددىييولةددملع بيتدد ىلللللل

ةددملبححصددتلبح ددىحملثلتددىحي لح يب ددفلبحيللددي لبحي لي يددسلبحيددمليثلددحليح لبحعلددللحبحييىثددسل
حدد ىلبح ىحثددىتلحي ددال ندديلاعدديالةددمليدليددللا ددححهاللععددىليي لدد ل حدد لبحددفلبتددي  ب ل

للالددفلبتدديعىيالةهدد لحا ددللبح ىحثددسلللحيلدد لبتددييبيينيسلبح دديب  لبح   يددسلبتددييبيينيسليلعدد
ب دد ىلب تددييبيينيىتلبحيددملبعثيددتلةىالييهددىلةددملعنددىللبحيدد ييسلحبحيددمليتددي   لنددى ثمل

لللللللللل(لح يبتدددددددسل2100ا ددددددللبح ىحددددددد لةدددددددملبحدددددد يسلح ددددددد بلعدددددددىلأا يدددددد ل يبتددددددديىل  دددددددحيب ملل
ةددد لعتددديحىلبحي صددديللحبايددددتلثي عدددىل  دددى ل يبتدددىتلأ د دددتلةدددمليلل(ل2102 بح ثيددد  ل

(ل2119ثعيللحبينىللبح لثسل  حلبح يي سلبح   يسلللح  بلعىلأمدىيتلبحيد ل يبتدسل حصدى ل
حدد بلبييددلتلبحثى عددسلينييدد ل دد للب تددييبيينيسلةددملي دد ي لةصددحللعددى البحيددىييولب حيثددمل
بح دد يحلحبحعلىصدديلثمدداللعدد ه لحثتددي لث يددحليتددىا لبح ىحثددسلةددملبتددييلى لع يددحىل

ع ليححي لبحعليةسلحي  يعهىلةملصدحيال يي دسل   يدسللل ىصدسلأ د لحد ليتدثفللبحعى الحعا
أنيب لةملععلل  بلبحث حلةملعى البحيىييولالفل  لال لبحثى عسلةملبحلديبفللحبحيدملصد ل
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يتى  لةمليةد لعتديحىلبحي صديللحد ىلبح ىحثدىتلللح د بلعدىلتدحال ن هد لعدال دنلل
ل-ثىحتربللب يم:لي ثيفلينيثسلبحث حلبح ىحملحبحيمليعاالصيىغيهى

ما فاعلية استعمال إستراتيجية الخرائط الذهنية في تحصيل طالبات الصف الخـامس 
لاألدبي في مادة التاريخ ؟

ــــأهميـــة البح :لعدددالب ينى دددىتلبح  يعدددسلةدددمليددد ييسلبحيدددىييولب تدددييبيينيىتلبحيدددملثـــــــ
حلعددديلل لبع دددى لاعليدددسليليعددد لالدددفلبح هييدددسلبحث ى يدددسلحبحيدددمليياددد لالدددفلبحددد حيلب يندددىثمل

بحددديلل لعدددال دددنللععىيتدددي لحلل يددد لعدددالبأل مددد سلبحيلليعيدددسلبحعي حادددسلللر ليراددد لالدددفل
بديحيالبحي ددحملةددملبتدىحي لاددي لبحع يددحىلحبحي دحملةددملبأل مدد سلبحيلليعيدسلبحيددمليندد ل
باليعىيتهىلبحعيللعيالحبيحيالبححصحللثىحعيلل لبحفلعتديحيىتلعي  عدسلعدالبحي صديلل

عليدددسلث دددى لعتددديعيالح مددد سلحايبددديسلث يدددحلي دددح لالدددفلث دددى لبحعددديلل لحب  نددى لحبحدددفلا
حييبايدد لعليةيددسلن يدد الععددىلينلددلل ثدديبتلبحعدديلل لحعليةيدد لبحتددىث سل بتليددلعييلحببدد ل

(للحيرادد ل نددىثيلاثدد ل91لل2112 بحددح يللالددفلاعليددسليللعدد لحبحعلددى ملبحيددمليعدديلثهددى
 لثددددسلايددددالييللعددددحال(ل:لبالبحيدددد ييسلبحنيدددد لييبددددعاليللددددي لبح0999بح عيدددد لنددددىثيلل

 بثدحلييدى للحايداليعيديحال بةليدسلأ دتده لحايالييد ايحالحي دهدحاللحايداليداديحال
ل(08لل2113حص ي ل

حبح يي ددسلبح   يددسلحثددح باليتددىا لبحعيللعدديالالددفليححيدد لبحعليةددسلبحن يدد الح يددى اللللل
ثصدديييه لحي ددحييلبح لددحللحلعمددانتلا دد لبتددي  بعه لعددحب ليلليعيددسلن يدد اللةىح يي ددسل

ح   يددسلأ بالانيثددسليتددىا لبحل ددللالددفلبحيدايدديلبحع تددفلبحعدد ه لح ددمل يي ددسلثتدددي سلب
ندد بللبعددىليتددعهىلةهددحلبحلعليددسلحبح يي ددسلبحتددهلسل   ددىللبحعللحعددىتلبحددفلبحل ددللحأل دد ل

(للل8لل2115 ثدددح باللللبحعللحعدددىتلع ددد لةهدددمل يي دددسلبث بايدددسلحةىالدددسلحايىثدددسلبألةادددىي
ح مددد لحعدددالب  حبتلبحدىالدددسلةدددملي حيدددسلبحددد بايالاعدددىلب هدددىلب ددد ىلبتدددييبيينيىتلبحددديلل لب

حبتددديينىملبحعللحعدددىتلحيححيددد لبةادددىيلبث بايدددسلن يددد الغيددديلعلححةدددسلر ليلعدددللبح يي دددسل
بحيددددمليلعددددللثهددددىلبحل ددددللبحثمددددي لثعددددىليتددددىا لالددددفلي مددددي لل دتددددهىلىح  حبتثددددبح   يددددسل

حبتدددي  ب لمددد ملبحعدددولحييييددد لبحعللحعدددىتلث يي دددسليتدددىا لبحددد  الالدددفلصددديب الحيددد ايل
ل(.Ellozy, 2007, 65بحعللحعىتلث  لعالبحيداييلبح  ملبحي لي  ل 
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سلحيلدد لبح دديب  لبح   يددسلعددالبتددهللب تددييبيينيىتلبحيا لحنيددسلبحيلليعيددسلةهددملحتدديلللللل
حلددديلل ل   دددىللبحعللحعدددىتلحب يبنهدددىلعدددالبحل دددللللاعدددىليتدددىا لالدددفلي  دددي لب ةادددىيل
ي  ي ددىلاددىعنلللحي يددح لالددفلمددالل ثيلددملعيددديملعددالبحمدداللبحعيادد  لللح دد لل ددمل
بح يي دددسلبحيدددمليتددددي  عهىلبحل دددللبحثمددددي لةدددملبحيدايدددديلر ليدددي ليثدددد لبحالعدددىتلحعلى يهددددىل

ثدىحديحمللح دمليتدي   لةصدملبحد عى للثصحيلحيثد لبحعلدى ملبحع يلددسلثثلبدهىلبحدثل 
ل(.20لل2113ب يتيلحب يعالةيية لعالادى البحيلل ل ايبثمل

 لللح ددمليليعدد لحبح يي ددسلبح   يددسليتددىا لالددفلبحي  ددي لحبحدديلل لحبحيدايدديلبحث ددى لللللل
الددفليتدد لحايىثددسلاددللعددىليييدد للالددفلحيصددسلحب دد الث يي ددسلعييثددسليتددىا لالددفلبحييايدد ل

ةيهدددىلبحنى ددد لبحايدددىثملبحع يصددديلثالعدددىتلعلددد ح العددد لنى ددد لحبحيددد ايللث يدددحلينعددد ل
بحيت لععىليتىا لالفليث لبحمم لبحعيب لي ايالثيتدعسلعلي دسلحيلد ل يدح ملثدح با(لبحلل

ل(.للل27لل2101عالبثيايل  للب تييبيينيسلةمل هىيسلبحتيي ىتل محب يالحث    ل
حيحصددددددال دددددد للب تددددددييبيينيسلثل هددددددىلعددددددالب تددددددييبيينيىتلبحييثحيددددددسلبحيددددددمليعاددددددالللللل

بتددديلعىحهىلحل ددددىهلالدددفلبحعللحعدددىتلحعددد الب دددحللححادددمليدددي لبتددديينىاهىللر ليدددي ليتددد ل
 ىي سل   يسلحلعحبحملعالث ى لبةاىيلبحعيلل للةيتىا لالفليد ايلبألةادىيلحيحصديلهىل

حددد بايالععدددىليتدددىا لبحعددديلل لالدددفليددد ايلبحدددفلبحعتدددىيلبحع ىتددد لح ددد البحعللحعدددىتلةدددملب
ل(ل.98لل2100بحعللحعىتلثتهححسل اث لبحثىصملحايتفل

ر ليلد لتلتدلسلعدالبح مدى ىتلبحل ليدسللحيليع لالفلبحيداييلعالصثللبحعيللعدياللللللل
غييلبحعي يسلبحيملي ح لثهىلبح عى لا  عىلييلي لحععييليي لبتدي ثىح لادال ييدفلحب د ال

عتسللح دحلتدل ل دى الحي دحي لييمداللعداليد ب للبح ىثليدىتلبحلباعيلعالبح حبسلبح 
حبحلحبعددددددللبحم صدددددديسلللحبحلعليددددددىتلبحعليةيددددددسلحةددددددحفلبحعليةيددددددسلللحبحعليةددددددسلبح ىصددددددسل

ل(.31لل2102ثىحعحبحملبح  ليني ل حللبحيدايي"ل الحبال
ث بملحاح هىليععلليريسلبحعديلل لحلعدى الح  ى لعالييىلبالبح يي سلبح   يسلييت لثى للل
تيسلحبحلنصىتلحبحيحبث لبحيملي يعهىلثيال دتدهىلحثديالبند ب لبحعدى اللب لاثدىيالادالبح يب

ن يد الصد ليادحالبصدلللب لب  لعن هىتل ىصسليليع لالفليداييلبحعيلل لةهدحلي ديبلبةادىيل
البحيدايدددديلتدددحب لصثددددلليتدددد لبح يي ددددسلبحل دددنللبحيتدددد لحعددددالعدددد لباعددددىلللعدددد ح هدددسلةددددمل

ىلبتدددييبيينيسلأ ه دددعدددالحييعيددد لل(ل.002لل2102بحعي لثدددىتلبح ىصدددسلثهدددىل بحعتدددلح  ل
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يلليعيدسلةلىحددسلي دح لثدديث لبحعللحعددىتلبحع ديح الةددملبحايدد لللثحبتد سليتددحعىتلحالعددىتل
الفلمالل يي سلي حللبحدايالبحع ديح البحدفل يي دسلي دح لبمداى لع يصديالعع حندسل
ثدددىألححباللحبألمددداىللةدددملحيصدددسلحب ددد الللر ليل دددملبحعددديلل لعتدددى سلحبتدددلسلعدددالبحيدايددديل
حيع  دد لةيصددسلعلىحنددسلعللحعىيدد لبحتددىث سلاددالبحعحبددحمللحييتددولبحعللحعددىتلبحن يدد ال

(للحي دددحللايهدددىلبحددد ايحيل نيددد ل021لل2115ةدددملع دددى فلبحعليةدددسلبح   يدددس"ل  دددنللل
بحيةددىام"ل"بالبحيلددح لالددفل دد بلبحدد ع لةددملبحدد بايالحبح يبتددسلتددحالي تددالثددنلمدد لعددال

تلثصحيالتهلسلحعيتديا"للحعدالبحلثدىصيالب ب لبحعيلل لةملب عي ى ىتلحيبعالح لبح ينى
بحلددد يالبتددديلعلحبل ددديب  لبحددد  الاثددديلبحيدددىييول ددد :لحيح دددىي ل بة مدددمللندددىحيليحلندددىحيلمللل

ل(.05-01لل2102حيييمىي لةي عىاللحأحثيتلأي ميىيال بح  يب مل
ةهددملبتدددلح لتدديي ليتدددىا لبحعدديلل لعدددالنى ددد لحبحعدد يسلعدددالنى دد لب ددديلةدددملللللللل

اعددىليتددىا لالددفلمدد البحييايدد للبحعليةددملحبحعهددىي لحاددللع هعددىللبحي هددي لبحنيدد لحلث ددى ل
 يددحليمدديي لةددمل دد بلبحي هددي لةصددملبحدد عى لبأليعددالحبأليتدديللب لب هددىليليعدد لبحدد بايال
بحلدهيسلحبحثصييسلعلىللةىحعيلل ليتي   لا ل لةملبحعللحعىتلتحب لثمداللثتدي ليليعد ل

لللللللللللللللللللللللبحيدايدددددددددددديلالددددددددددددفلعنددددددددددددي لبحيدددددددددددد ايلب لالددددددددددددفلبحلعليددددددددددددىتلبحللعيددددددددددددسلبحيددددددددددددملي يددددددددددددىا
ل(.17لل2115  حةلل
حيدديىلبحثى عددسلبالبحدديلل لبحدد  ليلعددللالددفل صدددملبحدد عى لليرادد لثددىالب تددىحي لللللل

بحي لي يسلغييلعي ىغعسلع لبح عى لبح  ليلعللالفلنلللبحعيلل ليتي   لم مل عىغهدىل
ععددىلي دديبليللدد ل بلةددملبحدديلل لحي ثددفلبحعليةددسلحيث يهددىل تدد لعليةيهددىلحيللعهددىلبحتددىثفل

عل ددفللةهددمليعيدديل بةليددسلبحعدديلل ل  ددحلبحدديلل لحيةدد لعتدديحىلبحيدد ايلحبحييايدد لحيل ددصل
ع يحىلبحعى الثماللع ث لحلدي لبحعدى الث يي دسلعمدحصسلحنعيلدسلةبدنلاداليمدليلهىل
ألصتى لبح عى لحيدليلهىلللحيل ملصدحيالمدعححيسلادالعحبدحملبحد يسللةينلدللبحعديلل ل

لل...لل؟بيالحصلت؟لعى بلبيي ؟لعالبيالتلث ألي ي لعحصل لةملبحيلل ل
هعدددسلبحيدددمل هيدددتلثى يعدددى لب ثدددى لعحيلددد لبحي صددديللبح يبتدددملعدددالبحعندددى تلبحللللل

حبحعدددديثيالثىايثددددىيللب دددد لبأل دددد بالبحييثحيددددسلبحيددددمليتددددلفلبحددددفلي حيدددد لبحعدددديلل لثددددىحللح ل
حبحعلددددىيالبحيددددملي عددددملع بيادددد للحياعددددالب عيددددسلبحي صدددديللبح يبتددددملةددددملاح دددد ليلددددىحبل

عليددددىيلح يددددىسلعدددد ىلادددددى البحلعليددددسلبحيلليعيددددسلللحعدددد ىلادى يهددددىلةددددملي عيددددسلع يلددددالا



 3102مجلة ديالى /                                                                                 العدد الســــــــــــــتون

 

8 
 

بحعحب دد لحبح دد يبتلبحعيددحةيالةددملبحعنيعدد لععددىليعهدد ل تدديلنلل دد للبح دد يبتلاعددىليتدده ل
عليةددددسلعتددددديحىلبحي صدددديللةدددددمليحنيدددد لبحلعليدددددسلبحييثحيددددسلحصددددد  لصيبيبيهددددىلبحعي حادددددسللل

دتددديسلثعدددىلييحبةدددفلعددد لصددد يبيه لح صى صددده لحب تدددينىثسلح ىندددىتلبحعددديلل لبحييثحيدددسلحبح 
ل(.97-92لل2101 ب ع للبحم صيسلحب نيعىايس

البحعددديلل لبحعللحعدددىتلث يي دددسلبح ددديب  لبح   يدددسلةدددىال حددد لحيددديىلبحثى عدددسلب بل ح للللل
يتدىا لالدفلبتديينىملبحعللحعدىتلثتدهححسلععدىلي يد لعدالصد ييهىلبحي صديليسلبع دى لاعدلل

 دى لبحديلل لةدملبحد بايالعد الب دحللحيد ه لبحعللحعدىتلبح يب  لبح   يسلةهدمليلعدللالدفلث
حيتلتلهىلث يي سلتهلسلحع يصيالحةه لحب يب لبحيحبث لحبحلنصىتلللةبنلادالب  دىلل
بحثهنسلحبحنعىللا  ليل يصلبحعحبحملععىليتل لبحعيلل لا د لبح ديب الر ليبد لادللعدىل

بألحددحبالبحيددمليدد حيلةددمل   دد لحبةاددىيللاددالعحبددحملبحدد يسلةددملحيصددسلحب دد العتددي  عى ل
يلعدللالددفلييعيد لبحعللحعددىتلةدملبحدد بايالحتددياسلبتديينىاهىللةبددنلادالبحتددياسلةددمل
بحدديلل لللةل دد عىليثدد ألبحعدديلل لثىحيتدد لي دد حلبحعدىنددلالثاعيددسلبألةاددىيلبحيددملي هعدديلاليهددىل
لللللللللللأل هدددددىلييلىعدددددللعددددد لا لهدددددىلث يي دددددسلعمدددددىثهسلحلعدددددلل بحددددد عى (لللععدددددىلي دددددحيلبحددددد بايال

لدىهللبتيينىم(لث  يلباثيلحبتيم. ي  ياللب ي
ألنددديب لل-بحصدددالبح دددىعسلب  ثدددمل–حصددد لب يدددىيتلبحثى عدددسلبحعي لدددسلب ا ب يدددسللللل

ث عهدددىلبح دددىحملأل هدددىلعددداليادددى  لبح هدددى لبحيلليعدددملثتدددث لعحصلهدددىلثددديالعيب دددللبحيللدددي ل
ب تىتدديسلحبحيللددي لبحنددىعلملللحةددمل دد للبحعي لددسليددي لبايمددىالصىثليددسلبح ىحثددسلحعيححهددىل

ي هىلعالثلح لعتيحىلبالفلعالبحعليةسلحبحعهىيالع لي حي لثل لبحعيدى يالبحداييدسلحيعا
حبحي ثي يسليعهيد بلحعحبصدلسلبح يبتدسلبحنىعليدسلحعداليحبصدللبح يبتدسلللحيديىلبحثى عدسلبال
بحيددد ييسلثدددىح يب  لبح   يدددسلي يدددىالبحدددفلعي لدددسل يبتددديسليادددحالبحعددديلل لةيهدددىلةدددملعي لدددسل

لىلبحيصحيبتلبحيمليتيلعلهىلةملث ى لث ييهىلبحعليةيسل.بحيداييلبحعني لعي لسليحةيلحه
 ثــــــدف البحــــــــــــه
لللل-يه البحث حلبح ىحملبحيليالالفل:لل
فاعلية استراتيجية الخرائط الذهنية في تحصيل طالبات الصف الخامس األدبي في ل

ل.مادة التاريخ
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لثـــــفرضية البح
لحي  يفل  البحث حلصىغتلبحثى عسلبحديبيسلبحصدييسلبآلييس:ل

 لثدديالعيحتدد ل ينددىتل17ل1"لحدديسل  ددى لةدديفل حل  حددسلب صددى يسلا دد لعتدديحىل)
ي صدديلل ىحثددىتلبحعنعحاددسلبحينييثيددسلبحنيددملي يتددالعددى البحيددىييولثىتدديلعىللبح دديب  ل

يتدالبحعدى البح   يسلللحعيحت ل ينىتلي صديلل ىحثدىتلبحعنعحادسلبحبدىث سلبحن دمل 
ل دتهىلثىح يي سلبحي لي يسلةملب  يثىيلبحثل  ".

 ثــــــدود البحـــــح
ل.بحع بيسلب ا ب يسلبح هىييسلبح احعيسل بحيتعيس(لبحيىثلسلح بى لثل حثسلبحعيا ل-0
اي سلعال ىحثىتلبحصدالبح دىعسلبأل ثدملةدملب د ىلبحعد بيسلبح هىييدسلبح احعيدسللللللللللللللللللللللل-2

ل بحيتعيس(لبحيىثلسلح بى لثل حثسلبحعيا .
بحدصددحللبحعنعددسلبألححددفلعددالايددى لبحيددىييولب حيحثددملبح دد يحلحبحعلىصدديلبحع ددييلل-2

ل.ل2102-2102ي ييت لح لثسلبحصالبح ىعسلبأل ثملحللى لبح يبتمل
ل.2102-2102بحدصللبح يبتملبألحللعالبحلى لبح يبتملل-8
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 المصطلحاتديد ــــــــتح
  Effectiveness الفاعلية: -1

لثل هددددىل"عدددد ىلبألعدددديلبحدددد  ليعاددددالبالي  عدددد ل2112ايةهددددىل مدددد ىي لحب دددديحاللل:)
لللللللللللللللللبحعلىحندددددددددسلبحينييثيدددددددددسلثىايثىي دددددددددىلعيليددددددددديبلعتدددددددددي نلةدددددددددملب ددددددددد لبحعيليددددددددديبتلبحيىثلدددددددددس"ل

 (.082لل2112 م ىيسلح ي  ل
 ي  عدد لبح دديب  لبح   يددسلاعيليدديلعتددي لل:ل ددملةلددللبحيددلعييلبحدد  لالفاعليــة اجرائيــا

الدفلي صدديللبح ىحثددىتلبحصددالبح ددىعسلب  ثددملةددملعددى البحيددىييوللبحلبحيددلعييلبحعيحصدد ل
  حع ل تييبيينيسلبح يب  لبح   يسلةملي صيلل ىحثىتلاي سلبحث حلبح دىحملةدملعدى ال

لبحيىييولحلصالبح ىعسلبأل ثملللحيي ل ح لثي  ي ل ن لبألعيلب صى يى.
  Strategyتراتيجية اإلس -2

لثل هدددددىل"لعنعحادددددسلعدددددالبح  دددددحبتليبددددد لاددددد  بلعدددددال2111ايةيهدددددىل بحددددددينح لل)
ب ندددددديب بتل ب دددددد بالل يب ددددددفللبتددددددىحي ...(لبحعيعيدددددد الحبحعيعددددددىي الاددددددالغيي ددددددىلعددددددال
للللللللللللللللب تددددددددددييبيينيىتلي  دددددددددد لحهددددددددددىلثمدددددددددداللع ادددددددددد ل صيددددددددددفلحي  يددددددددددفلبةبددددددددددللبح يددددددددددى ب"ل

 (ل.222لل2111 بحدينح ل
  لعنعحادددسلعدددالبح  ددد لحب نددديب بتلبحيدددمليتددديلعلهىلبحثى عدددسلاالجرائـــي التعريـــف:

 ب ددددللغيةددددسلبحصددددالعدددد ل ىحثددددىتل بحعنعحاددددسلبحينييثيددددس(لحنلددددللبحدددديلل لباعدددديلعيلددددسل
حتدددهححسلح بلعل دددفللح حددد لحلحصدددحللبحدددفلع يندددىتلبحددديلل لةدددملبدددح لبأل ددد بالبحيدددمل

 حبليهىلبحثى عس.
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 Mind Mapالخريطة الذهنية  -3
لحتدديلسليتددىا لالددفلبحي  ددي لحبحدديلل لحبحيدايدديل2101يليةهددىل مددحب يالحث  دد  لل:)

بحث ددى لللح ددمليليعدد لالددفليتدد لحايىثددسلاددللعددىليييدد للالددفلحيصددسلحب دد الث يي ددسلعييثددسل
يتدددىا  لالدددفلبحييايددد لحبحيددد ايللث يدددحلينعددد لةيهدددىلثددديالبحنى ددد لبحايدددىثملبحع يصددديل

يثدد لبحمددم لبحعدديب ليدد ايللثيتددعسللثالعددىتلعلدد ح العدد لنى دد لبحيتدد لععددىليتددىا لالددف
 (.27لل2101علي س"ل محب يالحث    ل

 :ددددملبتددددييبيينيسليددد ييسلييبددددعاليحنيددد ل ىحثددددىتلبح ددددىعسللالتعريـــف االجرائــــي 
 بحعنعحادددسلبحينييثيدددس(لثلددد لبتدددياعىللبةادددىيلبحددد يسلثيععيدددللبحع يدددحىلبح دددىصللبأل ثدددم

 تددددد ليريدددددسللثعحبدددددحملبحددددد يسللح حددددد لثيتددددد لع  ددددد لب ليححيددددد لبألةادددددىيلب ث بايدددددس
ع  ل ددسلعددالبحعيادد لثددىحداياللA4بح ىحثددىتلحلعددى العددالعللحعىيهددىلبحتددىث سللالددفلحيصددسل

بحي يتددسلحلعحبددحملحثمدداللمددلىامل  ددحلبحع ددي لحثع يلددالب ينى ددىتلعدد لببددىةيهال
 بحيدىصيللبأل يىلبحعيلل سلثىحعحبحملةبنلاالبتيلعىحهالبحيعح لحبألححبا.

  Achievementالتحصيل  -8
ل:ل"بح دددددد يبتلبحيددددددمليعيلاهددددددىلبحعدددددديلل لعددددددالبح ثدددددديبتل2102يلحتددددددعىل  بيددددددلايةدددددد ل)

حبحعللحعددىتلبحيددمليعاددالباليحهدهددىلةددمل ددللباثدديلادد  لعددالبألتدد لسلبحيددمليحندد لحدد "لبحل
 ددحلعتدديحىلبح نددى لبحدد  لي   دد لبحعدديلل لعددالبثدديب لص يبيدد لةددملعدد ىلي  يددفلبأل دد بال

 (.072لل2102لبحيملبايتثهىلعال ييفلي ثي هىلةملب  يثىيبت"ل  بييلحتعى
 لع  بيلعدىل   يد ل ىحثدىتلعنعدحايملبحث دحلعدالعللحعدىتلةدملالتعريف اإلجرائي:

عدددى البحيدددىييولحلصدددالبح دددىعسلبأل ثدددملبحع دددييالع ىتدددىلثىحددد ينىتلبحيدددملي صدددللاليهدددىل
 بح ىحثسلةملب  يثىيلبحي صيلملبح  لبا ي لبحثى عسلحه للبح يبتس.

ل
ل
ل
ل
ل
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  Historyالتاريخ  -5
ب ل دددحليحصد دددىلالدددفللح دددحل:ل"ةدددالا يددد لبحعددد   لللنددد لبحدحب ددد للمدددييالبحلىيدددسلللللللل

ب حبللبحعىبدييالعدالبألعد لةدملب نصهد لحب  ثيدى لةدملتديي  لل يدفليدي لةى د الب صيد ب ل
ل(.9للل .تلةمل ح لحعىلييح لةملب حبللبح يالحبح  يى"ل بثال ل حالل

ددددى ي لبحيدددملييبدددع هىلبحدصدددحللبحعنعدددسلبحعلدددىيالحبحعللحعدددىتلحبح  دددى فلحبحعلاإلجرائـــي:
ب ححدددفلعدددالايدددى ليدددىييولبحيحثدددىلبح ددد يحلحبحعلىصددديلبحع دددييلي ييتددد لح لثدددسلحلصدددال
للللللللللللللللبح ددددددددىعسلبأل ثددددددددملةددددددددملبحعدددددددد بيسلب ا ب يددددددددسلحبحعى حيددددددددسلعددددددددالح بيالبحييثيددددددددسلحللددددددددى ل

لللحبحيملي يت لاي سلبحث حل يلسلع البحينيثس.2102-2102بح يبتمل
:ل دددددحلبحصدددددالبحعدددددى ملعدددددالصددددددحالبحعي لدددددسلب ا ب يدددددسلللللللللللللللللللللللمس األدبـــــيالصـــــف الخـــــا

 Preparatory Stageلةددمل هددى لبحيللددي لةددملبحلدديبفللثديايدد لبحللعددملحبأل ثددمللب ل)
ليادددحالعددد البح يبتدددسلةيهدددىلعدددنحلتددد حبتلللحييحتددد لثددديالبحعي لدددسلبحيبثلدددسلحبحتى تدددسلل

   (00لل0992بحنىعليسل ح بيالبحييثيسلحيععللبحعي لسلبحععه الحل يبتسل
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 ل الثانيــــــــالفص
 ريــــاالطار النظ

ل  Mind Mapنيةــــريطة الذهـــــالخ
العى لبحييثيسلحالد لبحد دسلث دي لبتدىحي لحي  يدىتلييثحيدسليلليعيدسلعي حادسللُا ملللل

بحلىيسلع هىلبحعحب عسلثيالبتلح لبحعرحالحبتلح لبحعلل لا  لاي لبحعدى البحيلليعيدسللل
حددددد بلةدددددلالبتددددديلعىللبح ددددديب  لبح   يدددددسليههددددديلعيب دددددللبح عدددددحلبحعليةدددددملبحلبحعهدددددىيىلبحل

عمددانتلبحيددمليحبنهدد لللةهددملينلددللعددالبححندد ب ملحلعدديلل لحيصددث لصددى يبلالددفل ددللبح
ل(.لل210لل2111 ع عح للبحعيلل لعدايبلحعث اىلل لعني ل ىصنلحلعللحعىتلحبح  ى فلل

(لأحللعدددالحهدددالبح ددد يالبح   يدددسلةدددمل(لبحدددفلأالبحيتدددحلل 2115  دددنلللحأمدددىيللل
لىعتددي يعىلحصددىلل دد بلتددثيللبلللح دد ل  ددلىيللددي لصدد ىثي لبحادديب لا دد عىليتدد لحهدد ل  دد

                                                                                                                       ادددددالمدددددعىح للحصدددددىلل ددددد بلتدددددثيللبحمدددددي ىا.لعددددد ليدددددنل ددددد للبآليدددددسللىعي ددددد للح  دددددادددددالي

لليحبللبثددددالعىنددددسلح ددددحلصدددد ي للل]072بأل لددددى :[       چ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ 
ل(.087لل2115ل  نلل
ألحللعددديالعدددالصثدددلللMappingلMindلحصددد لههددديلعصددد ل لبح يي دددسلبح   يدددسللللل

ا دددد عىلاددددىاليدددد يسلةددددملبحعي لددددسلليددددح ملثددددح بالةددددمل هىيددددسلتدددديي ىتلبح دددديالبحعىبددددملل
بحعى حيددسللحاددىالعللعددحلليتدديليثحالعددالع ىث ددسلبنىثىيدد لعدد لعددىلنددى لةددملبحايددى ليعىعددىل

ثدديالحهدد لبح يي ددسلبحيددمليدد بايلثهددىل يحتدد للحا دد عىلتددلححللل يددفلبحيدصددينتلبح صي ددسلل
   (.8لل2102  يي سلبحل ل(.ل بح  يب مللةتعى ىلةيعىلثل لبح يي سلبح   يسلأح
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 وات رسم الخريطة الذهنيةــــــــخط
(ل2102 بح  يب دمللبحع احيلةمل(Tony Buzan)(ل2119 يح ملثح بالل ايل

ل-:أال  ى لتث ل  حبتلحيت لبح يي سلبح   يسلح مل
لبحثدددد  لعددددالع يصددددالصددددد سلثيبددددى لع حيددددسلبحنحب دددد للل حدددد لأالبحعثدددد ألعددددالل"

بحيلثيدديللعددالعُدد  لبحع يصدداليل ددملبحعددولبح ييددسلةددملب  يمددىيلةددملنعيدد لب ينى ددىتلللحل
لاال دت لثمالليل ى ملحثع ي لعالبح ييسل"ل

بحصددحياللا لرب للبتدديلعللمددانلبحلصددحيالحليلثيدديلاددالبحدادديالبحنح ييددسلحبحعيا يددسللل
حيتدىا لالدفلبتدي  ب لبح يدىللحبحصدحيالبحعيا يدسلباعديلب عيدسللةبدللعدالأحدالالعدسللأ

لأل هىليتىا لالفلبحيياي "ل
بع دى ليتد لبح يي دسلللألالبألحدحباليعيديلبحعدولععدللبحصدحيللللةدملبتيلعىللبألححبال

 ح لبالب ححباليبدملص يبلعالبح يىالالفلبح يي سلحبح ىصسلبحهى لسلحليدايديلب ثد بامل
لىةسلبحفلبحعيلسلةملبتي  ب لب ححبال.للبب
صددددددللبحددددددديحملبحي يتدددددديسلثددددددىحديحملبحعيا يددددددسلللحصددددددللبحعتدددددديحىلبحعددددددى ملحبحعىحددددددحلل

لثىحعتيحييالب حللحبحعى ملللح ا ب.
بنلللبحديحمليل  لحبلىلعيلينىلحعيعحنىللححيتدتلالدفلمدالل  دح لعتدي يعسللل

منىيلحبحيدملأاعديلنى ثيدسلحبحيمليتث لبحعلللحل  الث نالبحديحملبحعيلينسلاديحملب 
ثهىيبلحللي يال. لحب 

بتدديلعىللالعددسلي يتددسلحب دد الةددملاددللتدد يللآلالبحالعددسلبحعدددي اليعدد  لبح يي ددسلل
بح   يددددسلبح ددددحالحبحعيح ددددسلللحبالاددددللالعددددسلبحلصددددحياليععددددللعبددددىادىليححدددد لتلتددددلسلعددددال

 بحيحبث لبح   يس.
بتدديلعللصددحيبلا دد ليتدد لاددللةدديملح حدد لأالاددللصددحيالمددل هىلمددلالبحصددحيالل

("ل29-23لل2110 ح يد لح يد باللبحعيا يسلحثىحيىحملاللصحيالأةبللعالأحالالعدس
ل(.لل01-9لل2102 بح  يب ملل

ل

ل
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 ط الذهنيةــــمميزات الخرائ
يل دملل-لنلدللبحديلل لباعديلعيلدسل-يعيى لبح يي سلبح   يسلثل الععيد بتلع هدى:

يحصدديللل–يتدىا لالددفليححيد لب ةاددىيل–صدحيالمددىعلسلادالبحعحبددحملبحد  ليددي ل يبتددي ل
لللللللللللللللب ةاددددددىيلبحعل دددددد الحيتددددددىا لبحعدددددديلل لالددددددفل عددددددبلبحعلددددددىيالبحن يدددددد العدددددد لبحعلددددددىيال

يعاددالعددالحبدد لاددللعددىليدد حيلةددمل  ددالبحعدديلل لعددالبةاددىيلبحعحبددحملةددملل–بحتددىث سل
يتىا لبحعيلل لالفلبتي  ب لبحعدولل-ل لح يى اليياي لي حييل بايالبحعيللل-لحيصسلحب  ا

يحةيلب ىيبلحلي لبحعليةسلثمداللثصدي ليعادالي ييتد لبحلعليةدسلبح صدحيلل-لثىحاىعل
بح دد يالبحاثيدديالالددفليححيدد لب ةاددىيلحتددياسلبحدديلل لحبتدديينىملل-لحدد ىلبحعدديلل لعددال نحدد 

ل:د(.لحا ح ليعيى لث22لل2113للبحعللحعىتل ايبثم
لبحيياي لحبتيينىملبحعللحعىتلبح  يالالفلل
لب تي  ب لبألععللحلعول
لأينى لانصسلثيالبحعيلييبتلحبحيث لثي هىل
لأينى لبح لحللحلعمانتلثصحيالأتيملحأتهلل
لبحعتىا الالفلبحيداييلب ث بامل
لييتيولبحيداييلب ينىثملبحث ى ل
23لل2110لل ح ي لح ي باليحةييلص يلعالبحيب سلبح دتيس.ل.) 
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 دراسات سابقة
 (2111ة )الكرعاوي، ــــــدراس -1
بنييددتلبح يبتددسلةددملنىعلددسلبح ى تدديسلةددملبحلدديبفللح دد ةتلبحددفلعليةددسلةىاليددسلللل

بحيددد ييسلثدددىح يب  لبح   يدددسلةدددملي صددديلل ىحثدددىتلبحصدددالبألحللعيحتددد لةدددملعثدددى  ل
حألندددللبحي  دددفلل(ل2100-2101بأل يدددى لحي عيدددسليدايدددي الب ثددد باملحللدددى لبح يبتدددمل 

صدددد سلةيبددددييملبح يبتددددسلبندددديتلبحثى عددددسلينيثددددسلبتدددديليصتلمددددهيياللب لب يددددىيتلعددددال
(ل81عيحت سلبحل لبحعميفلحلث ىتلصص يىلحي ثيفلبحينيثسلر ليلحدتلاي دسلبحث دحلعدال 

ل(ل ىحثسلحاللعالبحعنعحاييالبحينييثيسلحبحبىث سل.22 ىحثسلثحبص ل 
 ددملحبحد اى لح ينددىتلحصد لاىة دتلبحثى عددسلبحعنعدحاييالةددملعيليديبتلبحلعديل بح عللللل

بعي ىال صالبحت سللحبحيداييلب ثد باملبح ثلدم(لحبايعد تلبحثى عدسلبحيصدعي لبحينييثدمل
  بلبحبدددث لبحن  دددم(ل  لب  يثدددىييالبح ثلدددملحبحثلددد  للحعنعدددحايملبحث دددحللحيددد لث دددى ل
ب بيملبح يبتسل ب  يثىيلبحي صيلملحبحيدايديلب ثد بام(للب ليدلحالب  يثدىيلبحي صديلمل

(لة يالب يثىييسلعدال دحمل27 هى يسلثل لايب لالفلبح ثيب لحبحع اعيالعال ثصحيي لبح
(لأ مددد سلللحبتدددي يالبحصددد فل1ب  ييدددىيلعدددالعيلددد  للبعدددىلبحيدايددديلب ثددد باملةبددد ل 

بحهددى ي لحصدد فلبحث ددى لللحعلىعددللبحيعييدد لللح تددثتلبحثى عددسلعلىعددللبحعثددىتلث يب ددفل
ل باى الب  يثىي(لح ايحل ثىخلبحدى(ل.

(لT-testيهددى لبحينيثددسل للددتلبح يددى بلر صددى يىلثىتدديلعىللب  يثددىيلبحيددى مل حثلدد لب للل
حلي يددديالعتدددي ليياللل يدددحلبههددديتلبح يدددى بليددددحفلأ ب ل ىحثدددىتلبحعنعحادددسلبحبدددىث سل
بحن ددمل يتددالثىح يي ددسلب اييى يددسلةددملاددللعددالب  يثددىيلبحي صدديلملحب يثددىيلبحيدايدديل

 .(8-0لل2100 بحاياىح لللب ث بام.
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 (2112ة )الزبيدي ــــراسد -2
بنييددتلبح يبتددسلةددملنىعلددسلثلدد ب للح دد ةتلبحددفلعليةددسلأعدديلبتددي  ب لبح يي ددسللللل

بح   يددددسلةددددملي صدددديللصحبادددد لبحللددددسلبحليثيددددسلا دددد ل ىحثددددىتلبح ددددىعسلبأل ثددددملللحللددددى ل
لللللللللللللللحألندددددللبحي  دددددفلعدددددالصددددد سلةيبددددديسلبح يبتدددددسلبحيدددددمليددددد صل2102-2100بح يبتدددددم

(لثديالعيحتد لي صديلل ىحثدىتل17ل1  حسلب صى يسلا  لعتيحىل "ل ليحن لةيفل حل
بحصددالبح ددىعسلبأل ثددملبحن ددملي يتددالصحبادد لبحللددسلبحليثيددسلحةددفلبح يي ددسلبح   يددسللل
حثدديالعيحتدد لي صدديللبح ىحثددىتلبحن ددملي يتددالبحعددى ال دتددهىلثىح يي ددسلب اييى يددسل"لل

لللللللل05/0/2102حب يهددددتلةددددمليددددح لل27/01/2100 يددددحلبنييددددتلبح يبتددددسلةددددمليددددح ل
ب لب يدىيتلبحثى عدسلبا ب يدسلبحعدحيالحلث دىتلةدملع ىةهدسلثلد ب لصصد يىلللث يدحلبمدديعلتل

ل ىحثدسل25 ىحثدسللحينييثيدسل25 ىحثسلةملعنعحاييالبىث سلمعلتلل35اي سلبحث حل
للللللللللللللليصدددددددددددعي لبحعنعدددددددددددحاييالبحعياددددددددددددىة ييال–بتددددددددددديلعلتلبحثى عدددددددددددسلبحعددددددددددد هبلبحينييثددددددددددددمل

 يدددحليددد لي ييتدددهالتدددثلسلعحبدددحاىتلعدددالايدددى لصحباددد لبحللدددسل  حلبحبددث لبحن  دددم(لل
بحعصدددد يللبحليثيددددسلحلصددددالبح ددددىعسلبأل ثددددمل بحبددددعى يللبتدددد لبحعدددديالللبتدددد لبحهي ددددسلل

حصددد لاىة دددتلبحثى عدددسلثدددىحلعيلبح ع دددملللح يندددسلبحلدددى للبحعيعدددمللب بللب للحدددملللبح دددىل(ل
صددىتليبدعالبحتىثفلحعى البح حبا للحبحي صيللبح يبتملحألثدحيالللحباد تلند حللعحب

ا بحسليح ي لة يبتلب  يثىيلبحي صيلملللحبأل  بالبحتلحايسلالفلحةفلع يحىلبحعدى ال
(لة دددديالعددددال ددددحملب  ييددددىيلعددددالعيلدددد  لل81بح يبتدددديسللحب يثددددىيبلي صدددديليىلعرحددددالعددددال 

ث تد لعتدديحيىتلثلدح لبحعليةيددسلبألححددفل عليةدسللةهدد لللي ثيددف(لللحصد ل تددثتلبحثى عددسل
عالة يبتلب  يثىيلحصحاليعيي لاللة ديالللحةىاليدسلبحثد ب لللصلحثسلحصحاليعيي لاللة يا

بح ى  دددددسللحبتدددددي ينتلحددددد لعلىعدددددللبحعثدددددىتلث يي دددددسلبحين  دددددسلبح صدددددديسللةبدددددن لادددددال
بتدددديلعىحهىلحتددددى للب صدددددى يسلاى  يثددددىيلبحيدددددى ملحلي يدددديالعتدددددي لييالللحعيثدددد لادددددى للل

ثيدددحفل ىحثددىتللحعلىعددللبييثددى لثييتددحالللحعلى حددسلتددثييعىالحصدد لاى ددتل يينددسلبح يبتددس
بحعنعحاسلبحينييثيسلبحن مل يتالالفلحةفلبح يي سلبح   يسلالدفل ىحثدىتلبحعنعحادسل

ل  (.2-0لل2102بحبىث سلبحن مل يتالالفلحةفلبح يي سلب اييى يسل بح ثي  لل
ل
ل



 3102مجلة ديالى /                                                                                 العدد الســــــــــــــتون

 

18 
 

 رات ودالالت عن الدراسات السابقةــــــمؤش
ةددملبددح لاددي لبح يبتددىتلبحتددىث سلي ددىحللبحثى عددسلبحعحب  ددسلثدديال دد للبح يبتددىتلل

حيلدديالعدد ىلري ى هددىللحب ينةهددىلحانصيهددىلثىح يبتددسلبح ىحيددسللة دد لبيبدد لحلثى عددسلعددىل
ليليم:

بحعددددد هب:لبيثلدددددتلبح يبتدددددىتلبحتدددددىث سلبحعددددد هبلبحينييثدددددمللليصدددددعي لبحعنعدددددحاييال -0
لبح يبتسلبح ىحيس.ةملبيثل للبحعياىة ييال  بلبحبث لبحن  م(لللح  بلعى

بحهدد ا:ليمددىث لبح يبتددسلبح ىحيددسلعدد لبح يبتددىتلبحتددىث سلعددال يددحلبحهدد اللل يددحل -2
  ةتلبحفلعليةسلبعيلبح يي دسلبح   يدسلثدى ينالعحبصد لي  يعدسل صثدللبحيد ييسلبحل

(لبحدددفلعليةدددسلةىاليدددسلبحيدددد ييسل2100ثلددد ل(لةدددملبحي صددديللا يبتدددسل بحايادددىح ل
للللللللللللللصددددددديللحي عيدددددددسلبحيدايددددددديلب ثددددددد باملللبعدددددددىل يبتدددددددسلثدددددددىح يب  لبح   يدددددددسلةدددددددملبحي 

 (للة  ليمىثهتلع لبحث حلبح ىحملعال يحلبحه ا.2102 بح ثي  ل
(لثدىالحهدىل2100ب يلدالبح يبتدسلبح ىحيدسلعد ل يبتدسل بحايادىح للل:لبحعيلييلبحيدىث  -2

أاعدددديلعددددالعيليدددديليددددىث لح ددددحلبحي صدددديللحبحيدايدددديلب ثدددد بامللةددددمل ددددياليمددددىثهتل
 (.2102بح ىحيسلثىحعيلييلبحيىث ل بحي صيل(لع ل يبتسل بح ثي  للبح يبتسل

يمددددىث لبح يبتددددسلبح ىحيددددسلعدددد لبح يبتددددىتلبحتددددىث سلةددددملبحعيليدددديللبحعيليدددديلبحعتددددي ل: -8
  بح يب  لبح   يس(.لبحعتي ل

 ن لبحلي س:ليثىي دتلبح يبتدىتلبحتدىث سلةدملب ييدىيل ند لبحلي دسلللة د لمدعلل ند ل -7
(ل ىحثددددسللةددددمل دددديالاى ددددتلاي ددددسل يبتددددسلل81(ل 2100اي ددددسل يبتددددسل بحاياددددىح ل

(ل57(ل ىحثدددسلثي عددىلي ددد  ل ندد لاي دددسلبحث ددحلبح دددىحمللثددددل 35(ل 2102 بح ثيدد  
  ىحثس.

(ل2102(لح يبتددددددسل بح ثيدددددد  ل2100بحاياددددددىح لندددددد سلبحلي ددددددس:لي ىححددددددتل  يبتددددددس -1
 بح ىحثىتلة  للح  بلعىي ىحح لبحث حلبح ىحم.

عيلددد  العدددالبحلددديبفلللة ددد للبنييدددتلبح يبتدددىتلبحتدددىث سلةدددملأعدددىاالعادددىالبحث دددح: -5
(لةدددملع ىةهدددسلبح ى تددديسللثي عدددىلبنييدددتل يبتدددسل2100 يبتدددسلبحايادددىح ل بنييدددتل

(لةدددملع ىةهدددسلثلددد ب للةدددمل دددياليددد لبنددديب لبحث دددحلبح دددىحملةدددمل2102 بح ثيددد  ل
 ع ىةهسل يىحف.ل
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بحعدددى البح يبتددديس:لي ىححدددتلبح يبتدددىتلبحتدددىث سلعدددحب لالعيدددسلع يلددددسلل يدددحلي ىححدددتل -3
(لل2102(لعدددى البحللدددح للثي عدددىلي ىححدددتل يبتدددسل بح ثيددد  ل2100 يبتدددسل بحايادددىح ل

 عى الصحبا لبحللسلبحليثيسلللةمل يالي ىحللبحث حلبح ىحملعى البحيىييو.
بحعي لددسلبح يبتدديس:لبنييددتلبح يبتددىتلبحتددىث سلالددفلعيب ددلل يبتدديسلع يلدددسلللة دد ل -9

(لالددددفلبحعي لددددسلبحعيحتدددد سللةددددمل ددددياليمددددىث ل2100بنييدددتل يبتددددسل بحاياددددىح ل
(لثىحعي لسلب ا ب يسل بحصدالبح دىعسل2102حث حلبح ىحملع ل يبتسل بح ثي  لب

 ب  ثم(.
بأل با:ليمددددىثهتلبح يبتددددىتلبحتددددىث سلعدددد لبحث ددددحلبح ددددىحملثى هددددىلبايعدددد تلالددددفل -01

ل(2100بحاياددىح ل ب  يثددىيلبحي صدديلملاددل بالحي  يددفل دد ةهىلب لبايعدد تل يبتددسل
 ثددد بامللةدددمل دددياليمدددىث لبايعددد تلالدددفلب  يثدددىيلبحي صددديلملب يثدددىيلبحيدايددديلب

 (لةملب  يثىيلأحي صيلملبحثل  .2102بحث حلبح ىحملع ل يبتسل بح ثي  ل
للللللللللللللللل(2100 يبتددددددددسلبحايادددددددددىح  عدددددددد البحينيثددددددددسل:لاى دددددددددتلعدددددددد الي ثيددددددددفلينيثدددددددددسل -00

(لأاعيلعالمهيياللةمل ديالمدعلتلعد البحث دحلبح دىحمل2102 يبتسلبح ثي  ل ح
 .لل2102-2102ح يبتملبحدصللبح يبتملب حللعالبحلى لب

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 ل الثالثــــــــــالفص
جراءاته   منهجية البحث وا 

بيثلدددتلبحثى عدددسلبحعددد هبلبحينييثدددملةدددملث عهدددىلبح دددىحملحب يدددىيتللأواًل: مـــنهل البحـــث:
يصددعيعىلينييثيددىليلدديالثيصددعي لبحبددث لبحن  ددمل حلب  يثددىيلبحثلدد  لاعددىلةددملبحمددالل

ل-أ  ىل:
 (1كل )ـــش

لللبحث التصميم التجريبي

 أ بالبحث ح بحعيلييلبحيىث  بحعيلييلبحعتي ل بحعنعحاس

 بتييبيينسلبح يب  لبح   يس بحينييثيس
 ب يثىيلبحي صيل بحي صيل

 بح يي سلبحي لي يس بحبىث س

 
 ثانيا: مجتمع البحث وعينته

مددعللعنيعد لبحث ددحلبح ددىحمل ىحثدىتلبحعدد بيسلب ا ب يددسلحبحعى حيددسللمجتمــع البحــث: .أ
حلث ىتلةملعيا لثل حثس/بحع يييسلبحلىعسلحييثيسل يدىحفللللبح احعيسل بحيتعيس(بح هىييسل

للللللحاعىلعحب لةملبحن حللبحيىحم:
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 (2دول )ـــــــــج
  بعقوبة المدارس اإلعدادية والثانوية للبنات في مركز دادــــــأع

ل2112/2113 للعام الدراسي

 حجم العينة م المدرسةـــــاس ت
 07لرا ب يسلبحي يييلحلث ىت 0
 52 را ب يسلعحيثسلبألتلعيس 2
 88 را ب يسلبح ي يبا 2
 57 را ب يسلبح  يب  8
 21 را ب يسل ي  لبحهنحم 7
 11 را ب يسلبح  س 1
 57 عى حيسلأ ل ثيثس 5
 83 عى حيسلبع سلث تلح   3
 11 عى حيسلبآلعىل 9
 21 عى حيسلثل حثس 01
 27 عى حيسلنعى س 00
 71 عى حيسلاى مس 02
 08 عى حيسلةى عس 02
 08 عى حيسلبحديبص  08

ل109لبحعنعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددحم
ل
ل
ل
ل
ل
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ب يىيتلبحثى عسلصص يىلع يتدسلبح  ديب لحلث دىتلحيادحالعععلدسلحلي دسللعينة البحث : .ل 
 أ(لحيععدددللبحعنعحادددسللبحث دددحلللحصددد ليددد لب ييدددىيلامدددحب يىلث يي دددسلبحتددد  لمدددلثس

(ل ىحثدددسلللةدددمل ددديالععلدددتلمدددلثسل  (لبحعنعحادددسل25بحينييثيدددسلحبحثدددىحالاددد   ىل 
عيليدديبتلحصدد لاىةددلتلبحثى عددسلةددمل عددسلل.(ل ىحثددس23بحبددىث سلحبحثددىحالادد   ىل 

 بحدددد اى للبحلعدددديلبح ع ددددمللبحي صدددديللبح يبتددددملحلحبحدددد يالل ينددددىتلبحيددددىييولحللددددى ل
 (.2102-2102بح يبتملبحتىثف

(لثحبصد ل0(ل  دسلي ييتديسللعل دفل 22أا تلبحثى عسل لعداد الخطط التدريسية:ا .لت
لل يدددحل يتدددتلبحعنعحادددسلبحينييثيدددسللى ل(لأتدددثحا00(ل صدددصلأتدددثحايىلحعددد ال 2 

بح   يددددسللةددددمل دددديال يتددددتلبحثى عددددسلبحعنعحاددددسلبحبددددىث سلثإتددددييبيينيسلبح دددديب  ل
حصدددددد ليدددددد لاددددددي لبح  دددددد لالددددددفلعنعحاددددددسلعددددددالبح ثدددددديب للثىح يي ددددددسلب اييى يددددددس.

 حبحع يصيالةملعنىللبحييثيسلحال لبح دسلح يب فلبحي ييسل.
ـــار:ا .لح حليعثدددتلعدددالةىاليدددسلرتدددييبيينيسلبح ددديب  لبح   يدددسلةدددملبحي صددديلللعـــداد االختب

(لة ديالللع هدىل81ليىلح يىسلبحعيليديلبحيدىث لعاح دىلعدال با تلبحثى عسلب يثىيبلي صي
(لة دديبتلعددال ددحملب تدد لسلبحع ىحيددسل01(لة دديالعددال ددحملب  ييددىيلعددالعيلدد  للح 25 

حصدد لبادد تلبحثى عددسلب  يثددىيلثلدد ال  ددحبتلحاعددىلعحبدد لل بتلب نىثددسلبحع دد  ال
 -ثىحماللب يم:

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل
ل
ل
ل
ل
 
 
ل
ل
ل
ل
ل
 
ل
ل
ل
 
ل
ل
 
ل
ل
 
ل
ل
ل

 هدف

 االختبار

 االستطالعية العينة

 االولى

 العينة

 االستطالعية

 الثانية

 االختبار إجراء

 الستخراج البعدي

 الخصائص

 السايكومترية

 لالختبار

  الغرض تحديد

 االختبار من

 المحتوى تحديد

 فقرات وصياغة

 االختبار

 ( 2) كلـــــش
للمن عمل الباحثة االختبار التحصيليوات بناء ـــــــخط
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ي لبحيلا لعالبحص فلبح ىينملحن يثىيلح حد لعدال دنللايبد للصدق االختبار: .هل
الددددفلعنعحاددددسلعددددالبح ثدددديب لحبحع يصدددديالةددددملعنددددىللبحييثيددددسلحالدددد لبحدددد دسلح يب ددددفل
بحيددد ييسلللححلي  دددفلعدددالصددد فلبحع يدددحىلباددد تلبحثى عدددسلنددد حللعحبصددددىتلللنددد حلل

حاليددد ل(لللحبددعىاليععيدددللبحد دديبتلحع يدددحىلبحعددى البح يبتددديسلحب  دد بالبحتدددلحايسللل2 
 يل لب  يثىيلصى صىلعال يحلبحع يحى.

 ( يمثل الخارطة االختبارية3) دولـــــــج

عدد  المحتوى
 االهداف

االهمية 
النسبية 
 للمحتوى

معرفة  
33% 

فهم  
11% 

تطبيق  
1% 

تحليل  
11% 

تركيب  
12% 

تقويم  
 المجموع 1%

بحدصلل
 ب حل

ل09 0 2 2 2 8 5 85% 72

بحدصلل
 بحعى م

22 21% 2 2 0 0 0 - 03 

بحدصلل
 بحعىحح

21 22% 7 2 0 2 2 0 02 

 81 2 7 1 8 3 07 %011 001 بحعنعحم

ل
بتيلعلتلبحثى عسل يي سلب يدىفلثيالبحعص  يالللحا  لبتديلعىلللثبات االختبار: .ل

على حسلثييتحالثياليص ي لبحثى عسلحيص ي لع يتسلب يىلبحيمل يثيهدىلبحثى عدسلالدفل
يصددد ي لبنىثدددىتلاي دددسلبحث دددحلحالدددفلحةدددفلعليدددىيلبحيصددد ي لبحعتددديلعللثلدددالعلىعدددلل

ل(لح حلعلىعللعثىتلني لن ب.50ل1بحعثىتل 
ـــة :.لا ـــق التجرب يددد لي ثيدددفلبحينيثدددسلالدددفلاي دددسلبحث دددحل بحعنعحادددسلبحينييثيدددسللتطبي

حثحبصددد للل2102/2102بحدصدددللبح يبتدددملب حللل07/01/2102حبحبدددىث س(لةدددمليدددح ل
(لبتدددثحملليددد لعدددال نحهدددىليددد ييسلبحدصدددحللبحعنعدددسل00(ل صدددصلبتدددثحايىلحعددد ال 2 

الب ححدفلعددالايددى لبحيدىييولب حيحثددملبح دد يحلحبحعلىصدديلبحع دييلي ييتدد لح لثددسلبحصدد
ل(.01/0/2102بح ىعسلب  ثمللحص ل ثفلب  يثىيلالفلبحعنعحاييالةمليح ل 

ل
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 عــــــــل الرابـــــــالفص
 ثــــــنتائل البح 

ثىتدددي  ب لب  يثدددىيلبحيددددى ملبيبددد لحندددح لةددديحفلعل حيدددسلعددددىثياللعـــرل النتـــائل:-1
بحعنعحادددددسلبحينييثيدددددسلبحيدددددمل يتدددددتلثإتدددددييبيينيسلبح ددددديب  لبح   يدددددسلللحبحعنعحادددددسل
بحبدددىث سلبحيدددمل يتدددتلحةدددفلبح يي دددسلب اييى يدددسلححصدددىح لبحعنعحادددسلبحينييثيدددسللل

 ححيددسل(لح ددملأاثدديلعددالبح يعددسلبحيى يددسلبحن2لل111 يددحلثللددتلبح يعددسلبحع تددحثسل 
    حاعىلعحب لةملبحن حللب يم:ل(2لل110حبحيملثللتل 

 (4دول )ــــــــــــج
نتائل االختبار التائي لعينتين مستقلتين لتعرف داللة الفروق بين المجموعتين 

 التجريبية والضابطة على االختبار البعدي

عدد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة  التائية
الداللة
 الجدولية المحسوبة 1،15

 01لل132 85لل37ل1 27 بحينييثيس

 2لل110 2لل111 13

ل1لل1ل7
 بحسل
حصىح ل
بحعنعحاسل
لبحينييثيس

 01لل978 11لل1ل11 27 بحبىث س

لل
حثدددد ح ليددددية لبحديبدددديسلبحصدددددييسلبحيددددمليدددد صلالددددفلب دددد :ل ليحندددد لةدددديفل حل  حددددسل

(لثددددديالعيحتددددد ل يندددددىتل ىحثدددددىتلبحعنعحادددددسل17ل1 لا ددددد لعتددددديحىل  حدددددسب صدددددى يسل
بحينييثيدددددسلبحنيدددددملي يتدددددالعدددددى البحيدددددىييولب حيحثدددددملبح ددددد يحلحبحعلىصددددديلالدددددفلحةدددددفل
بتييبيينيسلبح يب  لبح   يسلللحثديالعيحتد ل يندىتل ىحثدىتلبحعنعحادسلبحبدىث سلبحيدمل

بحي صدديلم.لح دد بلعددىليدد يسلبحعددى ال دتددهىلالددفلحةددفلبح يي ددسلب اييى يددسلةددملب  يثددىيل
ليرا لةىاليسلبح يب  لبح   يسلةملبحي صيلل.

ل
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 تفسير النتائل:  -1
بالبتددييبيينيسلبح دديب  لبح   يددسلب دد ىلب ينى ددىتلبح  يعددسلةددملبحيدد ييسلبحيددملب تلل-أ

بحدددفليدىادددللبح ىحثدددىتلعددد ل يحسلعدددى البحيدددىييولب حيحثدددملبح ددد يحلحبحعلدددىصلحلصدددال
ح مددى هالةددملبحي صدديللبح يبتددمللةبددنلاددالبح ددىعسلب  ثددملللح ب تلعدداليغثدديهال

لب هىليل  لعالع يهالثل دتها.
بالبتييبيينيسلبح يب  لبح   يسلنللتلبح ىحثسلعيا لحللعليسلبحيلليعيدسلللحبا ى هدىلل- 

ل حيبلبينىثيىلعال نللبحعمىياسلبع ى لبح يسلحب  يعى لثىعى البحللعيسلثماللبةبل.
 االستنتاجات -2
  يسلالفلبعىياليداييلبح ىحثسلحب يعىعهىلحيمدحصهىلحعدى البحيدىييوللليلعللبح يي سلبح ل-أ

ةبددنلادددالب هدددىلي يددد لعددداليغثيهدددىلةدددملعليةدددسليثددد لحيتلتدددللبحعدددى البح يبتددديسلحبحي بعهدددىل
لثىحي بييلحهىلح  بلعىيتلفلبحييثيسلبح  يعسلبحفلي  ي  .لل

ب تدددد لسلحيعيدددديليلعددددللبتددددييبيينيسلبح دددديب  لبح   يددددسالفلي هددددي لبحع يددددحىلحي ددددي لل- 
بح ثددديبتلبحتدددىث سلا ددد لبح ىحثدددسلحيث هدددىلثدددىحيلل لبحن يددد لععدددىليدددر  لبحدددفليللددد ل بلعل دددفل

لحثىحيىحمليلعللالفلية لبحي صيل.
 التوصيات -3
يتلي لبحبح لرحفلأ عيسلي ثيفلأث ىحل صدملبح عى لبحيمليتي  لرحيهىلرتييبيينيسلل-أ

لبح يب  لبح   يسلةملبحلعليسلبحيلليعيس.
 رحاتالمقت -4
ادىحيداييلبحيدىيي مللي ل دأُلبنيب ل يبتىتليامالةىاليسلبح يب  لبح   يسلةملعيلييبتلل-أ

لبحللعملب تي يبحملللحبحيداييلبح ىص للحعهىيبتلعىحيب لبحعليةس.
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Abstract 
The research aims Current to know the effectiveness of the use 
of strategic mental maps in the collection of students fifth grade 
literature in history, and to achieve the goal of research 
conducted experiment lasted for the first semester of the 
academic year 2012-2013, as chosen researcher junior Zahra 
Girls Vsidia to apply the experience and identified research 
sample (75) students by (37) students of the experimental 
group, and (38) a student of the control group, has been 
rewarded groups in the variables (intelligence, chronological 
age, educational attainment of the parents, grades the previous 
year of history), and adopted the researcher experimental 
design with a control micro The post-test the two sets of 
search, and after the completion of the experiment were 
analyzed statistically using the test results Altaúa T. test for two 
independent samples, and the results showed the superiority of 
the experimental group students who studied the use of mind 
maps strategy on students in the control group achievement 
test. 

 
 
 
 
 
 
 



 3102مجلة ديالى /                                                                                 العدد الســــــــــــــتون

 

28 
 

 ة المصادرـــــــقائم
بحعايثدسلبحينىييدسلل  .لت(:لع  عدسلبثدال لد حاللبثال ل حاللاث لبحي عالثالع ع  .0

 بحاثيىلللبح ى يا.
لل0(:ل دللبحعمدانتلل 2113 لبثحلييى لل تيالع ع لحص ي لللغتىاليحتا .2

  بيلحب للحل ميلحبحيح ي للاعىالب ي ا.
(:لبحي صدديللبح يبتددملحانصيدد لثددىح ي لب تددنعيسل2101 لب عدد للالددملاثدد لبح عيدد  .2

 بحييثحيسللعايثسل تالبحلصييسلللثييحت.
لليينعدسلعايثدسلنييديلل2(:لبحايى لب ععدللح ديب  لبحل دلللل 2115 ثح بالليح مل .8

 بحييى ل.
(:لبعدديلبتددي  ب لبتددييبيينيسلبح دديب  لبح   يددسل2100 ل ددحيب ملل  دديالتددعييلصددىح  .7

ةملي صديلل لثدسلبحصدالبحيىتد لةدملعدى البحللدح لحةدملبينى دىيه ل  دحلبحللدح لةدمل
غييلع محياللنىعلسلبح ندى لبحع بيسلبح احعيسلةملع ي سلصل يليسلليتىحسلعىنتيييل

 ةلت يا.لل–بحح  مللاليسلبح يبتىتلبحلليىلل ىثلس
(:لصلحثىتلعى اليىييولبحيحثىلةملاصديلبح هبدسلللعدال2115 بيبلل ي  لالمل  .1

 حنهسل هيلبح لثسلحبح لحللبحع يي سلحهىلللنىعلسلثل ب للاليسلبحييثيسلث ىت.
تل  يعدددسلةدددمليددد ييسل(:لبينى دددى2102 ل بيدديللتدددل لالدددملللح ب دددلللتدددعى لييادددم .5

 بحللسلبحليثيسلل بيلبحعييبفلحبححعى فللثل ب .
(ل:لبعيلبح يي دسلبح   يدسلةدملي صديللصحباد ل2102بح ثي  لللبةيب لح يال عي ل  .3

بحللدددسلبحليثيدددسلا ددد ل ىحثدددىتلبحصدددالبح دددىعسلب  ثدددملللاليدددسلبحييثيدددسلبثددداليمددد للل
 نىعلسلثل ب للليتىحسلعىنتيييلللغييلع محيال.ل

(:لبح يي ددسلبح   يددسلللنىعلددسل ندديبالل2102 لغيدد ب لث ددتلالددملصددىح بح  يب ددمللل .9
 اليسلبحللح لحبآل ب للبحععلاسلبحليثيسلبحتلح يس.

(:لبح يي دسلبح   يدسلللنىعلدسل نديبالل2102 لبح  يب ملللغي ب لث تلالملصىح  .01
 اليسلبحللح لحبآل ب للبحععلاسلبحليثيسلبحتلح يس.

بحعددريعيلبحللعددملب حللبحع ل دد لةدددملل(:لع ىبددياليىيي يددسلل2119 ل حيددلللب عدد  .00
 بحييى .
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(:لبح دديفلبح ىصددسلةددمليدد ييسلبحللددح لب نيعىايددسللل0991تددل للل هددى لصددثي ل  .02
 ح بيالبحيللي لبحلىحملحبحث حلبحللعملللنىعلسلبحثصيال.ل

(:لعلندد لبحعصدد ل ىتلبحييثحيددسلحبح دتدديسلل2112مدد ىي لل تدداللح ي دد لبح نددىي  .02
 لل بيلبحعصييسلبحلث ى يس.0 

(:لبحيدايددديلحعدددىلحيب ل2101 ل يالل يددديلتدددليعىاللحث  ددد  للمدددهي ب لصدددىح مدددحب .08
 لل بيلبحعتيياللاعىا.0بحيداييلل 

(:لبح يبتىتلب نيعىايسل ثيليهدىلحب د بةهىل2112بح ي ملع ع ل ع للحآ يحال  .07
 لل بيلبحعتييالحل ميلحبحيح ي للاعىا.0ح يب فلي ييتهىلل 

(:لبينى ددىتل  يعددسل2100 لاثدد لبحثددىصملللمدد ىلع عدد للحايتددفلعصدد دفلع عدد  .01
 لل بيلبحعتيياللاعىا.0ةملال لبح دسلبحعليةملل 

(:لبحصدلحثىتلبحيدمليحبند لبح لثدسلةدمل يبتدسل2117 لاث لبحاىه لللع عدح ل عد ا .05
بحيددىييولبح دد ي لةددملاليددسلبحييثيددسلحع يي ددىتلاننهددىلللنىعلددسلبحعتي صددييسلللاليددسل

 بحييثيسللليتىحسلعىنتيييلغييلع محيا.
(:لبعديلبتدي  ب لبح ديب  لبح   يدسلةدمليد ييسل2113 لاثىسلع عد لع ع لايبثمل .03

بح حبا لالفلبي ىالينعي لبحصالبح ىعسلب  ثملحعهىيبتلبحللسلبحليثيسللل يبتدسل
ينييثيدددددسلللعنلدددددسلنىعلدددددسلبحث دددددححلبحييثحيدددددسلبحييدددددى للبحلددددد  لبحيىتددددد لللنىعلدددددسل

 بحع صحياللح  البحيللي لب حاييح مل.
لل بيل0(:لييثيسلبح عى لبحثمي لحيللدي لبحيدايديلل 2102 لالحبالللاىعيلبثيب ي  .09

 صدى للاعىال.
ل(:لبحع هددىالبحيلليعددملحبحيدد ييسلبحدىاددللل2111بحدددينح للتددهيلسلع تددالاددىه ل  .21

 للل بيلبحميحفلحل ميلحبحيح ي للاعىالللب ي ال.ل0 
لل بيل0(:ل يفلي ييسلبح يبتىتلب نيعىايدسلل 2115 لص ىح للع ع لبثيب ي  .20

 ىا.بحدايللاع
(:لةىاليدددددسلبحيددددد ييسلثدددددىح يب  لبح   يدددددسلةدددددمل2100 لبحايادددددىح لل يدددددى لاددددد  ىا .22

ي صددديلل ىحثدددىتلبحصدددالب حللعيحتددد لةدددملعثدددى  لب  يدددى لحي عيدددسليدايدددي ال
 .ب ث بامللليتىحسلعىنتيييلغييلع محياللنىعلسلبح ى تيسللاليسلبحييثيس
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ىصدديال(:ليدايدديلثددنل دد ح ليرىلييثحيددسلعل2111 لع عددح للصددن لبحدد يالايةددس .22
 ةمليللي لبحيداييلحيللع للاىح لبحاي للبح ى يا.

لل بيل0(:ل يب ددددددفليدددددد ييسلبحنليبةيددددددسللل 2102 لبحعتددددددلح  للع عدددددد ل عيدددددد  .28
 بحيبحباللاعىا.

(:لبعدديلبتددلح لبحدديلل لبحيلددىح مل2112ندد حملعهلددح ل ددىنمل بحع ىصددييللل تدديال .27
يثيددسللةدملي عيددسلعيددحلل لثددسلبحصدالبح ددىعسلب  ثددملةددملعدى البحيددىييولللاليددسلبحي

 نىعلسلبح ى تيسللليتىحسلعىنتيييلغييلع محيا.
(ل:لانصسلبحتدي يالبح عىغيدسلثىحي صدصلب ادى يعملحد ىل2115 حةللللع ع ل  .21

 لثسلبحعد بيسلحبحنىعلدىتلب ي  يدسل ث دحلع مدحي(لعنلدسلنىعلدسلبح ندى لحلللدح ل
 .لل0(لللا  ل20ب  تى يسلللعنل ل 

حددديلل لبحتددديي لبح ددديب البحتدددييلسل(ل:لعهدددىيبتلب2115 دددنللللع عددد لاثددد لبحل دددمل  .25
 حبح يي سلبح   يسلللعيا لي حييلب  ب لحبحي عيسل.

 للع ثلسلح بيالبحييثيسل.لل0(ل:لع هبلبح يبتسلب ا ب يسللل 0992ح بيالبحييثيسل  .23
(:لةىاليددددسلبتدددي  ب لبح ددديب  لبح   يدددسلالددددفل2119 لحصدددى لل ددد يللب عددد لبثددديب ي  .29

ىتلب حللبحعددددى ح لبحاثيدددديبتلي صدددديللثلدددد لعحبددددحاىتلع ددددييلب  يددددى لح ىحثدددد
 ثع ي سلعاسلبحعايعسلليتىحسلعىنتيييلع محياللعايثسلنىعلسلب لبح يى.

(ل:ل يندددسلعليةدددسلعللعددديالبحللدددح لبح هييدددسلبحث ى يدددسلحبعددديل2112بحدددح يلللع عددد ل  .21
(للل22يدددل يله لب ادددى يعملحبحييثدددح لللعنلدددسلعياددد لبحث دددححلبحييثحيدددسلللبحلددد  ل 

 نىعلسلص ي.
(للثديبعبلي عيدسلبحيدايديللل2110 ليىتيالللح  ىلللةيى ل ي باللح ي لللع ع ل .20

 للنىعلسلبحعحصللللبحعحصل.0بتىحيثهىللل ل-أ حباهىلتييبيينيىيهى
32. Ellozy . Aziza & Mutafa , Hoda (2007): Concept Mind 

Mapping Initial Experience and lesson learned , part 1, 
New chalk Talk Series (77) center for learning and 
teaching , The American University in Cairo. 

33. www.ar/ iament.iq/ Iraq Council of Representatives .php 
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ل(1ق )ــــــــملح
انموذج خطة تدريسية يومية لموضوع )اليقظة الفكرية( لطالبات الصف الخامس 

 الوربي الحديث والمعاصراالدبي )المجموعة التجريبية( في مادة التاريخ ا
لبحيح :لللللللللللللللللللللللل-أل–بحصالحبحملثس:لبح ىعسلب  ثملل

لبح يس:لللللللللللبحعى ال:لبحيىييولب حيثملبح  يحلحبحعلىصيللللللللل
لبحعحبحم:ل ياسلبحي هسلبحداييسللللللللللللللللللللل

لنلللبح ىحثسلصى يالالفلبا:لاوال: االهداف السلوكية :
للل.يليالعدهح لبح ياسلبحداييسل-0
ل.يدتيلههحيلييىيلبحي هسلبحداييسل-2
للل.يل  لععي بتلبحي هسلبحداييسل-2
ل.ي ايلبت لعرحالايى ليح لبح حب يال-8
ل.يحب لبحتعىتلبحداييسلبحيملتى تلغي لبحيحثىل-7
ل.يحب لتث ليتعيسلبحعحتحايحالثه للبحيتعيسل-1
للل.يل صلبثي لبةاىيلةححيييل-1
ل."يتى للاالب  الي "لث  ى لبةاىيلايى لةححييييصح لل-5
ل.يل مليأيهىلثلةاىيلعح يتايحلةملبعىيالبحنعى ييلةملةي تىل-3
ل.يرميلعحص لةي تىلالفل يي سلبحيحثىلبحتيىتيسل-9

 ثانيا: الوسائل التعليمية
ل.بحتثحيالحبح ثىمييلبحعلحال-0
ل.حبصن لعلح سلحيلحيالبحيتح لA4حيفلل-2

 تدريس واساليبهثالثا: طرائق ال
لتلتيلعللبحع ىبيالحب تينحب لحبح يي سلبح   يسلل
ل
ل
ل
ل
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 (5-2) رابعا: المدخل الى الدرس
ألندددللبعدددىيالب يثدددىللبح ىحثدددىتلحلددد يسلبحن يددد لبثددد ألبحع  عدددسلبألييدددس:لح ددد لياىعدددلل مدددح لللل

بحددد حللب حيثيدددسلةدددملبحب ددديلبح ددديالبحعدددىعالامددديلةل ددد تلادددللع هدددىلييثددد لبحتيىتدددسلبحيدددمل
يبدعالحهددىلع ىةلهددىللحةددملبححصددتل دتدد لههدديلييددىيلعلددىييلمدده ي لبحيحثددىلاىعددسلحةي تددىل

ييددسلللعددى بلي صدد لثدد ؟لب دد لبح ىحثددىتلينيدد ل:لييددىيلي  يدد بللليدد افلثييددىيلبحي هددسلبحدا
بنيعدددىاملبصدددن مليلدددىييلبتدددسلبح ددديالبحعدددىعالامددديللحعدددى بلههدددي؟للحعدددال ددد لبثدددي ل

ليحب ل؟
 دقيقة( 25) خامسا: عرل الدرس

" ياسلبحي هدسلبحداييدس"للبث ألثيت ل يي سل   يسلالفلبحتثحيالحبعثتلعحبحملبح يسللل
ثيحبدي ليديادىتلبحعحبدحملعدال دنللب تد لسللةملع يصالبح يي سلبح   يسللحب  لف

لبحيملبحنههىلحل ىحثىت:
لبحع يتس:لعىلبحع صح لث ياسلييىيلبحي هسلبحداييس؟

تىيا:ل ياسلبحي هسلبحداييسلييىيلبنيعىاملبصن مليلىييلبتدسلتيىتدسلبح ديالبحعدىعال
لامي.

 لبالبحع يتدددس:لب تددد تللب حالالدددفلبحتدددثحيالبحيلييدددالبحيدددمل اييددد لبح ىحثدددسللحباعدددللب
 ياددسلبحي هددسلبحداييددسلييددىيلبنيعددىاملبصددن ملب يمدديلةددملع ددى فلبحيثيددسلادد الع هددىل

ل ملب  لععي بتل  للبح ياسل؟لر الييبلحبحعى يىلةعى
ل ي  :لب  لععي بتلبحي هسلبحداييسلب هىلاى تلاىحعيسلةملعثى  هىلحبةاىي ىل
عداددييالبحلدد يالأعيعددس:لب هددىلاى ددتلب تددى يسلةددمل  ايهددىلاعددىلههدديتلةددملايىثددىتلبحح دد لبح

للل. احبلبحفلبحيعت لث  حفلب  تىا
تددديحي:لب هدددىلبيتدددعتلث دددىث لبح  ددد لحبحتددد ييسلبحن ادددسلح مددديلبةاىي دددىلللةصدددىيلينىحهدددىل
ي ي دد حالب حبدددىملب نيعىايددسلحبحتيىتددديسلحب صيصددى يسلبحتدددى  الآ دد ب لحيتددد يحالعدددال

ل.اللمم لح ليل ليين  لحيح لبحلصي
للب هىلبنىثىتلنيد اللةاعدىليلية دىلثدلالبحي هدسلبحداييدسلبحع يتس:لب ت يالثىي لبللةياا

بعيى تلثى هىلاى تلب تى يسلةمل  ايهىللاعىلههيتلةملايىثىتلبحح د لبحعدادييالبحلد يال
 اددددحبلبحددددفلبحيعتدددد لث  ددددحفلب  تددددىالحعددددالععي بيهددددىلب هددددىلاى ددددتلاىحعيددددسلةددددملعثى  هددددىل
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الدفلب  هعدسلبحع ل دسللحبةاىي ىللةهملي احلبحفلبحعتىحبالثيالبحن سلبحثمي لحبح بدى 
حاعدىلبيتدعتلث دىث لبح  د لحبحتد ييسلح مديلبةاىي دىللةصدىيلينىحهدىلي ي د حاللةملبح اد ل

ب حبىملب نيعىايسلحب صيصى يسلحبحتيىتيسللحيت يحالعدالادللمدم لحد ليلد ليدين  ل
لحيح لبحلصي.

ل
سلةعالبمهيلبحعداييالبح يالعىيتدحبل حيبل

حلعددددحيالاثيدددديبلةددددمليهي ددددسلب  ددددىالبحدي تددددييال
الفلبح هى لبحعلاملحبح  لأحالايدى ليح ل

لبح حب يا؟
ل ي  :لبحعدايلبحدي تملعح يتايح

بحع يتدددددس:ليب ددددد للةيلددددد لعح يتدددددايحلعرحدددددال
ايدددددددى ليح لبح دددددددحب يالبحددددددد  ليلددددددد لعيدددددددلعيبل
ثىح تددددددديحيلبحثيي دددددددى م.لةعدددددددىل بل ادددددددىلثددددددد ل

لعح يتايح؟
ىل ي د ل:ل ثد لبةيب :ل اىلبحفلةصللبحتل ىتل يفلياحالاللحب  اليصيثسلالدفلب  ديل

بحدفلةتدى ل احعدسلةي تدىلبحيدملنللدتلبحتدل ىتلبحدعنحلبحيمدييليسلحبحي دي يدسلحبح بددى يسل
لللثي لبحعل لح  ل

بحع يتددس:لععيددى لل يددحل ادددىلعح يتددايحلبحددفلةصددللبحتدددل ىتل يددفلياددحالاددللحب ددد ال
ح ثددد لبحدددفلةتدددى ل احعدددسلةي تدددىلبحيدددملنللدددتلبحتدددل ىتلبحعنعدددسلليصيثدددسلالدددفلب  ددديىلل

حيمددييليسلحبح بددى يسلثيدد لبحعلدد لح دد لللحب دد ل ليعاددالةصددللبحتددل ىتلبحددفلبحي دي يددسلحب
"يح لبح دحب يا"لةدملبعدىيالبحنعدى ييللثعحبة سلبحثيحعىا.لةعىليأياالثلةاىيلايدى لعح يتدايح

لبحدي تيس؟
لمه :ليل لعيلعيبلثىح تيحيلبحثيي ى م.

 تديحيلبحثيي دى ملبحع يتس:ليب  لللب الحاعىليلية ىلثلالايى لعح يتايحلادىالعيدلعيبلثىح
ب لب دد لبانثدد ل هددى ل اعهددىلبح تدديحي للةايددالب الحندد ليحتددحلبحنعددى ييلبحدي تدديسلةددمل

لايىث لبحل  لب نيعىام"؟
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أ حبي:لحن ليحتحلةملبحنعى ييلايىثد لبحل د لب نيعدىاملبالحلمدل لبح دفلةدملبح ديحال
لالفل احعي لب بلعىليعى تلةمل ليى هى.

عددددالبثددددى لبحعددددحيالحبح دددديحالالددددفلبح احعددددسللبحع يتددددس:لب تدددد تللب اليلدددد ليحتددددحلبحلل
حبعي تلآيبرللبحفلبحنيللبح  لينللل يحل اىلةي لثىحينحملبحفلبح ثيلدسلحبحدي لصلعدال

صيدددددددددددددح لبح بدددددددددددددىيال.لحعدددددددددددددالبحعدادددددددددددددييالح يادددددددددددددسلبحي هدددددددددددددسلبحداييدددددددددددددسلبحعتدددددددددددددحايحالللللللللللللللللللللللللل
ل ب  تالحثي يحا(للةعىل حلتث ليتعييه لثه بلب ت ؟

سلبحفل ب يالبحعلىيالبحيملأحدح ىلثل حبال بحعلن لبحعص الحلد حالحبحللدح (ل ي  :ل تثل
لبحيمل ايحبلةيهىلب حبملبح احعىتلحب ي  حبلبح ه لبحعتيث الحا ح لبحفلعتىح لبحا يتس.

بحع يتس:لثىي لبللةي للةتث ليتعيسلبحعحتحايحال حل تثسلبحدفل ب ديالبحعلدىيالبحيدمل
حتدى  الةدملبحدثن للحبحدفلعلىيد ليلد لبحد ه للببدىةسلبحدفلبحدح ىلللحبحيدملب ي د تلبحد ه لب

لعتىح لبحا يتس.
ل

سلةعدددددددى ملبةادددددددىيلبحعداددددددديلبحدي تدددددددمل
ةدددححيييلبحيدددمل مدددي ىلةدددملايىثددد ل"يتدددى لل

لاالب  الي "
 يى دددى:ل دددىن لبحيلصددد لبحددد ي مل تددديعىل

لبحثيحيتيى تلبحدي تييا.
تدددددددنف:لاعدددددددللالدددددددفلبي دددددددىهلبحمدددددددلحيل

لبحح  ملا  لبحدي تييال.
:ل ل لب ت تللب العال نللبحع يتسل

"يتددى للاددالب  اليدد "لاعددللالددفلبي ددىهلبحمددلحيللبةاددىيليحتددحلبحيددمل مددي ىلةددملايىثدد 
بحدددح  ملبحدي تدددمل يدددحلبعيدددى لبتدددلحث لثىح  ددد لحبحتددد ييسلحادددللعدددالعهدددى يلبحتدددل ييال

  دديا:لأل دد للللللللبحتيىتدديسلحبح ي يددسلةلعددى بلثدديأيااليدد ل دديفل دد بلبحايددى ؟للللللللللل
لفلبح هى لبحعلاملبح تيحي لبحعتي يي. اىلةي لبح
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بحع يتددس:ليب دد .ليدد ل دديفلايددى لةددححيييلليتددى للاددالب  اليدد "لعددالصثددللع اعددسلثددىييسل
عدى بل تدي يبلعداللب ل ربحلليىلح ح لأل  ل ادىلةيد لبحدفل هدى لبحعلايدسلبح تديحييسلبحعتدي ييالل

لههحيليل لبح ياس؟
يغددد :لاددىالعددالمددلال دد للبح ياددسلةددملةي تددىلباليعيدديلب  ددىالبح ددىسلحي ددييلا ددححه للل
حي ددي لةدديه لبح عددىسللحينللهدد ليي للددحالبحددفلب صددن لبحتيىتددملحب نيعددىاملححددحل

لالده ل ح لبحعحيالالفلبح ه لبحعلايسلبحتى  ال
ةدددملبحع يتدددس:ليب ددد لنددد بللب الحاعدددىلعددديلالي دددىلثدددلالييدددىيلبح يادددسلبحداييدددسلبحددد  لههددديل

ةي تددىلعددالمددل هىلباليعيدديلب  ددىالبح ددىسلحي ددييلا ددححه للحي ددثه لبحددفلعلىيدد لبحا يتددسل
حبحعنيعدد لبحدي تددمللحتددح ل هددى لح ادد لحي ددي لةدديه لبح عددىسلحيلثدد لا ددححه لحينللهدد ل
يي للددحالبحددفلب صددن لبحتيىتددملحب نيعددىاملححددحلالدهدد لي  يددفل دد للب  دد بالبحعددحيال

حي ددددح ل ىحثددددسلثىحيلمددددييلالددددفل يي ددددسلبحيحثددددىللالددددفلبحدددد ه لبحعلايددددسلبحتددددى  الآ دددد ب ل.
لبحتيىتيسلعحص لةي تى.

ل
 (15سادسا: التقويم )للل
حليلادد لعددالعدد ىلي  يددفلأ دد بالبحدد يسللل

لأحن لثل لبألت لس:
ل؟عى بلي ص لثىح ياسلبحداييسل-0
ثعدددى بليعيددد تل يادددسلبحي هدددسلبحداييدددسلل-2

لا  لههحي ى؟
عددال دد لعرحدددحل ياددسلبحي هددسلبحداييددسلل-2

لبحدي تيس؟
ل
 يددحلي ددح لبح ىحثددىتلثى نىثددسلالددفل دد للبألتدد لسلعددال ددنلليتدد ل يي ددسل   يدددسللللل

ث بايدددسلحعحبدددحمل يادددسلبحي هدددسلبحداييدددسللبحبا دددى لبح ييدددسلحهدددالحلدددي لأ يدددىالأاعدددىلل
حأينحللثيالبح ىحثىتلحلي لعن هسلاعلهالحيل يللبألةاىيلبحيملي يدىالرحدفليلد يلل

لبحلعتىا يهالةملبث بملأةاىي ا.
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ب د  لعحبدحملبحد يسلبح دى  ل ع د عىتلبحعدحيالبحدي تديس(لايىثيد للسابعا: الواجب البيتـي:
لالفلبحتثحيالحييت فلحل ىحثىتلصيب ي لحب  نملالي .

ايدددى لبحيدددىييولب حيثدددملبح ددد يحلحبحعلىصددديلبحع دددييلي ييتددد لح لثدددسللثامنـــا: المصـــادر:
ل.2102/2102لبحصالبح ىعسلب  ثملةملبحليبفلحلى 
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