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 ملخص لبحث                                          

 

والنمتاج   المتبعتة  تد تت      تشعر بها الباحثة لتحسين الطرائق واالستتراتيييا  هنالك حاجة ماسة 

طر قة التعلم التعاوند وهد إحت   الطرائتق مما جعلها تفكر باستخ ام  اإلع اديالتا  خ للصف الرابع 

 لصتيالتد أد  دو ا  د تغير المفاهيم الخاطئة  د مواد أخر  غير التا  خ لعلها تساهم  د تنميتة التح

اثرر اسرتخدام طريقرة الرتعلم التعراوني فري تحصريل ل   الطالبتا  وو هت ا البحتل الحتالد إلتف معر تة 

ابتع الر متن طالبتا  الصتف علف عينة  قتصر البحل طالبات الصف الرابع اإلعدادي في مادة التاريخ

 وكتتاا المحتتتو   تاتتمن الفصتتول 2112/ 2112األول للعتتام ال  استتد للفصتتل ال  استتد  اإلعتت ادي

واختتا   الباحثتة م  ستة المسترب للبنتا  وتحتتوي هت    الثالثة من كتاب التتا  خ للصتف الرابتع العتام

 ةلتمثتل الميموعتة التير بيتة بطر قت(ا  )الم  سة شعبتين من الصف الرابع اإلع ادي واختيتر  شتعبة

ير بيتتة للميمتتوعتين الت إ تراد عينتتة البحتل دالميموعتتة الاتابطة عتت ( ب )الستح  العشتتوائد وشتعبة 

 تد ( طالبتة  تد الميموعتة 02( طالبة  د الميموعتة التير بيتة و )01( طالبة بواقع )22والاابطة )

( طالبتتة متتن الميموعتتة 2الميموعتتة الاتتابطة و قتت  استتتبع   الباحثتتة الطالبتتا  الراستتبا  بواقتتع )

وقت  أبقت   طالبتة (22بطة  وب لك أصبح ع د عينة البحتل )( طالبة من الميموعة الاا2التير بية و)

متن النتتائا النهائيتة  نالباحثة الطالبا  المستبع ا   د الصف حفاظا علف النظام الم  ستد واستتبعاده

لالختبا  العتقاد الباحثة إا ل  هن خبرب سابقة عن الموضوعا  التد ت  س علتف مت   وقت  التيربتة 

و باألشتهريترا  هتد ) العمتر .تم تكا ؤ الميموعتين  تد متغوق  تؤثر ه   الخبرب علف دقة نتائا البحل

 تتد متتادب التتتا  خ( بعتت  إكمتتال مستتتلنما  البحتتل متتن حيتتل المتتادب العلميتتة  التحصتتيل ال  استتد الستتابق

أع   الباحثتة أداب البحتل ) االختبتا  وتح    اإلغراض السلوكية وصياغتها وإع اد الخطط الت   سية 

وتوصتل   ب متن نتوا االختيتا  متن متعت د(  قتر21 د مادب التا  خ حيل بلغ ع د  قراتت  ) ألتحصيلد(

التتد د ست   ةالباحثة إلف ما  أتد : توج   روق جا  داللة إحصائية بتين د جتا  الميموعتة التير بيت

 دو تتق طر قتتة التتتعلم التعتتاوند ود جتتا  الميموعتتة الاتتابطة التتتد د ستت  بالطر قتتة االعتياد تتة  تت

م  الباحثة جملتة متن التوصتيا  والمقترحتا  ق االختبا  ألتحصيلد  لصالح الميموعة التير بية وق  

منها استخ ام ه   الطر قة  د ت     التا  خ و تح دو ا  ت   بية للم  سين والم  سا  حتول كيفيتة 

استتتخ ام وتطبيتتق الطرائتتق الح  ثتتة  تتد التتت     وإجتترا  د استتة مقا نتتة بتتين طر قتتة التتتعلم التعتتاوند 

 .وطرائق تعليمية أخر 
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 الفصل األول                                                          

 أهمية البحث والحاجة إليه:

كبيترا  تد الوقت  الحاضتر لمتا  شته   العتالم متن تحتوال  ستر عة لق  أصتبح االهتمتام بتالمواد االجتماعيتة 

لين  لتتي   تتد األجيتتال الحاليتتة  تتد المتت ا س ليصتتبحوا أعاتتا  صتتالحين و تتاع أ كتتا تقتاتتد تغيتترا   تتد 

 (. (Nestah:1965:p20  ميتمعهم الحالد  حس   بل و د الميتمع المتغير بصو ب مستمرب

ج  ت ب  تد تت     التتا  خ  وأستالي استا  علميتة تلقتد الاتو  علتف تقت  م طرائتق د  إلتفبرز  الحاجة 

تياهتاتهم . و تد ل محل الطرائق واألسالي  التقلي  ة  التد أصبح  عاجنب عن تلبية حاجا  الطلبتة والتح

مرحلة مبكرب من القرا العشر ن ب ا االهتمتام بطرائتق التت      بتالتعر ف عتن استتراتيييا   تد التعلتيم 

ولما كان  طرائق الت     هد العنصتر الفعتال  (19و ص1991و) القال  (22وص 1992ووالتعلم ) با ر

بتتة مشتتا كة  عالتتة  تتد التت  س وجعلتت   تتد نيتتاع العمليتتة التعليميتتة و والستتيما تلتتك التتتد تؤكتت  مشتتا كة الطل

عنصرا ا يابيا  مشا كاو  ق  نتاد  المربتوا باستتخ ام طرائتق واستتراتيييا   تعطتد الطالت   أو الطالبتة  

ومتن  (11وص1992) ستن  ور ثتر ومثل ه ا الت و   ومتن هت   الطرائتق واالستتراتيييا  التتعلم التعتاوند

و  اإلحتت ا  نوالعبتتر متتعلتتيم وهتتد استتتخالص المتتواع  متتن الت بتغتتابالم األهتت ااختتالل جلتتك  مكتتن تحقيتتق 

والتفاعل بين المعلم وطالب  و ولما كان  االستراتيييا  التد تستتخ م  األلفةتخلق نوعا من  أنها اال عن 

 أمتراالستتراتيييا   هت  الطلبة   تاا البحتل  تد مثتل  تحصيل د ت     التا  خ من العوامل المؤثرب  د 

 إلتفهت ا بت و    مكننتا متن الوصتول    التحصتيلر تة اثتر بعتا  المتغيترا   تد  ستاع  علتف مع ألن مهم 

متن ختالل  بعا الحلول لمشكلة  عاند منها المعلموا وهد مشكلة  ضتعف الطالبتا  بمتادب التتا  خ وجلتك

 (19و ص1922ن ا ا  المي انية له   الم ا س . )   اا و ال

 هدف البحث:

 

ستخدام طريقة التعلم التعاوني في تحصيل طالبات الصف اثر ا ه ا البحل الحالد إلف معر ة )

 (الرابع اإلعدادي في مادة التاريخ

 

 لتحقيق ه ا البحل وضع  الباحثة الفرضية الصفر ة فرضية البحث:

 

( بري  تحصريل طالبرات الصرف الرابرع 1011التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللرة   -

يخ علر  وفرط طريقرة المنتمرات المتقدمرة  واللرواتي يدرسر  التراريخ اإلعدادي اللواتي يدرس  الترار

 بالطريقة االعتيادية 

 

  حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي عل :

 م  سة المسرب للبنا   د مركن قاا  بعقوبة / التحر ر -1

  2112/2112الفصل ال  اسد األول للسنة ل  اسية  -2

والفصتتل األول والثتتاند متتن البتتاب الثالتتل   الثالثتتة متتن البتتاب األول والبتتاب الثتتاندالفصتتول  -0

والفصل األول والثتاند والثالتل والرابتع متن الفصتل الرابتع والفصتل األول والثتاند متن البتاب 

الحاتا ب العربيتة  من كتاب التا  خالخام  والفصل األول والثاند والثالل من الباب السادس 

 اإلع اديالمقر  د است  للصف الرابع  اإلسالمية 
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 يد المصطلحات:تحد

 

 : التعلم التعاوني

 

بأن )) إ يتاد هيكليتة  تنظيميتة لعمتل  ميموعتة متن الطلبتة بحيتل   تنغم   1999عر   الحيلةو -

كل أعاا  الميموعة  د التعلم علف و تق ادوا   واضتحة ومحت دب متع التأكيت   أا كتل عاتو 

 (  029و ص1999 د الميموعة  تعلم المادب التعليمية (( ) الحيلة و 

 

 

 عمتل   يتت  الطلبتة  تد ميموعتتا  صتغيرب داختل غر تتة  أستلوب بانتت ))2112عر ت  القبتيال  و -

ضتعيف(  تعتاوا طلبت  -متوستط –الصف تام كل منها مختلف المستتو ا  التحصتيلية) عتالد 

 (( الواح ب  د تحقيق ه ا أو أه اا مختلفة  لن ادب تعلمهتمو وتعلتيم بعاتهم بعاتا الميموعة

 (122وص2112) القبيال و 

-  

     التعريف اإلجرائي للتعلم التعاوني:

( أعاا  و يهتا  تتاع لهتم  رصتة 2ميموعا  صغيرب  تراوع ع د إ رادها ) إلفطر قة  تم  يها تقسيم 

 .التفكير والمناوجة والمشا كة اليماعية و لتحقيق أه اا سلوكية مح دب  د كل د س 

 

 التحصيل:

 

الطال  من األه اا التعليمية نتيية د است   م   ما تحقق ل  بأن  ))  1992يرواعر   الخ -

 ( 91و ص1992يرو ا) الخ لموضوا من الموضوعا  ال  اسية((

 

 

بأن )) جلك المستو  ال ي وصل إلي  الطال    د تحصيل   2111عر   احم  صيامو  -

 (122و ص2111ال  اسد(() احم  و 

 

 

 التعريف اإلجرائي للتحصيل:

 

لرابع اإلع ادي  د د وس التا  خ والمق  ب ب  جاتهم التد ناتا ما تعلم  طالب الصف ا هو

  حصلوا عليها  د االختبا  ألتحصيلد المع  لغرض البحل.
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 الفصل الثاني

 

 خصائص التعلم التعاوني:

 

 ( كاألتد:91و ص2119كما لخصها ) الخطي و من أهم خصائص التعلم التعاوند 

 

علتتف إ تتراد الميموعتتة  يعتمتت  كتتل  تترد  تتد وجتتود هتت ا مشتتترم للميموعتتة وتوز تتع المهتتام  -1

الميموعة علف نفس  وعلف إ راد الميموعة لتحقيق اله ا المطلوب  ال نياع آلي  ترد إال إجا 

 نيحوا جميعا .

 التنا    د التعليم التعاوند  كوا بين الميموعا  . -2

والعمتتل  تنميتتة الثقتتة بتتالنف  وتحمتتل المستتئولية والستتما  القياد تتة وتطتتو ر مهتتا ا  التواصتتل -0

 ضمن الفر ق والرغبة  د التعاوا

 تطو ر الح  بالمسئولية تيا  ال ا  وتيا  الميموعة . -2

تنمية التفكير الناق  والتقو م  ال اتد حيل  فسح الميال لإل راد بعين النق  ألدائهم  د كل مرحلتة  -2

 من مراحل  قبل إا  عاو  علف زمالئهم أو معلمهم .

يتت  للطلبتة نحتو التتعلم كمتا  فعتل دو هتم و و ت وم التتعلم  تد جهتن  ن   التعلم التعاوند متن دا ع -2

 المتعلم لم ب أطول.

 

 :يمميزات التعلم التعاون

 

  يما  لد: دو مكن إجمال ممينا  التعلم التعاون

 

 (11، ص2112  الطناوي،  ابالنسبة للطلبة كما لخصه -5

 

والقت  ب    ب اإلب اعيتة لت   الطلبتة ساع  علف  هم وإتقاا المفاهيم واألس  العامة و و نمتد القت -

 تد مواقتف ج  ت ب والقت  ب علتف حتل  ل   الطلبة والق  ب علف تطبيق ما تعلم  الطلبة اإلب اعية

المشكال  و ؤدي إلف تنا   الق  ب علف تقبل وجهتا  النظتر و وا تفتاا مستتو  اعتتناز الفترد 

 ب ات  وثقت  بنفس  وتنا   ح  الطالب لم  ستهم. 

ة للطلبة لكل من : المحاولة والخطئتا والتتعلم متن الخطئتا و وإلقتا  األستئلة والتعبيتر تتيح الفرص -

عتتن  أ تت  بحر تتة تامتتة دوا حتتر  و واإلجابتتة عتتن بعتتا التستتاعال  و وعتترض أ كتتا   عتتن 

 اآلخر ن. 

 

 (24،ص2113بالنسبة للمعلم كما لخصها   محمد،  -2

 

 معلوما  علف الطلبة. قلل من الق  ب النمنية التد  عرض  يها المعلم ال -

 ( طالبا داخل الفصل.21( أو )21( ميموعا  بال من )9( أو )9 مكن  من متابعة ) -
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  قلل م جه  المعلم  د متابعة وعال  الطال  الاعيف . -

 قلل بعا اإلعمال التحر ر ة للمعلم مثل ) التصحيح( الا ه   اإلعمال التحر ر ة تكوا  د  -

 بعا األحياا للميموعة ككل.

 

 

 ق تكوي  المجموعات التعاونية:طر

 

ميموعتة متن الطتالب  عملتوا معتا تع د  صو  التعليم التعاوند  د المواقف التعليمية والتتد تاتمن 

 د  ميموعتا  صتغيرب تاتم كتل منهتا عت دا  متن الطتالب المتعتاونين . وتتفتاو  وجهتا  النظتر  تد 

الطلبتة  أو التكتو ن المقصتود الت ي تكو ن الميموعا  بين التكو ن العشوائد أو التكتو ن حست   غبتة 

 راعد  ي  المعلم توازا الكفأ  و وتنوعها  د كل جماعة وه ا التوز ع األخير  مكتن إا  حقتق عائت ا 

تعليميتتا متوازنتتا علتتف مستتتو  قاعتتة ال  استتة كمتتا انتت   مكتتن إا  قلتتل تنتتا ر الكفتتأ    المتشتتابهة  تتد 

 الميموعة . الميموعة الواح ب األمر ال ي   عم  رص نياع عمل

( هد علف 22و ص2112متعاونة  كما لخصها ) ال    و وتوج  ثالثة أنواا لتقسيم الطلبة إلف ميموعا  

 النحو األتد :

وهد عبا ب عن ميموعا  مختلطة الق  ا  جا  م   واسع ولتكو ن  مجموعات مختلطة : -1

ال  جي ق  ب ميموعا  مختلطة  مكن إا تتامن ه   الميموعة طال  جي ق  ب مرتفعة  وط

 متوسطةو وطال  جي ق  ب منخفاة.

ميموعا  متيانسة و حيل تكوا هنام ميموعا   إلفتقسيم الطلبة   تم مجموعات متجانسة: -2

ة الق  ب طمتيانسة و حيل تكوا هنام ميموعا  عالية الق  ب من الطلبة وميموعا  متوس

 وميموعا  منخفاة الق  ب.

لبتتة إلتتف ميموعتتا  بنتتا  علتتف مستتتو  تحصتتيلهم الستتابق تقستتيم الط و يتت   تتتم هنررات تقسرريم أخررر:

تتكتوا الميموعتة  إاو تعاوا أعاتا  الميموعتة الواحت ب   تد انيتاز مهتام تعليمت  محت دب و مكتن 

 أعاتتا تغيتر بعتا  أو تتمتتكتوا عت ب مترا   أوو الفصتل ال  استد الواحت  مترب واحت ب  تد العتام 

 الميموعة بع  االنتها  من كل وح ب تعليمية

 

تم تقسيم وتوز ع الطالب علف الميموعا  بنا  علف توز ع بطاقتا  صتغيرب تحمتل أ قامتا أو   -0

 يلستوا معتا كميموعتة ومتن  2 -1 موزا علف الطلبة ثم   ا المعلم الطلبة ال  ن  أخت وا أ قامتا 

  يلسوا كيماعة و وهك ا  11 -2

 

 الدراسات السابقة:

 

 (2113دراسة الجاف  -

 

فري تحصريل طلبرة المرحلرة المتوسرطة  يعرفرة اثرر اسرتخدام الرتعلم التعراونهدفت هذه الدراسة إلر  م

( طالبا من طالب الصف الثاند المتوستط 92أو ال  اسة من )تكون  عينة البحل وتفكيرهم الرياضي 

 ها الميموعتة التير بيتة األولتف حتا د إح   م ا س بغ اد اختا  الباحل  من  شعبتين عشوائيا مثلت  
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 ا تتم ت   ستهم متادب الر اضتيا  بطر قتة التتعلم التعتاوند و ومثلت  الميوعتة األختر طالبت (01بواقع )

( طالبا تم ت   سهم المادب نفسها علف و ق الطر قة االعتياد ة و كو ئت  02الميموعة الاابطة بواقع )

 بعت  الميموعتين  د ع د من المتغيترا  منهتا ) العمتر النمنتد باألشتهر و التحصتيل الستابقو الت كا ( 

للمقا نتتة بتتين المتوستتطا   T.testتطبيتتق االختبتتا  ومعاليتتة البيانتتا  اإلحصتتائية باستتتخ ام االختبتتا 

أسفر  ال  اسة عن وجتود  ترق جو داللتة إحصتائية  تد اختبتا  التحصتيل واختبتا  التفكيتر الر اضتد 

 (0-1و ص2112ولصالح الميموعة التير بية ) الياا و 

 

 الفصل الثالث                                      

 

التتد اتبعت  لتحقيتق أهت اا البحتل وهتد التصتميم التير بتد وميتمتتع   تنتاول هت ا الفصتل اإلجترا ا 

 . البحل وعينت  وأدات  التد استخ م   د جمع البيانا  والوسائل اإلحصائية المستخ مة

 

 أوال: التصميم التجريبي:

 

ئد وجا االختبا  ألبع ي للتحصيل لمالئمت  مع اختا   الباحثة التصميم التير بد جا الابط الين

 د طر ق الباحل عن   األولفاختيا  التصميم التير بد المناس  هو الخطوب  إا إجظروا التيربة 

 ( وكما مبين  د المخطط:221و ص1992تيربة علمية) عودبو  إجرا 

  

 (1مخطط  قم ) 

 التصميم التير بد 

 لتابعالمتغير ا المتغير المستقل الميموعة

 التحصيل التعلم التعاوند التير بية

 الطر قة االعتياد ة الاابطة

 

 ثانيا : مجتمع البحث وعينته

 

التحر تر قصت  ا متن بتين المت ا س التابعتة  –اختا   الباحثة ثانو ة المسرب للبنا   د بعقوبتة المركتن 

 لم  ر ة العامة لتربية د الف لتطبيق التيربة وجلك لألسباب التالية:

 إا طالبا  عينة البحل من بيئة متقا بة اجتماعيا واقتصاد ا وثقا يا  -1

 قرب وسهولة الوصول إليها مما  و ر استثما  الوق  واليه   -2

  إب ا  إدا ب الم  سة كا ة المساع ا  للباحثة  د إجرا  تيربة البحل  -0

مثتتل الميموعتتة وتحتتتوي هتت   الم  ستتة شتتعبتين متتن الصتتف الرابتتع اإلعتت ادي واختيتتر  شتتعبة) ا (لت

إ تتتراد عينتتتة البحتتتل  دالستتتح  العشتتتوائد وشتتتعبة )ب ( الميموعتتتة الاتتتابطة عتتت  ةالتير بيتتتة بطر قتتت

( 02( طالبتتة  تتد الميموعتتة التير بيتتة و )01( طالبتتة بواقتتع )22للميمتتوعتين التير بيتتة والاتتابطة )

( 2  بواقتتع )طالبتتة  تتد الميموعتتة  تتد الميموعتتة الاتتابطة و قتت  استتتبع   الباحثتتة الطالبتتا  الراستتبا

( طالبة متن الميموعتة الاتابطة  وبت لك أصتبح عت د عينتة البحتل 2طالبة من الميموعة التير بية و)

( طالبتتتة وقتتت  أبقتتت  الباحثتتتة الطالبتتتا  المستتتتبع ا   تتتد الصتتتف حفاظتتتا علتتتف النظتتتام الم  ستتتد 22)
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ن الموضتوعا  التتد من النتائا النهائية لالختبا  العتقاد الباحثة إا ل  هن خبرب ستابقة عت نواستبعاده

كما هو موضح  د اليت ول  ت  س علف م   وق  التيربة وق  تؤثر ه   الخبرب علف دقة نتائا البحل

(1) 

 

 (5جدول  

 يوضح توزيع طالبات العينة عل  مجموعتي البحث

 

 لالعدد قب المجموعة الشعبة

 االستبعاد

العدد بعد  المستبعدون

 االستبعاد

 41 1 41 لتير بيةا ا

 02 2 02 الاابطة ب

 22  22 الميموا

 

 

متغير ن ) العمر باألشهر و التحصيل السابق  م تكا ؤ الميموعتين  دت ثالثا: تكافؤ المجموعتي  :

 :النمند بمادب التا  خ( . و وضح الي ول أدنا  ما  تعلق بمتغير العمر

 

 ( 2جدول رقم   

مة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباي  والقي

 عينة البحث في متغير العمر الزمني

 
المتوسط  الع د الميموعة

 الحسابد 

االنحراا 

 المعيا ي

د جة  القيمة التائية

 الحر ة

 21 ةالي  ولي المحسوبة 1.21 12.00 01 التير بية

 2.11 1.00 1.20 12.29 02 الاابطة

 

 

 

 

( للمصتتفو ا  المتتابعتتة الملتتوا (raven قتت  طبقتت  الباحثتتة اختبتتا   أ تتن  التت كا بمتغيتتر متتا  تعلتتق  أمتتا

لمالئمت  للبيئة العراقية وتصف ب  جتة متن الصت ق والثبتا  وصتالحيت  للفئتا  العمر تة لعينتة البحتل 

والتتتتد صتتتمم  لقيتتتاس القابليتتتة العقليتتتة والمتميتتتنب بتنا تتت  صتتتعوبتها تتتت   ييا )  ختتتري ورختتتروا 

 (  وضح ما تعلق بمتغير ال كا 2الي ول أدنا   قم)و (01-21وص1990و
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 ( 4جدول رقم   

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباي  والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي 

 الذكاءعينة البحث في متغير 

 
المتوسط  الع د الميموعة

 الحسابد 

االنحراا 

 المعيا ي

د جة  القيمة التائية

 ر ةالح

 21 ةالي  ولي المحسوبة 1.92 19.20 01 التير بية

 2.11 1.122 2.12 19.21 02 الاابطة

 

 (2و د ما  تعلق بمتغير التحصيل السابق  د مادب التا  خ  يوضح  الي ول  قم )

 

 (3جدول رقم  

جموعتي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباي  والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لم

 التحصيل السابط في مادة التاريخعينة البحث في متغير 

 
المتوسط  الع د الميموعة

 الحسابد 

االنحراا 

 المعيا ي

د جة  القيمة التائية

 الحر ة

 21 ةالي  ولي المحسوبة 0.22 12.01 01 التير بية

 2.11 1.92 0.92 12.21 02 الاابطة

 

تغيرا  الثالثة التد ق  تؤثر  د نتائا تيربة البحل الحالد وبه ا  اا الميموعتين متكا ئتاا  د الم

 وق  قام  الباحثة بابط المتغيرا  ال خيلة المتعلقة بسير التيربة.

 

 رابعا : أداة البحث:

 

و لقياس التحصيل ال  اسد إل راد العينتة   تطل  البحل الحالد إع اد اختبا ا تحصيليا  د مادب التا  خ

 نتحصتيليا اعتمتادا علتف اإلغتراض الستلوكية ومحتتو  المتادب ال  استية والتنم أع   الباحثتة اختبتا ا

 المستغرق   د ت   سها  وق  قاس االختبا  المستو ا  الثالثة  د الميال المعر د لتصنيف بلوم

 (Bloom وهد ت كر واستيعاب وتطبيق و وعم   الباحثة )تكوا  قرا  االختبا  موضتوعية متن  إا

تتصف بالشمول وتتمتع ب  جتة عاليتة متن الصت ق والثبتا   ألنهاب ائل  بأ بعةتع د نوا االختيا  من م

بأ بعتة بت ائل تمثتل (  قترب 21وقت  بلتغ عت د  قترا  االختبتا  ألتحصتيلد )واالتحاد  د وق  التصحيح 

 أح اها اإلجابة الصحيحة  .

 

 خامسا : تطبيط التجربة:

 

 1/11/2112 طالبتة متن 01البحتل البتالغ عت دهم  ينتةتم اجر  التطبيق النهائد لالختبا  علف إ راد ع

 وق  قام  الباحثة بتطبيق االختبا  علف طالبا  العينة1/12/2112إلف  
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 :سادسا الوسائل اإلحصائية 

 

 استخ م  الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية:

 

 الوسط الحسابد  -

 االنحراا المعيا ي  -

 لعينتين مستقلتينT.testاختبا   -

 لعينة واح بT.testاختبا  -

 

 

 الفصل الرابع

 

 

عرضا للنتتائا التتد توصتل  إليهتا الباحثتة وتفستيرها  تد ضتو  أهت اا البحتل   تامن ه ا الفصل 

  ومن ثم تق  م التوصيا  الالزمة  د ضو  النتائا

 

 عرض النتائج وتفسيرها

 

 التحصيل رعرض النتائج وتفسيرها الختبا -

 :عرض النتائج -

 ق  تم إ ياد المتوسط الحسابد واالنحراا المعيا ي والتبا ن  ية الصفر ةللتحقق من صحة الفرض 

والقيمة التائية المحسوبة والي ولية ل  جا  طالبا  الميموعة التير بية والاابطة   د االختبا  

  (2ألتحصيلد وكما  د  الي ول )

 (1جدول  

المحسوبة والجدولية لدرجات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباي  والقيمة التائية

 مجموعتي طالبات المجموعتي  التجريبية والضابطة في االختبار ألتحصيلي

 
المتوسط  الع د الميموعة

 الحسابد 

االنحراا 

 المعيا ي

ال اللة عن   القيمة التائية

 1.12مستو 

دالة لصالح  ةالي  ولي المحسوبة 2.10 12.22 01 التير بية

الميموعة 

 التير بية
 2.11 2.112 2.91 12.19 02 الاابطة

 

( وهتتد اكبتتر متتن القيمتتة الي وليتتة 2.112التائيتتة المحستتوبة هتتد) ةمتتن اليتت ول أعتتال  إا القيمتت  تاتتح

( وبهت ا تتر ا الفرضتية الصتفر ة التتد تتنص 21)( عنت  مستتو  داللتة ود جتة حر تة 2.11البالغة)

وستط د جتا  طالبتا  اللتواتد    ستن ( بتين مت1.12ال وج   روق جا  داللة احصائيةعن  مستتو  )

التا  خ علف و ق طر قة التعلم التعاوند واللواتد    سن التا  خ بالطر قة االعتياد ة وه ا  عند تفتوق 

 .الميموعة التير بية التد د س  علف و ق طر قة التعلم التعاوند  د اختبا  التحصيل
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 : تفسير النتائج -

با  ألتحصيلد تفوق الميموعة التير بيتة  التتد د ست  علتف من العرض السابق لنتائا االخت  تبين

علف الميموعة الاتابطة  التتد د ست  علتف و تق الطر قتة االعتياد تة  دو ق طر قة التعلم التعاون

   وق   عود السب   د جلك إلف ما  أتد:

 

ما إا طر قتة التتعلم التعتاوند تن ت  متن  وع البهيتتة والحيو تة والحمتاس وتثيتر ال ا عيتة و الستتي -1

 –حتوا   –عن ما  تفاعل إ راد الميموعة مع بعاهم البعا وشيوا المسئولية اليماعية تآز  

 مناقشة ألدا  المهمة المطلوبة.

إا ه   الطر قة تتيح الفرصة للطالبا   د التعبير عن  أ هتن أكثتر ممتا هتو عليت   تد الطر قتة  -2

   وبالتالد ز ادب تحصيلهن.االعتياد ةو وه ا  ؤدي إلف استبقا  المعلومة  د جهن الطالبا

 إا طرع اآل ا  المختلفة بين الطالبا   ن   من ق  تهم علف  هم المادب بصو ب جي ب -0

كتتتاا لتقستتتيم الطالبتتتا  علتتتف ميموعتتتا  صتتتغيرب أهميتتتة متتتن ختتتالل تبتتتادل وجهتتتا  النظتتتر  -2

وتصتتو اتهن الستتابقة واالستتتتفادب متتن مميتتتنا  الموقتتف التعليمتتد وإجتتترا  عمليتتة المشتتتا كة 

 ية بالتالد انعك  علف توظيف المعلوما  مما كاا ل  األثر  د ز ادب التحصيل.اليماع

إا مميتتنا ) طر تتق التتتعلم التعتتاوند( وخطواتهتتا والتحتتو را   تتد الموقتتف التعليمتتد  وتقستتيم  -2

الطالبا  إلف ميموعا  تعاونية جعل من الطالبتا  إا  كتوا محتو  العمليتة التعليميتة التعليمتة 

تد د س  علف و ق الطر قة االعتياد ة التد تتصتف بالرقابتة والتلقتين علف عك  الميموعة ال

   ا كة  علية  د المواقف التعليميةالسلبد دوا مش

 

 الفصل الخامس                                               

 :تاالستنتاجا

 

 البحث الحالي استنتجت الباحثة ما يأتي: جفي ضوء نتائ

اوند  د   ع مستو  التحصيل ل   طالبتا  الصتف الرابتع اإلعت ادي  تد اثر طر قة التعلم التع -

 .مادب التا  خ مقا نة بالطر قة االعتياد ة  لتد ته ا إلف الحف  واالستظها  المعلوما 

 التوصيات:

 تد   تع مستتو   استخ م طر قة التعلم التعاوند  د ت     مادب التا  خ للصف الرابع العتام اثتر -

 ل  هن التحصيل ال  اسد

 تح دو ا  ت   بية لم  سد وم  سا  حول كيفية استخ ام وتطبيتق نمتاج  ح  ثتة ومتن ضتمنها  -

 طر قة التعلم التعاوند

 المقترحات:
 إجرا  د اسة مماثلة لل  اسة الحالية  د مواد د اسية أخر  -

 إجرا  د اسة مقا نة بين طر قة التعلم التعاوند وطرائق تعليمية أخر  -

 اثلة لل  اسة الحالية علف طلبة أو طالبا   د م ا س أخر إجرا  د اسة مم -
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 المصادر

 

 

(  قتترا  التفكيتتر والتت كا  والتحصتتيل ال  استتد  تتد مرحلتتة التعلتتيم 2111عبادب صتتيام )احمتت و -1

 اإلع ادي و مركن الكتاب للنشر و القاهرب

 إستراتييية الت    -(االستقصا   د ال  اسا  االجتماعية1992و جا ي مو )با ر -2

 

ا دا  المستتتيرب 1نظر تتتة ومما ستتتة و ط –التصتتتميم التعليمتتتد  (1999  دالحيلتتتةو محمتتت  محمتتتو -4

 للطباعة والنشرو عماا و األ دا

و جامعتتة 1أستتالي  تتت     العلتتوم و كليتتة العلتتوم التربو تتةو ط (2112 اجتتد عيستتف)،  القبتتيال  -3

 اإلسرا  و عماا 

و ا ت   ستتها والتفكيتتر الر اضتتد ( الر اضتتيا  الم  ستتية مناهيهتت2119الخطيتت و خالتت  محمتت  ) -1

 و عماا والميتمع العربد 1ط

 التربو تتة  تتد البحتتو  أستتالي  التعلتتيم والتتتعلم وتطبيقاتهتتا (2112) الطنتتاويو عفتت  مصتتطفف -6

 القاهربو مكتبة االنيلو المصر ة،

و مكتبتة أبابيتل و 1تت     العلتوم  تد مراحتل التعلتيم العتام و ط (1992خاتير ستعود)الخايرو  -2

 العربية المتح ب اإلما ا  

 و دمشقو جامعة دمشق1وطأصول الت     (1991القالو  خر ال  ن )  -9

و القتاهربو عتالم الكتت  والنشتر  1علم نف  التتعلم التعتاوندو ط (2112ال    و محم  مصطفف ) -9

 والتوز ع

( اثر استخ ام التعلم التعاوند والتنا   اليماعد  تد تحصتيل طلبتة 2112اليااومؤ   محم  ) -11

ة المتوسطة  وتفكيرهم الر اضد و  سالة ماجستير غير منشو ب و كليتة التربيتة األساستية المرحل

 و اليامعة المستنصر ةو بغ اد

( االستتتيواب اإلبتت اعد وأستتالي  اإلصتتغا  المتحستت و 1992) ستتن   وبتتر  و ور ثتتر كتتا ن -11

 و مطبعة جامعة الموصل2ترجمة  ععا عب  الرزاق العاند و ط

 ( الناها ال  اسية و القاهربو عالم الكت  1922  اا و  كري حسن) -12

 و مطابع الكتاب الم  سد1( القياس والتقو م و ط1992عودبو احم  سليماا) -10

و القتاهرب و عتالم 1اتياهتا  ح  ثتة  تد تربو تا  الر اضتيا  وط (2112محم و م  ح  حستن) -12

 الكت  

 

15- Nestah,K.socIaI studies in the school.3
rd

(ed) New York oxford university 

1965                                                                                                                    
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 (5ملحط رقم  

  

 االختبار ألتحصيلي

 

خ (  قتترب اختبا  تت  تمثتتل المتتادب ال  استتية متتن كتتتاب تتتا  21 يمتتا  لتتد ميموعتتة متتن األستتئلة تاتتم )

 .الحاا ب العربية اإلسالمية للصف الرابع اإلع ادي 

 

 دولة معين  د اليمن عاصمتها هد -1

 حارمو  -قرنا                                        ب -ا

 قر ش -سبأ                                         د - 

 

   اسم مكة المكرمة ق  ا تبط بالق سية وعر   بأسما  متع دب منها -2

 خناعة      -البي  العتيق                            ب -ا

  الحنيفية -البطاع                                   د -  

 

 أول من اتخ  مقام   د مكة المكرمة و  ع قواع  البي  ومركن  حا الناس إلي  -4 

 السالم موسف علي -ب                      إبراهيم الخليل علي  السالم -ا 

 عيسف علي  السالم - وسف علي  السالم                                د - 

 

 تو د الرسول الكر م محم  صلف هللا علي  وسلم عام -2

 هـ    12 -هـ                                   ب11 -ا

 هـ21 -هـ                                    د12 -     

 

 الكر م محم  صلف هللا علي  وسلم تولف الخال ة من بع    بع  و اب الرسول -2 

 

 عمر بن الخطاب  ضد هللا عن  -أبو بكر الص  ق  ضد هللا عن                  ب -ا 

 علد بن أبد طال   ضد هللا عن  -عثماا بن عفاا  ضد هللا عن                    د - 

 

 للخال ة عام م(بو ع اإلمام علد بن أبد طال  ) علي  السال -2

 هـ12 -هـ                                               ب02 -ا

 هـ19 -هـ                                             د22 - 

 

 السالجقة هم من القبائل  -2

 

 القبائل البو هية -القبائل التركية                                      ب -ا

 القبائل العباسية -فا سية                                  دالقبائل ال - 



 12 

 

 أخر الخلفا  العباسين ال ي قتل علف    المغول هو  -9

 الناصر ل  ن هللا -المستعصم باهلل                                ب -ا

 المسترش  باهلل   -الظاهر بأمر هللا                              د - 

 

 ل قاضد عين  الخليفة عمر بن الخطاب  ضد هللا عن  علف الكو ة هو أو -9

 

 قي  بن أبد العاص -سلماا بن  بيعة الباهلد                    ب -ا

 أبا هر رب -أبو ال  دا                                   د - 

 

 (  د معركةنطينينالبينعلف الروم )  اإا  نتصروهـ استطاا العرب المسلمين 02 د سنة  -11

  

 اإلسكن   ة -جا  السوا ي                                 ب -ا

 األسوا      -األبرا                                         د - 

 

 وعمر بن الخطاب )  ضد ال  عن ( لتحر ر البصرب هالخليفة  أ سل الوالد ال ي  -11

 

 سع  بن أبد وقاص -ب                 عتبة بن غنواا                  -ا

 الظاهر بأمر هللا -د           معاج بن أبد جبل                      - 

 

 بغ اد م  نة السالم وعاصمة الخال ة العباسية أسسها الخليفة  -12

  

 أبو العباس السفاع -أبو جعفر المنصو                          ب -ا

 سلماا بن أبد  بيعة الباهلد -د                        قي  بن أبد العاص  - 

 

 بناها المعتصم باهلل هد  دمن القصو  الت -10

 القصر الها وند -قصر اليص                                  ب -ا

 قصر اليعفري -قصر المعشوق                              د - 

 

   السقالطوا هو المركن الصناعد ال ي اشتهر بإنتا -12

 

 مركن الكو ة -مركن بغ اد                                    ب -ا

 مركن الحيرب -د                                   مركن سامرا - 
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 أول قاضد تقل  منص  قاضد القااب  د العه  العباسد من قبل الرشي  هو  -12

 

 كع  بن سو  -ب           أبو  وسف                          -ا

 أبو ال  دا  -العاص                       د أبدقي  بن  - 

 

 الشخص ال ي عين  الرسول محم  صلف هللا علي  وسلم علف سوق مكة المكرمة لمراقبتها هو -12

 

 علد بن أبد طال   -سع  بن سعي                                 ب -ا

 اليعقوبد -د                            المقت   باهلل       - 

 

 أس  نظام الشرطة وعر   وظيفة ) صاح  الشرطة(  د عه  اإلمام  -12

 

 أبو بكر الص  ق  ضد هللا عن   -علد بن أبد طال   ضد هللا عن                           ب -ا

 ا بن عفاا  ضد هللا عن عثما -عمر بن الخطاب  ضد هللا عن                            د - 

 

 إا الخليفة عثماا سمح لمعاو ة  د القيام بحملة علف جن رب قبرص سنة  -19

 

 هـ 01 -هـ                                                               ب29 -ا

 هـ22 -هـ                                                              د02 - 

 

 ول خليفة عباسد استطاا إحيا  مي  الخال ة العباسية هوأ -19

 

 المستعصم -المهت ي                                                           ب -ا

 اليعقوبد -المقت                                                             د - 

 

 لسالم د أي معركة قتل اإلمام الحسين علي  ا -21

 

 معركة اليرموم -معركة ألطف                                                  ب -ا

 معركة اح    -د     معركة الخن ق                                            - 


