
   ملخص البحث:  

هدفت الدراسة الى التعرف على اثر استخدام استراتٌجٌة الهضبة فً تحصٌل طالبات الصف 

الثانً متوسط فً مادة التارٌخ العربً االسالمً ومن اجل التحقٌق هدف البحث اختارت الباحثة 

للصف الثانً متوسطة الفراقد للبنات التابعة لمدٌرٌة تربٌة دٌالى والتً تحتوي على شعبتٌن 

( طالبة  درست طالبات المجموعة التجرٌبٌة على 6>المتوسط اذ بلغ عدد طالبات المجموعتٌن )

وفق استراتٌجٌة الهضبة بٌنما درست طالبات المجموعة الظابطة على وفق الطرٌقة التقلٌدٌة 

 المتبعة فً تدرٌس مادة التارٌخ العربً االسالمً .

موعتٌن احصائٌا بالعمر الزمنً محسوبا باالشهر ودرجات العام كافات الباحثة بٌن طالبات المج

 ثة اختبارا تحصٌلٌا من نوع االختٌاريالسابق لمادة التارٌخ وبعد انتاء التجربة اعدت الباح

( فقرة وبعد استخدام االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن عند مستوى 6:ومكون من ) المتعدد

 ة التجرٌبٌة على طالبات المجموعة الظابطة.( ظهر تفوق طالبات المجموع ;،6)

ثم اوصت الباحثة باعتماد التدرٌس على وفق استراتٌجٌة الهضبة فً مادة التارٌخ العربً 

                           االسالمً ولطالبات الصف الثانً المتوسط.

 

 

 الفصل االول               

 

 مشكلة البحث:

ذي نعٌش فٌة ذلك التقدم المنقطع النظٌر الناجم عن االنفجار من ممٌزات عصرنا ال        

اذ المعرفً والتكنولوجً الهائل الذي اضفى على الحضارة االنسانٌة المعاصرة السمة العلمٌة 

ٌتفاعل االمل والطموح فٌها من اجل مواجهة التحدٌات المتعددة التً ترافق هذة الحضارة 

 (. ;8،ص:866) غزوان ،      ومستقبلها .                      

وان سوء اختٌار طرٌقة التدرٌس لدى طلبة الدارسٌن مادة التارٌخ العربً االسالمً       

فالطرائق التقلٌدٌة تودي الى تحوٌل الطلبة الى الة حفظ الحقائق والمعلومات من دون تعمق 

 (.8،ص 8662الكنانً ،  وتفكٌر مما ٌودي الى سلبٌة اثر المتعلم فً العملٌة التعلٌمٌة.   )

تظهرلنا اهمٌة التارٌخ من حٌث المواد االجتماٌة من خالل االهداف التربوٌة التً تسعى الى    

السٌما المرحلة المتوسطة ولعل فً مقدمتها االهداف التً تحقٌقها من المراحل التعلٌمٌة المختلفة 

ٌن وعدم التركٌز على ذاتهم وان الى تعوٌد الطلبة على ان الحٌاة تتطلب مراعاة مصالح االخر

ٌكون تفكٌرهم قائما على االسالٌب المنطقٌة وان تكون مشاركتهم اٌجابٌة وبناة فً كل ماٌودي 

 (. 2>->>، ص 7992االمٌن واخرون ، 6الى تطوٌر المجتمع وتقدمة .       



ومع ماطراء  وعلى الرغم من الجهود الكبٌرة التً بذلتها هذة الموسسات التربوٌة والتعلٌمٌة

علٌها من تحوالت كمٌة نوعٌة فان منهاجها ونشاطاتها وطرائقها التدرٌسٌة ماتزال مناهجها 

واسالٌب تقوٌمها تعتمد اسالٌب تلقٌن المعلومات والحقائق للطلبة ولٌبقى المتعلم ٌمثل الدور 

وان ٌتقبل كل  السلبً فً العملٌة التعلٌمٌة مكتفٌا بتلقً ماٌفرض علٌة فً الكتب المقررة علٌة

 (.;6>، ص;866ماٌطرح فٌها من دون نقد او بحث.      ) العبٌدي ، 

وتغلب طرٌقة التدرٌس التلقٌنً على التعلٌم المدرسً وتكاد تلك الطرٌقة ان تكون الصفة   

الغالبة على اسلوب التدرٌس وعلى مستوى المدرسٌن والتً التسمح باالبداع والتجدٌد وٌمكن 

تستند الى المحاضرة والتلقٌن وفً سالٌب التقلٌدٌة التً ٌتبعها المدرسون والتً عزو ذلك الى اال

 (. 27،ص:799هذة الحالة تكون فرصة الطالب قلٌلة فً التعبٌر عن راٌة ) حوامدة ، 

ان التدرٌس بالطرٌقة تقوم على التعلم بالتلقً والتً تركز فٌها العملٌة التعلٌمٌة على المعلم 

الكتاب اكثر من الطالب وٌكون دورة سلبٌا قاصرا على كتابة ماٌراة على وٌقوم بعرض مادة 

 (. :9، ص7992السبورة من تدرٌبات ) ابوعمٌرة ،

كً تتحقق عملٌة التعلٌم اهدافها العامة لومن هذا المنطلق راى المهتمون بالتربٌة والتعلٌم ان 

ازل عن شً من طرق التدرٌس واهدافها العامة والخاصة فانة من المستحسن  ان ٌتن والخاصة 

التً تركز على الحفظ والتلقٌن لصالح طرق جدٌدة تركز على نشاط الطالب التقلٌدٌة خاصة 

 (>;،ص7997،  واٌجابٌته ومشاركته عن اشراف المعلم وتوجٌهه )جامل

وترى الباحثة ان اهمال او قلة استعمال المؤسسات التربوٌة لطرائق التدرٌس واستراتٌجات  

س الحدٌثة ادى الى تدنً التحصٌل الدراسً لدى الطالب .اذ اظهرت نتائج بعض التدرٌ

فً مجال تدرٌس مادة التارٌخ ان طرائق تدرٌسها السائد هً طرائق تقلٌدٌة غالبا الدراسات 

( ودراسة العبادي 8678ولٌست فعالة فً تحقٌق اهداف تدرٌس التارٌخ كدراسة العزاوي سنة )

لحاجة الى البحث عن افضل الطرائق التدرٌسٌة التً ٌمكن استخدامها ٌن ابت ان( ومن ه8678)

( ان تحقٌق ذلك ٌعتمد على 8669للعمل على تحقٌق اهداف تدرٌس التارٌخ وٌرى الحسناوي )

وجودتة فً الممارسات التً تتضمنها مجاالت عملٌة التدرٌس والمتمثلة فً  فعالٌة االستخدام 

حبة التً ٌجب ان تالئم مع النظرة التربوٌة واتجاهتها طرائق التدرٌس والنشاطات المصا

الحدٌثة فً رفع مستوى تحصٌل الطلبة وابعادهم عن الٌة الحفظ واالستظهار ونسبً الفهم اساسا 

فً واالستظهار ونسبً الفهم اساسا فً رفع مستوى تحصٌل الطلبة وابعادهم عن الٌة الحفظ 

 ( 8ص،8669عملٌة التعلم  .      ) الحسناوي ،

وترى الباحثة ان التارٌخ ٌواجة صعوبة فً اسلوب تدرٌسة من خالل الزٌارة االستطالعٌة التً 

قامت بها الباحثة لعدد من المدارس ولقائها مع عدد من المدرسات وسوالئها عن مستوى 

تحصٌل الطالبات ومصاحبتهن الى داخل غرفة الصف والتً عزت السبب الى الطرائق التقلٌدٌة 

ا بالباحثة الى تجرٌب استراتٌجٌة جدٌدة فً التدرٌس وهً استراتٌجٌة الهضبة فً مما حد

 محاولة لمعرفة مدى امكانٌة توظٌفها فً رفع مستوى تحصٌل الطالبات فً مادة التارٌخ .

 وٌمكن االجابة عن مشكلة البحث الحالً بالسوال االتً:



 الثانً المتوسط فً مادة  هل هناك اثر الستراتٌجٌة الهضبة فً تحصٌل طالبات الصف

 التارٌخ العربً االسالمً.

 اهمٌة البحث:

ان التربٌة من االمور االساسٌة فً حٌاة االمم والشعوب اذ لم سٌسبق للتربٌة تارٌخها الطوٌل 

ابراز وظٌفتها االجتماعٌة ووضوح دورها فً احداث التغٌرات الشاملة فً مجتمعاتها كما 

فصارت وسٌلة لصنع المواطن الجدٌد منخالل تنمٌة تفكٌرة ٌحصل لها فً القرن العشرٌن 

 (.88-87، ص >799ومهاراتة وخبراتة وقدراتة العقلٌة . ) الجبوري ، 

لقد تمٌز هذا العصر بالتطور المعلوماتً السرٌع لقد كان للتطور التكنلوجً الحظ االوفر بهذا 

التطور التقدم فالكم المعرفً متزاٌد ومتراكم فالتربٌة كغٌرها من اقسام العلوم تسارعت لمواكبة 

التكنلوجً والحضاري واتسمت العلم من مهدة لٌكون االرتباطوالتناغم بٌن علم التربٌة 

 احتضان االم التربٌة.والتكنلوجٌا وتوظٌفها بصورة فاعلة فً 

التربٌة عملٌة تهدف الى مساعدة الفرد على اكتساب  انماط السلوك المتوقع منة وممارستها فً 

مواقف الحٌاة المختلفة حتى ٌصبح قادرا على تحقٌق التكٌف االٌجابً المثمر مع نفسة ومع بٌئتة 

 8678بٌعٌة تكٌفا ٌعود علٌة وعلى مجتمعة بالفائدة ) العقون / االجتماعٌة والثقافٌة والط

 (. 79،ص

المنهج الدراسً مجرد مفردات ومفردات دراسٌة كما فً مفهومة القدٌم بل اصبح جمٌع 

النشاطات والفعالٌات التً ٌقوم بها الطلبة هو اٌضا جمع الخبرات التً ٌمر بها الطلبة تحت 

 (. >8، ص8666ٌلة ،اشراف المدرسة . ) مرعً ، الح

وتاخذ المواد االجتماعٌة مكانة مرموقة وسط المناهج الدراسٌة وقد زاد االهتمام بهذة المناهج 

فً التخطٌط والتصمٌم والبناء والتطوٌر وذلك الدراك الموسسات التربوٌة اهمٌة تلك المناهج 

 banks andمبرز) المبتكرة وٌذكر بانكس وافً بناء شخصٌة المتلقً المتكاملة والمنسجمة 

ambros  ان الهدف الذي تسعى العلوم االجتماعٌة الٌة و مساعدة الطلبة على اتخاذ القرارات )

 (.899، ص8666المنطقٌة وحل مشكالتهم الشخصٌة واالجتماعٌة ) حمٌدة ، 

وان التدرٌس المعاصر هو علم نطقً انتقائً متطور عملٌة تربوٌة هادفة وشاملة تاخذ كافة 

وٌتعاون من خاللها المدرس والطالب واالدارة المدرسٌة المكونة لعملٌتً التعلٌم والتعلم  العوامل

والغرف الصفٌة واالسرة والمجتمع وهذا ان التدرٌس عملٌة تفاعل اجتماعٌة وسٌلتها الفكر 

 (.77،ص8669والحواس والعاطفة .    ) كاتوت 

ها تسهم فً تنمٌة معلومات الطالب وان اهمٌة طرائق التدرٌس فً تدرٌس مادة التارٌخ كون

وتوجٌة نشاطهم واالشراف علٌهم من اجل تحقٌق التعلم المنشود ) اللقانً ، واخرون 

 (. ;88،ص7996،

 وقد شهد مجال تدرٌس التارٌخ تجدٌدا فً طرائقة واسالٌبة وتحدٌث وسائلة وادواتة ولقد



التارٌخ  ن واقع الخبرة عن ماهٌة انطلقت حركة التجدٌد من النظرة التً تبلورت عبر الزمن وم

 (. 2،ص7979.  ) الجبٌر،

 

 

 

 هدف البحث :

ٌهدف البحث الحالً الى تعرف ) اثر استخدام استراتٌجٌة تسلق الهضبة فً تحصٌل طالبات 

 الصف الثانً متوسط فً مادة التارٌخ العربً االسالمً (.

 ة : ولتحقٌق هدف البحث صاغت الباحثة الفرضٌة  الصفرٌة االتٌ

( بٌن متوسط درجات تحصٌل طالبات ;،6هناك فرق ذو داللة احصائٌة عند مستوى )

المجموعة التجرٌبٌة اللواتً ٌدرسن مادة التارٌخ العربً االسالمً على وقف استراتٌجٌة  

واتً ٌدرسن المادة نفسها الهضبة وبٌن متوسط درجات تحصٌل طالبات المجموعة الضابطة الل

 ٌة .بالطرٌقة االعتٌاد

 حدود البحث:

 تحدد البحث الحالً:

بعٌنة من طالبات الصف الثانً متوسط فً ثانوٌة االزدهار للبنات الواتً ٌدرسن مادة التارٌخ 

 العربً االسالمً .

 (. ;867 -:867الفصل الدراسً االول للعام الدراسً ) -8

 الثانً المتوسط.الفصل االول والثانً من كتاب التارٌخ العربً االسالمً للصف  -9

 تحدٌد المصطلحات:

 اوال/ االستراتٌجٌة .

( بانها خطط موجهة الداء المهمات بطرٌقة ناجحة اوانتاج   schvnk، 8666عرفتها ) -7

منظم لخفض مستوى التشتت بٌن المعرفة الحالٌة للفرد او االهداف التً ٌرغب فً 

 ( . schvnkk2000Lp113)تحقٌقها 

ها )) مجموعة االجراءات والوسائل التً ٌستخدمها المعلم ( بان 8669عرفها ) عطٌة   -8

لتمكٌن المتعلم من الخبرات التعلٌمٌة المخططة وتحقٌق االهداف التربوٌة ) 

 (. 9:7،ص 8669عطٌة،



وقد عرفتها الباحثة اجرائٌا // هً مجموعة  من االجراءات واالسالٌب والوسائل التقوٌمٌة 

طالبات المجموعة التجرٌبٌة لزٌادة تحصٌلهن فً مادة التً تستعملها الباحثة لتدرٌس 

 التارٌخ العربً االسالمً باستعمال استراتٌجٌة تسلق الهضبة.

 استراتٌجٌة الهضبة:

عرفها الزعبً / هً استراتٌجٌة التدرٌس التً تقوم على التفاعل االٌجابً بٌن المعلم 

تشاف نتٌجة مرورهم بمواقف والطلبة بحٌث تمكنهم من ممارسة عملٌات االستقصاء واالك

 .تعلٌمٌة فاعلة وتسٌر وفقا لمراحل متعددة

وعرفتها الباحثة اجرائٌا / هً هً استراتٌجٌة تقوم على التفاعل االٌجابً بٌن المعلم ) 

الباحثة( والطالبات نتٌجة مرورهم بموقف تعلٌمً من اجل قٌاس مستوى التحصٌل لدى 

 الطالبات .

 التحصٌل :

بانة مقدار ماٌحصل علٌة الطالب من معلومات او  8669اتة والنجار/عرفة كل من شح

معارف او مهارات معبر عنها بدرجات فً االختبار المعد بشكل ٌمكن معة قٌاس 

 (. 79،ص8669المستوٌات  المحدة  ) شحاتة والنجار ،

و انة  وعرفة عالم  هو االنجاز او كفاءة االداء فً مهارة معٌنة او مجموعة  من المعارف ا

المعرفة المكتسبة او المهارة النامٌة فً المجاالت الدراسٌة المختلفة تتمثل فً درجات 

 المدرس لطلبتة او كلٌهما.االختبار ات او العالمات التً ٌضعها 

 (.867،ص 8669) عالم ،                                   

ة البحث فً االختبار التحصٌلً فً وعرفتة الباحثة اجرائٌا : بانة مانحصل علٌة طالبات عٌن

مادة التارٌخ العربً االسالمً الذي اعدتة الباحثة لغرض هذاالبحث مقاسا بالدرجة التً 

 ٌحصلن فً هذا االختبار.

 

 الفصل الثانً                             

 جوانب نظرٌة ودراسات سابقة               

 اوال/ جوانب نظرٌة 

 االستراتٌجٌةمفهوم 

تعد كلمة االستراتٌجٌة من المفاهٌم التً تعنً بالدرجة االولى التوجة نحو العمل مع استخدام 

االسالٌب والوسائل العلمٌة لتحقٌق االهداف المرجوة من هذا العمل ) ابراهٌم 

 (. 9;7،ص>797،



ً ظهرت فً ان المتتبع للجذور التارٌخٌة لهذا المفهوم ٌدرك ان النظرٌات والنماذج الت

مجال علم النفس خاصة نظرٌات التعلم كانت روافد مهمة غذتة واسهمت فً بروزة وتحدٌد 

 (;:7،ص >866االبعاد .     ) الزعبً ،

 woodوقد ظهر مصطلح استراتٌجٌة تسلق الهضبة الول مرة فً دراسة لود براون 

brune  وروسrose  ( وكان هدفها التوصل الى دور المعلم ف>792عام ) جعل الطفل ً

تفوق قدراتة الفردٌة ) قطامً، او المتعلم المبتدى قادرا على حل المشكلة التً 

( وتعد هذة االستراتٌجٌة تطبٌقا لنظرٌة فٌٌجوتسكً عن التعلم االجتماعً  78،ص;866

ومفهومة عن منطقة النمو الوشٌك  هذا فً الوقت الذي ٌتزاٌد فٌة ومنذ ثمانٌنٌات االهتمام 

 الجتماعً فً تربوٌات الرٌاضٌات وخاصة افكار فٌجوتسكً ونظرٌاتة اق ابالنط

                                 (lermanK2001Kp 97 ) 

وبالرغم من رسوخ فكرة هذا المفهوم فً الدراسات النفسٌة والتربوٌة االن تشكلة بشكل 

 zimmerman and( على ٌد كل من زٌمرمان وشونك ،7979واضح كان عام )

schunk  ، ( كما ان االبحاث التً قام بها باندورا  8667) الكندري وعبد الرحٌم

bandura (797<  دورا بارزا كذلك فً التعلم القائم على االسئلة والمناقشة من خالل )

نظرٌتة عن التعلم المعرفً االجتماعً التً نتج عنها العدٌد من االفتراضات التً اعتمدت 

 (.8678الهضبة ) الفوزان،  تفسٌر نظرٌة استراتٌجٌة

وتاكٌد نظرٌة التعلم االجرائً على مفهوم الذاتً وقدرة المتعلم على التمٌز بٌن المعززات 

الوقتة والدائمة وذات االثر طوٌل المدى وتاكٌد اتجاة تكوٌن وتناول المعلومات على 

م والطلبة ) رشوان مفهومً المراقبة والتقوٌم الذاتً من خالل  االسئلة المتبادلة بٌن المعل

(  وقد اسهمت نظرٌة التعلم المعرفً االجتماعً اوالتعلم  المالحظة التً 9، ص>866،

( فً التعرف على عدد من العملٌات المحددة للتنظٌم bandura 1986قدمها باندورا )

 الذاتً كالفاعلٌة الذاتٌة والتحكم الذاتً  ، وتاثٌر النماذج االجتماعٌة واالهداف 

( واكدت اٌضا النظرٌة البنائٌة على دورالمهارات الذاتٌة فً تطوٌر  :866، ) قطامً

استراتٌجٌات التعلم واالداء واٌضا نظرٌة الجنتطلت على مبادى االغالف او التنظٌم 

واالستمرارٌة والتً توضح ان المتعلم  الٌتعلم المعلومات بصورة منفصلة ولكن بصورة 

 (  8669متكاملة ) رزق ،

ان ٌكونوا مستقلٌن فً عملٌة التعلم  وان وترى الباحثة انة من الضروري مساعدة الطلبة 

ٌفكروا بانفسهم لكً ٌتمكنون مواجهة التغٌر المعرفً الكبٌر الذي حصل وٌحصل هذا 

المباداة عندهم هً االسئلة  الصفٌة التً العصر ولعل اهم الوسائل الفعالة فً تنمٌة هذة 

مل المستمر مع الحٌاة االنٌة  والمستقبلٌة واكسابهم مهارات  تساعدهم تساعدهم  فً التعا

 على التكٌف للحٌاة القادمة بكل تقلبها وتجددها .

وتعد ذة االستراتٌجٌة احدى طرق االسئلة الصفٌة وهناك عدة طرح لطرح االسئلة الصفٌة 

 : ، ( والتً تتمثل7992حددها ) زٌتون، 



وهً تعد ذات قٌمة فً توسٌع دائرة مشاركة الطالب فً طرٌقة اعادة توجٌة السوال :  -7

 مناقشات الصف .

وقت االنتظار: وهو الوقت الذي ٌحتاجة الطالب للتامل فً االجابة والتفكٌر فً مدى  -8

نة ٌساعد على خفض احتماالت الفشل مع زٌادة الثقة فً صحتها وهومهم بالنسبة لهم ال

ٌكون الوقت  ا واني ٌجٌب عن السوال الذالنفس وقد ٌكون متخصصا للطالب االول 

االجمالً الذي ٌعطٌة المعلم  للطالب حتى ٌستجٌبوا لنفس السوال او قد ٌكون الوقت 

االجمالً الذي ٌنتظرة الطالب لمعرفة اجابات بعضهم البعض على نفس السوال 

 المطروح امامهم.

اثناء اجابتهم عن االستماع / وهنا ٌنبغً على المعلم ان ٌكون مستمعا جٌدا لطالبة  -9

 اسئلتة عندما ٌنهً الطالب ٌبدا توجٌة اسئلة جدٌدة او التعلٌق على اجابتهم.

التعزٌز/ وهو ماٌقوم بة المعلم من استحسان وثناء على التلمٌذ الذي ٌقوم باالجابة عن   -:

اسئلة المعلم وقد ٌكون التعزٌز معنوٌا او مادٌا والتعزٌز بعد عمال مهما فً زٌادة 

 ( ;:،ص7992مشاركة الطالب فً االنشطة الصفٌة. ) زٌتون،

هذة االستراتٌجٌة عند حل مشكلة ( ان المعلم ٌستطٌع استخدام 8679وٌرى الزعبً )

منهم لمساعدة زمٌلة  أيوٌكون التواصل مباشرا بٌن المعلم والطالب مع السماح بتدخل 

 تنفٌذها عملٌا كما ٌلً:اذا ما اخفق فً انجاز اٌة مهمة من مهمات التعلٌم  وٌمكن 

 ول الٌها.ٌحدد المعلم السوال المطلوب المناقشة حولة والذي ٌحقق االهداف المراد الوص

ٌعطً المعلم الطالب الذٌن تمكنو من حل السوال بشكل صحٌح  شفوٌا بعد انتهاء الوقت 

 المحدد  ٌحل احد الطلبة باشراف المعلم السوال على السبورة .

 ٌوجة المعلم السوال لطالب الصف باكملة من ٌحل السوال ؟

 حتى ٌتوقع كل الطالب ان  السوال موجة لة.

ب الذٌن ستوكل لهم مهمات حل السوال بطرٌقة قصدٌة وٌكون ٌختار المعلم الطال

طالب ٌطلب المعلم من طالب كتابة السوال على  7طالب الى  9عددهم عادة مابٌن 

للمساعدة اذااخفق السبورة اذالزم االمر وقد ٌساعد طالب اخر فً ذلك وقد ٌتدخل المعلم 

 الجمٌع.

انحتاج الى توضٌح وذلك من خالل اسئلتة وٌستطٌع المعلم التدخل اذا ماشعر ان مهمة م

المندرجة من السبٌط الى المركب والمرتبطة بالمهمة اثناء مناقشة المعلم والطالب للحل 

على الطالب االخرٌن التفكٌر فً سوال المعلم والطالب للحل على الطالب االخرٌن 

ون من صحة التفكٌر فً سوال المعلم وٌضعون اجابات لها لها فً الذاكرة ثم ٌتاكد

اجابتهم عندما ٌجٌب احد الطالب عن اسئلة المعلم وحتى ٌتم المحافظة على استمرارٌة 

انتباة الطالب ٌوجة المعلم نظرة باستمرار للطالب اثناء طرحة لالسئلة حتى ٌشعر 

 الطالب ان المعلم ٌراقبة وٌطالب المعلم الطالب بتعدٌل االجابات التً قاموا باعطائها .

 ( 8679) الزعبً،                                                      

 *اساسٌات ٌجب مراعتها عند استخدام  االسئلة الصفٌة باستخدام استراتٌجٌة الهضبة*

على المعلم الذي ٌستخدم االسئلة الصفٌة كاستراتٌجٌة تعلٌمٌة  ان ٌتبع بعض االمور 

 (8666( او السٌد )8679فٌة وقد اشار الزغبً ) االرشادٌة عند طرحة  لالسئلة الص

 الى بعض منها .



 لما بموضوع الدرس الماما كافٌا باالهداف التً ٌنوي تحقٌقها. ان ٌكون المعلم -7

ان ٌتعرف المعلم على خصائص الطالب الذٌن ٌقوم بتعلٌمهم من حٌث مستواهم  -8

 التعلٌمً  ومستواهم االجتماعً والثقافً .

متمكنا من صٌاغة االهداف وكٌفٌة بناء االسئلة المتفقة مع تلك ان ٌكون المعلم   -9

 االهداف.

 ان المعلم موهال تاهٌال تربوٌا فً كٌفٌة صٌاغة االسئلة والقائها.  -:

تمكن المعلم من اللغة لٌتمكن من صٌاغة االسئلة لكافة المستوٌات بحٌث ٌتمكن من   -;

 اك.صٌاغة السوال بصورة ابسط والبعد عن التردد واالرتب

 البشاشة والسماحة مع الطالب لتحفٌزهم على االستجابات . ->

ان تكون االسئلة سلسلة متصلة بحٌث ٌودي االجابة عن سوال منها الى االجابة عن  -2

 سوال اخر.

 ٌجب االتكون االسئلة الصفٌة نوعا من العقاب المسلط على رووس الطالب. -7

 ( 8666) السٌد، (;9، ص 8679) الزعبً ،         

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة:

 

  8678دراسة الجندٌل  -7

روت هذة الدراسة الى التعرف على اثر استراتٌجٌة تسلق الهضبة فً اكتساب المفاهٌم 

الجغرافٌة لدى طالبات الصف االول المتوسط وقد اختارت الباحثة متوسطة بغداد البنات 

فة الثانٌه وتكونت عٌنة من المدارس المتوسطة النهارٌة الحكومٌة لتربٌة بغداد الرصا

( طالبة 6:( طالبه للمجموعة التجرٌبٌة و);:( طالبة موزعات بواقع );7الدراسه )

( 8:المجموعه الظابطة وقد عدت اختٌار اكتساب المفاهٌم الجغرافٌة البعدي وعدد فقراته )

 لعٌنتٌن مستقلتٌن  te-testفقره من نوع من االختبار من متعدد وقد استعملت اختبار 

لجة البدائل الخاصة ومربع كاي )كا( ومعامل الصعوبة ومعامل التمٌز الفقرات ومعادلة معا

وقد توصلت الباحثة بعد التصحٌح االجابات الى انة وجود فرق ذي داللة احصائٌة فً 

 ( ;;، ص8678االختبار التحصٌلً لصالح المجموعة التجرٌبٌة  . ) الجندٌل ،

 

 8679دراسة الزعبً  -8

الدراسة الى الكشف عن اثر استخدام استراتٌجٌة الهضبة فً تدرٌس وحدة الفقة رمت 

 االسالمً على تحصٌل طالب الصف العاشر االساسً فً قصبة المفرق.



اجرٌت هذة الدراسة فً االردن وقد اختٌرت فً مدرسة ثانوٌة المفرق التابعة لمدٌرٌة 

( طالبا من طالب الصف العاشر ::تربٌة  قصبة المفرق وقد تكونت عٌنة الدراسة من )

االساسً الذٌن ٌدرسون مبحث التربٌة االسالمٌة فً الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً 

( طالبا 88موزعٌن على مجموعتٌن المجموعة التجرٌبٌة وعددها )(  8677-8678)

وع فقرة( من ن 86تعلموبالطرٌقة االعتٌادٌة واعد الباحث اختبارا تحصٌلٌا تكون من )

احصائٌة بٌن االختبار من متعدد وقد اظهرت الناتج الدراسة ان وجود فرق ذات داللة 

مجموعتً الدراسة  فً درجة تحصٌل الطالب فً وحدة الفقة االسالمً ولصالح الوحدة 

 التجرٌبٌة.

 8679دراسة الكرخً  – 9

الصف الخامس رمت هذة الدراسة الى معرفة اثراستراتٌجٌة تسلق الهضبة فً تحصٌل طالبات 

االدبً فً مادة تارٌخ االوربً الحدٌث والمعاصر اختارت الباحثه اعدادٌة بدر الكبرى للبنات 

من مدارس محافظة بغداد وجرى االختٌار بالطرٌقة العشوائٌة البسٌطة شعبة )ب( لتمثل 

لتمثل المحموعة الضابطة حٌث قامت الباحثه بتدرٌس المجموعة التجرٌبٌة وشعبة )أ( 

 (طالبه فً كل مجموعة>8( طالبه بواقع ):;موعتٌن بنفسها اذ بلغت عٌنة البحث )المج

(طالبه فً المجموعة الضابطة >8التجربة والتً درست على وفق استراتٌجٌة تسلق الهضبه و)

والتً درست بالطرٌقة االعتٌادٌة كافات الباحثه بٌن طالبات المجموعتٌن احصائٌا بالمتغٌرات 

منً محسوبا باالشهر ، درجات اختبار الذكاء ،درجات مادة التارٌخ للعام االتٌة)العمر الز

 السابق ،والتحصٌل الدراسً للوالدٌن( وبعد االنتهاء من التجربة اعدت الباحثة اختبارا تحصٌلٌا 

احصائٌا بٌن المجموعتٌن وبعد معالجة البٌانات احصائٌا اظهرت النتائج وجود فرق دال 

ً متغٌر التحصٌل فً مادة التارٌخ االوربً الحدٌث والمعاصر لصالح التجرٌبٌة والضابطة ف

 (7>،ص8679المجموعة التجرٌبٌة .)الكرخً ،

 الموازنة بٌن الدراسات السابقة.

(الى معرفة اثر استخدام استراتٌجٌة تسلق الهضبة فً 8678هدفت دراسة الحبدٌل ) -7

( الى 8679ودراسة الكرخً )اكتساب المفاهٌم الجغرافٌة لدى طالبات الصف االول 

معرفة اثر استخدام استراتٌجٌة تسلق الهضبة لدى طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة 

 التارٌخ االوربً الحدٌث

استراتٌجٌة الهضبة فً (فانها هدفت الى معرفة اثر استخدام 8678اما دراسة الزعبً )  

الدراسة الحالٌة فانها هدفت اٌضا الى تدرٌس وحدة الفقه االسالمً للصف العاشر االساسً اما 

معرفة اثر استخدام استراتٌجٌة الهضبة فً تحصٌل طالبات الصف الثانً متوسط فً مادة 

 التارٌخ

الدراسة الحالٌة اجرٌت فً العراق محافظة دٌالى بٌنما اجرٌت دراسة -8

مع لسابقة ( فً العراق محافظة بغداد اذ التقت الدراسات ا8679(والكرخً)8678الحبذٌل)

( فقد اجرٌت فً 8678بً )طبٌق هو العراق ما عدا دراسة الزغالدراسة الحالٌة فً مكان الت

 االردن

التقت الدراسة الحالٌة مع الدراسات السابقة فً منهجة البحث التجرٌبً وكل دراسة  -9

 اعتمدت المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة



الدراسة الحالٌة هدفت الى معرفة اثر استراتٌجٌة الهضبة فً تحصٌل طالبات فً مادة  -:

التارٌخ وفً دراسة الزعبً اٌضا الى معرفة اثر استراتٌجٌة الهضبة فً تدرٌس وحدة 

الفقه االسالمً على تحصٌل طالب الصف العاشر االساسً اما فً دراسة الحبذٌل فانها 

جٌة تسلق الهضبة فً اكتساب المفاهٌم الجغرافٌة لدى هدفت الى معرفة اثر استراتٌ

الصف االول واٌضا دراسة الكرخً هدفت الى معرفة استراتٌجٌة تسلق الهضبة الطالبات 

 فً تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً

كانت عٌنة الدراسة الحالٌة من الطالبات وهذا ٌتفق مع دراسة الجندٌل ودراسة الكرخً  -;

 ً اقتصر على طالب الصف العاشر االساسً.اما دراسة الزغب

اسة الحالٌة على المرحلة المتوسطة وهذا ٌتفق مع دراسة الجندٌل ودراسة اقتصرت الدر -

 الزغبً اما دراسة الكرخً فقد كانت على المرحلة االعدادٌة 

 التقت الدراسات السابقه فً تفوق افراد المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة  -

 لعٌنتٌن مستقلتٌن. ائً ت السابقه باستخدام االختبار التلدراساالتقت ا -

(اما فً دراسة ;7اختلفت الدراسات السابقه فً حجم العٌنة فقد كانت دراسة الجندٌل ) ->

 ( .6>اما فً الدراسة الحالٌة فقد كانت )(:;(وفً دراسة الكرخً )::الزغبً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث                        

 

 منهجٌة البحث واجراءاته

التصمٌم التجرٌبً/ تبقى عملٌة الضبط فً مثل هذة البحوث جزئٌة مهما اتخذت فٌها من  -اوال

اجراءات بسبب صعوبة التحكم فً المتغٌرات كلها فً الظاهرة التربوٌة .) 

( لذا اعتمدت الباحثة تصمٌما تجرٌبٌا ذا ضبط جزئً مالئما لظروف  ;8،ص8669داوود،

 الحالً والشكل االتً ٌوضح هذا التصمٌم.البحث 

 المتغٌر التابع المتغٌر المستقل  المجموعة

 التحصٌل استراتٌجٌة الهضبة التجرٌبٌة 

 الطرٌقة االعتٌادٌة الظابطة

 

 ( التصمٌم التجرٌبً للبحث7شكل )             

مجموعة تجرٌبٌة التصمٌم اختارت الباحثة مجموعتٌن متكافئتٌن احداهما ذا هوفً ضوء 

تعرضت افرادها الى التغٌر المستقل ) الهضبة ( واالخرى مجموعة ضابطة تعرضت افرادها 

 للطرٌقة االعتٌادٌة.

 



 ثانٌا/ مجتمع البحث وعٌنته

اختارت الباحثة متوسطة الفراقد للبنات بشكل قصدي وهً احدى مدارس المدٌرٌة العامة 

ك لقرب المدرسة من سكن الباحثة ولوجود مالك لتربٌة محافظة دٌالى لتطبق التجربه وذل

متعاون والتسهٌالت المقدمة من قبل اداره المدرسة واحتوائها على شعبتٌن احدهما المجموعة 

 ( اٌضا.96( طالبة والثانٌة المجموعة الضابطة كان عددها )96التجرٌبٌة وكان عددها )

 

 ثالثا/ تكافوء مجموعتً البحث 

المتغٌرات التً تراها قد توثر على نتائج التجربة ومنها درجات  حاولت الباحثة ضبط بعض

العام السابق تم استخراج المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات مجموعتً البحث 

ن وقد فً متغٌر التحصٌل الدراسً للعام السابق وباستخدام االختٌار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌ

 (7داللة احصائٌة بٌن افراد المجموعتٌن جدول ) اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات

  

المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والقٌمة الثانٌة والمحسوبة لدرجات المجموعتٌن      

 فً متغٌر درجة العام السابق.

 

عدد  المجموعة
 الطالبات

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري 

القٌمه 
التائٌة 

 المحسوبة

القٌمه 
التائٌة 

 الجدولٌة

الداللة 
 االحصائٌة

 غٌردالة >،7 6،8 79،9 ;،78 96 التجرٌبٌة

    77،2 ;،76 96 الضابطة

 

العمر الزمنً محسوبا باالشهر/ حسب عمر كل طالبة االشهر واستخراج متوسط  -9

بٌن المتوسطٌن االعمار والتباٌن باستخدام االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلٌتٌن للمقارنة 

 ( عند درجة حرٌة >،7( والقٌمة التائٌة الجدولٌة)6،2اتضح ان القٌمة الثانٌة المحسوبة )

المجموعتٌن عند مستوى  ( وهذا ٌعنً عدم وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن 7;)

 (8( كما فً الجدول) ;6،6معنوٌة )

 ( 8جدول )                 

 لقٌمة التائٌة ) الجدولٌة المحسوبة( المتوسط الحسابً والتباٌن وا

 لمجموعتً البحث فً متغٌر العمر باالشهر.        

عدد  المجموعة
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابً

درجة  التباٌن
 الحرٌة

 القيمه التائية
 

 

الداللة 
 االحصائٌة

 الجدولئٌة الجدولئية

 غٌردالة >،7 6،2 7; 72،2 >،>;7 96 التجرٌبٌة

    :،78 9،;;7 96 الضابطة

 



  

 متطلبات اجراء التجربة

تحدٌد المادة الدراسٌة: تم تحدٌد المادة الدراسٌة التً تدرسها الطالبات خالل مدة التجربة  -7

وفق المفردات المقررة فً الكتاب المدرسً المقرر للصف الثانً المتوسط للعام الدراسً 

(867:-867; .) 

بالخطط التدرٌسٌة تصورات مسبقة للموافق واالجراءات اعداد الخطة الٌومٌة : ٌقصد  -8

التدرٌبٌة التً ٌضطلع بها المدرس وطلبته وتحقٌق اهداف تعلٌمٌه معٌنة وتتضمن هذه 

العملٌة تحدٌد االهداف واختٌار الطرائق المناسبة التً تساعد على تحقٌقها واختبار اسالٌب 

 ( 799،ص 7998)االمٌن ،تنفٌذها وتقوٌم مدى تحصٌل الطلبة لتلك االهداف 

ولما كان اعداد الخطط التدرٌسٌة تعد واحدة من متطلبات التدرٌسً الناجح فقد اعدت الباحثة 

الخاصة بمجموعتً البحث فالمجموعة التجرٌبٌة اعدت لها خططا على وفق الخطط التدرٌسٌة 

االعتٌادٌة  استراتٌجٌة الهضبة والمجموعة الضابطة اعدت لها اٌضا خططا علىوفق الطرٌقة

وقد عرضت هذه الخطط على نخبة من الخبراء والمتخصصٌن بالتارٌخ العربً االسالمً 

 (.9وطرائق تدرٌسٌة وبعدها اصبحت الخطط جاهزة ملحق )

 *اجراء التجربة :

اذ درست   :7/76/867بعد االنتهاء من متطلبات التجربة بدات بتطبٌق التجربة بتارٌخ 

المجموعة التجرٌبٌة على وفق استراتٌجٌة الهضبة ودرست المجموعة الظابطة بالطرٌقة 

االعتٌادٌة المنعٌة قبل البدء بالتدرٌس وضحت الباحثة استراتٌجٌة الهضبة وعقبه طرح االسئلة 

منظمة وتدرٌسهم على االسالٌب العلمٌه فً حل المشكالت واالعتماد وعلى بطرٌقه علمٌة و

 . ;76/7/867التجربه نهاٌه الفصل النفس فً اكتساب الخبره والمعرفه وقد انتهت 

 اداه االختبار/

من متطلبات البحث تهٌئه اداه تقٌس تحصٌل الطالبات فً ماده التارٌخ العربً االسالمً وتعد 

ٌلٌه احدى الوسائل المهمه فً تقوٌم تحصٌل الطالب وانها اكثر الوسائل االختبارات التحص

 ( 9;،ص 7996شٌوعا وذلك لبساطه اعدادها وتصمٌمها وتطبقها .)االمام،

لم تكون الوسٌله الوحٌده فهً وسٌله منظمه  ان الرئٌسهواالختباراءات التحصٌلٌه الوسٌله 

 (. 777،ص 7972الم ، لتحدٌد مدى اكتساب المتعلم المعارف . ) ابو ع

وقداعدت الباحثه اختبارا تحصٌلٌا لقٌاس التحصٌل لمجموعتً البحث ٌتمٌز بصدقة وثباته 

 (. :ملحق )

 

 صدق االختبار:

بعد االختبار صادقا اذا قاس مااعد لقٌاسه والصدق الظاهري وسٌله من وسائل القٌاس وقد 

عرضت مفردات االختبار على نخبه من اساتذه التارٌخ وطرائق تدرٌسٌه البداء ارائهم 

 ( 8% ملحق )766ومالحظاتهم فً صالحٌه الفقرات اذا كانت نسبه االتقان 

 ثبات االختبار:

انفسهم ٌعنً ان تعطً هذه االداه النتائج نفسها اذا مااعٌد تطبقها على االفراد ان ثبات االختبار 

( فقد اعٌد االختبارعلى مجموعه من افراد العٌنه وعند استعمال  96،ص 7977)الزوبعً ،



%( وي درجه جٌده اذ ٌعد االختبار >7معامل ارتباط بٌرسون ظهر ان معامل االرتباط هو )

 (. 786،ص 7979%( ) سماره ،;2جٌدا اذا بلغ معامله )

تطبٌق االختبار: بعد ان اصبح االختبار جاهزا طبقت الباحثه االداه على افراد مجموعتً 

( طالبه وبعد االنتهاء من التطبٌق صححت االوراق وحللت النتائج 6>البحث البالغ عددها )

 ( والدرجه الدنٌا )صفر(.6:وكانت الدرجة العلٌا )

 

 الوسائل االحصائٌة:

 االختبار التائً : استعمل فً التكافوء واالختبار التحصٌلً النهائً  -7

  8س – 7ست= 

 7      7)8(ع7-8+)ت8(ع7-7)ت     

 ( 8ن +ن                                     

 8 -8+ ت 7ت

 = الوسط الحسابً للمجموعة التجرٌبٌة.7وتمثل :س

 = الوسط الحسابً للمجموعة الضابطة .8س

 افراد المجموعة التجرٌبٌة .= عدد 7ت

 = عدد افراد المجموعة الضابطة.8ت

 = التباٌن للمجموعة التجرٌبٌه.8ع

 ( 6>8،ص 7922= التباٌن للمجموعة الضابطة.     ) البٌاتً، 8ع

 

 معامل ارتباط بٌرسون 

 

  ن مج س ص _ ) مج س( )مج ص(د = 

 8_ مج ص 8( ) ن مج ص 8مج س – 8) ن مج س      

 

 :اذ تمثل 

 ر= معامل ارتباط بٌرسون 

 ن= عدد افراد العٌنة 

 س = قٌم المتغٌر االول 

 ص = قٌم المتغٌر الثانً 

 ( 7>8،ص 7922) البٌاتً ،                                             

 

 

 

 

 الفصل الراابع                       

 

 عرض النتائج وتفسٌرها 



لبحث من خالل الموازنة بٌن متوسط درجات المجموعة ٌتضمن هذا الفصل عرض النتائج ا

التجرٌبٌة ومتوسط درجات المجموعة الظابطة فً االختبار التحصٌلً البعدي لمعرفة داللة 

 الفرق بٌن المتوسطات.

 اوال:. عرض النتائج: 

الحظت الباحثة من خالل عرض النتائج الً حصلت الً حصلت علٌها المجموعة التجرٌبٌة 

( واقل  7:الظابطة ان اعلى درجة حصلت علٌها طالبات المجموعة التجرٌبٌة ) والمجموعة

( وعند 8( واقل درجة )99( وكانت اعلى درجة عند المجموعة الضابطة )79درجة هً )

المجموعة التجرٌبٌة  استعمال االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلٌتٌن ظهر ان المتوسط الفراد 

 87/7;( وكانت القٌمة التائٌة ) 72/:المجموعة الظابطة )(  وبلغ متوسط درجات  92/>>9)

%( بذلك ترفض الفرضٌة الصفرٌه التً ;( عند مستوى ) 97/7( اقل من القٌمة الجدولٌة )

تنص على انة لٌس هناك فرقا ذو داللة احصائٌة بٌن تحصٌل المجموعة التً تدرس التارٌخ 

عة التً تدرس التارٌخ العربً االسالمً باسلوب االستراتٌجٌة الهضبة وبٌن تحصٌل المجمو

 (.7بالطرٌقة االعتٌادٌة ملحق )

 

 ثانٌا: تفسٌر النتائج:

( فً درجة حرٌة  976/7( وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة ) 87/7;فً ضوء القٌمة التائٌة )

%( ان الفرق ذو داللة احصائٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة التً ;وعند مستوى ) ( 7;)

دة التارٌخ العربً االسالمً على وفق استراتٌجٌة الهضبة ونا تظهر اهمٌة درست ما

استراتٌجٌة الهضبة فً تدرٌس مادة التارٌخ العربً االسالمً اذ لها اثر الواضح فً زٌادة 

 تحصٌل الطالبات المجموعة التجرٌبٌة .

والتسلسل فً ان التدرٌس باستخدام استراتٌجٌة الهضبة والتً تركز على ترابط المفاهٌم  -8

 طرح االسئلة وتكوٌن الروٌة الشاملة لموضوعات مادة التارٌخ العربً االسالمً .

الدور الذي قامت به طالبات المجموعة التجرٌبٌة من حٌث تصمٌم بعض االسئلة ومناقشتها  -9

مماٌدل على تعاٌشهم مع الفكرة ونمو النظرة الشمولٌة لدٌهم واٌجابٌتهم فً العملٌة التعلٌمٌة 

 موضوع مادة التارٌخ العربً االسالمً . فً

والطالبات وخاصة تبادل االراء والمناقشة عملٌة التدرٌس اظهرت تعاون  بٌن المدرسة   -:

 حول االسئلة المطروحة التً تم التوصل الى حلها بفعالٌه.

اظهرت استراتٌجٌة الهضبة ان الطالبات هم محور العملٌة التعلٌمٌة مما ساعدهن على  -;

 بفاعلٌة فً االنشطة الصفٌة . المشاركة

ان التعزٌز الفوري والتغذٌة الراجعة الفورٌة التً تلقنها الطالبات من المدرسة والتً  ->

وفرتها استراتٌجٌة الهضبة قد تمثل واقعا لزٌادة فعالٌة التدرٌس حٌث ركزت استراتٌجٌة 

 الهضبة على التعاون بٌن جمٌع الطالبات .

الضرورٌة لتنمٌة قدراتهم الطالبات بعض المهارات  ان استراتٌجٌة الهضبة اكسبت -2

التفكٌرٌه مثل الثقه بالنفس والقدرة على التفاهم والتواصل والمناقشة والحوار ووتقبل 

عنها وتوجٌها وتقدٌر العمل مع االخرٌن والبعد عن  االسئلة وتحمل مسوؤلٌه االجابة 

 الذاتٌة وربط االفكار الجدٌدة بالقدٌمة .



( 8678فق هذة النتٌجة مع ماورد من نتائج الدراسات السابقة ومنها دراسة الجندٌل )وتت       

والتً اشارت جمٌعها الى وجود اثر  9 8679( ودراسة الكرخً )  8679ودراسة الزعبً )

واضح الستراتٌجٌة الهضبة فً زٌادة التحصٌل االكادٌمً لدى الطالبات مقارنة بالطرٌقة 

 االعتٌادٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس              

 

 التوصٌات

 توصً الباحثة ب

 اعتماد استراتٌجة الهضبة فً تدرٌس مادة التارٌخ. -7

 استخدام استراتٌجٌة الهضبة الهمٌتها فً زٌادة التفاعل الصفً وزٌادة التحصٌل . -8

 اجراء دراسات اخرى بهدف مقارنة استراتٌجٌة الهضبة مع استراتٌجٌات حدٌثة اخرى . -9

 

 االستنتاجات

 فً ضوء نتائج البحث توصلت الباحثة الى االستنتاجات االتٌة

ان استراتٌجٌة الهضبة تعمل على تدرٌب طالبات المجموعة التجرٌبٌة على نوع من االنتباة  -7

 واالستماع فً عملٌة طرح االسئلة الصفٌة.

لصف ان استراتٌجٌة الهضبة عملت الجو االجتماعً التفاعلً والتعاونً داخل ا  -8

والمناقشات التً جرت بٌن الطالبات داخل الصف والمناقشات التً جرت بٌن الطالبات 

 داخل المجموعة الواحدة وبٌن المجموعات االخرى.



شجعت استراتٌجٌة الهضبة على التفكٌر فً المعلومات التاتٌهم بصورة جاهزة وانما   -9

 الٌها الطالبات.البحث من ثم نظم المعلومات التً توصلت تحثهم على التفكٌر 

 

  

 

 المصادر العربٌة:

مكتبة الصٌاد  :االمٌن ،شاكر محمود واخرون ، اصول تدرٌس المواد االجتماعً ،ط  -7

 م.7992،بغداد ،

السامرائً ، قصً محمد لطٌف ، اثر استخدام طرٌقة المناقشة الجماعٌةفً تحصٌل طالب  -8

منشورة( جامعة بغداد ، كلٌة  الصف الثانً متوسط فً مادة التارٌخ ) رسالة ماجستٌر غٌر

 . 7992التربٌة ابن رشد ،

متغٌر الحركة  غزاوي ، كجك ذبٌان ، تصمٌم برمجة محسوبة ودلراسة اثرها واثر عامل -9

فً تحصٌل طلبة الصف السادس لبعض مفاهٌم لحج، مجلة كلٌة العلوم التربوٌة والنفسٌة ، 

 م.:866جامعة البحرٌن ، المجلد الثالث ،العدد الرابع ، كانون االول 

دار الحكمة للطباعة داوود ، عزٌز حنا وانوار حسٌن عبد الرحمن ، مناهج البحث التربوي  -:

 .7996والنشر، بغداد،

االمام، مصطفى محمود، التقوٌم والقٌاس وزارة التعلٌم والبحث العلمً، دار الحكمة  -;

 .7996للطباعة والنشر ، بغداد ، 

االمٌن، شاكر محمود واخرون ، اصول تدرٌس المواد االجتماعٌة ،بغداد ، دار الحكمة  ->

 . 7998للطباعة والنشر،

صفً االستداللً فً التربٌة وعلم النفس ، البٌاتً ، عبد الجبارتوفٌق وزكرٌا، االحصاء الو -2

 . 7922الثقافة العمالٌة ن بغداد ، 

،دار الفكرللنشر والتوزٌع 9سمارة ،عزٌز واخرون ، مبادى القٌاس والتقوٌم فً التربٌة ،ط -7

 . 7979،عمان،

 . 7977الزوبعً ، عبد الجلٌل والغنام ، مناهج البحث فً التربٌة ،بغداد ، -9

، اثر المعرفة المسبقة فً االهداف السلوكٌة فً تحصٌل طالبات  الكنانً ، حمٌد كامل -76

الصف الثانً متوسط فً مادة التربٌة االسالمٌة كلٌة التربٌة ابن رشد ، رسالة ماجستٌر غٌر 

 م .8666منشورة،

العفون، نادٌة حسٌن ٌونس ، االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس وتنمٌة التفكٌرن دار  -77

 م. 8678عمان ، صنعاء للنشر والتوزٌع ،

،مكتبة 7،ط8حمٌدة ن امام مختار، تدرٌس الدراسات االجتماعٌة فً التعلٌم العام ، ج -78

 . 7979الزهراء الشرق ،القاهرة ، مصر،

الجبٌر، سلمان ، محمد وسر الختم عثمان ، اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس المواد  -79

 . 7979االجتماعٌة ن دار المرٌخ ، الرٌاض، 

االمناهج الحدٌثة وطرائق التدرٌس ، دار المناهج للنشر عطٌة ، محسن علً ن  -:7

 . 8669والتوزٌع ، عمان ، االردن ،



شحاتة، حسن، النجارنزٌنب ، معجم المصطلحات التربوٌة والنفسٌة عالم الكتب ؟،  -;7

 . 8669القاهرة ، مصر ، 

ٌم ابو عمٌرة ، محٌات ، تجرٌب استخدام استراتٌجٌتً التعلم التعاونً الجمعً فً تعل ->7

الرٌاضٌات لدى طالب المرحلة الثانوٌة العامة ، دراسات فً المناهج وطرق التدرٌس ، العدد 

 . 7992الجمعٌة المصرٌة للمناهج وطرق التدرٌس ، ::

جامل،عبد الرحمن ، طرق التدرٌس العامة ومهارات تنفٌذ وتخطٌط عملٌة التدرٌس  -72

 .7997، عمان ، دار المناهج ، 7،ط

شكالت طلبة الدراسات العلٌا فً الجامعة االردنٌة ، اطروحة حوامدة ، باسم ، م -77

 . :799دكتوراة غٌر منشورة ، الجامعة االردنٌة ،

رزق ، محمد عبد السمٌع ، استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا وفاعلٌة الذات لدى  -79

المتفوقٌن دراسٌا والعادٌٌن من طالب الجامعة ، مجلة كلٌة التربٌة ، جامعة المنصور 

 . 8669الجزء االول ، سبتمبر، 27العدد،

الزعبً ، ابراهٌم احمد ، مناهج التربٌة االسالمٌة واسالٌب تدرٌسها ن دار المسار ن  -86

 . >866المفرق ،

الزعبً ، ابراهٌم احمد ، استراتٌجٌة تالهضبة ، محاضرات للدراسات العلٌا فً جامعة  -87

 طٌة.

ٌات التعلم المنظم ذا تٌا وعالقتها الفوزان، فوزان عبد الرحمن بن حمد ، استراتٌج -88

باسالٌب التفكٌر لدى طلبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، دراسة تنبوٌة ، رسالة 

( كلٌة الدراسات العلٌا ، جامعة الخلٌج العربً برنامج تربٌة ماجستٌر ) غٌر منشورة 

 .8678الموهوبٌن البحرٌن ،

ٌة للتعلم المنظم ذاتٌا للطلبة الجامعٌٌن وعالقتها قطامً ، نابغة ، االستراتٌجٌا ت المعرف -89

بمتغٌر التحصٌل الدراسً والمرونة المعرفٌة والدافعٌة المعرفٌة ، مجلة مستقبل التربٌة ، 

 . :866، 98، العدد 76المركز العربً للتعلٌم والتنمٌة ن مصر ن المجلد 

درٌس الفلسفة بالمرحلة ابراهٌم ، ابراهٌم ، استخدام الندوة والمناقشة الصفٌة فً ت -:8

( الجمعٌة المصرٌة للمناهج وطرق ;8الثانوٌة ، دراسات فً المناهج وطرق التدرٌس ، العدد )

 التدرٌس.

رشوان ، ربٌع عبده، التلم المنظم ذاتٌا وتوجهات اهداف االنجاز ،القاهرة ، عالم الكتب  -;8

 .>866للنشر والتوزٌع والطباعة ،

 . ;866التعلم والتعلٌم ، عمان دار الفكر ،قطامً ، ٌوسف محمود ، نظرٌات  ->8

،عمان ، جمعٌة عمال المطابع 7زٌتون ،عاٌش، تنمٌة االبداع فً تدرٌس العلوم ، ط -82

 . 8666التعاونٌة ،

راستخدام االسئلة التفكٌر التباعدي فً تدرٌس التارٌخ على التحصٌل السٌد، احمد ،اث -87

لثانوي ، دراسات فً المناهج وطرق وتنمٌة التفكٌر االبداعً لدى طالب الصف االول ا

 .8666( الجمعٌة المصرٌة للمناهج وطرق التدرٌس، 2>التدرٌس ) العدد 

ن دار دجلة للنشر والتوزٌع ، 7كانون ، سحر امٌن ، طرق تدرٌس التارٌخ ، الطبعة  -89

 . 8669االردن ، –عمان 



، دار 7الحدٌثة طمرعً ، توفٌق احمد ، محمد محمود الحٌلة ، المناهج التربوٌة  -96

 المسٌرة للطباعة والنشر والتوزٌع ،عمان ،االردن .

لغاٌة  87/8الموتمر الوطنً فً اصالح التعلٌم العالً والبحث العلمً فً العراق لفترة) -97

 ( وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.7/9/8676

حكمة ، العدد الخاص مجلة م8669(  اٌار  87 – 82الموتمر العلمً السنوي من ) -98

 علمٌة ،  مجلة كلٌة التربٌة ، كلٌة التربٌة الجامعة المستنصرٌة.

( اثر استخدام خطة كلٌر فً تحصٌل مادة 8667فاضل حسن ، اشراق ، عٌسى عبد ) -99

التارٌخ العربً االسالمً ، واستباقها لدى طالبات الصف الثانً المتوسط ، كلٌة التربٌة 

 (. 7:لعدد)االساسٌة ن جامعة دٌالى مجلة الفتح ، ا

الجبوري ، صبحً ناجً عبد اللة ، اثر استخدام طرٌقتً االستقصاء والمناقشة فً  -:9

تنمٌة التفكٌر الناقد عند تدرٌس مادة الجغرافٌة لدى طالبات الصف الثالث فً معهد اعداد 

 المعلمات ) اطروحة دكتوراة ( غٌر منشورة كلٌة التربٌة ابن رشد جامعة بغداد.

م( اثر استراتٌجٌة الهضبة فً اكتساب المفاهٌم 8678ام حسٌن ، )الجندٌل ،دعاء حس -;9

لدى طالبات الصف االول المتوسط الجامعة المستنصرٌة ن كلٌة التربٌة االساسٌة ن  الجغرافٌة 

 . 8679رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، 

الكرخً ، عدوٌة محمد ، مسعود ، اثراستراتٌجٌة تسلق الهضبة فً تحصٌل طالبات  ->9

الخامس االدبً فً مادة التارٌخ االوربً الحدٌث والمعاصر، جامعة دٌالى ن كلٌة الصف 

 .8679التربٌة االصمعً ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، 

ابو عالم ، صالح الدٌن محمود ، االختبارات والمقاٌس التربوٌة فً العملٌة التدرٌسٌة  -92

 . 8669، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع عمان  7،ط

( اثر استراتٌجٌة ثالث طرائق  8669الحسناوي ، حاكم موسى عبد خضٌر ن ) -97

تدرٌسٌة فً التحصٌل وتنمٌة االتجاة العلمً لدى طالب الصف الخامس االعدادي فً مادة 

 التارٌخ ، جامعة بغداد ، كلٌة التربٌة ابن رشد اطروحة دكتوراة غٌر منشورة .

ارات التفكٌر الناقد فً الرٌاضٌات لدى ( مه ;866العبٌدي ، سعٌد موسى علوان ، ) -99

 طالب مدرسة الموهوبٌن ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة بغداد كلٌة التربٌة .

،مكتبة  7، مدخل الى مناهج البحث التربوي ن ط 7979ابو عالم ، رجاء محمود ،  -6:

 الفالح للنشروالتوزٌع ، الكوٌت .

( اسالٌب تدرٌس الدراسات 7996، ) اللقانً واخرونن تدرٌس المواد االجتماعٌة -7:

 االجتماعٌة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، عمان ، االردن .
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 (8ملحق رقم )

 فً مدٌنة مكة المكرمة نبً اللة ؟ سكن -7

نوح علٌة  -ابراهٌم علٌة السالم  د -عٌسى علٌة السالم  ج -موسى علٌة السالم  ب - أ

 السالم.

 المسلمٌن للعٌادة فً دار؟اجتمع  -8

 ابو بكر الصدٌق)رض( -عثمان بن عفان )رض( ج -علً ابن ابً طالب)رض( ب - أ

 االرقم بن ابً االرقم . -د

 ؟كانت اول هجرة للمسلمٌن الى . -9

 طٌبة  -الطائف     د -ٌثرب   ج -الحبشة  ب - أ

 سمٌت حرب الفجار بهذا االسم النها حدثت فً ؟ -:

 شعبان  -ذو الحجة         د -ذوالقعدة         ج -رجب          ب - أ

 فتح المسلمون مكة المكرمة سنة ؟ -;

 هجرٌة  7 -هجرٌة  د 76 -هجرٌة ج > -هجرٌة ب78 - أ

 ولد النبً محمد ) صلى اللة علٌة وسلم سنة ؟ ->

              -د                          -ج               -ب        - أ

 سجد اسس لالسالم فً ؟م ا ناول -2

 تٌماء. -تبوك د -خٌبر ج -قباء  ب - أ

 اول اٌة نزلت على الرسول محمد ) صلى علٌة وسلم ( ؟ -7

اناانزلناه فً لٌلة  -ان اعطٌناك الكوثر د -اقراباسم ربك الذي خلق ج -اٌالف قرٌش ب - أ

 القدر

 كان اول خلٌفة للمسلمٌن بعد وفاة الرسول ) صلى اللة علٌة وسلم (؟ -9

 -) رض( دابو بكر الصدٌق -عثمان ابن عفان )رض( ج -الخطاب )رض( ب عمرابن - أ

 علً ابن ابً طالب) رض(.

 حدثت بٌعة العقبة االولى فً السنة ؟ -76

  -د                 -ج        -ب     - أ

  - ب



 من اهم اعمال الرسول ) صلى اللةعلٌة وسلم( فً المدٌنة المنورة؟-77

 االمة الواحدة -وثٌقة المدٌنة د -بناء الكعبة ج -بناء المسجد ب - أ

 تم بناء اول اسطول بحري عربً اسالمً فً زمن الخلٌفة ؟ -78

 عثمان ابن عفان  -عمر ابن الخطاب د -علً اابن علً طالب ج -ابو بكر الصدٌق ب - أ

 حدثت معركة الٌرموك سنة ؟ -79

 ه >7 -ه د72 -ه ج;7 -ه ب79 - أ

 حدثت موقعة القادسٌة ؟ -:7

  -د      -ج                           -ب           - أ

 تم جمع القران فً عهد الخلٌفة ؟ -;7

             -د        -ج     -ب        - أ

 حدثت حجة الوداع فً السنة ؟ – >7

  -د            -ج          -ب        - أ

 كان الوالً مقر خاص بة ٌسمى  – 72

      -د         -ج         -ب         - أ

 تم تعرٌب الدواوٌن فً زمن الخلٌفة  -77

 عمرو ابن العاص   -عبد الملك بن مروان      ب - أ

 سلٌمان بن عبد الملك -د      عمر ابن عبد العزٌز  -ج

 كانت مكة المكرمة قبل االسالم مركزا ؟-79

 صناعٌا وزراعٌا مهما -صناعٌا       د -زراعٌا     ج -تجارٌا نشطا      ب - أ

 لمرتدٌن الذٌن ادعوا النبوة ؟من اشهر ا -86

 ابولولوة المجوسً. -ابو سفٌان د -مسٌلمة الكذاب  ج -كسرى ملك الفرس ب - أ

 تم فتح فلسطٌن على ٌد القائد العربً ؟ -87

 قتٌبة ابن مسلم الباهلً -عمرو ابن العاص ج -خالد ابن الولٌد ب - أ

 

 



 طبق نظام التجنٌد االلزامً فً عهد ؟ -88

 عبد الرحمن الداخل  -عبد الملك بن مروان ج  -هشام ابن عبد الملك ب - أ

 تم فتح مكه المكرمه عام ؟ -89

 للهجره  2 -للهجره د 79 -للهجرة ج 77 -للهجره ب 7 - أ

 اهتم ابو بكر الصدٌق ) رضً اللة عنة( بتحرٌر بالد الشام وذلك ؟ -:8

       -د    -ج     -ب      - أ

 ؟حدثت موقعة احد سنة  -;8

 للهجرة  ; -للهجرة د 9 -للهجرة  ج > -للهجرة  ب : - أ

 ٌعتبرالتقوٌم الهجري من االنجازات المهمة التً حققها الخلٌفة ؟ – >8

 عمر ابن الخطاب. -عثمان ابن عفان د -ابو بكر الصدٌق ج -علً ابن ابً طالب ب - أ

 تم فتح مصر على ٌد القائد العربً ؟ -82

 طارق ابن زٌاد  -قتٌبة ابن مسلم  د -خالد ابن الولٌد ج -عمرو ابن العاص    ب - أ

 صنع الدٌنار االسالمً من ؟ – 87

 الحدٌد     -النحاس د -الفضة  ج -الذهب  ب - أ

 تم بناء اول اسطول بحري عربً فً زمن الخلٌفة ؟ -89

 ن ابً طالبعلً اب -ابو بكر الصدٌق د -عثمان ابن عفان ج -عمر ابن الخطاب  ب - أ

 من هو القائد العربً الذي فتح بالد ماوراء النهر ؟ -96

 قتٌبة ابن مسلم الباهلً -عمرو ابن العاص د  -عقبة ابن نافع   ج -طارق ابن زٌاد  ب - أ

 من و القائد العربً الذي حررالعراق من الفرس فً معركة القادسٌة؟ -97

 شرحبٌل ابن حسنة. -نصٌر د موسى ابن -خالد ابن الولٌد ج -سعد ابن ابً وقاص ب - أ

 من هو الخلٌفة الذي لقب بالفاروق ؟ -98

 عمر ابن الخطاب -عثمان ابن عفان د -ابو بكر الصدٌق ج -علً ابن ابً طالب ب - أ

 انتصر المسلمون فً معركه الٌرموك عام ؟ -99

 للهجرة77 -للهجرة د :7 -للهجرة ج 79 -للهجرة ب 78 - أ



 صلى هللا علٌة وسلم (وكان عمره ؟ نزل الوحً على الرسول محمد ) -:9

 عاما  6: -عاما      د ;9 -عاما          ج 96 -عاما       ب ;8 - أ

 اطلق القران على الٌوم الذي وقعت فٌة معركة بدر الكبرى بٌوم ؟  -;9

 اغواث  -ارماث   د -عماس  ج -الفرقان ب - أ

 حدثت معركة الخندق سنة . ->9

 للهجرة7 -د   للهجرة2 -ج ه    للهجرة : -ب     للهجرة ; - أ

 صنع الدرهم العربً من  -92

 الحدٌد -النحاس   د -الفضة   ج -الذهب   ب - أ

 اتصف مناخ الطائف بصفات عدٌدة منها  -97

 حرارته العالٌه –د   امطارهة الغزٌرة  -رطوبته العالٌة   ج -البارد  ب - أ

 فتحت فلسطٌن سنة   - 99

 للهجره >7 -للهجرة د 79 -للهجرة ج :7 -للهجرة ب 78 - أ

 دامت معركة القادسٌة  -6:

 ستة اٌام  -ثالثة اٌام  د -اربعة اٌام  ج -خمسه اٌام   ب - أ

 

 


