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    ن و نننني و لنننن   ذ  لنننن   ذنننن     نننن    مننننز  اننننات      نننن
 ذق ننن     نن  ذ شنن ل  مننز  ذت منن ا  ذننس  ذنننو  نننل ن  ون لننن  

  . محم  
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 وعرفان شكر  
 ذحم    حم ً  كثل ً  و ذصالة و ذنال  ا س  ذم عوث  حم  ذ ع ذملز نل ن  محم      

 وا س  ذي وصح ي ون   و ع .
ج ا ه ت  ذ ن ذ  وك ز مز نعمي  ز فلض ذن  مز ذق  مّز ا لن   ذ      نعم   ن

 ا ز ونصح , ذ   لجب  ز نق   ذه   ذشك  و ذع ف ز ذم  ق موت و وذه   الن     ذمن ا  
 ذ ك و    ذ  جم ل حم    ذ ذلم   ذمش ف ا س ه ت  ذ ن ذ  ذم  ق مي مز  ا  

ف  قن   ذع و   ذ   ول   و ألن   ةا ء , جومالحت ا ا مل  قلم  , فجا ت    ان   ل   ذ
 ألن     ذمن ا   ذ ك و ة منه     ذ ك   ص و   إلنن نل و ذنفنل  ف  ك ل   ذ   ل  ذ ع و  

 الن     ذ ك و  ا    ذ ا ق ا      ن مس مجل   ئلس قن   ذع و   ذ   ول  و ذنفنل  و 
, وف  ك ل  و   ذ ك و  ن ذ  نو   و الن     ذ ك و  ا ن ز محم و ألن   ال  ز  ذعن ك  
 ذمن ا   ذ ك و ة هن ء  ضل  جالب و ألن     ذمن ا   ذ ك و    ألن    ذ   ل    ز  ش  

  ن ذمن ا  ألن ن  نج ا ا    ذ ؤوف , وف  ك ل   ذ   ل   ألن نل   ذج مع   ذمن نص ل  
  ذمن ا   ذ ك و  ج     ذح  ث  وف  ك ل   ذ   ل  ذ  ن ا و ألن       اال ن ذ ك و  حل

 ذ    ء   ألن   ة ذمن قش  ) ذنمن  ( , و ذس  ذجن ذع ل   , و ذس   ذ ك و  ش ك    ألن   
 ذم    ذوت مز جه  ذمن ا    ف   نج ا ه    ذ حث .

 ق     ذشك  إذس ك     ذ   ن ا  ذع ل  ف  ك ل   ذ   ل  ذ ع و   إلنن نل  ومك    ك ل   و     
 ء , حنز و  و  ومحم  ومش  ق واثم ز , و ذس  ذ   ل    ز  ش  , و ذس  ذامالء  ألاا 

   ذن  ق  , و ذس     ة م  ن   ذنهس  ال    ئل  ذ  ن ا و  ص ن   و ة  ذم جن لنامالئ
   ذ ك   ذنا ن ج ة ا    ذك ل  م ل ة  ذم  ن  ذ     وت مز  ع وز معن  .

ا ت  و      و  ق     ذشك  واتل   الم ن ز إذس كل مز ش  ك  مشو ة ومن  و  ل        
 مالحت . 
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 البحث مستخلص
الصدد ر المدسلسددل  فدد    إسدددرادي ي اسدددا ا اثددر  معرفدد  الدد  البحددا الحدد ل  يهدد      

 .م  ة الد ريخ دلميذات الص  الا مس االبد ائ  ف  دحصيل 
 - لدحقيق ه   البحا  ضع الب حا الفرضي  الصفري  االدي  :    
دحصددديل  سددد  مد( بدددي  0,05فدددرق ذ   اللددد  إحصددد ئي    ددد  مسدددد     لددديس ه ددد     

اسددرادي ي  الصد ر  ب سددا ا دلميذات الم م    الد ريبي  الالئ  ي رسد  مد  ة الدد ريخ 
المدسلسل   مد س  دحصيل دلميذات الم م    الض ب   الالئد  ي رسد  المد  ة  فسده  

 ال ريق   اال دي  ي (. ب سدا ا 
 -اقدصر البحا الح ل   ل  :

 ارس االبد ائيدددد  للب دددد ت فدددد  دربيدددد  دلميددددذات الصدددد  الادددد مس االبددددد ائ  فدددد  المدددد -1
 . 2012 – 2011الا لص الد بع  للم يري  الع م  لدربي   ي ل  للع   ال راس  

 . 2012 – 2011الفصل ال راس  اال ل م  الع   ال راس   -2
المقددددرر د ريسدددده   اإلسددددالم مدددد  مدددد  ة الددددد ريخ العربدددد   األ لدددد  الثالثدددد  الفصدددد ل -3

,  24  قبدددل  ةارة الدربيددد  فددد  العدددراق ,  لدلميدددذات الصددد  الاددد مس االبدددد ائ  مددد
 . 2011   لس

 للبحا . ادبع الب حا الدصمي  الد ريب  ذا الضب  ال ةئ  دصميم   
 ميددع المدد ارس دلميددذات الصدد  الادد مس االبددد ائ  فدد  دددفل  م دمددع البحددا مدد      

 يد ل  دربيد  الاد لص الد بعد  للم ريد  الع مد  لدربيد  مح ف د  قسد  للب  ت فد   االبد ائي 
م رسد  ال هد  االبد ائيد  ,  اادد ر الب حدا قصد ي  االبدد ائ الد  دض  الص  الاد مس 

اددعبدي  مدد     دد   ريددق السددحو العادد ائ  ااددد ر للب دد ت لقربهدد  مدد  سددث  الب حددا  
  األادددددر الم م  ددددد  الد ريبيددددد  لدثددددد   احددددد اهم  دمثدددددل  االبد ائيددددد الصددددد  الاددددد مس 

فدددد   دلميددددذة( 33 ب اقددددع   دلميددددذة( 67 الم م  دددد  الضدددد ب   ,  بلاددددت  ي دددد  البحددددا 
دلميدذة  أي لد  يثد  ه د   فد  الم م  د  الضد ب   دلميدذة ( 34الم م    الد ريبي    

,  العمدددددر الةم ددددد ايدددددرات  دبي همددددد  دثددددد ف ا فددددد  الم  أ دددددر , راسدددددب  فددددد  الم مددددد  دي  
 (., الذث ء,  ر  ت الع   الس بق  لألب ي الدحصيل ال راس  

 -ز-



 

( 15الب حددددا م مدددد  د  البحددددا ب فسدددد  فدددد  مدددد ة الد ربدددد  الددددد  اسدددددمرت    رس
      مدددل,  مع  (2 ثددد  ( ,  مربدددع ثددد ي T-testاالادبددد ر الدددد ئ     اسددددا  ,  أسدددب   

 الا  ئد  ليد  البد ائل  ,  فع  قد ة الدمييدةمع مدل   ,   مع مدل الصدع ب ,  اردب   بيرسد  
  لمع ل   بي   ت البحا . إحص ئي ث س ئل 

( 0,05  دد  مسددد     إحصدد ئي  اللدد   ي ددد ئا البحددا الدد    دد   فددرق ذ د صددلت    
ب سدددددددا ا   اإلسددددددالم لعربدددددد  اريخ فلصدددددد لم الم م  دددددد  الد ريبيدددددد  الددددددد   رسددددددت الددددددد

 لدد  الم م  دد  الضدد ب   الددد   رسدددت  الصدد ر المدسلسددل  فدد  الدحصدديل إسدددرادي ي 
   :الب حا  د دا,  ف  ض ء ال د ئا اسسه  ب ل ريق  الدقلي ي  الم  ة  ف

فددد  ةيددد  ة دحصددديل  أثدددرت إذالصددد ر المدسلسدددل  بادددثل اي ددد ب   إسددددرادي ي  تأسدددهم -
   م  ال ريق  الدقلي ي . أثثرالص  الا مس االبد ائ  ف  م  ة الد ريخ دلميذات 

 بع   م  الد صي ت م ه  : أ ص  ق  
ر اهدمددددد   معلمددددد  مددددد  ة الدددددد ريخ  معلم دهددددد  ب سددددددعم ل اسددددددرادي ي  الصددددد  ضدددددر رة  -

 ئددد المدسلسدددل  لثدددل م ضددد ع مددد  م ضددد   ت الثددددو الم ه يددد  المقدددررة , بحيدددا دال
الصد   السديم   لد    د  الاصد ص دلميدذات  تالق رات العقليد   المعرفيد  للدلميدذا

   .الا مس االبد ائ 
للمعلمدددددي   المعلمددددد ت لدة يددددد ه  بفحددددد ا االسددددد ليو  ال رائدددددق فددددددم   رات د ريبيددددد   -

 .الد ريسي 
  ة مقدرح ت م ه  : اقدرح الب حا  

  ا ددو ريددر الدحصدديل , مثددل اثدسدد و المهدد رات ا  االد  هدد ت  حدد  الددد ريخ  راسدد   -
 .  اسدبق ء المعل م تأ
 
 
 
 
 

 -ح-
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 مشكلة البحث :
تدريس هذه المادة ، وكان  اساليبمادة التأريخ مشكالت عدة أفرزتها تدريس تواجه 

 المتعلمينمما جعل سائدًا االعتماد على الحفظ والتلقين في مجال تدريس هذه المادة 
ذلك الن  ،في اإلشكاالت  ونيقع المتعلمينباستظهار هذه المادة وكثيرًا ما كان  ونيقوم

مبنية على الحفظ سطرًا بعد سطر وكلمة بعد كلمة فإذا نسي الكلمة األولى  ظهحفطريقة 
( ، فأن إتباع المعلمين لألساليب 18 : 1985غاب عنه الدرس كله ) عبيدات ، 

لها تأثيرها الواضح في اتجاهاتهم وميولهم نحو  المتعلمينالتدريسية في عملية إعداد 
التدريسية تتوقف إلى حد كبير على نجاح المعلم  المادة الدراسية ، فالطرائق واألساليب

 . (95-94:  1983ة )االمين وآخرون ، او فشله في تحقيق رسالته التربوي
سواء في  للمتعلمينوأصبح المعلم نفسه يشعر بانعدام قيمة تلك المادة بالنسبة 

لمحاضرة حياتهم الحاضرة أو المستقبلية ، ذلك الن طريقة التدريس المتبعة تعتمد على ا
بأكبر قدر ممكن من المعلومات ، والمعلم حينما  التلميذاتأو اإللقاء بقصد حشو أذهان 

فهرسًا يدون فيه أسماء األعالم والتواريخ  المتعلمينيقصد ذلك فأنه يجعل من ذهن 
مما … واإلحداث بتفصيالتها ونظم الحكم والتنظيمات السياسية واإلدارية وأسماء المدن 

عدم اهتمام غالبية المعلمين بها ، مما  فضال عن،  المتعلمينقيمة منفرة جعلها مادة س
يؤدي إلى قصورهم عن البحث والتنقيب عن انسب الطرائق واألساليب لتدريس تلك 

:  1976المادة مما قد يبعدها عن الجفاف والصعوبة المالزمين لها )اللقاني ورضوان ، 
100. ) 

عنها الى  فونبصعوبة المادة وجفافها وينصر  ونيشعر  المتعلمينوكثيرًا ما كان 
الملخصات للحفظ واالستظهار والتدريب على اسئلة االمتحانات ويرجع ذلك إلى اجتماع 
البعد المكاني والبعد الزماني في بعض فروع المواد االجتماعية مما يصعب على 

واد العلمية ، واذا ادراكه ، بينما ال توجد تلك الصعوبة في المواد االخرى كالم المتعلمين
كان من الممكن ان يتالشى البعد المكاني بالنسبة للجغرافية او التربية الوطنية فانه من 
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ذلك الن التاريخ متعلق بالماضي الذي ال يمكن  ،الصعوبة تحقيق ذلك بالنسبة للتأريخ 
ا عن االنتقال إليه او التعبير عنه اال في اطر لفظية تحتوي رموزًا تحاول ان تعبر به

:  1976،  رضوانو )اللقاني  . مجريات احداث وامور وقعت في عصور مضت وانتهت
100  ) 

دون ان يكون  من المتعلمينالبعد الزماني فان التواريخ الكثيرة التي ترهق  أما
لبعضها قيمة او مغزى واضح، على الرغم من ان التواريخ ال غنى عنها في دراسة مادة 

ومعطل للفهم المتعلمين نها قليل القيمة زيادة على انه مرهق التأريخ ، ولكن الكثير م
لذلك ينبغي ان تكون القيمة النسبية في فهم التأريخ وتدريسه على اساس مستوى ادراك 

لقد كانت الطرائق ، ( 216:  1962ودرجة نضجهم وميولهم )السيد ، المتعلمين 
رفية ، ولم تركز على الجانب واالساليب التقليدية تركز اهتمامهًا على الجوانب المع

اال قلياًل ، مما جعل التعليم قاصرًا اذ لم يتمكن من  والجانب النفسحركي الوجداني
توظيف المعرفة في تنمية الشخصية وفي السلوك االجتماعي )الرشدان وجعنيني ، 

1999 :80.) 
ة التعليمية في العملي وفاعليته المتعلم أثرولقد اتجهت النظرة التربوية الحديثة الى 

التعلمية ، فالتعلم يتم بصورة افضل عن طريق المشاركة ، اذ اثبتت الدراسات ان احسن 
النتائج يمكن الحصول عليها باستخدام اساليب التدريس التي تعتمد ايجابية المتعلم 

تدريسية حديثة والتي تراعي  بأساليب( والى االهتمام 83:  1982ومشاركته )دنيا ، 
وحاجاتهم وميولهم وقدراتهم السابقة وتعتمد نشاطهم الفردي  تلميذاتالمستوى نمو 

)ابراهيم واحمد ، . والجماعي المتنوع الذي يشمل جمع المعلومات من اكثر من مصدر 
فأن من الطرائق واالساليب التدريسية الجيدة التي يمكن فيها استثارة ، ( 51: 1968
اشتراكًا تامًا ال ان المتعلمين ما يشترك فيه ونشاطاتهم واهتماماتهم هي المتعلمين ميول 

تلقى عليهم القاء ، فقيامه بتحصيل المعلومات وشعوره بلذة التحصيل واحساسه بالحرية 
في اثناء التحصيل ونجاحه فيه له قيمة كبيرة في اقباله على المادة ورغبته باالستزادة 
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ليتعلموا بأنفسهم المتعلمين ط فالطريقة الجيدة هي التي تعتمد على نشا منها وحبه لها 
 ( .53: 1985)سعادة ، 

فرصة المتعلمين ساليب حديثة في التدريس تتيح أوقد ازداد الوعي باستخدام 
االشتراك في اساليب التدريس بداًل من الطرائق التقليدية التي تعزز السلبية عندهم ، 

فردية والجماعية )ريان وذلك من خالل اشراكهم في العمل التعاوني وتحمل المسؤولية ال
 ،1971  :21. ) 

، ومن خالل الدراسة االستطالعية ومن خالل خبرة الباحث المتواضعة في التعليم 
التي قام بها الباحث ولقائه ببعض معلمات مادة التاريخ في مدرستي )النهى ، وجميلة 

الختصاص بوحيرد( االبتدائية للبنات واطالعه على بعض الدراسات السابقة في مجال ا
( ، وجد ان هناك تدني 2011( ودراسة )الخزرجي ، 2011ومنها دراسة )المعموري ، 

 في مستوى تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي . 
 أن مشكلة البحث تبلورت من خالل المعطيات اآلتية: ويمكننا القول

 متسلسلة غياب استعمال استراتيجيات التدريس الحديثة ومنها استراتيجية الصور ال
التي أشارت العديد من االدبيات إلى فاعليتها في تدريس المواد االنسانية ومنها 
االجتماعية ، إذ إن الطريقة التقليدية هي الشائعة في االستعمال بين أعضاء 

 .الهيئات التعليمية كافة 
  ن كانت قد استخدمت بشكل أو بأخر قلة استخدام معلمي مادة التاريخ للصور وا 

 يفي بالغرض المطلوب تحقيقه لألهداف التربوية المنشودة .  فأنه ال
  إهمال دور الصور المتسلسلة في العملية التعليمية واعتبارها من االمور الثانوية

 والبقاء على الوسائل التعليمية القديمة . 
  عدم وجود دراسة محلية على حد علم الباحث في موضوع الصور المتسلسلة في

 مادة التاريخ . 



                                 التعريف بالبحث ------------الفصل االول  5
 

  الصور المتسلسلة ، كان  إستراتيجيةاستعمال  بتأكيداهتمام عدد من الباحثين
 . تهاافزًا لتجريب هذه االستراتيجية في بيئتنا المحلية للوقوف على فاعليـذلك ح

وعليه التاريخ ، مادة تدريس الصور بصورة عامة في  وألهمية األسبابولما تقدم من     
هل أن استعمال استراتيجية الصور ( السؤال اآلتي:فقد تمت صياغة مشكلة البحث في 

 . (المتسلسلة يزيد من تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ ؟
 

 :أهمية البحث 
والشعوب في جميع مراحل التاريخ انما هي نتيجة حتمية لتطور  األممنهضة  إن  

فردية واالجتماعية فالشعوب التي تتوافر التربية وازدهارها ونموها ، وتفاعلها مع الحياة ال
، ال بد ان تبلغ أهدافها في مجاالت الحياة كافة ، واما  لها عناصر التربية الحية

الشعوب التي لم تنعم بذلك فال بد ان تتخلف عن ركب الحضارة ومسايرة االمم المتطورة 
 . 

لعلمي او التقدم ال يمكنه ان يبلغ أي مبلغ من النضوج ا اإلنسان ويرى الباحث أن
االجتماعي من دون ان تتوافر له التربية الواعية الهادفة الى تكوينه وتنمية وعيه وبناء 

 شخصيته . 
وعلى الرغم من اختالف وتباين آراء المفكرين في تبيان معنى التربية فأن اغلبهم  

م يرى ان التربية في جوهرها هي عملية تنشئة اجتماعية، ترمي الى تزويد المتعل
بالخبرات التي تساعده على اداء دوره في المجتمع على الوجه االفضل ، فهي معنية 
بمساعدة الفرد على اكتساب الخبرات التي تحقق نموه العقلي والجسمي والنفسي والخلقي 

 ( . 5:  1961)عبد القادر ، 
( التربية بانها مهمة انسانية حقيقية تهدف الى Briggs & Gagneويصف ) 

   (GAGNE & BRIGGS ,1979, P3)على التعلمالمتعلمين مساعدة 
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فهي بذلك تمثل المرآة التي تنعكس عليها فلسفة المجتمع وتطلعاته           
 ( .7:  1971واهدافه )القرشي 

التربية عملية اجتماعية هدفها إعداد الفرد للحياة في مجتمع ما، و تنمية ذلك 
تمثل في الوقت نفسه وسيلة مهمة من وسائل المجتمع وهي ضرورة فردية واجتماعية و 

اإلنتاج وعنصر هام من عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعية وال يستطيع الفرد وال 
المجتمع إن يستغني عنها, وهي بمعناها الشامل نشاط كلي يؤثر في تكوين الفرد و أداة 

فه االجتماعي. ) مهدي ديمومة الحياة ووظيفتها نقل تراث المجتمع وتوجيه طاقاته وتكيي
 (.6:  2002،  وآخرون
وقد توصلت البحوث التجريبية في التربية الى انها من االمور المكتسبة التي  

 : يتطبع عليها االنسان ، وقد المح القرآن الكريم الى هذه الظاهرة ، قال تعالى
    

    

   

   

  
(1) .    

فقد دلت اآلية بوضوح على ان ما يحصله االنسان من علم ونمو فكري بعد ان يولد 
انما هو عن طريق الكسب بواسطة السمع والبصر والعقل ، وقد سبق القرآن الكريم 

 ره علماء التربية المتأخرون في هذا المضمار . بتلميحه هذا ما قر 
ان التربية هي مفتاح المعرفة ولوالها لما اصبحت حياة االنسان في تقدم وتطور  

 ( . 7:  1986 ، وبدونها يتوقف استمراره ونموه )الحلي
ولما كان للتربية صفة االستمرار ، فالعملية التربوية تبدأ ببداية الحياة وتنتهي 

 ( . 25: )حافظ ، د.ت بنهايتها 

                                                 

 .  78( سورة النحل االية : 1)
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والتربية في االسالم تعني اعداد العناصر الصالحة في المجتمع من اجل خيره 
وسعادته ، ويتطلب االعداد وجود مربين لهم كفايات خاصة ، والتربية تؤتي اكلها اذا 
كان المربون بدرجة من الحرص على تيسير المهمة التربوية ، ذلك ألنها مهمة شاقة ال 

اال الفرد الواعي صاحب الضمير الحي فالتربية االسالمية التي تنهل من  يضطلع بها
 ( . 865:  1998نمير القرآن وهدى النبوة )الكيالني ، 

غ اهتمام الدين االسالمي بالتربية درجة كبيرة قدمها على التعليم مع عدم ـلذلك بل 
   تغافله عن أهميته فقد قال عز من قائل :

    

   

  

  

    

    
(1)

   . 
ى والتزكية تعني تهذيب النفس وتربيتها على االخالق الحميدة ، فاالسالم يؤكد عل

التربية اواًل ثم التعليم ، ألن البعد التربوي في المجتمع اهم من البعد التعليمي . ونظرًا 
لما للتربية من اهمية بالغة في احداث التطورات في المجتمع كونها المعنية بخير كل 
من الفرد و المجتمع ، وان تخلف المجتمع وتقدمه مرهونان بضعف التربية او قوتها ، 

حاولة للنهوض بالمجتمع واحداث تحوالت جوهرية في تكويناته ستكون لذا فان أي م
 ( .69:  2005محاولة عدمية ما لم تجد منطلقها في الفعل التربوي )وطفه ، 

تمثل النظرة الحديثة للتربية في أنها عملية ديناميكية متطورة تهدف إلى توفير البيئة 
فسيا وفق اإلطار االيدولوجي للمجتمع التي تساعد على النمو المتوازن جسميا وعقليا ون

التربية في تحقيق أهدافها والمعلم هو المفوض في التعامل  اداةوالمدرسة , والمدرسة هي 
, وهو األساس في تنفيذ ومتابعة المناهج بدرجة عالية من المتعلمين مع مجموعات 

دارته للعديد من التفاعالت ب اإلتقان ينه وبينهم يستطيع , فهو من خالل اتصاله بطلبته وا 
                                                 

 . 2( سورة الجمعة اآلية : 1)
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إن يضع يديه  على مواطن القصور , أو النواحي السلبية في المناهج , والمعلم في 
ممارسته لهذا الدور يستند إلى انه صاحب مهنة لها أصولها النظرية وتطبيقاتها 

 ( 485:  2011 ,واخرونالميدانية. ) الخزاعلة 
 مادةبالحديث عن أهمية  في إطار اهتمام موضوع البحث الحالي يمكن أن ننطلق

إذ تهتم هذه المواد أكثر من غيرها بالناس وأحوالهم االجتماعية بسبب  ،التاريخية 
طبيعتها وما تتناوله من عالقات إنسانية لذلك نالت اهتمامًا كبيرًا كونها تعد من اكثر 

من  المواد حساسية ، نظرًا لما يجري في اإلطار االجتماعي من أحداث وما تثار حولها
مشكالت وتحديات فضاًل عن  أن هذه المواد تعمل على تنمية الجانب المعرفي 

 1991من خالل تزويدهم بالحقائق والمعلومات المناسبة لمستواهم. )الراوي ، للمتعلمين 
 :14)  

ومادة التاريخ هي إحدى المواد االجتماعية التي تدرس في المراحل التعليمية 
دول بالتاريخ عناية كبرى ، لما له من أهمية في تثقيف الناشئة المختلفة وتعتني األمم وال

والمتعلمين وتعريفهم بتاريخ هذا العالم وحوادثه بصورة عامة وتعريفهم بماضي بالدهم 
بشكل خاص ويؤدي ذلك بال شك إلى تقوية الروح الوطنية لديهم ويعطيهم فكرة واضحة 

 (281: 1986عصور .)فايد ، عن أحوال الحضارة التي مّر بها وطنهم خالل ال
لذا فإن دراسة مادة التاريخ تتضمن قيمًا تربوية بوصفها مادة دراسية لها مكانتها 

وبناًء على ذلك فإن الهدف التربوي من دراسة ، وقيمتها المهمة في التربية بصورة عامة 
لمين المتعدون فهم ، إنما الهدف هو اطالع  من التاريخ ليس حفظ المعلومات وترديدها

المتعلمين تعريف و على تراث أجدادهم ونمو حضارتهم وتوجيههم للنهوض ببالدهم 
التاريخ على التربية تأثير دروس ،  تقوية الروح الوطنية لديهم، و بماضي بالدهم 

 ( . 59:  1989)اللقاني وفارعة ،  المدنية.
 
 



                                 التعريف بالبحث ------------الفصل االول  9
 

لماضي استيعابًا إن هذه األهداف تنعكس بالضرورة في استيعاب المتعلم لألحداث ا    
المستقبل استشراقًا ملؤه الثقة بالنفس والقدرات واإلمكانات ،  قواعيًا ، مما يفيد في استشرا

خطوة ضرورية لفهم مشاكل الحاضر  دوهذا ما يطلق عليه بالوعي التاريخي الذي يع
 (20-17:  1985والتخطيط األفضل للمستقبل .)سعادة ، 

على طرق البحث للوصول المتعلمين مة لتدريب يمكن أن يكون التاريخ وسيلة قيو 
إلى حقائق خارجه أو بعيدة عن نطاق األمور الملحوظة المباشرة ، هنا يقدم التاريخ 

 خدمة عظيمة من ناحيتين :
بمقوماته القومية وبنواحي القوة والضعف في تاريخ أمته . المتعلمين أولهما : يعرف 

يانًا لنقد بعض الحوادث التي تستوجب النقد في أح متعلميهومن المفيد أن يوجه المعلم 
 تاريخ أمته.

ثانيهما : إن التاريخ إذا احسن استعماله يساعد كثيرًا في تقوية روح التفاهم بين 
األمم والدعوى إلى التعاون فيما بينها من أجل الصالح العام للبشرية جمعاء  .)الراوي ، 

1991  :17-19) 
المعرفة التاريخية فهي األساس المتعلمين ستهدف إكساب إن مادة التاريخ تحديدًا ت 

المتعلمين لنقطة البداية للدراسة التاريخية ، وبدون اكتساب المعرفة التاريخية ال يمكن 
( Chronologyتطوير استيعابهم للمفاهيم التاريخية الضرورية مثل علم التاريخ )

 Cause andب والنتيجة )( والسبChange( والتغيير )Continuityواالستمرارية )
Effect ، 50: 1970(. )شعالن) 

من خالل  التلميذات( إلى أن الدروس التي يتعلمها Mary Abbotوتضيف ماري )
مادة التاريخ والتي تصبح بالنسبة لهم ، مهارات حياتية تساعدهم وتشجعهم ليصبحوا 

الوقت نفسه على  اكثر قدرة لفهم العناصر األساسية لدراسة التاريخ . مما يساعد في
 ,Mary Abbotتعزيز ثقتهم بأنفسهم الستمرار بتطوير معلوماتهم في هذا المجال .)

2000. P.32) 
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إن المواد االجتماعية أكثر من غيرها ، تتطلب إعدادا معينًا لمن يقومون بتدريسها ؛ 
يتعامل مع جوانب متعددة كثيرة في نمو النشء ، فلم يعد األمر مجرد  معلمهاالن 

نما أصبح األمر يتعلق بتكوين المواطن الصالح أعلومات تلقى م و حقائق تكتسب وا 
المواد االجتماعية ان  معلمالواعي، الحريص على النهوض بمجتمعه. وينبغي على 

يستمر في الدراسة واالطالع والتحصيل في أثناء الخدمة ؛ ألن طبيعة المواد االجتماعية 
ألن تجارب التربية وعلم النفس وبحوثهما تتطلب تتبعها تتطلب دوام التجديد في المعرفة و 

واالستفادة منها في طرائق التدريس ، فكلما طال الزمن بالمعلم في مهنته احتاج الى 
:  1968دراسات تجديدية في المادة الدراسية وفي النواحي الفنية لها ) ابراهيم واحمد ، 

بالمهنة دارسًا للتاريخ وطرائق  ( فالمعلم الناجح ينبغي ان يظل طوال اشتغاله247
ان درجة نجاح التعليم تعتمد على الطرائق التي يستخدمها المعلم في تدريسه ، ، تدريسه 

حد الجوانب االساسية في عملية التربية والتعليم ، والمشكلة الرئيسة أولهذا تعد الطرائق 
تيسر التعلم وتجعله  في التدريس . فالطرائق الجيدة في تدريس المواد االجتماعية التي

 اكثر عمقًا واستدامة هي التي تراعي المعايير االتية :
 .المتعلمينتقوم على النشاط االيجابي من جانب  -1
 على العمل. نوتحفزه التلميذاتتثير اهتمام  -2
 تسمح بالتعاون والعمل الجمعي على أسس ديمقراطية .  -3

 (  137-126:  1962)السيد ،                                                 
 .     موميولهالمتعلمين االهتمام بدوافع  -4
من فروق فردية في قدرتهم على المتعلمين ان تراعي طرائق التدريس ما بين  -5

 التعلم.
 ( 51: 1968)ابراهيم واحمد ،  .المتعلمينمراعاتها لمستوى نمو  -6
 ( 113: 1986)ابراهيم والكلزة ، .المتعلمينوضوح الهدف من التدريس امام -7
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لذلك فأن طرائق تدريس مواد التاريخ تتمتع بأهمية مستمدة من مكانة المواد 
االجتماعية نفسها كونها مواد تهدف الى ايجاد وتنشئة المواطن الصالح والقادر على 

تاجها صنع القرارات وتقويم االمور دون تأجيل التخاذ القرارات المهمة التي غالبًا ما تح
 (.153:  1983المشكالت الملحة بشكل فوري وعاجل )سعادة ، 

والتاريخ يتفق مع المواد االجتماعية بمادته االنسانية ، ولكنه يختلف عنها في انه 
 1959)زريق ، . ينصرف الى هذه المواد من وجهة نشوئها او تغيرها وتسلسلها الزمني 

 :52. ) 
يكون مجرد تعرف الحدث التاريخي او حتى وان الهدف من دراسة التاريخ قد ال 

مجرد تعرف االسباب والعلل ، بل اكثر من ذلك ، وهو التعرف على فلسفة الحياة ككل 
 ( 517 : 1981)المدرسي ، .

ان المرحلة الدقيقة الحرجة التي يجتازها مجتمعنا اليوم ، تحتاج الى رؤية واضحة 
مة عريقة مرت بها على مسار أ، ونحن  لتاريخنا تضيء له معالم الطريق وآفاق الطموح

تاريخها الطويل  عصور ازدهار وانحطاط وهي ال تستطيع ان تحمي وجودها وتتابع 
ماضي خطواتها وتدرك سر قوتها وضعفها ، والنظرة  ىسيرها وتقدمها ، ما لم تستقر 

ضة ، ودليل الثاقبة الشاملة لتأريخنا وموازين القوى فيه ، ترى اواًل كتاب االسالم منار نه
 1969)بنت الشاطئ ، .مسرى النه الذي يعطي تأريخنا تفسيره ويعطينا منطق حتميته 

: 261) 
  :وهذا مصداٌق لقوله تعالى 

  

  

    

   

      

      
(1)

  . 
                                                 

 .  122( سورة النساء االية : 1)
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ان تأريخنا بحكم اصالته وبفعل العوامل الخاصة التي ساهمت في تكوينه قد اصبح 
للقرآن والسنة ، في تكوين الرؤى والمواقف وصياغة الكثير من المعتقدات  مطابقاً 

)عبد  ائدييتجزء من الوعي العقوالمعارف ، ومن هنا اصبح الوعي التأريخي جزءًا ال 
 ( 13 : 1997الحميد ، 

والقرآن الكريم وضع التأريخ في موضعه التربوي االخالقي ، ليستطيع االنسان 
بواسطته ان يتعرف العناصر التي يرتكز عليها في مختلف مجاالت الحياة ليهتدي الى 

 ( . 41 : 2003سبيل الخير والصالح )الكفيشي ، 
     :ال تعالى ـق

     

    

    

    

   
(1)

    
انما يدعو لالقبال على  ،وثقافتهوالقرآن الكريم عندما يؤكد على وعي التاريخ 

( ، واحياؤه يعني استجالء 49 : 1985الماضي وادراكه في سبيل احيائه ، )زريق ، 
فراد أمغزاه واستخبار معناه ولن يتأتى هذا الوعي للماضي اال بتيقظ الحس التاريخي لدى 

التربوي واالجتماعي )عثمان ،  ماالمة لتنعكس تأثيراته االيجابية على مجمل سلوكه
1988 : 47 . ) 

انه قال : )من وّرخ مؤمنًا فكأنما أحياه ، ومن قرأ تاريخه  روي عن الرسول محمد 
 ( . 30 : 1967فكأنما زاره( )حاجي خليفة ، 

)ال تدع التأريخ فانه يدل على تحقيق : قوله  ونسب للرسول االكرم محمد  
 ( . 52 : 1998األخبار قربها وبعدها( )حالق ، 

 
 

                                                 

  . 111( سورة يوسف االية : 1)
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يدعوه فيها  (عليهما السالم)علي بن ابي طالب لولده الحسن  لإلماموجاء في وصية 
)أحيِّ قلبك : الى قراءة التاريخ والنظر في احوال الماضي لالتعاظ واالعتبار فقال 

بالموعظة ... واعرض عليه اخبار الماضين وذكره بما اصاب من كان قبلك من االولين 
هم ... أي بني اني وأن لم اكن عمرت عمر من كان ، وكأنك عن قليل قد صرت كأحد

قبلي فقد نظرت في اعمالهم وفكرت في اخبارهم وفي آثارهم حتى عدت كأحدهم ، بل 
كأنني بما انتهى الّي من امورهم قد عمرت مع اولهم الى آخرهم ، فعرفت صفو ذلك من 

 ( . 67-62 :1967الحديد ،  أبي)ابن .كدره ونفعه من ضرره(
خ بوصفه علمًا كالعلوم الطبيعية كالهما يهدف الى غاية واحدة هي الوصول والتأري

الى الحقيقية وعرضها بشكل منظم مترابط ، وهي تبدأ بحثها بفرضيات تحاول تمحيصها 
والتثبت  من صحتها ، وتبدأ بالبحث عن الجزئيات . ثم تخلص منها الى االستنتاجات 

لمي والتأكد على قوانين الطبيعة ، ظهر االتجاه ونتيجة للتطور الع ،والى رسم الكليات 
الى ربط التأريخ بالعلم ، فظهرت المدرسة التاريخية الحديثة في القرن التاسع عشر على 
يد )راتكة( وحاولت ان تجد للتأريخ ومن التاريخ قوانين لتطور المجتمعات ونماذج لذلك 

 (  33:  1947، ( ، )المخزومي 21–20: ، د.ت وآخرونالدوري ) . التطور
ولعل اهم ما يبرر التأكيد بان التاريخ علم هو ان التأريخ يشارك العلوم االخرى 
بوجه عام باهم ما يميزها وهو ان له منهجًا او طريقة خاصة به للبحث تمكنه من جمع 

والتاريخ والشك فيه فن وعلم وفلسفة النه  ،( 11:  1980مادته وحقائقه )باقر وحميد ، 
المؤرخ ومن المعلم االلمام بمواد كثيرة ، واالطالع على شؤون العالم والقدرة يتطلب من 

على التعبير وتصور الحوادث والحقائق وهو بهذا علًم يقوم على اساس البحث العلمي 
ومما ، ( 33: 1947ق الرسمية ) المخزنجي ، والتفكير في المصادر والمراجع والوثائ
ن التاريخ علم بحكم منهج البحث التاريخي الذي أتقدم يمكننا ان نخلص الى القول 

الن العلم بحث  ،ينتهجه المؤرخون المعاصرون في ابحاثهم والذي يعكس الطابع العلمي 



                                 التعريف بالبحث ------------الفصل االول  14
 

:  1983مي )االمين واخرون ، من بحوث المعرفة يخضع السلوب او منهج البحث العل
 .( وقد اهتم العرب المسلمون بالتاريخ وبينوا اهميته وفوائده 6-11

)ان القاريء اذا تأمل ما : هـ( في مقدمته لألغاني  356فقد ذكر االصفهاني )ت
فيه من الفقر ونحوها لم يزل منتقاًل بها من فائدة إلى فائدة ، ومنصرفًا منها بين جد 
وهزل ، واثار واخبار ، وسير واشعار متصلة بأيام العرب المشهورة ، واخبارهم المأثورة ، 

اهلية والخلفاء في االسالم ، تجمل بالمتأدبين معرفتها ، وتحتاج وقصص الملوك في الج
 (.29: 1987االحداث الى دراستها( )سالم ، 

إلى  اإلشارةهـ( في كتابه ) الكامل في التأريخ(  630وذكر المؤرخ ابن االثير )ت
فوائده ومنها )ما يحصل لالنسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير اليه 

، فانه ال يحدث امرًا اال قد تقدم هو او نظيره ، فيزداد بذلك عقاًل ، ويصبح ألن  عواقبها
 ( .7:  1965يقتدى به اهاًل ( )ابن االثير ، 

)اعلم ان : اشار في مقدمته في فضل علم التاريخ فقد هـ( 808اما ابن خلدون )ت 
على احوال الماضين فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية اذ هو يوقفنا 

من االمم في اخالقهم واالنبياء في سيرهم . والملوك في دولهم وسياستهم حتى تتم 
 (.9االقتداء في ذلك لمن يرومه في احوال الدين والدنيا()ابن خلدون ،د.ت :

( في )المختصر في علم التاريخ( ) وبعد فان من جملة هـ879واشار الكافيجي )ت
دأ والمعاد وما بينهما علم التأريخ الذي فوائده وغرائبه ال تعد وال العلوم النافعة في المب

تحصى وهو بحر الدرر والمرجان ال يحيط بمنافعه نطاق التحديد والتبيان وفيه عجائب 
ال ، شالملك والملكوت وفيه ايصال الى جناب الحق ذي العظمة والجبروت( )روزن

1963  :325.) 
التاريخ وفوائده في اخذ التجارب والمعرفة  أهميةوفي ضوء ما سبق تتضح لنا 

بالحوادث الماضية وما تصير اليها امورها وهو فن وعلم غزير فضاًل عن فائدته 
 . السياسية واالخالقية وهو حافظ  تراث االنسانية من الضياع
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اما المؤرخون المعاصرون فقد اوضحوا فوائده بوصفه مدرسة للحكام والشعوب 
الدروس التي تساعدهم على مواجهة مشاكل الحاضر والتخطيط يستمدون جميعًا منه 

علم  ( فالتاريخ بمختلف فروعه هو63: 1986لمستقبل افضل ) عاشور واخرون ، 
اجتماعي يختص بتدوين سلوك االفراد والجماعات وحوادثهم السياسية واالجتماعية 

ريخ بهذا سجل واالقتصادية والحضارية بما في ذلك السلوك الفكري والتربوي فالتا
وهو يتسع الى تحرير العقل االنساني من الخرافة ، ( 133: 1982للماضي )حمدان ، 

والغباء ، وذلك من اجل شيوع الحرية والتنوير والمباحث العقالنية                            
 ( .11:  1987)فرحان ، 
من ورصد وعلم لدراسة حركة الز  أداة( )انه 1983االمين واخرون ،) ويشير

اتجاهات التطور وبه ومن خالله تقرر اصالة فلسفة التطور، فالتاريخ يوضح لنا كيف 
يوضح االطار الذي تتطور فيه و تطورت االنسانية وكيف تغيرت معاييرها بتغير الزمن ، 

 ( .49:  1983كل امة ومسيرة اتجاهاتها ( )االمين واخرون 
لمعلمين الذين يحصرون تفكيرهم وا التلميذات( ان  Solomon , 1987 ويؤكد )

عند دراسة التاريخ وتدريسيه في تذكر وحفظ الحقائق كما هي في الكتاب المدرسي ال 
يمكن ان يدركوا ان التاريخ هو جهود منظمة تجعل الماضي ذا معنى اعتمادًا على 

، ( 17:  2001شة ، يتحليل الوثائق ، وتقارير الشهود ، وتفسيرات االخرين ) خر 
)الذين تقرر عليهم هذه المتعلمين همية مادة التاريخ المدرسية في مراعاتها قدرات أ وتبرز

ان مادة التاريخ تسهم في بلوغ الغرض العام و … المادة( وميولهم ومستويات نضجهم 
من التربية في مجتمعنا العربي ، وهو تكوين مواطن عربي واع مستنير ، مخلص لوطنه 

ية واالنسانية ويثق بنفسه وامته وهو دور يتماشى مع طبيعة العربي ، يدرك رسالته القوم
التاريخ وال تستطيع أي مادة دراسية اخرى ان تحل محله او ان ترقى في هذا االداء الى 

ولهذا نرى االهتمام الكبير من  علماء ، ( 48–24:  1962رتبة التاريخ )السيد ، م
في المتعلمين وضحت اختالف النفس وابحاثهم في خصائص االفراد وصفاتهم التي ا
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دى هذا الى ادخال تعديالت كثيرة بالنسبة للتربية وطرائق التدريس ومن أالنشأ والميول و 
في مجموعات ودراسة الصعوبات   التلميذاتبينها استعمال طرائق مختلفة في وضع 

( ونتيجة هذه 98 : 1976التي تعترضهم في عملية التعلم )طنطاوي والبستان ، 
كثر فاعلية وانتاجًا من الطرائق أت والعمل المستمر إليجاد طرائق للتدريس المحاوال

القديمة طرأ تغيير جوهري وتغيرات واضحة على مفهوم طريقة التدريس وتحديد معناها 
 (. 96:  1976)طنطاوي والبستان ، 

وما نلحظه على تدريس التاريخ في مدارسنا انه يتجه نحو تحصيل المعلومات غاية 
ان معظمها و وميولهم ، المتعلمين البًا ما تكون هذه المعلومات بعيدة عن تذوق ، وغ

وال تثير المتعلمين ينسى بعد االمتحان االمر الذي يجعلها مادة ال تثير اهتمام اغلب 
( لذا اتجهت النظرة التربوية الحديثة 7:  1985التقدير واالحترام لدى الكثيرين )سعادة ، 

جديدة تحقق افضل تعلم ممكن في حجرة الدراسة لذلك كانت  اليبوأسق ائالى اتباع طر 
الدعوة الى استعمال اساليب التعلم الذاتي ، والتعلم باالستكشاف ، واالستقصاء ، والتعلم 

فيها )شريف ، المتعلمين التعاوني، والذي يميز هذه الطرائق واالساليب هو دور المعلم 
1984  :80. ) 

وسيلة لنقل المعلومات والمعارف والمهارات للمتعلم ، فالطريقة التدريسية هي 
فالطريقة بالمعنى الشامل ال تنفصل عن المادة الدراسية ، وهنا تكون الطريقة وسيلة 
لوضع الخطط وتنفيذها في مواقف الحياة الطبيعية ، بحيث تكون غرفة الصف جزءًا من 

وهي بمفهومها  معلم وارشاده :فيها بتوجيه من ال التلميذاتالحياة وفي سياقها ، ينمو 
كل ما يحيط بالمتعلم في اثناء  -العام تعني ترتيب وتنظيم الظروف الخارجية للمتعلم 

واستعمال االساليب التعليمية المالئمة لهذا الترتيب بحيث يؤدي ذلك  –ممارسة التعلم 
اما  ،الى االتصال الجيد مع المتعلمين من اجل تمكينهم من احراز تعلم شيء ما 

المفهوم الخاص لطريقة التدريس فيعني اعتماد استراتيجية معينة بانجاز موقف معين 
 ( . 40-39:  1991 )محمد ومحمد ،. ضمن مادة دراسية معينة 
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يعّد القرن الحادي والعشرون الذي نعيش فيه ، عصر الثورة العلمية والتكنولوجية 
لومات التي حطمت العوائق واالنفتاح العلمي ، عن طريق شبكات االتصال والمع

وسهلت التواصل بين الشعوب ، واثرت في المجاالت االقتصادية والثقافية والمعلوماتية 
كافة ، وفي العالقات بين االفراد وتحركاتهم ، ولم يعد بامكان أي بلد ان يبقى منعزاًل 

ينا عن تأثيرات االحداث والتطورات الدولية ، إذ صار العالم قرية صغيرة توجب عل
 (   19:  2000، ومرعي االنسجام معه )الحيلة 

وقد اتسم عصر العلم بسيطرة االسلوب العلمي على تفكير االنسان وعمله ، لذا  
فان نوعية تعليمه وتثقيفه وتدريبه هي التي تحدد نجاح النظام التعليمي في تحقيق 

 (   93:  1997الغايات التي يطمح إليها . )طه وابو حوريج ، 
دواعي التعليم اال تفقد الحياة قيمتها ، ويفقد المجتمع حضارته واصالته، ومن  ومن 

هذا المنطلق عنيت االقطار العربية بالتعليم وعدته عملية أساسية في تنظيم حياتها . 
تقوم عليه نهضتها ، وتزداد به قدرتها على التكيف مع العالم الخارجي ، وبه يستجيب 

فة ، والمؤثرات البيئية المحيطة فكان البد ان تهتم بهذا الفرد الفرد فيها للمواقف المختل
وتوجيهه ، بما يتفق ورغباته ويتناسب وقدراته ، وتوفر له مجاالت العلم والعمل المختلفة 
كالمدارس والمعاهد والكليات والمصانع ، فأعدت من اجل ذلك النظم والتشريعات 

ق ، مما يبرز لنا دورًا حقيقيًا في النمو واعتمدت التخطيط لالرتقاء بالمحتوى والطرائ
الفاعل ، والحركة المستمرة ، في اتجاه الوصول الى حالة االبداع واالنتاج والفائدة 

 ( 7:  1986المرجوة . )الرشيد ، 
نجاح عملية التعليم عامة تتوقف على كثير من العوامل المختلفة والمتنوعة ، اال  نإ

اوية لهذا النجاح ، فأفضل الكتب والمقررات الدراسية ان وجود معلم كفء يعد حجر الز 
والوسائل التعليمية واالنشطة والمباني المدرسية بالرغم من اهميتها ال تحقق االهداف 
التربوية المنشودة، ما لم يكن هناك معلم ذو كفايات تعليمية وسمات شخصية متميزة 

ى تهذيب شخصياتهم وتوسيع يستطيع بها اكساب تالميذه الخبرات المتنوعة ويعمل عل
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مفاهيمهم ومداركهم وينمي أساليب تفكيرهم وقدراتهم العقلية ، إذ ان العنصر الفعال 
والمميز في العملة التعليمية هو المعلم واالدوار التي يقوم بها واالهداف التي يسعى الى 

 (   82-81:  2002،  ومرعي تحقيقها . )الحيلة
تربية في افضل معانيها هي عملية اعادة تنظيم اذ يدرك المعلم الكفء ان ال 

الخبرات لذا فمن الضروري عند تحديد فعالية جديدة او اختبارها ان يؤخذ بنظر االعتبار 
من الضروري و الجسمية والعقلية واتجاهاتهم ومهاراتهم وعاداتهم ، المتعلمين خصائص 

، وهذا امر بالمتعلمين كاكه ان يأخذ بنظر االعتبار خبرات المعلم السابقة في عمله واحت
يتعلق باالساليب الصحيحة المجربة في العمل والنتائج التي حصل عليها سابقًا . في 
الوقت الذي نعتقد فيه ان التفتح الذهني وتقبل الخبرات الجديدة هو من مميزات التعلم 

واجهة سابقًا عند مالمتعلمين الجيد فان هذا ال يعني ان ينحى المعلم كل شيء تعلمه 
 (   122:  2011وعايز ،  موقف جديد . )زاير

ويمثل المتعلم محور االرتكاز في العملية التعليمية ، فالمعلم والمناهج تعد من  
جل المتعلم ، ومن هنا يجب مراعاة الجوانب النفسية للمتعلم ، والتي تتمثل بما توصلت أ

، فنظريات التعليم توضح لنا  التعليم والتعلماليه البحوث والدراسات المتصلة بعملية 
كيفية حدوث التعلم والشروط الواجب توافرها حتى تكون عملية التعلم فاعلة .)الخليلي 

 ( 157: 1995وآخرون ، 
خبرات عديدة عن طريق الحواس ، والمالحظات والعمل  ونيكتسبالمتعلمين ان  

ليم في الحياة . الذاتي ، مما يجعل طريقة التعلم داخل الصف مشابهة لطرائق التع
 (   31:  1990متالئمة مع اسس التعلم القائم على النشاط والخبرة . )بوريني ، 

بنظر المتعلمين وفي ضوء ذلك كان لزامًا على واضعي المناهج اخذ خصائص  
االعتبار عند تصميم المناهج وتحديد اهدافها ومحتواها ، وطرائق تطبيقها وتقويمها . 

ج على خصائص المتعلمين الفعلية والجسمية والروحية واالنفعالية واذا لن ترتكز المناه
واالجتماعية ولن تأخذها بنظر االعتبار ، فان ذلك يؤدي الى انقطاع الصلة الوظيفية 
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والعملية بين المنهاج والفئة التي اعد لها هذا المنهاج ومما ال شك فيه ان االلتفات إلى 
واهتماماتهم ، في تصميم وبناء واعداد جميع خصائص المتعلمين وحاجاتهم وقدراتهم 

                                    .(159-158:  2011)زاير ،  عناصر المنهاج سيؤدي الى نتائج هامة متعددة .
 ويمكننا القول ان أهمية البحث تكمن النقاط االتية : 

 أهمية مادة التاريخ كونه علم الماضي والحاضر والمستقبل . .1
 الصور في تدريس مادة التاريخ ألنها بدائل ذات قيمة تعليمية مهمة . أهمية .2
أهمية المرحلة االبتدائية وخاصة الصف الخامس االبتدائي ، وهي مرحلة أساسية  .3

 وكيفية اداء العمليات العقلية فيها . 
حداثة الموضوع ، حيث ال توجد دراسة تناولت الصور المتسلسلة في مادة التاريخ  .4

 مس االبتدائي على حد علم الباحث .للصف الخا
 
 
 
 
 

 : هدف البحث
يهدف البحث الحالي الى تعّرف اثر استراتيجية الصور المتسلسلة في تحصيل 

 .في مادة التاريخ  تلميذات الصف الخامس االبتدائي
 

 : فرضية البحث
بين متوسط تحصيل  (0.05)ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى 

استراتيجية الصور  باستخداممادة التاريخ  رسن  دموعة التجريبية الالئي يتلميذات المج
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المادة نفسها  ي يدرسن  ئالمتسلسلة ومتوسط تحصيل تلميذات المجموعة الضابطة الال
 . االعتياديةالطريقة  باستخدام
 

 : حدود البحث
 يقتصر البحث الحالي على:

تربية قسم بتدائية للبنات في تلميذات الصف الخامس االبتدائي في المدارس اال .1
 . 2012-2011الخالص التابعة للمديرية العامة لتربية ديالى للعام الدراسي 

 . 2012-2011للعام الدراسي  األولالفصل الدراسي  .2
من مادة التاريخ العربي االسالمي المقرر تدريسها  األولىالفصول الثالثة  .3

، لسنة 24ة التربية في العراق، طلتلميذات الصف الخامس االبتدائي من قبل وزار 
 م.2012 - 2011

 
 
 
 

 حتديد املصطلحات:

 وعرفها كاًل من : اإلستراتيجية :
السلوكية الموجهة نحو تحقيق هدف  األنماط)جميع : بأنها( 1990)سولي فان ،  .1

)العبيدي  . معين والمنسب للمهمة المستعملة وذلك لتسهيل أداء المهمة التعليمية(
 ،2000  : 24 .) 
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)مجموعة من اإلجراءات المخططة سلفا والموجهة : ( بانها  2001) زيتون ،  .2
 . وفق ما متوافر من االمكانات(على لتنفيذ التدريس بغية تحقيق أهداف معينة 

 ( 279 : 2001)زيتون ، 
 : وعرفها كاًل من :الصـــــور 

بها المعلم  تلك األشكال والخطوط التي يستعين( بأنها : )1978زين العابدين ) .1
لتجسيم الموضوعات والمعاني المجردة الواردة في الدرس والتي قد يستعصي على 

 (.89: 1978)زين العابدين،  ( .الطفل تصورها 
الرسـم اليدوي المطابق للمنظور وهـو يستخدم كثيرًا في ( بأنها : )1979مطاوع ) .2

 (78: 1979،  . )مطاوع(  التعلم
ثناء تكويننا واالت تعتمد بنية أو مظهر المعلومات تمثي( بأنها : ) 2010لفوك ) .3

صورا, فأننا نحاول تذكر أو إعادة تكوين الخصائص الفيزيائية والبنية المكانية 
 ( .585 : 2010. )انيتاولفوك , ( للمعلومات

 وعرفها كاًل من : : استراتيجية الصور المتسلسلة
لمعلومات المصورة عن ( بأنها : )االحتفاظ ببعض ا2008)العتوم وآخرون ،  .1

المشكلة ومن المفيد رسم الصور وهو مخطط للمشكلة( . )العتوم وآخرون ، 
2008  :268 ). 

هي رسم للصورة المعبرة او شكل معين يمثل معطيات ( بأنها : )2010 ، العتوم) .2
، وال يتطلب  المشكلة قد يساعد على الفهم ومعالجة بيانات المشكلة وبالتالي حلها

لمعلم رساما ماهرا بل كل ما يتطلبه ان تكون الصورة على شكل بسيط ان يكون ا
  (250:  2010،  )العتوم( . ومعبر وواضح

 نها:اويعرف الباحث استراتيجية الصور المتسلسلة إجرائيًا على 
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المادة عن طريق الرسم وعرضها بشكل  تعبر عنتلك الخطوات التعليمية التي  
الشكال والمعلومات والمفاهيم لتلميذات المجموعة مصور متسلسل ومتتابع لتوضيح ا

 التجريبية . 
 عرفه كل من ::  التحصيل

: )إنجاز عمل ما أو إدراك التفوق في مجال ما، أو  م( بأنه1960النجار ) .1
 (15:  1960. )النجار،  مجموعة من المعلومات(

2.  (Good 1973) فة()انجاز أو كفاءة في األداء في مهارة ما أو معر  : بأنه 
.(Good, 1973, P.71)  

: انه ) المستوى الذي يتوصل اليه المتعلم في التعليم المدرسي او  1988عاقل  .3
 ( .12: 1988،  عاقل).غيره مقررا من قبل المعلم او االختبارات المقننة( 

ودرجة تقدمه  المتعلمالنتيجة النهائية التي تبين مستوى ): انه  (1997) الخليلي .4
 ( .6:  1997) الخليلي ، ( .ع منه ان يتعلمهفي تعلم ما يتوق

مدى استيعاب الطالب لما يتعلموه من خبرات ) : انه (1999) اللقاني والجمل .5
في  التلميذاتمعينة خالل المقررات الدراسية ، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها 

 ( .58: 1999)اللقاني والجمل ، ( .االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض
: )مستوى النجاح الذي يحرزه الفرد أو يصل اليه في مادة  م( بأنه2000عالم ) .6

 (305: 2000. )عالم،  دراسية او مجال تعليمي او تدريسي معين(
 للتحصيل :  اإلجرائيالتعريف 
عينة البحث من معلومات وخبرات في االختبار  تلميذاتحصل عليه تمقدار ما 

مادة للفصول الثالثة من  نبالدرجات بعد دراسته التحصيلي الذي أعده الباحث مقاساً 
 التاريخ العربي االسالمي .

 
 عرفه كاًل من ::  التاريخ
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هـ( في مقدمته : انه )في ظاهره ال يزيد عن االيام والدول ، 880ابن خلدون )ت .1
وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها … وسوابق من القرون االول 

 (.4د.ت : )ابن خلدون ،.ات الوقائع واسبابها عميق(دقيق وعلم بكيفي
)عملية متصلة من التفاعل بين المؤرخ وحقائقه او حوار  : بأنه ( 1960) الدوري .2

 (.7: 1960, متصل بين الماضي والحاضر(.)الدوري
بانه : )علم يبحث عن الزمان واحواله وعن احوال ما يتعلق به  (1963) روزنشال .3

 (26: 1963ال ،ش)روزن.وقيته(من حيث تعيين ذلك وت
( بأنه : )عملية مستمرة من التفاعل بين المؤرخ ووقائعه وحوار 1980كار ) .4

فهو سجل ما استطاعت الشعوب انجازه وليس … سرمدي بين الحاضر والماضي 
 (.143-32: 1980)كار ،. ما عجزت عنه( 

لكل ما  بحث حوادث الماضي واستقصائها)بأنه   ( :1992) حسين وعبد الرحمن .5
يتعلق باإلنسان منذ أن بدء يترك اثارة على األرض والصخر بتسجيل او وصف 

)حسين وعبد الرحمن (.اخبار الحوادث التي آلت بالشعوب واألمم واإلنسان
،1992 :5. ) 

 
 
 

 :للتاريخ   اإلجرائيالتعريف 
ن كتاب الحقائق والمعلومات واألحداث التي تتضمنها الفصول الثالثة األولى مهو     

التاريخ العربي اإلسالمي للصف الخامس االبتدائي والمقرر تدريسه من قبل وزارة التربية 
  م . 2012-2011في العراق للعام الدراسي 

 
 تلميذات الصف اخلامس االبتدائي: 
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الالئي تتراوح اعمارهّن بين العاشرة والحادية عشرة تم مباشرتهّن بالدراسة  التلميذات
 .2012-2011االبتدائي للعام الدراسي  الخامسالصف في 
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 النشأة التارخيية الستخدام الوسائل التعليمية :أواًل . 
فهي فعالة ومؤثرة والتعلم للوسائل التعليمية أهمية كبرى في إنجاح عملية التعليم     

معالي الخلق القويم أي يمكن عن طريقها أن تتحقق  الىتسمو باإلنسان للوصول به 
تعمالها فإنها تؤدي أدوارها التربوية ولو أحسن اس، الهادفة والدنيوية األغراض الدينية 
ويف أنفسكم أفال تبصرونر تطورًا لقوله تعالى :بكل فاعلية وأكث

وقوله تعالى : ،  (1)
... أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها

أو مل يروا اىل الطري فوقهم  : ، وقولة تعالى( 2)

صافات ويقبضن ما ميسكهن اال الرمحن
(3) . 

الوسيلة في تعليمه الصحابة المعاني المجردة وتقريبها  ستعمل رسول اهلل وقد ا
الى أذهانهم ليمكنهم تصورها مثل استعماله اليد والرسم والتوضيح فقد روى البخاري 

انا وكافل اليتيم في الجنة ):  ومسلم عن موسى االشعري قال : قال رسول اهلل 
 (         250: 201ر وعايز، وأشار بالسبابة والوسطى . )زاي (كهاتين
وسيلة توضيحية لمعاني ذهنية مجردة لتعلق بأذهان  استعمل رسول اهلل  كما

الصحابة ويتصوروا بها بسهولة ويسر ؛ فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد اهلل 
خطًا مربعًا وخط خطًا خارجًا منه وخط  : خط لنا رسول اهلل  ابن مسعود 

هذا الذي في الوسط من جانبه فقال : " هذا اإلنسان وهذا اجله خطوطًا صغارًا الى 
محيط به ، وهذا الذي خارج ) أي عن الخط ( أمله وهذه الخطوط الصغار واألعراض 
هي الحوادث والنوائب المفاجئة فان اخطأ هذا انهشه هذا وان أخطأها كلها أصابه 

 ( 41: 2000، )الشاري. الهرم " 
 
 

                                                 

 .  21( سورة الذاريات االية : 1)

 .  67( سورة ق االية : 2)
  . 19( سورة الملك االية : 3)



             جوانب نظرية ودراسات سابقة ------------الفصل الثاني   27
 

ن عدَّها مجموعة أجهزة وأدوات ومواد يستعملها المعلم في أثناء عملية بذلك فأنها يمك     
التدريس بهدف توضيح المعاني وشرح األفكار في نفوس الطالب ، ومما تقدم يمكن أن 
نبينها بأنها عملية مقصودة لتنظيم إجراءات محددة وهادفة بقصد االعتماد عليها في أثناء 

 .(252: 2011 ، ر التدريس . )زاير وعايزعملية التدريس وهي جزء مكمل لعناص

الناجح هو الذي يعتمد على طبيعة التلميذات ومن المألوف أن التلميذة  التعليمإن     
تلتحق بالمدرسة وعمرها يقارب السادسة ، لذا من الضروري أن نسلط الضوء على هذه 

ة بناءة وموائمة المرحلة وخصائصها لتكون المعلمة على بينة ، وجعل العملية التعليمي
لخصائصها ونموها العقلي والجسمي واالجتماعي والوجداني . )عبد الرحمن والصافي ، 

2007  :43) 

 الفوائد الرتبوية التي توفرها الوسائل التعليمية: ثانيًا . 
 اثارة انتباه المتعلمين وتشويقهم للدرس وتركيزهم وانتباههم.  .1

التفكير بصورة متصلة وتتبعها بصورة تساعد على تنمية قدرات المتعلمين على  .2
 صحيحة. 

توفر الوقت والجهد الذي يبذله المعلم اليصال المعلومات واالفكار الى  .3
المتعلمين واستغالل هذا الوقت في تنفيذ نشاطات تفيد المتعلم في تنمية قدراته 

 العقلية. 

 تساعد على توضيح المعاني وبناء المفاهيم السليمة.  .4

يمية للمتعلم، فتتيح له الفرصة للمشاهدة واالستماع والممارسة توفير خبرات تعل .5
والتأمل فتصبح المدرسة او الجامعة حقاًل لنمو المتعلم في جميع االتجاهات 

 وبذلك تشترك جميع حواسه في عملية التعلم. 
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تزيد من فاعلية التدريس وتبعد الملل، وبذلك تساعد المعلم والمتعلم على  .6
مع الموضوع الذي يوضح بعرض فلم أو مصور او غير التفاعل واالندماج 

 ذلك من الوسائل التعليمية. 
فضاًل عن ذلك َبيَّن )الفرا( بأن الوسائل التعليمية تقدم بدائل واساليب في تطوير    

 اذالمنهج وتساعد على بيان الثغرات الموجودة في المناهج عن طريق تحليل المضمون، 
نالت قدرًا مناسبًا من التدريب واّيًا منها لم تنل ذلك، وبذلك  توضح أيًا من المهارات التي

  (132: 1987،  )الفرا. تشخص نواحي القصور في المنهج 
وتقسم الوسائل التعليمية المبنية على اساس الحواس وعملية االتصال والتخاطب التي     

 ثة انواع رئيسة هي: ثال علىثناء عرض الوسيلة التعليمية بين المعلم والمتعلم في أتحدث 
 االنسان في اثناء  هاالوسائل البصرية: وتشمل جميع الوسائل التي يعتمد

الدراسة على حاسة البصر وحدها ومن امثلتها الصور، الرموز الصورية، 
 النماذج، العينات، الرسوم، الخرائط، االفالم الصامتة والمتحركة منها والثابتة. 

 لحااواس التااي تعتمااد فااي اسااتقبالها علااى حاسااة الوسااائل الساامعية: وتشاامل جميااع ا
 . السمع ومنها اللغة اللفظية المسموعة والتسجيالت الصوتية واالذاعة المدرسية

 (.  103: 1998)الحيلة، 
  الوسائل المركبة )الوسائل السمعية والبصرية(: وهي تلك العينات التي جمعت

ال في افالم أكثر من شكل أو نوع من الوسائل في آن واحد كما هو الح
الصور المتحركة والتلفزيون التعليمي والشرائح المرفقة بتسجيل سمعي )بحري 

 (. 27، ص1990وآخرون، 
     

 الصور:ثالثًا . 
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ان الصور والرسوم التوضيحية من أقدم الوسائل التعليمية فقد استخدمها البابليون     
، وكذلك استخدموا الرسم  والمصريون وقدماء االغريق على هيئة أشكال صورية ورسوم

( ومن علماء الغرب 34: 1992،  على الصخور وجلود الحيوانات )عبد الحميد
)كامبانيال( االيطالي الذي أكد على اهمية المصور في التدريس )عزيز والبيرماني، 

( بأهميتها في التعلم القائم على خبرات Erasmus( ونادى )ايرازمس 18: 1987
( الذي اكد على اهمية الصور واستخدامها في تثبيت Comenius، و)كومينوس  حسية

 (. 34: 1975،  عملية االدراك وهو اول من أّلف كتابًا ودعمه بالصور )كاظم وآخرون
فالعملية التعليمية التي تشترك فيها حواس اإلنسان، تكون أكثر فاعلية في تنمية     

،  فل على عقله فقط )أبو جاللةملكاته وتعلمه من تلك العملية التي يعتمد فيها الط
( إذ يتبنى المتعلم موقفًا مؤداه اليقظة والنشاط والتحفز، فهو ينجذب نحو 319: 1999

المعلم وينتبه ويفكر ويبدأ بتوجيه أسئلة عدة تدل على أنه يعيش موضوع الدرس، فهو 
د يتوجه بكل حواسه نحو المصدر الذي يستمع أو ينظر إليه، ألن موضوع اإلثارة ق

  (.64ت: . ، ب  استوعب كل حواسه من سمع وبصر وبعد وغيرها )العبيدي
وتستخدم الصور بدياًل عن الخبرة المباشرة، لكي تسهم في تكوين معالم وصور عقلية     

مناسبة ودقيقة للموضوع المراد تعليمه، وتتميز الصور بخصائص معينة، فهي مثاًل تعد 
سهل على الطفل تداولها، وتسمح بالدراسة الفردية، فضاًل وسيلة تعليمية قليلة التكاليف، وي

ويمكن االستعانة ، ( 344: 1999،  نها تتيح لألطفال تعرف الواقع )أبو جاللةأعن 
بالصور لتوضيح حدث تأريخي معين وذلك لتقريب ذلك الحدث إلى ذهن األطفال لكي 

 ( .270: 1959،  ، )بدران وآخرون يسهل إدراكه وتخيله
 
 

تتفاوت الظروف التي يستخدم فيها المتعلمون الصور باختالف العمر , بحيث إن     
عرضت مصورة أو كأشياء فعلية على المتعلمين فأنهم يتعلمون قدرا اكبر  مادة التعلم لو
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كانت لفظية مكتوبة . ولقد درس الباحثون مدى تيسير استعمال الصور للتعلم و مما ول
 (.209 : 2006لتالميذ )جابر ، ووجد إن الصور تزيد من تعلم ا

وتشير العديد من الدراسات إلى إن غالبية المعلومات التي تصل الدماغ عن العالم     
المعلومات البصرية تغلب المعلومات من القنوات  نّ واالخارجي مصدرها البصر , 

 الحسية األخرى .
ن ذاكرة المعلومات ويمكن القول في إن ذاكرة المعلومات البصرية )الصور( أفضل م    

اللفظية. إن رسم صورة معبرة وشكل معين يمثل معطيات المشكلة قد يساعد على فهم 
يتطلب إن يكون الفرد رساما  وبالتالي حلها. والرسم هنا الومعالجتها بيانات المشكلة 

 ( 250:  2010،  ماهرا فقد يكون على شكل يسير وأولي.)العتوم

 :ـور قواعـد استخدام الصرابعًا . 
 تحديد الهدف من استخدامها. .1
مراعاة استخدام أقل عدد من الصور في الدرس الواحد، مع توضيح الربط فيما  .2

 بينها وبين الموضوع الخاص بالدرس.
 تجنب استخدام الصور الصغيرة ألعداد كبيرة من األطفال . .3
ينبغي أن يتعرف الطفل محتويات الصورة ويصفها ومن ثم يستخلص بعض  .4

 األحكام من الصور التي تفيده في توضيح ما سمعه من القصة. 
 ومن الشروط الواجب توافرها في صور القصة ما يأتي :

 .أن تكون جميلة وتوصل فكرة القصة أو الحدث في الوقت ذاته 
 خالل تسلسلها لفكرة الحدث، وحركة  أن توحي بحركة الموضوع فيها، وذلك من

 الحدث في كل واحدة منها.
 أن تبرز كل صورة حدثًا معينًا له فكرة معينة . 

 (.344: 1999،  )أبو جاللة 



             جوانب نظرية ودراسات سابقة ------------الفصل الثاني   31
 

من الجدير بالذكر أّن المعلومات تختزن في الذاكرة طويلة األمد إما على شكل صور     
  (584: 2010,  ليهما . )ولفوكحداث لفظية , أو كأ وأبصرية , 

وتصبح الصور مفيدة في التذكير إذا وصل الصور بالمعلومات الشفهية, ويتعلم     
 وآخرونالتلميذ بشكل أفضل بالصورة عندما تضاف للكلمة بدال من الكلمة فقط. )دونل 

،2009 : 436.) 
 الصور والتمثيالت البصرية :.  خامساً 

كلمة  1000: هل الصورة أفضل من سؤال تربوي يتردد دوما في االوساط التربوية    
 في التدريس؟

ن التركيبة الصحيحة من ألقد بحث ريتشارد ماير هذا السؤال لعدة سنوات , ووجد     
 ن تحدث اختالفا جوهريا في تعلم الطالب .أالصور والكلمات يمكن 

 وتشمل نظرية ماير المعرفية للتعلم متعدد الوسائط على ثالثة أفكار هي: 

 لنهائي: المواد البصرية واللفظية يتم تجهيزها في أنظمة مختلفة.التشفير ا 

 .الوسع المحدود: ذاكرة المواد اللفظية والبصرية العاملة محدودة للغاية 

  التعلم التوليدي : يحدث التعلم الذي له مغزى عندما يركز الطالب على
 المعلومات الموائمة ويولدون أو ينشئون روابط .

كيف يتم إنشاء فهم معقد يحدث تكامال للمعلومات من مصادر  والمشكلة هي :    
شكال ورسومات , وأفالم( ولفظية )نص , محاضرة( مع األخذ بعين  بصرية )صور , وا 
االعتبار محدودية الذاكرة العاملة؟ واإلجابة هي انه ينبغي التأكد من إن المعلومات 

 (.606 : 2010)ولفوك , تكون متاحة في نفس الوقت أو شكل أجزاء صغيرة مركزة.
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ثارة وحافز للتعلم وتشجيع المتعلم      وتتميز الصور في التعليم بأنها عامل مشوق وا 
على المالحظة والتفكير وتساعد على التمكن من مواد تعليمية زمانية ومكانية وغيرها 

 (251:  2009)الطناوي ،  يصعب االنتقال لها.
ذ يتعلموا على نحو أفضل عندما تكون خبرات ويشير هرم التعلم إلى إن التالمي    

 )بدوي . % من خالل البصر83, والتالميذ يتعلمون  التعلم حسية بدال من تكون مجردة
،2010 :421) 

اللغوي وبذلك يكون  –إن التعليم في مدارسنا معظمة يعتمد على التعليم اللفظي     
سجم مع ذكائهم. ومن المالحظ إن المتعلمين ذوي الذكاء اللفظي متفوقين الن التعليم ين

غالبية المعلمون تم تدريسهم لممارسة التعليم اللفظي , وبذلك يقدمون دروسهم بواسطة 
األلفاظ وبما انه هنالك إمكانات بصرية لدى التالميذ ، فعليه إذا ما اكتشف المعلمون 

 : 2007, والسميد  تهذه اإلمكانات فان تطورا مهما سوف يدخل إلى أساليبهم.)عبيدا
189-190) 

                                                   سادسًا . اسرتاتيجية رسم الصورة : 
رسم صورة معبرة أو شكل معين يمثل معطيات المشكلة قد يساعد على فهم  إن    

رًا ومعالجة بيانات المشكلة وبالتالي حلها ، والرسم هنا ال يتطلب أن يكون الفرد رسامًا ماه
، فقد يكون الرسم على شكل بسيط وأولي مثل رسم مخطط طريق الوصول الى الجامعة ، 

شكل شبكة مفاهيمية محددة ، مما يساعد نظرية ما على  تافتراضاأو ترسم معطيات 
 (250:  2010)العتوم ،  .على فهم عناصر المشكلة وتقريب الحل 
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 (1شكل)
 استراتيجية رسم الصورة

 

ابتكار صور على نحو معين ومتسلسل بين األفكار أو الكلمات وتذكرها ، إذ يتم إن     
تشكيل صور بين الفكرة األولى والثانية ثم بين الثانية والثالثة ، فالثالثة والرابعة وهكذا 
تتيح إنتاج تسلسل معرفي من الصور المتداخلة تبدو على أنها سلسلة من األحداث 

 ( 245:  2010ينمائي . )الزغول ، تعرض كأنها فلم أو شريط س
تتعلم التلميذة عن طريق الصورة على الطريقة االيكونية أي التصويرية ، حيث تتعلم     

عن طريق الرسوم والصور والتقنيات وغيرها من عروض وتتضمن هذه المرحلة وهذا 
عال وأنشطة النوع من التعليم في أن التلميذات يفهمنًّ المعلومات دون أن تتم في صورة أف

 ( 196:  2007أمامهنَّ . )محمد ، 
والتصويرية هي ربط المعلومات الجديدة بمفهوم موجود في الذاكرة باستخدام تصور     

بصري أو عقلي له معنى ، وهذا الربط أما أن يكون بتصور موجود في العقل أو بتصور 
مجموعة أماكن تسهل  مرسوم بالفعل أمام المتعلم ، وقد يكون التصور صورة أو مادة أو

عملية التذكر لعدد من الكلمات أو التعبيرات أو التمثيل العقلي لمعلومة ما ، ويمكن 
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استخدام هذه االستراتيجية لتذكر الكلمات المجردة غير المحسوسة بربطها برمز بصري 
 ( 106:  2003أو صورة أو مادة حسية . )شحاتة والنجار ، 

مية الصور وفائدتها كوسيلة تعليمية فعالة في عملية تحدث الكثير وكتبوا عن أه    
)قالدة وحمدان( بأنها تفيد في التغلب على البعد الزماني كل من فقد أشار ،  التعلم 

والمكاني وانها سهلة االستخدام وقليلة التكاليف، ويسهل الحصول عليها وال تتأثر بالعوامل 
 (385: 1981،  مدان( )ح367: 1981،  )قالدة. الجوية بصورة كبيرة 

وذكر الطوبجي أن الصور تساعد على تعديل سلوك االفراد واتجاهاتهم واكسابهم     
، كتعديل اتجاهات المواطنين نحو اتباع العادات الصحيحة في تغذيتهم  عادات صحيحة

 ( 48: 1983،  )الطوبجي. 
لقرائاي الخاصاة وعملياة تلعب الصور دورًا فاعاًل إيجابيًا في تحسين عملياة االساتيعاب ا    

التعلم الكلي بعامة ، إذ أنها وسيلة مفيدة في استثارة ذاكرة المتعلم وحثه على رؤية ماا ياراد 
تعلمه بشكل كلاي ، ومان ثام خلاق معااني جديادة ، ويمكان أن ناوجز أهمياة الصاور بالنقااط 

 :  اآلتية
ماال لتحسااين فااي الكتااب وقراءتهااا ، وبالتااالي فهااي عا المااتعلمتحساان مسااتوى اهتمااام  .1

 مستوى الدافعية للتعلم . 

على تمييز الكلمات واستيعابها وتذكر ماا جااء فاي الكتااب المدرساي  المتعلمتساعد  .2
 من أفكار معاني . 

 تزود المتعلم برؤية منظورة للمعلومات المتعلمة .  .3

 وسيلاة لتحسين ذاكرة المتعلم واسترجاع المعلومات المتعلمة بشكل سريع وكلي . .4

المااادة الصااعبة غباار المألوفااة مااادة سااهلة مألوفااة ممااا يسااهل علااى الفاارد تجعاال ماان  .5
 تعلمها . 

 (248-247:  2004)دروزة ،                                                    
 

    
 



             جوانب نظرية ودراسات سابقة ------------الفصل الثاني   35
 

 . خصائص تلميذات املرحلة االبتدائية :  سابعاً 
المرحلة االبتدائية  ( الصفات التي يتميز بها تالميذGemeli , 1983حدد جملي )    

 وهي : 

 العمل في مرحلة العمليات المحسوسة .  .1

 القدرة على التفكير بشكل منطقي .  .2

 تطور العملية العقلية المنطقية .  .3

 فهم عمليات التفكير . .4

 فهم الرموز . .5

 القدرة على الحفظ .  .6

 تطور قدرات الذات .  .7

(Gemeli , 1983 : 21) 

ويالحظوا الظواهر ، ويبدؤا ببناء عالقات السبب  كما يمكنهم أن يفهموا األحداث    
والتأثير ويشعروا بالراحة وتزداد دافعيتهم عندما يحققون مهمة ما تصوروا أن يكون 

 (45: 2003بإمكانهم تحقيقها . )دونالد وآخرون ، 

 
 



             جوانب نظرية ودراسات سابقة ------------الفصل الثاني   41
 

 مؤشرات ودالالت مستنبطه من الدراسات السابقة

 :الهدف -1

)التميمي ، اختلفت الدراسات السابقة في أهدافها تبعا لمتغيراتها فقد هدفت دراسة     

( الى التعرف على أثر استخدام الصور التعليمية في تحصيل متعلمين الصف 1989

رفة اثر رسوم المدرس األول المتوسط في مادة الجغرافية ، ومنها هدفت الى مع

التوضيحية والمصورات الجاهزة في تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط ومهاراتهم 

ومنها هدفت الى معرفة أثر , ( 1994في الرسم لمادة االحياء كما في دراسة )المهجة ، 

استخدام كل من الشفافيات والمصورات التعليمية في تحصيل طالب الصف العاشر 

ومنها هدفت إلى ( ، 1999لتاريخ في اليمن كما في دراسة )البكري ، الثانوي لمادة ا

الشفافيات والمصورات التأريخية مع طريقة المناقشة الجماعية في استخدام ثر أمعرفة 

تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ كما في دراسة )الحسناوي ، 

صورات واللوحات الزمنية الماستخدام ثر أومنها هدفت إلى معرفة ( ، 2000

والمجسمات في تحصيل طالب الصف االول المتوسط كما في دراسة )االلوسي , 

استراتيجية الصور  استخدامأما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى معرفة اثر  ,( 2002

 المتسلسلة في التحصيل .

 : المرحة الدراسية -2

ة التي اجريت فيها فمنها ما اجري تباينت الدراسات السابقة في المراحل الدراسي    

أجري ما ومنها  ، (1989,  التميمي) كما في دراسة متوسطلطالب الصف االول 

، ومنها ما اجري  (1994المهجة , كما في دراسة ) لمتعلمين الصف الثالث متوسط 

( ، ومنها ما 1999لمتعلمين الصف العاشر الثانوي في اليمن كما في دراسة )البكري ، 

( , ومنها 2000على طالب الصف الثاني متوسط كما في دراسة )الحسناوي ,  اجري

، أما ( 2002دراسة )االلوسي , ما اجري على طالب الصف االول متوسط كما في 

 . فسوف تجرى على تلميذات الصف الخامس االبتدائيالدراسة الحالية 
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 :المادة الدراسية -3

على الدراسات السابقة فقد اختصت دراسة  تنوعت المواد الدراسية التي أجريت    

( في مادة 1994واختصت دراسة )المهجة ، في مادة الجغرافية , ( 1989, التميمي )

(  2000)الحسناوي ,  ( و1999)البكري ، كل من دراسة واختصت االحياء ، 

اما الدراسة الحالية فسوف تجرى على مادة في مادة التاريخ ، ( 2002)االلوسي , 

 . ريخ التا

 ماكن إجراء الدراسة:أ -4

 (1989، كدراسة )التميمي ،  أجريت جمع الدراسات في أماكن مختلفة من العراق    

ودراسة )االلوسي ، ( 2000ودراسة )الحسناوي , ( 1999ودراسة )البكري ، 

( جامعة 1994ودراسة )المهجة ، كلية التربية ابن رشد ،  –( في جامعة بغداد 2002

جامعة ديالى  في العراق سوف تجرىوالدراسة الحالية لية التربية ابن الهيثم ، ك –بغداد 

 .كلية التربية لعلوم االنسانية  –

 

 : منهجية الدراسة -5

 (1989التميمي ، اتخذت جميع الدراسات السابقة المنهج التجريبي كما في دراسة )    

االلوسي , )دراسة و،  (2000الحسناوي , )دراسة و، ( 1994,  المهجة)دراسة و، 

  المنهج التجريبي.سوف تتخذ والدراسة الحالية , ( 1999,  البكري)دراسة و، ( 2002

 

 -حجم العينة: -6

تباينت حجم العينات في الدراسات السابقة فقد كانت اكبر العينات في دراسة      

,  المهجةوأصغرها في دراسة ) ،( طالب 150( التي بلغت )2000,  الحسناوي)

( 67العينة )تكون افراد  سوف، أما الدراسة الحالية متعلماً ( 60فقد بلغت )، ( 1994

 . تلميذة



             جوانب نظرية ودراسات سابقة ------------الفصل الثاني   43
 

 جنس العينة: -7

كما في  لذكور، فمنها ما اجري على ا تباينت الدراسات السابقة في جنس العينة    

,  الحسناوي)دراسة و،  (1999البكري , )دراسة و، ( 1994,  المهجةدراسة )

ومنها ما اجري على الذكور  ( ,2002ودراسة )االلوسي , ، ودراسة  ،( 2000

على  فسوف تجرىاما الدراسة الحالية  ( ، 1989واالناث كما في دراسة )التميمي ، 

 .االناث

 

  : أداة الدراسة -8

اختبارا تحصيليا من نوع  قة تبعاً لمتغيراتها فقد تناولتأدوات الدراسة الساب تنوعتو    

تناولت اختباراً تحصيلياً ومنها ( , 1994,  المهجةمن متعدد كما في دراسة ) ارياالخت

من االختيار من متعدد شمل ثالث مستويات من تصنيف بلوم المعرفي كما في دراسة 

 أما الدراسة الحالية فقد تناولت اختباراً تحصيلياً.  ( ، 1989)التميمي ، 

 

 نتائج الدراسة: -9

داللة إحصائية لصالح  يات السابقة من حيث وجود فرق ذاتفقت جميع الدراس    

المجموعة التجريبية التي اتخذت متغيرات مستقلة مختلفة بالنسبة للمتغير التابع وهو 

 التحصيل.

 

 

 

 

 

 



             جوانب نظرية ودراسات سابقة ------------الفصل الثاني   44
 

 اإلفادة من الدراسات السابقة :
البحث وإبراز  ةأهمياإلفادة من نتائج الدراسات السابقة باعتبارها دالئل على  -1

 راسة بشكل واضح.مشكلة الد

اإلفادة من اإلجراءات التي استخدمت في هذه الدراسات ال سيما التي تناولت  -2

 .الصور المتسلسلةإستراتيجية 

إعداد أدوات البحث و بنائها منها إعداد االختبار التحصيلي وإعداد الخطط  -3

 .الصور المتسلسلةالتدريسية المتعلقة بإستراتيجية 

ئية المستخدمة في الدراسات السابقة، و الوسيلة االفادة من الوسائل االحصا -4

 المالئمة لتصميم الدراسة الحالية لتحليل البيانات.

االفادة من اجراءات التكافؤ بين المجموعات وضبط المتغيرات التي تؤثر في  -5

 التجربة.

يمكن ان يفيد من نتائج هذه الدراسات في بيان العالقة بينها وبين نتائج الدراسة  -6

 الحالية.
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اسم الباحث  الدراسةعنوان  ت
مجتمع وعينة  الدراسة أهداف والبلدوسنةاالنجاز

 الدراسة
أدوات 

 الدراسة
الوسائل 
 أهم نتائج الدراسة االحصائيه

 

 

 

1 

 

 

اثرررررررررر  ا رررررررررر   ا  

الصرررررتع ال ة    ررررر  

فرررررررررر    صرررررررررر   

م ة  ررررر ف الصرررررر  

االول ال  ت ررف فرر  

 مادة الجغ اف   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال      ، ك يم 

 م مه ي اب اه

( جامة  1989)

ك     –بغ اد 

 -ال  ب   ابف عش 

 الة اق

هررر فل ال عا ررر  

الررررررر ال ةرررررر   

ع رررررررررررر اثررررررررررر  

ا ر   ا  الصررتع 

ال ة    رررررر  فرررررر  

  ص   م ة   ف 

الصررررررررر  االول 

ال  ت ررررررف فرررررر  

 .مادة الجغ اف   

ج  ررررل اال ررررا  

الول الصرررررررر  ا

م ت ف و كتنل 

ع ن  ال  ث مرف 

( م ة  ررررا  125)

وم ة    متزع   

 ع ر مج تع  ف

واحررر ة  ج ي  ررر   

مج تعهررررررررررررا ) 

( م ة  ررررررررررررا 62

وم ة  ررر واال  

ى ضرررررررررررررراب   

( 63مج تعهرا )

 م ة  ررا وم ة  رر 

. 

اعررر  ال احرررث 

ا   ررررررررررررررررراعا 

  صرررررررررررررر   ا 

ي كرررررت  مرررررف 

( فقرررررررر ة 40)

مررررررررف نررررررررت  

اال   ررراع مرررف 

م ةرررر د شرررر   

ثالثررررررر  مرررررررف 

مسرررررررررررر تيا  

ب رررت  ل  جرررال 

ال ة فررررررررررررر  

وهرر  )ال رر ك  

والفهرررررررررررررررررررم 

 .   وال    ق(

 

 

ا رررررررررررررررر     

ال احرررررررررررررررررث 

 اال   رررررررررررررراع

ال ائ  لة ن ر ف 

 .مس ق   ف 

 

 فتق ال ج تع  ال ج ي    )بنر ف( 

ع ر ال ج تعر  الاراب   )بنر ف( 

و فرررررتق ال ج تعررررر  ال ج ي  ررررر  

)بنا  ( ع ر ال ج تع  الااب   

)بنا  ( وا  ن ج مف ه ه ال عا   

ع   وجتد اث  ل  غ   الجنس فر  

 . ال  ص   

 

 (1989)التميمي ، 
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اسم الباحث  الدراسةعنوان  ت
مجتمع وعينة  الدراسة أهداف والبلدوسنةاالنجاز

 الدراسة
أدوات 

 الدراسة
الوسائل 

 أهم نتائج الدراسة ةاإلحصائي

 

 

 

2 

 

 

ع رت  ال ر ع  اث  

ال تضررررررررررررررررررررر     

وال صرررررررررررررررررتعا  

الجرررررررررراه ة فرررررررررر  

  صرررررر   اررررررال  

الصرررررررر  ال الررررررررث 

ال  ت ف ومهاعا هم 

ف  ال  رم فر  مرادة 

 اإلح اء .

ال هج  ، ن ال 

( ، 1994ع ا  )

 –جامة  بغ اد 

ك    ال  ب   ابف 

  الة اق - اله  م

هررر فل ال عا ررر  

الررر مة فرر  اثرر  

ع رررت  ا ررر   ا  

ال ررررررررررررررررررررر ع  

ال تضرررررررررررررر     

وال صتعا  ف  

  صررر   ارررال  

الصرررر  ال الررررث 

ال  ت ررررررف فرررررر  

 األح اءمادة 

كررررررا  مج  رررررررل 

ال  ررررث اررررال  

ال الررررث الصرررر  

ال  ت رررررررررررررررررررف 

و كتنررررل ع نرررر  

ال  ررررررررث مررررررررف 

( اال ررررررررررررا  60)

وزعرررررل ع رررررر 

مج ررتع  ف كرر  

( 30مج تعررر  )

اال ا   ا ف ك  

 منه ا األ  ى .

 

اال   رررررررررررررررراع 

ال  صررررررررررر    

 ال ة ي

 ا   اع

t-test  ،

وم بل كاي ، 

ومةام  

اع  اا 

ب   ت  ، 

ومةادل  

    ما  

 ب او 

             

 

 
 

 فررتق ال ج تعرر  ال ج ي  رر   -1

ال   ا    مل ع رت  ال ر ع  

ال تضرررر     ع ررررر ال ج تعرررر  

  ا رررررر   مل ال ج ي  رررررر  ال رررررر

ال صررررررتعا  الجررررررراه ة فررررررر  

اال   ررررررراع ال  صررررررر    عنررررررر  

 ( .0.05مس تى دالل  )

ال ج تع  ال ج ي  ر     فتق – 2

ال   ا    مل ع رت  ال ر ع  

ال تضرررر     ع ررررر ال ج تعرررر  

ال ج ي  رررررر  ال رررررر  ا رررررر   مل 

ال صتعا  الجاه ة فر  مهراعة 

ال  ررررم عنرررر  مسرررر تى دعاللرررر  

(0,05 . ) 

 م(1994)المهجة ، 
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اسم الباحث  عنوان الدراسة ت
مجتمع وعينة  أهداف الدراسة والبلدوسنةاالنجاز

الوسائل  الدراسةأدوات  الدراسة
 أهم نتائج الدراسة االحصائيه

 

 

 

3 

 

 

اث  ا    ا  ك  

مرررف الفرررفاف ا  

وال صرررررررتعا  

ال ة    ررررر  فررررر  

  صرر   اررال  

الصرر  الةاشرر  

ال ررررررانتي فرررررر  

 ال  ف
 

 

 

 

 

 

 

ال ك ي ، ع   

 ر الك يم ي 

( ، جامة  1999)

ك     –بغ اد 

 - ال  ب   ابف عش 

  الة اق

هرر فل  ال عا رر  الررر 

مة فرر  اثرر  ا رر   ا  

ك  مرف الفرفاف ا  

وال صرررررررررررررتعا  

ال ة    رررررررر  فرررررررر  

  صررررر   ارررررال  

الصررررر  الةاشررررر  

ال ررانتي فرر  مررادة 

   .ال اعيخ 

 ررال  مج  ررل ال  ررث 

مرررف ارررال  الصررر  

الةاشرر  ال ررانتي فرر  

مررررادة ال ررررراعيخ فررررر  

كررا  افرر اد الرر  ف ، و

( فررر دا  114الة نررر  )

وزعل عفتائ ا  الرر 

ثرررررالو مج تعرررررا  

 ج ي  ررررررر  االولرررررررر 

( اال ررا  48وعرر دها )

، وال ان رررر  وعرررر دها 

( اال رررررررررررررررررررا  ، 46)

 ( اال ا .50وال ال   )

 

     

ًاتحتيلااً ًاتح اختبااا
مااااااااااااااااااا ح ااااااااااااااااااا  ح
االختًااااااااااًحمااااااااا ح

 متعدد

    رررر  ال  ررررايف 

االحرررررررررررررادي ، 

ك رررتدع مةادلررر  

،  ع  فاعد ت 

ب  مةادل  صرةت

الفقرر ة ، وورر تة 

     هرررررررررررررررا ، 

 Eا   اع شف ه 

 فرررررتق ال ج تعررررر  ال ج ي  رررررر   – 1

ال رررررر  دع ررررررل با رررررر   ا  ولررررررر اال

الففاف ا  ع ر ال ج تع  ال ان   ال ر  

 دع ل با    ا  ال صتعا  . 

ال ال ر   فتق ال ج تع  ال ج ي     – 2

ال رررر  دع ررررل با رررر   ا  الفررررفاف ا  

وال صرررتعا  مةرررا  ع رررر ال ج تعررر  

االولررررررر ال رررررر  دع ررررررل با رررررر   ا  

الفررررررفاف ا  فقررررررف ، وكرررررر ل  ع ررررررر 

ال ج تعرررر  ال ج ي  رررر  ال ان رررر  ال رررر  

 دع ل با    ا  ال صتعا  فقف . 

 (1999البكري , )
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 الدراسةعنوان  ت
 

اسم الباحث 
مجتمع وعينة  اسةالدراهداف  والبلدوسنةاالنجاز

الوسائل  الدراسةأدوات  الدراسة
 أهم نتائج الدراسة االحصائيه

 

 

 

4 

 

 

اثررررر  ا ررررر   ا  

الفرررررررررررررررفاف ا  

وال صرررررررتعا  

ال اعي  رررر  مررررل 

ا يق  ال ناوف  

الج اع رررر  فرررر  

  صرر   اررال  

ال رررران  الصرررر  

ال  ت ف ف  مرادة 

ال رررراعيخ الة برررر  

 اال الم .

 

 

 

 

 

 

ال سناوي , حاكم 

مت ر ع   

  ا  

مة  بغ اد / جا

ك    ال  ب   ابف 

 عش 

 

 الة اق

 

2000  

هررررر فل ال عا ررررر  

الرر ال ةر   ع رر 

اثرررررررر  ا رررررررر   ا  

الفرررررررررررررررررررررفاف ا  

وال صرررررررررررررتعا  

ال اعي  ررررررر  مرررررررل 

ا يقرررر  ال ناوفرررر  

الج اع ررررررر  فررررررر  

  صررررر   ارررررال  

ال رررررررران  الصرررررررر  

ال  ت رررف فررر  مرررادة 

ال ررررررراعيخ الة بررررررر  

 اال الم .

 

ال  اع  ال  ت    

وال انتيررررر  ال ابةررررر  

الةامرررررر   ل   ي يرررررر 

ل  ب ررررر  ال صررررراف  

و كتنرررررل  االولرررررر

 ع نرررر  ال  ررررث مررررف

ارررررررال  الصررررررر  

ال رررررران  ال  ت ررررررف 

(  150)ح رررث ب ررر  

متزعررررررر   االررررررر  

 ثالثر  مجرام ل ع ر 

( االرررر  لكرررر  50)

 مج تعررر   ج ي  ررر 

( االرررررررررررررررررر  50)

ل  ج تعررررررررررررررررررررررر  

 الااب  .

كانل اداة 

 ال  ث 

) اال   اع 

 ال  ص    (

 

ال احث ا      

    رررررررررررر   – 1

 ي ال  ايف االحاد

 م بل كاي  – 2

مةامرررررررررر   – 3

اع  ررررررررررررررررررررراا 

 ب   ت 

مةادلرررررررررر   – 4

 ررررررر    مرررررررا  

 ب او 

مةادلرررررررررر   – 5

       الفق ة

مةادلرررررررررر   – 6

 صةتب  الفق ة

ا   رررررررررراع  – 7

 ش ف ه

وجررررررتد فرررررر ق  و داللرررررر   – 1

احصائ   بر ف ارال  ال ج تعر  

ال ج ي  رررررر  االولررررررر واررررررال  

ال ج تعرر  ال ج ي  رر  ال ان رر  فرر  

  ال  صرر   ول صرر    ال ج تعرر

 ال ج ي    االولر.

وجررررررتد فرررررر ق  و داللرررررر   – 2

احصررائ   برر ف م ت ررف دعجررا  

ارررررال  ال ج تعررررر  ال ج ي  ررررر  

ارال  االولر وم ت ف دعجرا  

ال ج تعرر  الارراب   ول صرر    

 ال ج تع  ال ج ي    االولر.

وجررررررتد فرررررر ق  و داللرررررر   – 3

احصررائ   برر ف م ت ررف دعجررا  

ارررررال  ال ج تعررررر  ال ج ي  ررررر  

  اررال  ال ان ر  وم ت ررف دعجرا

ال ج تعرر  الارراب   ول صرر    

 ال ج تع  ال ج ي    ال ان  .
 (2000الحسناوي , )
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اسم الباحث  الدراسةعنوان  ت
مجتمع وعينة  الدراسةاهداف  والبلدوسنةاالنجاز

الوسائل  الدراسةأدوات  الدراسة
 أهم نتائج الدراسة االحصائيه

 

 

 

5 

 

 

اثررررر  ا ررررر   ا  

ال صررررررررررتعا  

وال تحرررررررررررررررا  

ال من ررررررررررررررررررررر  

ال جس ا  ف  و

  صرر   اررال  

الصررررررر  االول 

ال  ت ررف ل ررادة 

 ال اعيخ .

االلت   , اك   

 يا  ف م   

 

ك    ال  ب   بف 

 عش  

 جامة  بغ اد

 الة اق 

2002  

هررررر فل ال عا ررررر  

الررررر مة فرررر  اثرررر  

ا ررررررررررررررررررررررررر   ا  

ال صررررررررررررررررتعا  

وال تحا  ال من ر  

وال جسرررر ا  فرررر  

  صررررر   ارررررال  

الصررررررررررررر  االول 

ال  ت رررررف ل رررررادة 

 ال اعيخ .

مج  رل ال  رث كا  

ال رر اع  ال  ت ررف 

وال انتيررررر  ال ابةررررر  

ل   ي يرررررر  الةامرررررر  

ل  ب   االن اع ح ث 

وا  رررررراع ال احررررررث 

عفرررتائ ا م ت ررر   

  رررررتز ل  نررررر ف  17

عفررررررتائ ا  ل   رررررر  

ع نرررررررررر  ال  ررررررررررث 

(  94و كتنل مف )

االرر  ل  ج تعررا  

الرررر الو ال ج ي  رررر  

 60ح ث اص  ل )

( االرررررررررر  بةرررررررررر  

 اال   ةاد.

 

كانرررررررررررررررررل اداة 

 ال  ث 

ال   ررررررررررررررراع ) ا

 ال  ص    (

 

    ررررررررررررررر   -1

   ال  ايف االحادي

مةامررررررررررررررر  -2

اع  ررررررررررررررررررررراا 

 ب   ت 

مةادلررررررررررر   -3 

 ررررررر    مرررررررا  

 ب او .

مةادلرررررررررر   – 4

 صةتب  الفق ة.

مةادلرررررررررر   – 5

 وتة      الفق ة 

ا   اع  – 6

 .ش ف  

ال تجرررررررر  فرررررررر وق  وا  دالال   -1

احصرررررائ   بررررر ف م ت رررررف دعجرررررا  

  صرررر   ال ررررال  الرررر يف ي ع ررررت  

تعا  وال يف ي ع ت  با    ا  ال ص

 با    ا  ال تحا  ال من  .

ال تجررررررر  فررررررر وق  وا  دالال   – 2

احصرررررائ   بررررر ف م ت رررررف دعجرررررا  

  صرررر   ال ررررال  الرررر يف ي ع ررررت  

با    ا  ال صتعا  وال يف ي ع ت  

 .با    ا  ال جس ا 

 تجرررررر  فرررررر وق  وا  داللرررررر   ال – 3

احصرررررائ   بررررر ف م ت رررررف دعجرررررا  

  صرررر   ال ررررال  الرررر يف ي ع ررررت  

   ا  ال تحرررا  ال من ررر  والررر يفبا ررر 

 ي ع ت  با    ا  ال جس ا .

 

 ( 2002,  االلوسي)ا
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 منهجية البحث وإجراءاته
 للتثبت من هدف البحث وفرضيته ، كان على الباحث أن :

 يحدد التصميم التجريبي المناسب لبحثه . .1
 محافظة ديالى .تلميذات المدارس االبتدائية في  يختار عينة لتجربة بحثه من .2
 يكافئ بين مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( إحصائيا في بعض المتغيرات. .3
ول ضاابط  المتغياارات الدخيلااة التااي يعتتااد أن ااا تااتثر فااي ساا مة التجربااة ود ااة يحااا .4

 نتائج ا .
 يحدد المادة العلمية التي ستدرس في أثناء التجربة . .5
يصااااوه افهااااداف الساااالوكية التااااي يااااراد تحتيت ااااا عنااااد إن اااااء تاااادريس المااااادة العلميااااة  .6

 المحددة في التجربة .
ضااوم ماان الموضااوعات التااي سااتدرس فااي يعااد الخطااط التدريسااية الم ئمااة لكاال مو  .7

 أثناء التجربة .
 . -عينة البحث  –يعد أداة لتياس المتغير التابع لدى التلميذات  .8
 يوضح الخطوات التي سيطبق في ضوئ ا التجربة . .9

جراءاته وتحليل نتائجه.  .11  يحدد الوسائل اإلحصائية الم ئمة لمتطلبات البحث وا 
  
 منهجية البحث : :اوال 

جراءاتاه ، بماا  فنهبع الباحث المن ج التجريبي ات       المن ج المناسب مع طبيعة بحثاه وا 
 يحتق هدف البحث والتثبت من فرضيته.

 التصميم التجريبي : :ثانيا 
، الن  إن اختيااار التصااميم التجريبااي يعااد أولااى الخطااوات التااي علااى الباحااث تن يااذها      

نتااائج د يتااة وسااليمة ، ويتو ااف تحديااد نااوم االختيااار السااليم يضاامن للباحااث الوصااول إلااى 
التصااميم التجريبااي علااى طبيعااة المعااكلة ، وعلااى ظااروف العينااة . وينبغااي االعتااراف ماان 
البداية أن البحوث التربوية لم تصل بعد إلاى تصاميم تجريباي يبلا  حاد الكماال مان الضابط 

يعااة الظااواهر ، الن تااوافر درجااة كافيااة ماان ضاابط المتغياارات أماار بااال  الصااعوبة بحكاام طب
 .(  58 : 1968،  وآخرون الزوبعي) ربوية المعتدة الت
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ونتيجة لما سبق تبتى عملياة الضابط فاي مثال هاذح البحاوث جزئياة م ماا اتخاذت في اا      
ماان إجااراءات بسااابب صااعوبة الااتحكم فاااي المتغياارات كل ااا فاااي الظاااهرة التربوياااة . )داود ، 

يبياااا ذا ضااابط جزئاااي م ئماااا لظاااروف ( لاااذلع اعتماااد الباحاااث تصاااميما تجر  251: 1991
 البحث الحالي فجاء التصميم على العكل اآلتي :

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 التحصيل استراتيجية الصور المتسلسلة التجريبية

 التحصيل ااااااااا الضابطة

 ( التصميم التجريبي2عكل )
 

التاااي تتعااارض تلمياااذات ا للمتغيااار المساااتتل يتصاااد بالمجموعاااة التجريبياااة : المجموعاااة       
)اسااااتراتيجية الصااااور المتسلساااالة( ، والمجموعااااة الضااااابطة : المجموعااااة التااااي ال تتعاااارض 

ويتصااااد بالتحصاااايل : المتغيااار التااااابع الااااذ  يتاااااس بوساااااطة  ،تلمياااذات ا للمتغياااار المسااااتتل 
 اختبار تحصيلي يعدح الباحث الغراض البحث الحالي. 

 وعينته :جمتمع البحث  :ثالثا 
علاى أن  دياالىمن متطلبات البحث الحالي اختيار إحدى المدارس االبتدائية في تربية     

ال يتل عدد ععب الصف الخامس في ا عن ععبتين ، وبعد زياارة الباحاث لعاعبة التخطايط 
 ساام ، فاختااار من ااا  ا سااامعاادة فااي المديريااة العامااة لتربيااة محافظااة ديااالى وجااد ان ااا تضاام 

، واختااااار الباحااااث  (2( مدرسااااة ابتدائيااااة للبناااات )ملحااااق 25) تضااامي تاااالص الالخااااا تربياااة
 صااديا مدرسااة الن ااى االبتدائيااة للبنااات ماان بااين ماادارس مديريااة تربيااة الخااالص لترب ااا ماان 

 .ه ولتعاون ادارة المدرسة معسكن الباحث 
صاادر و بل البدء بالتدريس زار الباحاث المدرساة المختاارة ومعاه كتااب تسا يل م ماة      

(  ووجادها تضام عااعبتين 1مان المديرياة العاماة لتربياة دياالى لتسا يل م متاه في اا )الملحاق 
وبطريتاااة الساااحب الععاااوائي   2112/  2111للصاااف الخاااامس االبتااادائي للعاااام الدراساااي 

اختياااارت عااااعبة ) أ ( لتمثاااال المجموعااااة التجريبيااااة التااااي سااااتتعرض تلميااااذات ا الااااى البساااايط 
يجية الصاااور المتسلسااالة( عناااد تااادريس ماااادة التااااري  ، فاااي حاااين المتغيااار المساااتتل )إساااترات
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مثلااات عاااعبة ) ب ( المجموعاااة الضاااابطة التاااي ساااتدرس تلمياااذات ا الماااادة ن سااا ا مااان دون 
 التعرض للمتغير المستتل .

( تلمياااذة فاااي عاااعبة )أ(  و  33( تلمياااذة بوا اااع )  67بلااا  عااادد تلمياااذات العاااعبتين )     
ولم يكن هناع أ  تلميذة راسبة فاي المجماوعتين . والجادول  ( تلميذة في ععبة )ب( ،34)
 ( يوضح ذلع . 1)

 ( 1جدول )                                  
 عدد تلميذات مجموعتي البحث 

 عدد التالميذ الشعبة المجموعة
 33 أ التجريبية
 34 ب الضابطة

 67 المجموم
 

 تكافؤ جمموعتي البحث : :رابعا 
باحاااث  بااال العاااروم ببااادء التجرباااة علاااى تكاااافت تلمياااذات مجماااوعتي البحاااث حااارص ال      

إحصائيا في بعض المتغيرات التي يعتتد أن ا  اد تاتثر فاي سا مة التجرباة علاى الارغم مان 
أّن تلميااذات العينااة مااان مناااطق سااكنية متتارباااة ومتعاااب ة ، ويدرساان فاااي مدرسااة واحااادة ، 

 ومن الجنس ن سه، وهذح المتغيرات هي :
 (  3)الملحق. مر الزمني للتلميذات محسوبا بالع ور الع .1
 التحصيل الدراسي لآلباء . .2
 التحصيل الدراسي لألم ات . .3
 (  4 )الملحقدرجات التحصيل العام الن ائي للعام الدراسي السابق .  .4
 (6)الملحقدرجات اختبار الذكاء .  .5

من البطا ة المدرسية و د حصل الباحث على البيانات عن المتغيرات المذكورة آن ا        
، وساااجل درجاااات المدرساااة بالتعااااون ماااع إدارت اااا ، وفيماااا ياااؤتي توضااايح لعملياااات التكاااافت 

 اإلحصائي في المتغيرات بين مجموعتي البحث :
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 العمر الزمني محسوبا بالشهور : -1
( عاا را ، وبلاا  متوسااط  122.24بلاا  متوسااط أعمااار تلميااذات المجموعااة التجريبيااة )     

وعناد اساتعمال االختباار التاائي  ،( عا را  125.56يذات المجموعة الضابطة ) أعمار تلم
 (t-test  لعينتااين مسااتتلتين لمعرفاااة داللااة ال اااروق اإلحصااائية ، اتضاااح أن ال اارق لااايس )

( 1.55( ، إذ كاناات التيمااة التائيااة المحسااوبة ) 1,15بااذ  داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ) 
وهاااذا يااادل علاااى أن  ،(  65(  وبدرجاااة حرياااة )  2)  اصاااغر مااان التيماااة التائياااة الجدولياااة

 ( يوضح ذلع . 2مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيا في العمر الزمني . والجدول ) 
 ( 2جدول ) 

 نتائج االختبار التائي للعمر الزمني لتلميذات مجموعتي البحث محسوبا بالع ور

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 التباين الحسابي

جة در 
 الحرية

 مستوى الداللة التيمة التائية
1,15 

 الجدولية المحسوبة

 49.93 122.24 33 التجريبية
65 1.55 

 
2 
 

 ليس بذ  داللة
 121.75 125.56 34 الضابطة

 : لآلباءالتحصيل الدراسي  -2
( أن مجماااااوعتي البحاااااث متكافئتاااااان إحصاااااائيا فاااااي تكااااارارات  3يبااااادو مااااان الجااااادول )      
حصااايل الدراساااي لاااألب ، إذ أظ ااارت نتاااائج البياناااات باساااتعمال مرباااع كاااا  ، أن  يماااة الت
( عناااد مساااتوى  9.49( الجدولياااة ) 2( اصاااغر مااان  يماااة ) كاااا 2.71( المحساااوبة ) 2)كاااا

 ( . 4( ، وبدرجة حرية ) 1,15داللة ) 
 
 ( 3جدول ) 

( المحسوبة  2تكرارات التحصيل الدراسي آلباء تلميذات مجموعتي البحث و يمة ) كا
 والجدولية

 التحصيل
حجم 
 العينة

يقرأ 
ئية ويكتب

بتدا
ا

سط 
متو  ة

إعدادية 
 أو معهد

بكلوريوس 
 فما فوق

درجة 
مستوى  2قيمة كا الحرية

الداللة 
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 المجموعة

وبة
حس

الم
لية 

جدو
ال

 

0,05 

 7 5 7 8 6 33 التجريبية
4 2,71 9,49 

ليس بذي 
 11 6 5 6 6 34 الضابطة داللة

 
 التحصيل الدراسي لألمهات : -3

ن مجماااااوعتي البحاااااث متكافئتاااااان إحصاااااائيا فاااااي تكااااارارات أ(  4يبااااادو مااااان الجااااادول )     
( 2كااالتحصيل الدراسي ل م ، إذ أظ رت نتائج البيانات باستعمال مربع كاا  ، أن  يماة )

( عناد مساتوى داللاة )  9.49( الجدولية )  2( اصغر من  يمة ) كا 2.517المحسوبة ) 
 ( . 4( ، وبدرجة حرية ) 1,15

 
 ( 4جدول ) 

( المحسوبة  2تكرارات التحصيل الدراسي فم ات تلميذات مجموعتي البحث و يمة ) كا
 والجدولية

 التحصيل
حجم 
 العينة

تقرأ 
ئية وتكتب

بتدا
ا

طة 
وس

مت
 

إعدادية 
 أو معهد

بكلوريوس 
 فما فوق

درجة 
 الحرية
 

مستوى  2قيمة كا
الداللة 
 المجموعة 0,05

وبة
حس

الم
لية 

جدو
ال

 

ليس بذي  9,49 2,517 4 6 9 5 6 7 33 التجريبية
 4 11 6 5 8 34 الضابطة داللة

  
 : 2010/2011درجات التحصيل العام النهائي للعام الدراسي السابق -4

بلاا  متوسااط درجااات تلميااذات المجموعااة التجريبيااة فااي التحصاايل العااام للعااام الدراسااي      
رجاااات تلمياااذات المجموعاااة الضاااابطة ( درجاااة ، فاااي حاااين بلااا  متوساااط د 6.32) الساااابق 

( درجااة ، وعنااد اسااتعمال االختبااار التااائي لعينتااين مسااتتلتين اتضااح ان ال اارق لاايس 6.45)
( 1.58(  إذ كاناات التيمااة التائيااة المحسااوبة )1,  15بااذ  داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى )
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(  وهااذا يادل علااى ان 65( ، وبدرجااة حرياة )2غاة )اصاغر مان التيمااة التائياة الجدوليااة البال
المجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة متكافئتاااان إحصاااائيا فاااي درجاااات التحصااايل العاااام للعاااام 

 ( يوضح ذلع .5السابق . والجدول )
 ( 5جدول ) 

نتائج االختبار التائي لتلميذات مجموعتي البحث في درجات التحصيل العام الن ائية للعام 
 سابقالدراسي ال

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 التباين الحسابي

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
0,05 

 الجدولية المحسوبة

 1.81 6.32 33 التجريبية
 ليس بذ  داللة 2 1,58 65

 1.11 6.45 34 الضابطة
 
 درجات اختبار الذكاء : -5

عادح )رافان( المتانن للبيئاة العرا ياة مان أات المتتابعاة الاذ  تم اعتماد اختباار المصا وف     
، الجل  ياس ذكاء التلميذات في مجماوعتي البحاث، 1983عام  ين بل فخر  الدباه واخر 

 موان هذا االختبار يتالف من خمس مجموعات مان اللوحاات )أ،ب،د،د،هاا( و اد تام تصامي
ويساااامى اختبااااار المصاااا وفات اللوحااااات )أ،ب،د( ل ط ااااال مااااا دون الحاديااااة ععاااارة ساااانة، 

ععرة لوحة وتتكون كال لوحاة مان ساتة اعاكال ذات ع  اة  اثنتيالمتتابعة الملون ، ويضم 
 مع بعض ا ، ويتيس  ابلية التلميذات على :

 
 الم حظة الواضحة . .1
 ال  م )االستيعاب(. .2
 استنباط الع  ات والروابط بين االعكال. .3
 (.33-31: 1983،  وآخرونة. )الدباه الت كير باالستناد الى التحليل والتجرب .4
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( 26.313وبلاا  متوسااط درجااات تلميااذات المجموعااة التجريبيااة فااي اختبااار الااذكاء )       
( درجااة ، 26.382درجااة ، فااي حااين بلاا  متوسااط درجااات تلميااذات المجموعااة الضااابطة )

وعنااااد اسااااتعمال االختبااااار التااااائي لعينتااااين مسااااتتلتين اتضااااح ان ال اااارق لاااايس بااااذ  داللااااة 
( اصااغر 1.112(  إذ كاناات التيمااة التائيااة المحسااوبة ) 1,  15إحصااائية عنااد مسااتوى ) 

(  وهاااذا يااادل علاااى ان  65( ، وبدرجاااة حرياااة )  2مااان التيماااة التائياااة الجدولياااة البالغاااة ) 
( يوضااح  6المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة متكافئتااان إحصااائيا فااي الااذكاء. والجاادول ) 

   (6ملحق ) ذلع .
 ( 6جدول ) 

 نتائج االختبار التائي لتلميذات مجموعتي البحث في اختبار الذكاء

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 التباين الحسابي

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الداللة
 الجدولية المحسوبة 0,05

 19.280 26.303 33 التجريبية
ليس بذي  2 0.102 65

 19.130 26.382 34 الضابطة داللة

 
 ضبط املتغريات الدخيلة :: خامسا 

على الرغم من تطاور العلاوم التربوياة والن ساية ومحاولت اا اللحااق باالعلوم الطبيعياة فاي     
د ااة اإلجااراءات ، وفااي كثاارة اسااتعماالت المتخصصااين فااي هااذا المجااال الماان ج التجريبااي 

أو ظاااواهر التاااي يدرساااون ا ، عااازل متغيااارات ال يوبات التاااي تاااواج  م فاااأدرع هاااتالء الصاااع
) .  الساالوكية غياار ماديااة ومعتاادة تتااداخل في ااا العواماال وتتعااابع ضاابط ا ، الن الظااواهر

 .(  214 -213 : 1984همام ، 
وزيادة على ما تتادم مان إجاراءات التكاافت اإلحصاائي باين مجماوعتي البحاث ، حااول      

ة فااي سااير التجربااة، وماان ثاام فااي ثاار بعااض المتغياارات الدخيلااأالباحااث  اادر اإلمكااان ت اااد  
 ضبط ا :دخيلة وكي ية نتائج ا ، وفيما يؤتي هذح المتغيرات ال
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ثاااار هااااذا أت اااااد   - اااادر المسااااتطام  –ال ااااروق فااااي اختيااااار العينااااة : حاااااول الباحااااث  - أ
المتغيااار فاااي نتاااائج البحاااث وذلاااع مااان خااا ل إجاااراء التكاااافت اإلحصاااائي باااين تلمياااذات 

طة فااي خمسااة متغياارات يمكاان ان يكااون لتااداخل ا مجمااوعتي البحااث التجريبيااة والضاااب
مع المتغير المستتل اثر في المتغير التابع ، فض  عن تجانس تلمياذات المجماوعتين 

 في النواحي االجتماعية والثتافية الى حد ما النتمائ ن إلى بيئة اجتماعية واحدة .
بع لاااادى تلميااااذات أداة التياااااس : اسااااتعمل الباحااااث أداة موحاااادة لتياااااس المتغياااار التااااا -ب 

البحااث الحااالي ، طبتااه  فغااراضمجمااوعتي البحااث اذ اعااد الباحااث اختبااارا تحصاايليا 
 على مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في و ت واحد .

 اثر اإلجراءات التجريبية : -د 
سرية البحث : حارص الباحاث علاى سارية البحاث باالت ااق ماع إدارة المدرساة علاى  .1

بطبيعااة البحااث وهدفااه ، كااي ال يتغياار نعاااط ن أو تعااامل ن عاادم إخبااار التلميااذات 
 مع التجربة مما  د يتثر في س مة التجربة ونتائج ا .

مااادة التجرباااة : كانااات مااادة التجرباااة موحااادة ومتسااااوية لتلمياااذات مجماااوعتي البحاااث  .2
      ، وأن ياااااااااااات يااااااااااااوم                             2111/  11/  3التجريبيااااااااااااة والضااااااااااااابطة إذ باااااااااااادأت يااااااااااااوم 

11  /1  /2112 . 
المعلاام : فيمااا يتعلااق باحتمااال تااداخل تااؤثير هااذا العاماال فااي نتااائج التجربااة ، درس  .3

الباحاث ن سااه تلميااذات مجمااوعتي البحااث التجريبياة والضااابطة ، وهااذا يضاا ي علااى 
نتائج التجربة درجة من درجات الد ة والموضوعية ، الن إفراد معلم او معلماة لكال 

لنتااائج الااى المتغياار المسااتتل ضااعي ا  فتااد يعاازى الااى تمكاان أحااد مجموعااة يجعاال رد ا
و الااى صاا اته العخصااية او الااى غياار ذلااع أالمعلمااين ماان المااادة اكثاار ماان االخاار 

 من العوامل .
توزيع الحصص : حصالت السايطرة علاى هاذا العامال مان خا ل التوزياع المتسااو   .4

ن الباحاث يادرس اربعاة للدروس بين مجموعتي البحث التجريبياة والضاابطة ، إذ كاا
دروس أسااابوعيا بوا اااع درساااين لكااال مجموعاااة ، إذ ات اااق الباحاااث ماااع إدارة المدرساااة 

ث تكااون مااادة اومعلمااة التاااري  فااي المدرسااة علااى تنظاايم جاادول توزيااع الاادروس بحياا
 ( يوضح ذلع . 7التاري  يومي االثنين والث ثاء . والجدول ) 
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 ( 7جدول ) 
 تلميذات مجموعتي البحث توزيع دروس مادة التاري  على

 صباحا 8،  45الساعة   صباحا 8الساعة    اليوم

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة االثنين

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الث ثاء
بنايااااة المدرسااااة : طبتاااات التجربااااة فااااي مدرسااااة واحاااادة ، وفااااي صاااا ين متجاااااورين ،  .5

 لعبابيع والمتاعد .ومتعاب ين من حيث المساحة وعدد ا
 

 حتديد املادة العلمية : :سادسا 
حدد الباحث المادة العلمياة التاي ساتدرس فاي اثنااء التجرباة بث ثاة فصاول اختارهاا مان     

.  2112/  2111كتاب التاري  المترر تدريسه للصاف الخاامس االبتادائي للعاام الدراساي 
 ( . 8وهي على ما يوضحه الجدول ) 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 8جدول ) 
 موضوعات التجربة

 العنوان ت
 العرب وموطن م -ال صل االول 1
 الرسالة االس مية –ال صل الثاني  2
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 الدولة العربية االس مية في ع د الخل اء الراعدين –ال صل الثالث  3
 

 صياغة األهداف السلوكية : :سابعا 
ي بنائاه ، فن اا تسااعد تعد صياغة افهداف السلوكية ف  برنامج الخطوة افساساية فا    

تنظيم اااا ، واختياااار الطرائاااق  ة المتعلماااة ، والعمااال علاااىالمعلااام علاااى تحدياااد محتاااوى المااااد
وافنعااطة المناساابة ، وتمثاال المعيااار افساااس فااي  دريسااية وافدوات والوسااائلوافساااليب الت

 ( 141 141: 1986) متلد ، .   ييم العملية التعليمتتو 
اف الساااالوكية المعلاااام علااااى تحديااااد ظااااروف الااااتعلم المناساااابة وتساااااعد صااااياغة افهااااد     

لمختلاف الم مااات التااي ينبغااي علااى المااتعلم تعلم اا ، وهااذا يعنااي ان مسااتولية المعلاام اكباار 
من مجرد وصف العمل التربو  او صياغة افهداف في عبارات سلوكية ف ي تضام أيضاا 

إلي اااا . ) اباااو حطاااب ، تصااانيف افهاااداف المصاااوغة علاااى ال ئاااات السااالوكية التاااي تنتماااي 
ذا تحتاق ذلاع أصابحت رتياة المعاالم التدريساية واضاحة ، وخطوات اا ، (  116 : 1996 وا 

نسااانية  معروفااة ، وان هااذا الوضااو  ضاامان لتوجيااه عمليااة الااتعلم والتعلاايم بطريتااة علميااة وا 
 ( 64 62 : 1994) الدريج ، . لتحتيق التربية الحتة 

افهاااااااداف العاماااااااة ومحتاااااااوى  ضاااااااوء فاااااااي ا  وكيسااااااال هااااااادفا  (  71وصااااااااه الباحاااااااث )      
الموضااوعات التااي سااتدرس فااي التجربااة ، موزعااة علااى المسااتويات الث ثااة االولااى المجااال 

 ، وال  م ، والتطبيق(. معرفةالمعرفي في تصنيف بلوم ) 
وبغية التثبت من ص حيت ا واستي ائ ا لمحتوى المادة الدراسية عرض ا الباحاث علاى      

خباااراء والمتخصصاااين فاااي التااااري  وطرائاااق التااادريس وفاااي العلاااوم التربوياااة مجموعاااة مااان ال
 (5والن سية . )الملحق 

( خبيااارا عااادلت بعاااض افهاااداف،  21وبعاااد تحليااال إجاباااات الخباااراء الباااال  عاااددهم )      
%(  81( أهداف سالوكية لام تبلا  نسابة االت ااق التاي اعتمادها الباحاث وهاي ) 7وحذف ) 

( خبااااراء فااااؤكثر ماااان  16ماااان موافتااااة الخبااااراء ، أ   بلاااات افهااااداف التااااي ات ااااق علي ااااا ) 
(  64المجمااوم الكلااي للخبااراء . وبااذلع أصاابح عاادد افهااداف الساالوكية بعااكل ا الن ااائي ) 

( هاااادفا ساااالوكيا  21( هاااادفا ساااالوكيا لمسااااتوى التااااذكر ، و )  34دفا ساااالوكيا ، بوا ااااع ) هاااا
 (                                          7( اهداف سلوكية لمستوى التطبيق . ) الملحق  9لمستوى ال  م ، و ) 
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 اعداد اخلطط التدريسية : :ثامنا 
موا اااااف واإلجاااااراءات التدريساااااية التاااااي يتصاااااد باااااالخطط التدريساااااية تصاااااورات ساااااابتة لل     

يضاااطلع ب اااا المعلااام وطلبتاااه لتحتياااق أهاااداف تعليمياااة معيناااة ، وتضااام هاااذح العملياااة تحدياااد 
ولمااا  ،(  133 : 1997افهااداف واختيااار الطرائااق التااي تساااعد علااى تحتيت ااا )افمااين ، 

ث خططاا كان إعداد الخطط التدريسية يعد واحدا من متطلباات التادريس النااجح أعاد الباحا
تدريسااية لموضااوعات مااادة التاااري  التااي سااتدرس فااي التجربااة ، فااي ضااوء محتااوى الكتاااب 
وافهاااداف السااالوكية المصاااوغة ، وعلاااى وفاااق اساااتراتيجية الصاااور المتسلسااالة بالنسااابة الاااى 
تلمياااااذات المجموعاااااة التجريبياااااة ، وعلاااااى وفاااااق الطريتاااااة التتليدياااااة بالنسااااابة الاااااى تلمياااااذات 

الباحث نمااذد مان هاذح الخطاط علاى مجموعاة مان الخباراء  المجموعة الضابطة ، وعرض
(  5الن سااااية ) الملحااااق و التربويااااة والمتخصصااااين فااااي التاااااري  وطرائااااق التاااادريس والعلااااوم 

الساتط م آرائ ام وم حظاات م ومتترحاات م لغاارض تحساين صاياغة تلاع الخطاط ، وجعل ااا 
التعااادي ت ال زماااة ساااليمة تضااامن نجاااا  التجرباااة ، وفاااي ضاااوء ماااا أباااداح الخباااراء أجريااات 

 (.8علي ا ، وأصبحت جاهزة للتن يذ )الملحق 
 البحث : أداة :تاسعا 

 اتبع الباحث في إعداد أداة البحث الخطوات االتية : 
 إعداد الخريطة االختبارية :.  1

االختباريااااة ماااان المتطلبااااات افولااااى وافساسااااية فااااي إعااااداد االختبااااارات  الخريطااااةتعااااد      
ضااامن توزيااااع فتاااارات االختباااار علااااى الم اااااهيم افساساااية للمااااادة وعلااااى التحصااايلية فن ااااا ت

.  افهاااااداف السااااالوكية التاااااي يساااااعى االختباااااار لتياسااااا ا وبحساااااب أوزان أهمياااااة كااااال من اااااا
(Chiseli , 1975 , p:44 ) ،ذلاع اعاد الباحاث خريطاة اختبارياة للموضاوعات  وفجال

ال المعرفي مان تصانيف بلاوم التي ستدرس في التجربة وافهداف السلوكية لمستويات المج
. و ااااد حساااابت أوزان محتااااوى الموضااااوعات فااااي ضااااوء م اهيم ااااا التااااي كاناااات متساااااوية، 
وحساابت أوزان مسااتويات افهااداف اعتمااادا علااى عاادد افهااداف الساالوكية فااي كاال مسااتوى 
بحسااب أهااداف كاال موضااوم إلااى العاادد الكلااي لألهااداف ، وحاادد عاادد فتاارات االختبااار بااا ) 

ية وزعااااات علاااااى خ ياااااا مصااااا وفة ) جااااادول المواصااااا ات ( الخريطاااااة ( فتااااارة موضاااااوع 41
 ذلع . ان( يوضح 9االختبارية . والجدول ) 
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 ( 9جدول ) 
 الخريطة االختبارية

عدد  ال صول
 افهداف

افهمية 
 النسبية

 ال ترات افهداف
العدد 
 الكلي

 معرفة
47.5% 

 ف م
41% 

 تطبيق
رفة 12.5%

مع
 

بيق ف م
تط

 

 11 1 4 5 2 6 8 %25 16 افول
 18 2.2 7 8.3 5 11.2 13.3 %44 28 الثاني
 12 1 5 6 2 8 9.4 %31 21 الثالث
 41 5 14 21 9 21 34 %111 64 المجموم

 
 صياغة فقرات االختبار :.  2

لتاد اعتمااد الباحااث عنااد صاياغة فتاارات االختبااار ال تاارات الموضاوعية لمااا تمتاااز بااه        
 يختلاف فاي تصاحيح ا اثناان إذا وضاعت بعاكل جياد مان موضاوعية فاي التصاحيح ، إذ ال

ف اااي تتصاااف بثباااات وصااادق عااااليين ، فضااا  عااان العااامولية ، وتعلااايم الطلباااة الد اااة فاااي 
 (   91 : 1999اختيار اإلجابة . ) الظاهر ، 

( فتااارة مااان ناااوم االختباااارات الموضاااوعية االختياااار مااان متعااادد  41وصااااه الباحاااث )      
تعمال ، وت اوق افناوام افخارى الموضاوعية صاد ا وثباتاا ، التي توصف بؤن ا عاائعة االسا

فض  عن سا ولة تحليال نتائج اا إحصاائيا ، و ادرت ا علاى ، (  162 : 1984) سعادة ، 
 (8 : 1968الحد من اثر الحدس والتخمين . ) الزوبعي ، 

 صدق االختبار :.  3
بتيااس ماا أعاد فجال  ياساه إذا  اام ،  االختبار الجيد من مواص اته أن يكون صاد ا        

وبغيااااة التثباااات ماااان صاااادق االختبااااار الااااذ  أعاااادح الباحااااث ( ، 429:  1989)العساااااف ، 
عاارض علااى عاادد ماان الخبااراء والمتخصصااين فااي طرائااق التاادريس ، وفااي العلااوم التربويااة 
والن سية إلبداء آرائ م وم حظات م في ص حية ال ترات من عدم صا حيت ا فاي  يااس ماا 
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 ياسااه . وبعااد أن حصاال الباحااث علااى م حظااات الخبااراء وآرائ اام عاادلت  فجاالوضااعت 
 بعض ال ترات ، وُأعيدت صياغة بعض ا اآلخر.  

 
 وضع الباحث التعليمات اآلتية : تعليمات االختبار :.  4

 تعليمات اإلجابة :أ . 
 اكتب اسمع ، وععبتع ، في المكان المحدد ل ا في ور ة اإلجابة . -
ن ماان عاادد ماان ال تاارات ، المطلااوب اإلجابااة عن ااا جميع ااا دون أمامااع اختبااار يتكااو  -

 ترع أ  فترة من ا .
 تعليمات التصحيح : ب . 
خصصات درجاة واحادة لل تارة التاي تكاون إجابت اا صاحيحة ، وصا ر لل تارة التاي تكاون     

إجابت اااا غيااار صاااحيحة ، وتعامااال ال تااارة المتروكاااة او التاااي تحمااال اكثااار مااان إجاباااة واحااادة 
  ترة غير الصحيحة .معاملة ال

 
 التجربة االستطالعية :.  5

لغاارض معرفااة الماادة التااي تسااتغر  ا اإلجابااة عاان االختبااار ، ووضااو  فتراتااه، وكعااف      
الغاااامض من اااا ، طبتاااه الباحاااث علاااى عيناااة مااان تلمياااذات الصاااف الخاااامس االبتااادائي مااان 

( تلميااذة ماان  21مجتمااع البحااث ن سااه ول ااا مواصاا ات عينااة البحااث ن ساا ا كااان عااددها ) 
مدرساة العااموم االبتدائيااة للبناات ، فاتضااح ان ال تاارات كاناات واضاحة وغياار غامضااة لاادى 

 ( د يتة . 41التلميذات ، وان متوسط الو ت المستغرق في اإلجابة هو ) 
 
 
 التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار :.  6
، وتحسااااين  إن الغاااارض ماااان تحلياااال فتاااارات االختبااااار التثباااات ماااان صاااا حية كاااال فتاااارة    

نوعيت اااا مااان خااا ل اكتعااااف ال تااارات الضاااعي ة جااادا أو الصاااعبة جااادا أو غيااار المميااازة ، 
( لاذلع طباق الباحاث  Scanneil , 1975 , p: 211واساتبعاد غيار الصاالح من اا . ) 

( تلمياذة مان تلمياذات الصاف  111االختبار على عينة مماثلة لعينة البحث تكونات مان ) 
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ساااة خولاااة بنااات االزور االبتدائياااة ومدرساااة اساااماء االبتدائياااة، الخاااامس االبتااادائي فاااي مدر 
ولتس يل اإلجاراءات اإلحصاائية رتبات الادرجات تنازلياا مان أعلاى درجاة إلاى أدناى درجاة ، 

% ( بوصاااااا  ما افضاااااال  27ثاااااام اختياااااارت العينتااااااان المتطرفتااااااان العليااااااا والاااااادنيا بنساااااابة ) 
وفيمااا يااؤتي توضاايح  .Ahman , 1971 , p:182)مجمااوعتين لتمثياال العينااة كل ااا 

 التحليل اإلحصائي ل ترات االختبار:  إلجراءات
 

 مستوى صعوبة ال ترات : أ . 
د أن حسااب الباحااث معاماال صااعوبة كاال فتاارة ماان فتاارات االختبااار وجاادها  بااين ) ابعاا      
( ، ويرى ) ايبل ( أن ال ترات االختبارية تعد متبولاة إذا كاان معادل  1, 65( و )  1, 32

وهاذا يعناي    ،  ( Bloom , 1971 , p: 66( ) 1, 81( و)  1, 21باين ) صاعوبت ا 
 ( يوضح ذلع .  11إن فترات االختبار جميع ا تعد متبولة . والجدول ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 11جدول ) 
 معام ت صعوبة فترات االختبار التحصيلي

 معامل الصعوبة تسلسل ال ترة معامل الصعوبة تسلسل ال ترة
1 35  ,1 21 44  ,1 
2 51  ,1 22 52  ,1 
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3 51  ,1 23 1.44 
4 42  ,1 24 32  ,1 
5 36  ,1 25 51  ,1 
6 1.41 26 1.55 
7 42  ,1 27 45  ,1 
8 58  ,1 28 34  ,1 
9 1.35 29 1.56 
11 1.37 31 1.61 
11 33  ,1 31 61  ,1 
12 44  ,1 32 42  ,1 
13 52  ,1 33 58  ,1 
14 32  ,1 34 62  ,1 
15 51  ,1 35 41  ,1 
16 45  ,1 36 55  ,1 
17 34  ,1 37 52  ,1 
18 55  ,1 38 65  ,1 
19 47  ,1 39 53  ,1 
21 55  ,1 41 51  ,1 

 
 
 قوة تمييز الفقرات : -ب

 41بعد أن حسب الباحث التوة التمييزية لكل فترة من فترات االختبار وجادها  باين )      
دبيااات تعااير إلااى ان ال تاارة التااي يتاال معاماال  وت ااا التمييزيااة عاان ( ، واف1, 63( و )1, 
لااذا أبتااى الباحااث ، ( 111 : 1997%( يستحساان حااذف ا أو تعااديل ا .)امطااانيوس ،  21)

 ( يوضح ذلع .11دون حذف أو تعديل ، والجدول ) من على ال ترات جميع ا
 ( 11جدول )                                 
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 التمييزية ل ترات االختبار التحصيلي معام ت التوة
 معامل الصعوبة تسلسل الفقرة معامل الصعوبة تسلسل الفقرة

1 52  ,1 21 62  ,1 
2 51  ,1 22 42  ,1 
3 61  ,1 23 55  ,1 
4 63  ,1 24 52  ,1 
5 51  ,1 25 41  ,1 
6 52  ,1 26 45  ,1 
7 51  ,1 27 51  ,1 
8 45  ,1 28 52  ,1 
9 41  ,1 29 61  ,1 
11 44  ,1 31 63  ,1 
11 45  ,1 31 61  ,1 
12 46  ,1 32 44  ,1 
13 51  ,1 33 51  ,1 
14 62  ,1 34 55  ,1 
15 42  ,1 35 52  ,1 
16 41  ,1 36 51  ,1 
17 45  ,1 37 45  ,1 
18 55  ,1 38 41  ,1 
19 51  ,1 39 44  ,1 
21 52  ,1 41 51  ,1 

 البدائل الخاطئة :فعالية  -ج
عنادما يكاون االختباار مان ناوم االختيااار مان متعادد ي تارض أن تكاون البادائل الخاطئااة     

جذابة للتثبت من أن ا تتد  الدور الموكال إلي اا فاي تعاتيت انتبااح الطلباة الاذين ال يعرفاون 
 (111 : 1997،  اإلجابة الصحيحة وعدم االتكال على الصدفة.)امطانيوس

اكبر مان  الدنياالجيد هو ذلع البديل الذ  يجذب عددا من تلميذات المجموعة  والبديل    
 : 1993، وبعكسه يعد غير فعاال وينبغاي حذفاه . )عاودة ، العلياعدد تلميذات المجموعة 
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( ويكااون البااديل اكثاار فعاليااة اذا ازدادت  يمتااه فااي السااالب  وبعااد أن أجاارى الباحااث 125
لع ، ظ ااااار لدياااااه ان البااااادائل غيااااار الصاااااحيحة ل تااااارات  العملياااااات اإلحصاااااائية ال زماااااة لاااااذ

االختبار البعد   د جذبت إلي ا عددا من تلميذات المجموعة الدنيا اكبر من عادد تلمياذات 
دون حااذف أو تعااديل  والجاادول )  ماان المجموعااة العليااا ، لااذا تتاارر اإلبتاااء علي ااا جميع ااا

 ( يوضح ذلع . 12
 ( 12جدول ) 

 حيحة ل ترات االختبار التحصيليفعالية البدائل غير الص

فعالية البديل الخاطئ  تسلسل الفقرة
 االول

فعالية البديل الخاطئ 
 الثاني

فعالية البديل الخاطئ 
 الثالث

1 -34 -16 -11 
2 -23 -16 -1 
3 -13 -2 -2 
4 -2 -13 -11 
5 -4 -3 -11 
6 -13 -11 -11 
7 -16 -11 -31 
8 -16 -26 -4 
9 -16 -11 -13 
11 -31 -16 -11 
11 -6 -9 -6 
12 -6 -9 -12 
13 -21 -15 -6 
14 -3 -24 -12 
15 -21 -6 -18 
16 -6 -3 -3 
17 -18 -15 -18 
18 -18 -12 -18 
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19 -24 -18 -18 
21 -18 -18 -9 
21 -18 -9 -9 
22 -24 -9 -6 
23 -9 -6 -18 
24 -6 -15 -9 
25 -21 -21 -9 
26 -18 -18 -18 
27 -15 -15 -24 
28 -18 -12 -18 
29 -18 -21 -18 
31 -3 -15 -15 
31 -11 -6 -24 
32 -31 -6 -6 
33 -4 -21 -3 
34 -13 -3 -15 
35 -11 -21 -12 
36 -6 -6 -18 
37 -12 -13 -6 
38 -6 -2 -15 
39 -12 -4 -21 
41 -18 -13 -18 

 
 ثبات االختبار : -7

عطاي االختبااار النتاائج ن سا ا إذا مااا أعياد علاى اففااراد يتصاد بثباات االختبااار هاو ان ي    
اختاااار الباحاااث طريتاااة التجزئاااة ( ، 31:  1981أن سااا م أ  الظاااروف ن سااا ا )الزوبعاااي ، 

النصاااا ية لحساااااب الثبااااات ، إذ اعتمااااد درجاااااات عينااااة التحلياااال اإلحصااااائي ن ساااا ا، وبعاااااد 
الول لل تاااارات تصااااحيح اإلجابااااات ، ووضااااع الاااادرجات ، وتجزئااااة االختبااااار علااااى جاااازأين ا
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( بلاا  Bearsonال ردياة واالخار لل تارات الزوجياة، وعناد اساتعمال معادلاة ارتبااط بيرساون )
براون التصاحيحية بلا  -%(، وعند تصحيحه باستعمال معادلة سبيرمان79معامل الثبات )
( وهاااو معامااال ثباااات متباااول بالنسااابة إلاااى االختباااارات غيااار المتنناااة 1.84معامااال الثباااات )

 .(374:  2111،  )عبد ال اد 
 الصورة النهائية لالختبار : -8

بعد إن اء اإلجراءات اإلحصائية المتعلتة باالختبار وفتراته، أصبح االختباار بصاورته      
( فتااارة مااان ناااوم االختياااار مااان متعااادد لكااال فتااارة اربعاااة بااادائل . ) 41الن ائياااة يتكاااون مااان )

 ( 9الملحق 
 

 تطبيق التجربة : :عاشرا 
 في أثناء تطبيق التجربة ما يؤتي :اتبع الباحث 

باعااااااار بتطبياااااااق التجرباااااااة علاااااااى تلمياااااااذات المجماااااااوعتين التجريبياااااااة والضاااااااابطة ياااااااوم                       .  1
بتاادريس حصااتين أساابوعيا لكاال مجموعااة ، واسااتمر التاادريس طااوال  2111/  11/ 3

 .2112/  1/ 11، إذ أن يت التجربة يوم  افولال صل الدراسي 
في اليوم افول من تطبيق التجربة ، و بل التدريس ال علي لتلمياذات المجموعاة  وضح . 2

التجريبياااة اساااتراتيجية الصااااور المتسلسااالة فاااي تاااادريس موضاااوعات التااااري  ، ووضااااح 
لتلمياااذات المجموعاااة الضاااابطة خطاااوات االسااالوب التتلياااد  فاااي تااادريس الموضاااوعات 

 ن س ا .
الضاااابطة ماااادة التااااري  مساااتندا الاااى الخطاااط درس تلمياااذات المجماااوعتين التجريبياااة و  . 3

 التدريسية التي وضع ا بن سه .
 في ن اية التجربة طبق اختبار التحصيل البعد  على تلميذات المجموعتين .  . 4

 الوسائل اإلحصائية : :حادي عشر 
 استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية في إجراءات بحثه وتحليل نتائجه:

 ( لعينتين مستقلتين:t-testائي )االختبار الت. 1
اسااتعملت هااذح الوساايلة لمعرفااة داللااة ال ااروق اإلحصااائية بااين مجمااوعتي البحااث عنااد     

 التكافت اإلحصائي وفي تحليل النتائج .
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 2س – 1س                             
 1( م1 – 1)ن           

 2( م1 – 2)ن + 2
2         (1   +   1  ) 

 2ن        1ن      (           2– 2+ ن 1) ن                  
 إذ تمثل:

 : الوسط الحسابي للعينة افولى. 1س
 : الوسط الحسابي للعينة الثانية.2س
 : عدد تلميذات العينة افولى.1ن
 : عدد تلميذات العينة الثانية.2ن
 : التباين للعينة افولى. 2 1م
 (261 : 1977)البياتي،                                  : التباين للعينة الثانية . 2 2م
 
 ( مربع كاي :2اختبار )كا.2
اسااااتعملت هااااذح الوساااايلة لمعرفااااة دالالت ال ااااروق بااااين مجمااااوعتي البحااااث عنااااد التكااااافت    

 اإلحصائي في متغير  التحصيل الدراسي لآلباء وافم ات.
 2ق( –)ن                 

 ق                     
 تمثل : إذ

 ن : التكرار الم حظ.
 (293 : 1977)البياتي،                                       ق: التكرار المتو ع . 

 
 -(:Pearsonمعامل ارتباط بيرسون )-3

 استعملت هذح الوسيلة لحساب ثبات االختبار :
 

 ) مج س ( )مج ص (                –ن مج س ص                     ر=

 [2) مج ص( – 2[ ]ن مج ص2) مج س( – 2] ن مج س           

كا
2
 = 

 ت=
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 -إذ تمثل:

 ن: عدد تلميذات العينة.
 س:  يم المتغير افول.

 (183، ص 1977ص:  يم المتغير الثاني . )البياتي، 
 معامل الصعوبة: -4
 استعملت هذح الوسيلة لحساب معام ت صعوبة فترات االختبار :   
 

 ن د( –ن م( + )ن  –)ن             

 ن 2                      
 إذ تمثل:

ن م(: عاادد التلميااذات ال ئااي اجاابن اجابااة غياار صااحيحة عاان ال تاارة فااي المجموعااة  –)ن 
 العليا.

ن د(: عاادد التلميااذات ال ئااي اجاابن اجابااة غياار صااحيحة عاان ال تاارة فااي المجموعااة  –)ن 
 الدنيا.

 تين . ن: عدد التلميذات في المجموع2
 (  77 : 1999) الظاهر،                                                           

 
 
 
 -معامل قوة التمييز: -5
 استعملت هذح الوسيلة لحساب معام ت التوة التمييزية ل ترات االختبار :   

 )ن ص م( + )ن ص د(                      

  ن                               
 -إذ تمثل:

 معامل التمييز =

 ص=
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 )ن ص م(: عدد التلميذات ال ئي اجبن اجابة صحيحة عن ال ترة في المجموعة العليا.
 )ن ص د(: عدد التلميذات ال ئي اجبن اجابة صحيحة عن ال ترة في المجموعة الدنيا.

 ن: عدد تلميذات إحدى المجموعتين .
 (  81-79: 1999لظاهر، ) ا                                                      

 
 فعالية البدائل الخاطئة : -6

اساااااتعملت هاااااذح الوسااااايلة إليجااااااد فعالياااااة البااااادائل غيااااار الصاااااحيحة ل تااااارات االختباااااار     
 التحصيلي البعد  .

 ن د م –ن م م                        
 اااااااااااا  فعالية البديل = 

 ن                              
 اذ تمثل :

 م = عدد التلميذات ال ئي اخترن البديل غير الصحيح من المجموعة العليا.ن م 
 ن م د = عدد التلميذات ال ئي اخترن البديل غير الصحيح من المجموعة الدنيا.

 ن = عدد تلميذات إحدى المجموعتين .
 ( 91: 1999) الظاهر ،                                                            
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 اوالً : عرض النتيجة :
 الفرضية الصفرية :

للوصول الى هدف البحث والتحقق من الفرضية الصفرية التي تنص علىى انى) يلىي       
( بىىىىىين متو ىىىىىص در ىىىىىق  تحصىىىىىيل 0.05هنىىىىىق  وىىىىىرق صو دةلىىىىىة احصىىىىىق ية عنىىىىىد م ىىىىىتو  ي

التلميىىىىىصا  الد ىىىىىي يدر ىىىىىن بق ىىىىىتراتي ية الصىىىىىور المت ل ىىىىىلة  ومتو ىىىىىص در ىىىىىق  تحصىىىىىيل 
 وي مقدة التقريخ( . ةالتقليدي ةقبقلصرييصا  الد ي يدر ن التلم
( لمينتىين م ىتقلتين   ةبتبىقر الدةلىة   T- testا ىتممل البقحىث اةبتبىقر التىق ي ي     

اةحصىىىق ية للفىىىرق بىىىين متو ىىىصين ح ىىىقبيين لىىىدر ق  تلميىىىصا  الم مىىىوعتين وىىىي اةبتبىىىقر 
( والمتو ىىص الح ىىقبي  27.39ريبيىىة ي بلىىا المتو ىىص الح ىىقبي للم موعىة الت    التحصىيلي

( وىي حىين  2.181وبلغى  القيمىة التق يىة المح ىوبة ي   (  25.13للم موعة الضىقبصة ي 
 ( . 65( وبدر ة حرية ي  0,  05( عند م تو  دةلة ي 2بلغ  القيمة التق ية ال دولية ي

تىىىرول الفرضىىىية ولمىىىق تقنىىى  القيمىىىة التق يىىىة المح ىىىوبة اتبىىىر مىىىن القيمىىىة ال دوليىىىة لىىىصا     
الصىىفرية    ي يو ىىد وىىرق صو دةلىىة احصىىق ية بىىين م مىىوعتي البحىىث لمصىىلحة الم موعىىة 

( يوضى   13الت ريبية التي در ى  بق ىتممقل ا ىتراتي ية الصىور المت ل ىلة   وال ىدول ي 
 صل  .

 
 ( 13 دول ي                                    

 لدبتبقر التحصيلي البمدي نتق ج اةبتبقر التق ي لمينتين م تقلتين

 المجموعة
عدد 
افراد 
 العينة

المتوسط 
درجة  التباين الحسابي

 الحرية

 القيمة التائية
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

 20.14 27.39 33 الت ريبية
67 2.181 2 

دالة احصق يق 
عند م تو  

 20.76 25.13 34 الضقبصة 0.05

 
 ائج :ثانيًا : تفسري النت
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النتق ج تفوق تلميصا  الم موعة الت ريبية على تلميىصا  الم موعىة الضىقبصة   ظهر      
 وي اةبتبقر التحصيلي الصي تم ا راؤه بمد انهقء مدة الت ربة .

 وهصا التفوق يمز  على ووق راي البقحث الى واحد او اتثر من اة بقب اةتية :
 مىل المملومىق  منظمىة ومت ل ىلة ممىق ا تراتي ية الصور المت ل ىلة ت ىقعد علىى  .1

 يدوع التلميصا  الى تصتر الموضوعق  .
ا ىىتراتي ية الصىىور المت ل ىىلة ت ىىهم ب ىىتل ومىىقل وىىي تحديىىد المد ىىق  القق مىىة بىىين  .2

اةوتىىقر وتحديىىد النقىىقص البىىقرزة والتمييىىز بىىين النقىىقص واةوتىىقر الر ي ىىة والثقنويىىة و ىىد 
 مملومق  ووهمهق .تقن لهق اةثر البقلا وي ا تيمقب ال

ا ىىىتراتي ية الصىىىور المت ل ىىىلة تتفىىىق مىىىع النضىىىج المقلىىىي للتلميىىىصا  ممىىىق اد  الىىىى  .3
 وهمهن مقدة الدر  .

تمىىىىد ا ىىىىتراتي ية الصىىىىور المت ل ىىىىلة ا ىىىىتراتي ية حديثىىىىة وىىىىي تىىىىدري  مىىىىقدة التىىىىقريخ  .4
بىدل الفهىم  الموضىو  بمىد  راءتى) مىن وهىمالتلميىصا  وىي  روىع م ىتو وا هم  وي 

 ال يد للموضو  .
  .هب التلميصا  وميولهن وابرازهقت هم ا تراتي ية الصور المت ل لة وي تنمية موا .5
 ىىد تتىىىون الموضىىىوعق  التىىىي در ىىى  وىىي اثنىىىقء الت ربىىىة تد ىىىم ا ىىىتممقل ا ىىىتراتي ية  .6

 الصور المت ل لة .
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات : ثالثًا . 
 : يأتيلبقحث يمتن ا تنتقج مق ا ليهقاوي ضوء النتق ج التي توصل 
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ب ىىىتل اي ىىىقبي وىىىي زيىىىقدة تحصىىىيل تلميىىىصا    ثىىىر الصىىىور المت ل ىىىلة  إ ىىىتراتي ية .1
مىىن الصريقىىىة    تثىىرالمربىىي اة ىىىدمي الصىىف البىىقم  اةبتىىدا ي وىىىي مىىقدة التىىقريخ 

 التقليدية .
الصور المت ل لة تممل على تر يخ المملومق  وت ىهيل الىتملم لىد   ا تراتي ي)  ن .2

 .المربي اة دميصا  الصف البقم  اةبتدا ي وي مقدة التقريخ تلمي
الصىىور المت ل ىىلة ت ىىقعد علىىى  إ ىىتراتي ية  نمىىن  األدبيىىق  ليىى)اتأتيىىد مىىق تىىصهب  .3

 المملومق  للتلميصا  على نحو ومقل . إيصقل
لتلميىىىصا  وىىىي المرحلىىىة اةبتدا يىىىة القىىىدرة االصىىىور المت ل ىىىلة تمصىىىي  إ ىىىتراتي ية نإ .4

   وتنظيمهق . األوتقرالر ي ة   وت ل ل  ألوتقرا  برازعلى 
للصىىىىور وقعليىىىىة تبيىىىىرة وىىىىي الممليىىىىة التمليميىىىىة وصلىىىى  لغىىىىرل تحقيىىىىق األهىىىىداف  نإ .5

 التربوية المقصودة.
يمتىىىىن للصىىىىور  ن تروىىىىع  داء المملىىىىم ووقعليىىىىة الممليىىىىة التمليميىىىىة لمىىىىق تتضىىىىمن مىىىىن  .6

 والتصتر.على الحفظ  التلميصا   وضًد عن إنهق ت قعد  ت ويق وتوضي 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 التوصيات :رابعًا . 

 : يأتيوي ضوء نتق ج البحث يوصي البقحث بمق 
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الصىىىىىور  إ ىىىىىتراتي يةضىىىىىرورة اهتمىىىىىقم مملمىىىىىي مىىىىىقدة التىىىىىقريخ ومملمقتهىىىىىق بق ىىىىىتممقل  .1
  ىىىمتدالمت ل ىىىلة لتىىىل موضىىىو  مىىىن موضىىىوعق  التتىىىب المنه يىىىة المقىىىررة  بحيىىىث 

مق علىى و ى) البصىوص تلميىصا  الصىف وة ي ا القدرا  المقلية والممروية للتلميص
 البقم  اةبتدا ي .

والصرا ىىىىق  األ ىىىىقليب بأحىىىىدثدورا  تدريبيىىىىة للمملمىىىىين والمملمىىىىق  لتزويىىىىدهم  إ قمىىىىة .2
 التدري ية .

التتىىقب المنه ىىي المقىىرر للدرا ىىة اةبتدا يىىة بقلصىىور التىىي تتىىر م األحىىداث تضىىمين  .3
 التقريبية . 

 
 

 املقرتحات :خامسًا . 
 يقترح :  توصل  الي) الدرا ة ا تتمقًة لمق

 ومواد درا ية ابر  .ا راء درا ة لمراحل  .1
 متغير ال ن  .ا راء درا ة ممقثلة للدرا ة الحقلية على  .2
درا ة  وانب غيىر التحصىيل   مثىل اتت ىقب المهىقرا  او اةت قهىق  نحىو التىقريخ  .3

 او ا تبققء المملومق  .
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 قائمة املصادر واملراجع
 العربية : واملراجع رداملصاأوالً : 

المووداا اتمامية وو   : ،(1968) ابررهام ، ع دبررل اف ف رر   ررعال ع ي ررمل ،ه رر    ،ررل ع .1
 ع افقامهة ع ،كتبة افنهضة اف،صه ة . داار سهي النيمح 

ع  2ع ف المنووويال المري ووور  ،( :1986ع )ابرررهام ، ع  ررريور فرررم يهلرررة ا ،رررل افك ررروة  .2
 ة اف،كه،ة ع ،كتبة افلا،مة . ،ك

شوورن نهوول ال تحوو  ا   وو   ،( :1967ع )اف ل ررل ع دررو افررل   دبررل اف ، ررل   برر ابرر   .3
 .لاه افكتة افمهب ة ع افقامهة ع  2ع ف م ما ا د الفضل ا راا م

 الكيمل في الاوير   ،( :1965مرر( ع )630)تاب  األث ه ع ابي اف    د   ب  افكه،  .4
 ة افباب  اف  ب  . ع افقامهة ع ،فبم 1ع ج

ع  الرسوويل  الروو را  فووي رسوويال ال   ووي  ،( :1954ع )ابرر  اف،ررلبه ع ابررهام ، برر  ، ،ررل  .5
 ع ،فبمة ، ،ل كهل د   ع افقامهة .  1ف

ع لاه افم رر، ع  1ع ف الم اموو  ،( :1987ع )مررر( 808ابرر  د ررلي  ع دبررل افرره ،  )ت .6
 .ب هيت ع فبنا  

ا ووودل اوووار ا الموووداا اتمامية ووو  : ،( 1983اال،ررر   ع رررراكه ، ،ررريل ي درررهي  ع ) .7
 ع ،فبمة يواهة افتهب ة .  5ع فل  فدف الثين   مرياا المر م ن 

الرا وووا دالسووويما ا ووودل اوووار ا الموووداا اتمامية ووو  ل  وووفدف ،( : 1997ررررررررررررررررر ع ) .8
 ع ،فبمة افصفلر ع بغلال .  1ع فدالمر ميت  المر م ناةااا مرياا ل
اسووواراا م يت  ا ثووو  فوووي يرااووو  اوووار ا :  (،1999ع صرررب    ،رررلا  ) ابررري ل فرررة .9

 .1ع افملل  افمهب ة اإل،اهاتع  ع ،كتبة افف ح ف نره يافتيو عالر دم
ع ،كتبرررة االنل ررري  3ع ف ة وووم الووونفا الار ووود  ،( :1996ع ) ابررري  فرررة ع  رررعال .10

 اف،صه ة ع افقامهة .
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 يت الزمن   اثر اساساام الم درات دال د , ،( 2002) ا    ، ،رل   كه،االفي   ,  .11
, ه ررافة  دالممسووميت فووي ا  وو ل يووتال ال ووف اتدل المادسووي لموويا  الاووير  

 ،ال ت ه غ ه ،نريهة , لا،مة بغلال , ك  ة افتهب ة اب  هرل.
ع ال  وووويا دالا وووود م فووووي الار  وووو  ال ا ثوووو   ،( :1997ع ) ا،فرررران يم ع ، دا  رررر  .12

 ،نريهات لا،مة ل،رق ع  يه ا .
ع  ا دل اار ا المداا اتمامية و  :( ،1992)ع   اال،   ع راكه ، ،يل يادرهي  .13

 لاه اف ك،ة ف فبادة يافنره ع بغلال ع افمهاق . 
يوور  ال  ووع الر مووي فووي الاووير    ،( :1980ع )بررا ه ع فررم ع يدبررل افمو ررو  ، ررل  .14

 ع يواهة افتم  ، افماف  يافب ث افم ،  ع لاه افكتة ف فبادة يافنره .  داألثير
ع المووونهل دالكاووويال المارسوووي  ،( :1990ع )   ب رررة ب رررهر ع ،نررر   رررينم ي درررا  .15

 ،فبمة لا،مة بغلال  . 
ع ،كتبرررررة االنل ررررري : الدسووووويال الار  م ووووو  (،1959)ع ع ،صرررررفف  ي درررررهي   برررررلها  .16

 ع افقامهة. اف،صه ة
 .د،ا ع , لاه اففكه  2010,  الار م النشي ،( :2010)ع  بلير ع ه،ضا   مل .17
ع لاه  ال وور ن داضووي ي اتنسووين ،( :1969ع )بنررت افرررافع ع دا رررة دبررل افرره ،   .18

 اف،ماه  ع افقامهة . 
د  رررررة افي رررررا   افتم  ، رررررة باف،نرررررام   :( ،1990) ع بررررريه ن  ع دبرررررل افمو رررررو ، ،رررررل .19

 .  31ع ،   1ع ع مم   رسيل  المر مع  اف،له  ة
ات  وووووووي  الد وووووووفي  ،( :1977ع ) افب رررررررات  ع دبرررررررل افلبررررررراه يوكه رررررررا اثنا ررررررر يم .20

 ع ،فبمة ،ع  ة افثقا ة افماف، ة ع بغلال . دة م النفاداتسااتلي في الار    
،( : اثررره ا ررررتدلا، افصرررريه افتم  ، ررررة  رررر  1989افت، ،ررر  ع كرررره ، ،هررررلر ابررررهام ، ع ) .21

رسووويل  ميمسوووا ر ت صررر   ،تم ،ررر   افصررر  االي  اف،تي رررف  ررر  ،رررالة افلغها  رررة ع 
   ع ك  ة افتهب ة )اب  هرل( ع لا،مة بغلال ع افمهاق .  ح ر منشدر 
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لاه افنهضرة ع  1ف  عة م النفا الار ود   ،( :2006ع ) ع لابه دبل اف ، رل هلاب .22
 ،صه. عافقامهة  عافمهب ة 

كشوووف الننووودن ةووون اسووويمي  ،( :1967ع ) رررال  د  فرررة ع ،صرررفف  ابررر  ، ،رررل  .23
 ع لاه ا  اء افتهاث افمهب  ع ب هيت ع فبنا  .  الكاال دالفندن

ع اف،ع  رة اف،صره ة    دالار و مالاسيو ي ل ار  و )ل.ت( : را   ع  راهم ، ،رل د ر   .24
 .   افما،ة ف تأف   يافنره

اثوووور اسوووواساام الشووووفيف يت ,  ،(2000)اف  ررررناير ,  رررراك، ،ي رررر  دبررررل دضرررر ه ,  .25
دالم درات الاير س   موا ير  و  المنياشو  الممية و  فوي ا  و ل يوتال ال وف 

ة , ه رافة ،ال رت ه غ ره ،نرريه  الثيني المادسي في ميا  الاير   الرر ي اتستمي
 , لا،مة بغلال , ك  ة افتهب ة اب  هرل.

مووووونهل ال  وووووع  : (،1992)ع ير ا  ررررر   ع ،  ررررر  ، ،رررررل ي دبرررررل افررررره ،  افمرررررو  .26
 ع لاه اف ك،ة ف فبادة ي افنره. ع بغلال الاير سي

،( : االتلامرررات افم ، رررة فف برررة افصررر  افثافرررث 2000 فررراة ع ،هرررلر يادرررهي  ع ) .27
ع  مم و  ك  و  المر مو ن  افلها ر  ع اف،تي ف ن ي ،الة اال  اء يد  تهرا بافت صر 

 .  ع بغلال  23افملل 
لاه اف،مه رة ع  3فع  منيال الفكور دال  وع الاوير سي ،( :1998ع )  ق ع   ا   .28

 افلا،م ة ع اال كنله ة . 
 ع لا،مة بغلال .  م يائ الار     ،( :1986ع ) اف    ع ا ،ل  ق  ي دهي  .29
لر م   الم اان   ،  مفيا مهي دكفي ياهوي  الار    ا ،( :1981ع ) ،لا  ع ، ،ل و رال  .30

 .ا ع ع ،ع  ة افه افة ع ب هيت ع افكتاة افت دمميرسياهي
 .   د،ا  2ع لاه افتهب ة اف ل ثة ع ف ا   م الا   لع  ،(1982ع ) رررررررررر .31
 1ع ف اكندلدم ي الار م   ن الننر   دالاي  و  ،( :1998ع ) اف   ة ع ، ،ل ، ،يل .32

   هة ف نره يافتيو ع ياففبادة . ع د،ا  ع لاه اف،
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المنوووويال الار د وووو  ال ا ثوووو  مفيا مهووووي  ،( :2000ع ) ع يتي  ررررق ا ،ررررل ،هدرررر  ررررررررررررررر .33
ع د،رررررا  ع لاه اف، ررررر هة ف نرررررره يافتيو رررررع  1ع ف دةني وووووراي داسسوووووهي دةم  ياهوووووي

 ياففبادة .
ع  يراا  الاوار ا الريمو  : (،2002يتي  ق ا ،ل ،هدر  )ع اف   ة ع ، ،ل ، ،يل  .34

 ع لاه اف،  هة ف نره يافتيو ع ياففبادة ع االهل  . 1ف
، ررتيم ، ررام،ة ،م ،رر  افترراه ة ف ،ه  ررة افثاني ررة  ،( :2001ع )دهبرررة ع د رر  كا ررل  .35

ع  فره مم   مركز ال  دع الار د و     تن، ة ،هاهات افتفك ه افم  ا فلم ف بته، ع 
 ع افملل افتا ع دره ع اف نة افمارهة .

،( : اثه افقبمات اف رت  ر  افت صر   فرلم 2011ابهام ، ا ،ل ع )افدوهل  ع ،ثن   .36
ع  رسووويل  ميمسوووا ر ح ووور منشووودر فررر ة اف،ه  رررة اف،تي رررفة  ررر  ،رررالة افتررراه ة ع 

  لا،مة ل اف  ع ك  ة افتهب ة االص،م  ع افمهاق . 
ع مفوويا م الر وودم الريموو  د ال وو   : (،1995)ع افد   رر  ع د  رر   ي رر  ي دررهي   .37

 . فكتاة اف،له  اف ،  ع ،فابع ا
ع لبررر  ع لاه افق ررر،  اوووار ا الر ووودم فوووي مرا ووول الاوووار ا الرووويم : (،1997)ع  رررررررررررررررررر .38

 ف نره ي افتيو ع.
 منويال ال  وع الار ود  : ،(1990)ع      دبل افره ،   ي نيهع ع دو و  نا  لي لا .39

 ع لاه اف ك،ة ف فبادة يافنرهع بغلال.
 اسا ير رافون ل مدا وفيت المااي رو  ل روراا  ن :،( 1983)ع ع  دهر ي دهي   افلباغ .40

 ع ،فبمة لا،مة اف،يص  .
ع لاه  أسيسوووو يت فووووي ة ووووم الوووونفا الار وووود ،( : 2004لهيوة ع   نررررا  ن  رررره ع ) .41

 افرهيق ف نره يافتيو ع ع د،ا  ع األهل  . 
ع لاه دررراف، افكترررة  1ع ف ا   ووول الرم  ووو  الار  م ووو ،( : 1994ع )افرررله   ع ، ،رررل  .42

 نره يافتيو ع ع افه اض . ف فبادة ياف
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ع  اسووواراا م يت اوووار ا الموووداا اتمامية ووو ،( : 1982لن ررا ع ، ،ررريل فنفررراير ع ) .43
 ع ،كتبة افف ح ع افكي ت .  1ف

 اإلهررالع بغرلال ع ،فبمرة  افس ر الاوير    ع )ل.ت( : ي درهي افليهر ع دبل افمو و  .44
  . 

,اف،فبمرة    ةنا الررال  ع في نشأت ة م الاير  : ،(1960)ع , دبل افمو و افليهر .45
 ب هيت. , افكاثيف ك ة

ع تهل،ررة : دبرل اب ابرري نبمررة  اسوواراا م يت الووار م( : 2003لينافرل  يهفرر ة ي درهي  ) .46
  ع ،كتبة افف ح ع افكي ت . 1ع ف

ة وووم الووونفا الار ووود  ت ار ووو م مايووودر ة ووور  ،( :2009ع ) لينررر  ع انلررر  ي درررهي  .47
 .رماع ف نره ,  يه ة ,   ة  ع 1ف,  , تهل،ة ، ،ل كهلر ا ف ز الافك ر

اثووور اسووواساام ال    ووو  الر م ووو  فوووي " : (،1991افرررهاير ع صرررباح دبرررل اف رررتاه ع ) .48
،ال رت ه غ ره ،نرريهة ع بغرلال  ه رافةع  الا   ل الاراسي لي    المر    الثيند  "

 . ع ك  ة اب  هرل
 3ع ف ر و مالماسل إلو  الار  و  دالا ،( :1999ع ) افهرلا  ع دبل اب ينم ، لمن ن  .49

 ع د،ا  ع لاه افرهيق ف نره يافتيو ع .
مسووو ر  الار ووو م دالث يفووو  فوووي ادل الس ووو ل  : (،1986)ع افهرررر ل ع ، ،رررل اال ،رررل  .50

 ع ،كتة افتهب ة افمهب  فلي  افد    .  الرر ي
ع تهل،رة صرافا ا ،ررل  ة وم الاوير   ةنووا المسو م ن ،( :1963ع )هيونررا  ع  هانرو  .51

 ،ثن   . افم   ع بغلال ع ،كتبة اف
، ا وووود م ناياموووو   أسسوووو الاووووار ا اااافوووو  ، ،( : 1971ع )ه ررررا  ع  كررررهر   رررر   .52

 ع افقامهة ع داف، افكتة .  2ع ف داي   يا 
  ن وووياح ار  م ووو  ةم  ووو  ل مارسووو ن دالمارسووويت ،( :2011ع ) وا ررره ع  رررمل د ررر  .53

 . ب هيت ع بغلال ع افلاه افماف، ة ع ،ع  ة ،صه ،هتض 
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منووويال ال  ووو  الرر  ووو   ،( :2011ع ) درررا و إ ررر،اد   يا  ،رررا ع  ع  رررمل د ررر  وا ررره .54
 . ب هيت ع بغلال ع افلاه افماف، ة ع ع ،ع  ة ،صه ،هتض ديراا  اار سهي

لاه افم ررررر، ف ،  ررررر   ع ع  1فع  ن ووووون دالاوووووير  ،( : 1959ع )وه رررررق ع   رررررفنف    .55
 .  ب هيت

 هيت .ع  لاه افم ، ف ،     ع ب  6ف ع ن ن دالاير  ع ،( 1985ع ) ررررررررر .56
ع لاه  2ع ف م ويائ ة وم الونفا الار ود ،( : 2010افوغي  ع د،ال دبل افه  ، ع ) .57

 افكتاة افلا،م  ع اف،  هة ف نره يافتيو ع ع د،ا  ع االهل  . 
اتسا ووووويرات دالم وووووي  ا  ،( :1981ع )ي درررررهي   افويبمرررر  ع دبرررررل افل  ررررر  ابرررررهام ،  .58

ه افكتررررة يافنررررره ع لا،مررررة لايواهة افتم رررر ، افمرررراف  يافب ررررث افم ،رررر  ع ع النفسوووو   
 . اف،يص 

ع لاه افكتررة ف فبادررة يافنررره ع اتسا وويرات دالم ووي  ا النفسوو    ،( :1968ع ) ررررررررررررررررررر .59
 لا،مة اف،يص  .

ع  2ع ف ا وووم م الاوووار ا رظ ووو  منندم ووو  ،( :2001ع )و تررري  ع   ررر    ررر    .60
 افه اض ع اف ميل ة  .

ع افررهكة افتين ر ة  فن الاار ا ات  ل:  (1978)ع و   افمابل  ع ، ،ل افهار،   .61
 ع تينم . ف نره يافتيو ع

ع ،ع  ررة رررباة  الاووير   دالمظرسوودن الروورال ،( :1987) رراف، ع اف رر ل دبررل افمو ررو  .62
 افلا،مة . 

اف،يال االلت،اد رة يد  تهرا برافم ي، االلت،اد رة  ،( :1983ع ) مالة ع ليلت ا ،ل  .63
 ع اف،ل ل افثافث .  9افكي ت ع افملل ع  المم   الرر    ل ر دم اتنسين  ع 

 ع لاه افم ، ف ،     ع ب هيت .  منيال الاراسيت اتمامية  ( ع ،1984) ررررررررررر ع .64
ع  ادر ال را ات السيرم   في اوار ا الاوير   ،( :1985ع ) مالة ع  ي   لمفه  .65

 . ع افقامهة ،ع  ة افد    افمهب  
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ع لاه 2ع ف م يائ ال  يا دالا د م فوي الار  و ،( 1989)ع  ع دو و يادهي   ،اهة .66
 ع االهل . ع د،ا  ع ،فبمة لاه افرهيق اففكه ف نره يافتيو ع

منيامو   –اااافو   –الاير   في الار  م الثيند   ،( :1962ع )اف  ل ع دبل اف ، رل  .67
 . ع افقامهة ع ،كتبة االنل ي اف،صه ة  1ع ف اسس  –

ا ووود م كاوووال الار  ووو  ا سوووتم    ،( :2000) افرررراهر ع  يو رررة دبرررل افيمررراة    ررر  .68
لا،مرة ه افة ،ال ت ه غ ره ،نرريهة ع ع  ل  ف الثيلع الثيند  الممهدر   ال من  

 اب  هرل .  -بغلال ع ك  ة افتهب ة 
مرموووووم الم وووووي  يت الار د ووووو  ،( : 2003رررررر اتة ع   ررررر  ع يو نرررررة افنلررررراه ع ) .69

 ة . ع افلاه اف،صه ة اف بنان ة ع افقامه  1ع فدالنفس   
اال رم افنف ر ة ف رتم ،  ر  افل،ادرات افصرغ هة ،( : 1984ع )ره   ع نال ة ، ،ريل  .70

 .   13ع افكي ت ع افملل  المم   الرر    ل ر دم اتنسين  ع 
او ا اود الاوار ا، مواسل : ( ،1970رم   ع ، ،ل    ،ا  ع ي رمال لراه اب ع ) .71

 ع ،كتبة غه ة . تةااا المر م
 ع لاه اف،  هة ع د،ا  ع االهل . الاار ا الفريل( : ،2009اففناير ع ه مت ع ) .72
اوار ا الموداا اتمامية و  م ويار  ،( : 1976ع )فنفاير ع ، ،ل يا ،ل افب رتا   .73

 .   افكي تع لاه افب يث افم ، ة ع  1ع ف داسس  داسيل    الاي     
اهاء ف برررة افلا،مرررات االم  رررة : ( ،1997فرررم ع   ررر  ل، ررر  ي،رررهيا  ابررري  ررريه   ) .74

ع  مم و  ال  ويارت فة    ،نفقة د،ا  افكبهم  ي  بها،  تم  ،ه، افلرا،م  ع اف،د
 ع د،ا  .  األم  ة األهلن ةع لا،مة افبنات  2ع ع1، 

افترررله م دررر  فه رررق ي رررلات صرررغ هة ،تكا، رررة ع :  (،1983اففررريبل  ع   ررر   ع ) .75
   . افكي تع  لاه افق ،ع  مم   اكندلدم   الار   

ع  م يائ ال  يا دالا د م فوي الار  و  ،( :1999  ع )ي درهي اف امه ع وكه ا ، ،ل  .76
 .  األهل ع لاه افثقا ة يافتيو ع ع د،ا  ع  1ف



  ------------ المصــــــــــــــادر 81
 

 

اراسيت في اير   ال ضوير  اتسوتم    ،( :1986ي درهي  ع )داريه ع دبل اففتاح  .77
 .  ع افكي ت ع ذات اف      2ع ف الرر   

لاه افها رررل افمهبررر  ع ع  1ع ف مرموووم الر ووودم النفسووو  ،( : 1988دا ررر  ع  ررراده ع ) .78
 ب هيت . 

ع لاه افنهضرررة  1ع ف مهووويرات الاوووار ا : (،1992) ي درررهي دبرررل اف ، رررل ع لرررابه  .79
 افمهب ة . 

ع ،هكرررو  اوووير   اتسوووتم الث ووويفي دالس يسوووي ،( : 1997ع )دبرررل اف ، رررل ع صرررا ة  .80
 ع فبنا  . ع ب هيت افغل ه ف لها ات اال  ، ة 

يرااو  اوار ا ،( : 2007 ر ح ، ،رل ع ) دبل افه ،  ع انريه   ر   ع يافصرا   ع .81
 ع لاه افتأ، ، ع بغلال .  1ع ف الر دم الار د   دالنفس  

المووونهل ال وووا ع فوووي ا ووودل الار  ووو  ديووور   ،( :1961ع )دبرررل افقررراله ع  ا،رررل  .82
 ع ،كتبة االنل ي اف،صه ة ع افقامهة .  2ع ف الاار ا

د  داسواسااميا  فوي ممويل ال  يا دالا د م الار ،( : 2001دبل افهالر ع نب ر  ع ) .83
 ع لاه يا   ع د،ا  .  1ع فالاار ا ال في 

اسووواراا م يت الاوووار ا فوووي  ،( :2007ع ) , ي ررره  ة ابررري اف ررر، ل دب رررلات ع ذي رررا  .84
 االهل  . ع, لاه اففكه , د،ا  ال رن ال يا  دالرشر ن 

اسيسووووو يت فوووووي اوووووار ا اتمامية ووووويت  ،( :1985)، دب رررررلات ع  ررررر  ،ا  ا ،رررررل  .85
 ع د،ا  ع االهل  .  ي الرم   داي   ياه

أام ووو  الدسووويال الار  م ووو  مووون دمهووو  ننووور :  ت(. ع ، ،رررل لا ررر، )ة  افمب رررلر .86
 ع ،ع  ة اف،مامل اففن ة .الاار س  ن

 علاه اف، رر هة ع  2ع ف ة ووم الوونفا المررفووي ،( :2010ع ) دررلنا   ي رر ع افمترري،  .87
 األهل  . عد،ا  
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ة ووووم الوووونفا المررفووووي الننر وووو  ،( : 2008افمترررري، ع دررررلنا   ي رررر  ي دررررهي  ع ) .88
 ع لاه اف،  هة ع د،ا  ع االهل  .  2ع ف دالاي   

ع لاه  الموواسل إلوو  اراسوو  الاووير   اتسووتمي ،( :1988ع ) دث،ررا  ع ، ،ررل  ت رر  .89
 افنفا مع ب هيت . 

ع  الا ن وويت الار د وو ،( : 1987دو ررو ع صررب   د  رر  ع يتهكرر  لنرراه افبه،رران  ع ) .90
 يافنره ع لا،مة اف،يص  ع افمهاق .  ،ل ه ة لاه افكتة ف فبادة

ع  الماسل ال  ال  ع في الر ودم السو دك  ،( : 1989افم ا  ع صافا ب   ،رل ع ) .91
 ع لا،مة اال،ا، ، ،ل ب   ميل ع افه اض .  1ف

ال  ووويا دالا ووود م الار ووود  دالنفسوووي  : (،2000)ع  ع صررر ح افرررل   ، ،ررريل دررر ، .92
 .  ع افقامهة ع لاه اففكه افمهب 1ف ع اسيس يا  داي   يا  دادم هيا  المري ر 

 3ف ع ال  يا دالا ود م فوي الرم  و  الاار سو   ،( :1993ع ) ديلة ع ا ،ل  ر  ،ا  .93
 .  االهل   ع د،ا  ع اف،فبمة افيفن ة ع

 3ف ع رااوووا الامر ووو  الريمووو  دأ ووودل الاوووار ا ،( :1986ع ) ع دبرررل اف ، رررل  ا رررل .94
   .  ب هيت

يووود ر كفي ووويت اوووار ا الم راف ووو   يسووواساام ا : (،1987اففرررها ع  ررراهيق  ،رررلر ع ) .95
 .   ع     ة افه ا   افلا،م ة ع افكي ت 1فع  الد اات الاسر  

ع لا،مرررة اف،يصررر  ع لاه  الف  سووودف دالاوووير   ،( :1987ع )  ه رررا  ، ،رررل ل رررية .96
 افكتة ف فبادة يافنره .

  المري ر في يرااو  اوار ا الاراسويت اتمامية و: ( ،1992افقاديل ع ابرهام ، ع ) .97
 ع ،هكو اففه ا  افثقا   ع لا،مة اف ه،يك ع اهبل . 1فع لها ة ، لان ة ع 

ع ،فبمررة  1ف عالننوويم الار وود  فووي اتسووتم ع  ،(1971ع ) افقهررر  ع بررا ه ررره   .98
 اآللاة ع افنل  االره  .
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ع لاه اف،فبيدرات األسيسو يت فوي اوار ا الر ودم  : (،1981  لة ع  عال  ر  ،ا  ) .99
 . ةاإل كنله ع  افلل لة

،ررامه ك رراف  يب رراه دقرر  ع : ع تهل،ررة  مووي اوود الاووير  ،( : 1980ع )كرراه ع  لياهل  .100
 ع اف،ع  ة افمهب ة ف لها ات يافنره  . 2ف

 ع لاه افنهضرة افمهب رة اوار ا الر ودم : (،1975كا ، عد رهر ي  رمل  رم وكر  ) .101
 . افقامهةع 

ي ي اسوتم    رك  الاير   في ال ور ن الكور م ضاضوع ،( 2003ع )افكف ر  ع درا،ه  .102
 ع  لاه افهالر ع ب هيت ع فبنا  .1ع ف مري ر (

ف سووف  الار  و  اتسووتم   ضاراسوو  م يرنوو   ،( :1998ع ) ،الرل ده ررا  عافك  نر   .103
 .   ع ب هيت   ن ف سف  الار    اتستم   دالف سفيت الار د   المري ر (

داا اووووار ا الموووو ،( :1976ع ) اف قرررران  ع ا ،ررررل   رررر   ع يبررررهنم ا ،ررررل هضرررريا  .104
 افقامهة .  ع داف، افكتةع  2ع ف األمامية  

مرموم الم وي  يت الار د و   ،( :1999ع ) يد ر  افل،ر ع اف قان  ع ا ،رل   ر    .105
 . ع افقامهة ع داف، افكتة 2ع ف المررف  في المنيال دير  الاار ا

ع  الاوووار ا الفرووويل( ع ،1989ي اهدرررة   ررر  ، ،رررل ع )ع اف قررران  ع ا ،رررل   ررر    .106
 .  افقامهة داف، افكتة ع

ع لاه افثقا ررة يافنررره ع  1ع ف ننر وويت الووار م،( : 2007، ،ررل ع لا رر، ، ،ررل ع ) .107
 د،ا  ع األهل  . 

فووووي يرااوووو   أسيسوووو يت ،( :1991ع )، ،ررررل ع لايل ،ررررامه ي،ل ررررل ،هررررلر ، ،ررررل  .108
 ع لاه اف ك،ة ف فبادة يافنره .  الاار ا الريم 

ار ا الم راف وووو  اليوووور  السي وووو  لاوووو ،( :1947ع ) اف،دونلرررر  ع ، ،ررررل   رررر   .109
 افقامهة . ع ،فبمة افباب  اف  ب  ع  دالاير  
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( ع  ررر يك ياتلرررا  ف برررة ك  رررة افرررره مة بلا،مرررة ،1989اف،دوي،ررر  ع ا،ررر  د ررر  ع ) .110
ع افمرلل  مم و  رسويل  الس و ل الرر ويافتا ع ،  ا  ري  برأو، ه ن ري اف غرة افمهب رة ع 

 افه اض ع اف ميل ة.  ع اف نة افمارهة ع ،كتة افد    افمهب  فلي  افد    ع 31
ع  1ع ف المني  اتستمي أ ودل  دمنيامو  ،( :1981ع ) اف،له   ع ، ،ل تق  .111

 لاه افل   ع ب هيت .
ع  ع ،كتبررررة افنهضررررة افمهب ررررة الدسوووويال الار  م وووو :  (،1979)ع ع ابررررهام ،  ،فررررايع .112

 ،صه .
،( ع اثه ا تهات ل ة افتد ر   ر  افت صر   فرلم 2011اف،م،يهر ع ، ،يل     ع ) .113

ع  رسووويل  ميمسوووا ر ح ووور منشووودر فررر ة اف،ه  رررة االدلال رررة  ررر  ،رررالة افتررراه ة ع 
 لا،مة ل اف  ع ك  ة افتهب ة االص،م  ع افمهاق . 

؟ ه ررافة افتهب ررة ع  ك ووف ا وودف اووافيي سوو دك يي  ،( :1986ع )،ق ررل ع ، ،ررل ، ،رريل  .114
   فنة د،ا  . 

ياف،صررريهات  ،( : اثررره ه ررري، اف،رررلهم افتيضررر   ة1994اف،هلرررة ع ن رررا  دبرررام ع ) .115
افلررراموة  ررر  ت صررر   فررر ة افصررر  افثافرررث اف،تي رررف ي،هررراهاته،  ررر  افه ررر، ف،رررالة 

ع ك  ة افتهب ة )ابر  افه رث،( ع لا،مرة بغرلال  رسيل  ميمسا ر ح ر منشدر اال  اء ع 
  ع افمهاق . 

،نررريهات ع  اوويمدا الار  وو  دة ووم الوونفا ،( :1960ع )ع   ه ررل لبها  رر   افنلرراه .116
 ب هيت .  ع  األ،ه ك ةة لاه افتهب ة ف لا،م

ع 1ع ف سوووو ن دموووو م ةوووون منوووويال ال  ووووع الر مووووي : ،(1984)ع م،ررررا،ع ف مررررت  .117
 ع األهل . ع د،ا  ع لاه د،اه ،ع  ة افه افة

مريال  الاند ر في الار    الرر  و  ضرظ و  ن ا و   ،( :2005ع )يففة ع د     مل  .118
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 ( 1امللحق ) 
 كتاب تسهيل مهمة
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 ( 2ملحق )
 رية تربية الخالصيالتابعة مداالبتدائية للبنات أسماء المدارس 

 الموقع عدد تلميذاتها اسم المدرسة ت
 الشرقية 97 البالغة 1
 جديدة االغوات 50 اسماء 2
 مركز القضاء 70 خولة بنت االزور 3
 السندية 61 االضواء 4
 مركز القضاء 79 زنوبيا 5
 مركز القضاء 88 الشموع 6
 مرمز القضاء 99 الوفاق 7
 االسود 80 المؤمنات 8
 الكوبات 42 الكوفة 9
 االهالي 43 حفصة 10
 مركز القضاء 34 الحجة 11
 مركز القضاء 72 الهالل الخصيب 12
 مركز القضاء 63 ليلة القدر 13
 هبهب 48 طليطلة 14
 الخويلص 65 عتبة بن غزوان 15
 جديدة الشط 70 جديدة الشط 16
 هبهب 42 االحساء 17
 منصورية الشط 95 ابو طالب 18
 الغالبية 67 النهى 19
 هبهب 50 جزر القمر 20
 القصيرين 100 الهجرة النبوية 21
 الحويش 65 بنت الحارث 22
 سيف سعد 55 الشيماء 23
 الحديد 90 جميلة بوحيرد 24
 جديدة الشط 100 الواقعة 25
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 ( 3امللحق ) 
 بالشهورأعمار تلميذات المجموعتين محسوبة 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 العمر ت العمر ت العمر ت العمر ت
1 110 21 128 1 126 21 118 
2 124 22 113 2 111 22 134 
3 116 23 127 3 130 23 129 
4 132 24 131 4 126 24 124 
5 112 25 125 5 111 25 165 
6 136 26 127 6 131 26 142 
7 111 27 118 7 127 27 128 
8 125 28 130 8 112 28 130 
9 129 29 114 9 120 29 125 

10 123 30 128 10 111 30 116 
11 118 31 118 11 132 31 127 
12 125 32 129 12 128 32 118 
13 114 33 130 13 128 33 130 
14 125   14 112 34 140 
15 112   15 132   
16 126   16 113   
17 130   17 128   
18 124   18 133   
19 115   19 141   
20 124   20 124   
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 ( 4امللحق ) 
 درجات تلميذات المجموعتين النهائية في العام السابق

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 9 21 6 1 5 21 6 
2 5 22 7 2 8 22 6 
3 7 23 7 3 7 23 8 
4 7 24 7 4 9 24 7 
5 7 25 7 5 6 25 6 
6 6 26 7 6 5 26 7 
7 5 27 6 7 5 27 6 
8 6 28 6 8 6 28 5 
9 6 29 5 9 8 29 6 

10 5 30 6 10 8 30 6 
11 7 31 6 11 6 31 7 
12 7 32 5 12 7 32 5 
13 7 33 6 13 7 33 7 
14 7   14 5 34 5 
15 6   15 7   
16 5   16 7   
17 6   17 7   
18 8   18 5   
19 6   19 7   
20 8   20 6   
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 ( 5امللحق ) 
 أسماء السادة الخبراء

 ج ب أ مكان العمل التخصص االسماء ت

 ا. د أسماء كاظم فندي 1
اللغة  طرائق تدريس
 العربية

 * * * جامعة ديالى

 ا.د سعد علي زاير 2
اللغة  طرائق تدريس
 العربية

 * * * ابن رشد\جامعة بغداد 

 * * * جامعة بغداد التاريخ طرائق تدريس ا. د شاكر جاسم  ألعبيدي 3

 * * * جامعة ديالى تاريخ ا. د عاصم إسماعيل كنعان 4

 * * * جامعة ديالى ارشاد ا.د عدنان محمود عباس 5

 * * * جامعة تكريت التاريخ طرائق تدريس ا. د قصي محمد السامرائي 6

 ا. د مثنى علوان الجشعمي 7
اللغة  طرائق تدريس
 العربية

 * * * جامعة ديالى

 * * * ابن الهيثم –جامعة بغداد  قياس وتقويم عليوي الدليمي أ.م.د إحسان 8

 * * * ابن رشد\جامعة بغداد  الجغرافية طرائق تدريس ا.د ثناء قاسم الحسو 9

 * * * الجامعة المستنصرية التاريخ طرائق تدريس .م.د جبار راهي ألحارثي1 10

 ا.م.د خالد خليل العزاوي 11
علوم  طرائق تدريس

 قرآن
 * * * عة ديالىجام

 ا.م.د رحيم علي صالح 12
اللغة  طرائق تدريس
 العربية

 * * * ابن رشد\جامعة بغداد 

 * * * جامعة ديالى التاريخ طرائق تدريس ا.م.د  سلمى مجيد حميد 13

 ا.م.د ضياء عبدهللا احمد 14
اللغة  طرائق تدريس
 العربية

 * * * ابن رشد\جامعة بغداد 

 عبد االمير ا.م.د عبد الحسن 15
اللغة  طرائق تدريس
 العربية

 * * * جامعة ديالى

 * * * جامعة ديالى تاريخ ا. م.د عدنان خلف التميمي 16

 * * * جامعة ديالى علم النفس ا.م.د لطيفة ماجد 17

 ا.م.د ماجد عبد الستار 18
علوم  طرائق تدريس
 الحياة

 * * * جامعة ديالى

 * * * ابن رشد\جامعة بغداد  الجغرافية ئق تدريسطرا ا. م.د نجدت عبد الروؤف 19

 * * * ابن رشد\جامعة بغداد  التاريخ  طرائق تدريس ا.م.د هناء خضير جالب 20

 

 طبيعة االستشارة : 
 االهداف السلوكية .  . أ

 الخطط التدريسية .  . ب

 ج . االختبار التحصيلي . 
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 (6ملحق )
 مجموعتي البحث في اختبار الذكاءدرجات 

 المجموعة الضابطة عة التجريبيةالمجمو 
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 29 21 30 1 23 21 24 
2 32 22 32 2 28 22 25 
3 25 23 23 3 22 23 24 
4 22 24 35 4 26 24 25 
5 28 25 25 5 25 25 19 
6 25 26 23 6 31 26 23 
7 27 27 22 7 19 27 22 
8 24 28 30 8 27 28 29 
9 25 29 32 9 26 29 22 

10 24 30 25 10 29 30 28 
11 25 31 30 11 24 31 30 
12 19 32 22 12 22 32 24 
13 30 33 24 13 25 33 30 
14 34   14 23 34 28 
15 25   15 32   
16 21   16 26   
17 22   17 37   
18 19   18 28   
19 25   19 35   
20 34   20 36   
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 ( 7امللحق ) 
 بصيغتها النهائية سلوكية األهداف

  
 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانية 

 الدراسات العليا الماجستير 
 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 طرائق تدريس التاريخ 
   

 سلوكية أهدافم/ صالحية 
 

 المحترم  000000000000000االستاذ الفاضل 
 

 تحية طيبة 
استه الموسومة ب)اثر استراتيجية الصور المتسلسلة في تحصيل يروم الباحث اجراء در 

تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ( وتتطلب هذه الدراسة اعداد اهداف 
سلوكية للفصول الثالثة االولى من كتاب التاريخ العربي االسالمي المقرر تدريسه 

  0لتلميذات الصف الخامس االبتدائي 
يديكم االهداف اكم من دقة علمية  وسعة اطالع يضع الباحث بين ولما يعهده في

السلوكية  راجين التفضل باالطالع وابداء مالحظاتكم في الحكم على مدى صالحيتها 
العلمية ولكم الشكر  واجراء التعديل المناسب واضافة ماترونه مناسبا في خدمة المسيرة

 0واالمتنان 
 

 طالب الماجستير                                                           
 احمد محمد محمود العبادي                                                          
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 ()العرب وموطنهم األولالفصل 
 جعل التلميذة قادرة على ان :

 الهدف السلوكي ت
المستوى 
 الذي يقيسه

 معرفة نعرف التاريخ  1
 فهم الحضارة العربية مهد الحضارات كونتفسر سبب  2
 معرفة تحدد موطن العرب االصلي 3
 معرفة تذكر اول االنبياء الذي دعا الى عبادة اله واحد 4
 معرفة رب من عبادة االصنامعتحدد متى  تخلص ال 5

6 
جزءا اصيال من حياة لم يكن تعطي دليال على ان الشرك باهلل 

 فهم العرب

 تطبيق به الجزيرة العربية الصماء موقع مكةتعين على خارطة ش 7
 معرفة المحتلين اتذكر االبطال العرب الذين قاومو  8
 معرفة تعدد الدول التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية 9

 تطبيق شبه الجزيرة الصماء موقع دولة كندة خريطةتعين على  10
 فهم ةتعلل كثرة الغزوات االجنبية على شبه الجزيرة العربي 11
 معرفة شمال الجزيرة العربية أنشئت فيتذكر اهم الدول التي  12
 معرفة تسمي القائد اللذي طرد االحباش من اليمن 13
 فهم تشرح باختصار تصدى العرب للغزو االجنبي 14
 فهم توضح سبب ظهور االنبياء في شبه الجزيرة العربية 15
 فهم تعلل قيام الحضارات على االرض العربية 16
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 الفصل الثاني )الرسالة االسالمية(

 الهدف السلوكي ت
المستوى 
 الذي يقيسه

 فهم لحمل الرسالة االسالمية توضح استعداد العرب 17
 معرفة تذكر تاريخ والدة الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم 18

 تطبيق شبه الجزيرة العربية الصماء موقع يثرب خريطةعلى  تؤشر 19
 معرفة ب الفجـارتعرف حر  20
 معرفة تعرف حلف الفضول 21

المسلمون في داره في مرحلة الدعوة اجتمع تسمي الصحابي الذي  22
 السرية

 معرفة

 معرفة قبل نزول الوحي محمد  تسمي الغار الذي كان يتعبد فيه الرسول 23
 معرفة تعدد االدوار التي مرت بها الدعوة االسالمية 24
 فهم لمين االوائل الى الحبشةتعلل هجرة المس 25

 معرفة تذكر عدد سنين مقاطعة المشركين للمسلمين 26
 فهم تفسر هجرة المسلمين الى يثرب 27
 فهم لمسجد في المدينة المنورةل بناء النبي محمد تعلل  28
 معرفة المؤاخاةتعرف  29
 معرفة تعرف الجهاد 30
 معرفة تعرف غزوة بـدر 31

 تطبيق في غزوة بدر موقع جيش المسلمينلتوضيحيا ترسم مخططا  32
 تطبيق تعين على خارطة شبه الجزيرة العربية الصماء موقع ابار بدر 33
 فهم نتائج غزوة بدر نلخص 34
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 معرفة من اسرى بدر محمد  تذكر موقف الرسول 35
 معرفة تذكر اهمية غزوة بدر 36
 معرفة تعرف معركة احد 37
 فهم لمسلمين في معركة احدخسارة ا تفسر 38
 فهم اعتبار صلح الحديبية نصر ا للمسلمين توضح 39
 فهم تعلل طرد اليهود من المدينة بعد غزوة االحزاب 40
 معرفة تعرف حجة الوداع 41
 معرفة تسمي الغار الذي احتمى فيه الرسول لتفادي  اذى المشركين 42
 معرفة ة المنورةتعدد المواد التي احتوتها وثيقة المدين 43
 فهم تفسر سبب فشل مقاطعة المشركين للمسلمين 44
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 الفصل الثالث )الدولة العربية االسالمية في عهد الخلفاء الراشدين(

المستوى  الهدف السلوكي ت
 الذي تقيسه

 معرفة تعرف الخليفة 45

 معرفة تعرف الشورى 46

 معرفة تسمي اول خليفة للمسلمين 47

 معرفة تعرف الردة 48

 فهم  تعلل ارتداد بعض العرب عن االسالم في عهد الخليفة ابو بكر الصديق  49

 معرفة تسمي الخليفة الذي في عهده تم بناء اول اسطول عربي اسالمي 50

 فهم توضح معنى الوالي 51

 تطبيق هجرةلل 15تعين على خارطة العراق موقع معركة القادسية   52

 معرفة ي القائد العربي الذي قاد المسلمين في معركة القادسيةتسم 53

 تطبيق بابليونتعين على خارطة مصر موقع حصن  54

 معرفة تسمي الخليفة الذي في عهده تم تحرير فلسطين من سيطرة الروم 55

 فهم تعلل قيام المسلمين بجمع القران وكتابته في عهد الخليفة ابو بكر  56

 فهم العربية في معركة القادسية المرأةاك تعلل اشتر  57

 معرفة تسمي القائد العربي الذي قاد معركة اليرموك 58

 معرفة شرطةالتسمي الخليفة الذي في عهده تم انشاء قوة  59

 معرفة عربي اسالمي تسمي الخليفة الذي تم في عهده انشاء اول تقويم 60

 مفه الراشدين  تستعرض انجازات الخلفـاء 61
 فهم شرح واجبات الخليفةت 62
 فهم تشرح باختصار عن فتح الشام من سيطرة الروم 63
 فهم توضح صفات  الخليفة ابو بكر الصديق  64
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 ( 8امللحق ) 
 الخطط التدريسية

 جامعة ديالى 
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 الدراسات العليا / الماجستير 
 طرائق تدريس التاريخ 

 
 انه آراء الخبراء في صالحية الخطط التدريسيةم / استب

 
 األستاذ الفاضل ........................................... المحترم . 

 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته : 

اثر استعمال استراتيجية الصور المتسلسلة في تحصيل يروم الباحث دراسة )  
( ، ولما تتمتعون به من خبرة االبتدائي مادة التاريخ عند تلميذات الصف الخامس 

علمية ودراية ، يرجو الباحث إبداء آرائكم السديدة في صالحية الخطط التدريسية ، مع ما 
 تقترحونه من تعديالت ترونها مناسبة .... 

 
 مع شكر الباحث وامتنانه ..... 

 الب الماجستيرط                                                                
 احمد محمد محمود العبادي                                                          
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أمنوذج خطة تدريسية للمجموعة للتجريبية على وفق اسرتاجتية  الصور 
 املتسلسلة

 المدرسة/النهى االبتدائية للبنات                 المادة / التاريخ العربي االسالمي 
 2011  /    /اليوم والتاريخ    للهجرة             2در عنوان الدرس / غزوة ب

 دقيقة( 40زمن الحصة /)                 الصف / الخامس االبتدائي        
 الشعبة / أ 

 
 السلوكية   األهداف :اوال 

 جعل التلميذة قادرة على ان : 
 تعرف غزوة بدر   -1
 تذكر اسباب غزوة بدر  -2
 ش المسلمين في غزوة بدر موقع جيلترسم مخططا توضيحيا  -3
 تعين على خارطة شبه الجزيرة العربية موقع ابار بدر  -4
 تعلل انتصار المسلمين في غزوة بدر  -5
 تذكر نتائج غزوة بدر  -6
 من اسرى بدر  تذكر موقف الرسول محمد  -7
 
 الوسائل التعليمية :  :ثانيا 

 بغية تقريب المادة الى اذهان التلميذات يعتمد  المعلم على : 
 ور متسلسلة لغزوة بدر ص. 
  خارطة لشبه الجزيرة العربية في عصر االسالم. 
  الملخص السبوري باستعمال الطباشير الملون. 
 

 ثالثًا : طرائق التدريس وأساليبه :
 سأستخدم المحاضرة مع إستراتيجية الصور المتسلسلة .     
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 سري الدرس  
 (  دقائق 5التمهيد  ):  رابعاً 

التلميذات لموضوع الدرس الجديد  وهو غـزوة بـدر الكبـرى مـع مادرسـوه ية دافعاحاول اثارة 
فــي الــدروس الماضــية مــن خــالل ذكــر الحقــائق والمعلومــات والمفــاهيم التــي تــربتبط بصــورة 

تعرفنــا فــي  قول :أمباشــرة او غيــر مباشــرة مــع محتــوى ومضــمون الــدرس  لهــذه الحصــة فــ
ثــم هجــرة  وكيــف هــاجر المســلمون ســرا  بق علــى الهجــرة مــن مكــة الــى يثــرب  االــدرس الســ

نائمـــا فـــي  وتـــرك ابـــن عمـــه عليـــا  بكـــر الصـــديق  أبـــيوصـــاحبه  الرســـول محمـــد 
الـى المدينـة المنـورة( واالعمـال التـي بهـا   فراشه فدائا له ثم نتطرق الى وصول الرسـول 

لتنظـيم من بناء المسجد  ونظام المؤاخـاة بـين المهـاجرين واالنصـار واصـدار وثيقـة المدينـة 
   -اوضاع المدينة المنورة ثم اطرح بعض االسئلة :

 عللي هجرة المسلمين الى يثرب  -1
 في المدينة المنورة  عددي اعمال الرسول  -2
 .عند وصوله الى المدينة المنورة  اذكري اول عمل قام به الرسول  -3
 اعِط آية قرآنية تدل على انتصار المسلمين .  -4

هذه االسئلة بصورة مختصرة يقود الى موضوع الدرس  محاولة التلميذات االجابة على 
 .المتمثل في غزوة )بدر( 

 
 دقيقة ( 25طريقة عرض الدرس ) : خامساً 

يحاول المعلم ان يوظف الصور المتسلسلة لغزوة بدر فـي شـرح محـاور الـدرس اذ يبـدأ     
 :  االتيالدرس بتوجيه السؤال 

ذات ثــم يــعلــم صــورة لغــزوة بــدر امــام التلمعــرف غــزوة بــدر ع ثــم يعــرض الممــن ت  المعلــم : 
 ذة المجيبة ييحدد التلم

 السنة الثانية للهجرة ا قريش فية التي حدثت بين المسلمين ومشركو لغزو ا هي: التلميذة 
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قرب ابار بدر  معركة التي حدثت بين المسلمين ومشركو قريشالهي  أحسنتِ  :المعلم 
بعد الحوار والنقاش وفهم محتوى و  ،للهجرة وكان النصر للمسلمين  2في سنة 

 .الصورة ننتقل الى صورة اخرى 
ثم يعرض صورة اعتراض المسلمين ، ما السبب المباشر لغزوة بدر ع  :ل أالمعلم يس

 .لقافلة قريش التجارية 

  
جماعة من المسلمين العتراض قافلة  احدى التلميذات تجيب : ارسل الرسول محمد 

 الشام  قريش التجارية القادمة من
 تلميذة اخرى : رغبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم في حرمان قريش من التجارة 

 .ان يبين  للمشركين قوة المسلمين  تلميذة اخرى : تضيف اراد الرسول 
يا تلميذة ، وكذلك اراد الرسول عليه السالم اضعاف قريش  ونشر   المعلم : احسنِت 

  .الى صورة اخرى ننتقلرة بعد فهم محتوى الصو  0االسالمي  الدين
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المعلم : يطلب من احدى التلميذات ان ترسم مخططا توضح فيه موقع جيش المسلمين 
 في غزوة بدر 

 
  0تلميذة : تقوم بتحديد موقع جيش المسلمين قرب ابار بدر 

المعلم يطلب من احدى التلميذات تحديد ابار بدر على خارطة صماء لشبه الجزيرة 
 رض خارطة صماء لشبه الجزيرة في عصر الرسالة االسالمية ثم يع 0العربية 
 تقوم بتحديد موقع ابار بدر جنوب غرب المدينة المنورة  :تلميذة 
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ثم يعرض صورة تمثل  ما هو سبب انتصار المسلمين  رغم قلة عددهم ع: المعلم يسال 
 .  تعلوه كلمة ال اله اال  اهلل  محمد رسول اهلل مسجد الرسول 

 
 الن المسلمين على حق والمشركين على باطل : تلميذة 

  . تلميذة اخرى : القيادة الفذة لرسول 
 تلميذة اخرى : ايمان المسلمين بعقيدتهم 

 اهلل ان يظهر دينه دين ال اله اال اهلل  أراد،  احسنتِ : المعلم 
المسلمين وخسارة  نتائج غزوة بدر ع ثم يعرض صورة تمثل انتصار ام :ل أالمعلم يس

 .المشركين وهزيمتهم 
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 رجال ومثلهم اسرى  70هزيمة المشركين وقتل  :تلميذة تجيب 
)وما النصر اال : انتصار المسلمين اكده القران الكريم في سورة ال عمران  تلميذة اخرى :

 .من عند اهلل العزيز الحكيم( 
: كيف كانت معا ملة المسلمين السرى بدرع ثم يعرض صورة اسرى بدر  لأالمعلم يس

 .يعلمون المسلمين القراءة والكتابة 

  . تلميذة تجيب : معاملة حسنة طبقا لتعاليم الدين االسالمي
  . : تعامل انساني طبقا لوصية الرسول  أخرىتلميذة 

المسلمين مقابل اطالق طلب منهم ان يعلم كل اسير عشرة من صبيان  :تلميذة تضيف 
 .سراحه 

 .المعلم : احسنت ورغبة الرسول الكريم في طلب العلم ونشره 
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 .( دقائق7): التقويم  سادساً 
 سأقوم بطرح عدد من االسئلة للتأكد من استيعاب التلميذات وتحقيق االهداف السلوكية 

 وهي : 
 ععرفي غزوة بدر  -1
 عللي انتصار المسلمين في غزوة بدرع  -2
 ع اذكري نتائج غزوة بدر -3
 اعِط آية قرآنية تدل على انتصار المسلمين .  -4
 
 ( دقائق3: ) تييالواجب الب: سابعاً 

  26  - 25تحضير غزوة احد صفحة 
 

  . المصادر المعتمدة  الكتاب المنهجي المقرر  التاريخ العربي االسالمي:  ثامناً 
 . 24ط ، 2012/ 2011لعام رر تدريسه من قبل وزارة التربية في العراق لـالمق .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انموذج خطـة تدريسية للمجموعة الضابطة وفق الطريقة االعتيادية
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 المدرسة :النهى االبتدائية للبنات            المادة = التاريخ العربي االسالمي         

 2011 يخ  / /اليوم والتار                     هجرة 2عنوان الدرس =غزوة بدر 
 دقيقة 40زمن الحصة =                              الخامس االبتدائي الصف

 الشعبة = أ 
 
 السلوكية  األهداف: اوال 

 جعل التلميذة قادرة على ان :
  0تعرف غزوة بدر  -1
  0تذكر اسباب غزوة بدر -2
 .موقع المسلمين في غزوة بدر لترسم مخططا  -3
 .ع ابار بدر تعين على الخارطة شبه الجزيرة العربية موق -4
 .تعلل انتصار المسلمين في غزوة بدر  -5
 .تذكر نتائج غزوة بدر  -6
 .من اسرى بدر تذكر موقف الرسول  -7
 

 .الوسائل التعليمية ثانيا : 
 .العربية في عصر االسالم  ةخارطة لشبه  الجزير  .1
  . الملوناالبيض و الملخص السبوري الطباشير  .2
 
 ( دقائق  5التمهيد )ثالثا :

 دوافع التلميذات لموضوع الدرس الجديد وهو غزوة بدر الكبرى مع ما إثارة أحاول    
درسوه في الدروس الماضية من خالل ذكر الحقائق والمعلومات والمفاهيم التي ترتبط 

تعرفنا في  فأقولبصورة مباشرة وغير مباشرة مع محتوى او مضمون الدرس لهذه الحصة 
ثرب وكيف هاجر المسلمون سرا ثم هاجر الدرس السابق على الهجرة من مكة الى ي

عمه نائما في فراشه فداء له ،ثم  نوترك اب مع صاحبه ابو بكر الصديق  الرسول 
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نتطرق الى وصول الرسول صلى اهلل عليه وسلم الى المدينة المنورة واالعمال التي قام 
قة المدينة بها من بناء المسجد ونظام المؤاخاة بين االنصار والمهاجرين واصدار وثي

 وضاع المدينة المنورة ثم اطرح  بعض االسئلة :ألتنظيم 
 ععللي هجرة المسلمين الى يثرب -1
 عالمنورة  المدينةفي  الرسول  أعمالعددي  -2
 عفي المدينة المنورة  عمل قام به الرسول  أولاذكري  -3
 اعِط آية قرآنية تدل على انتصار المسلمين ع -4
هذه االسئلة بصورة مختصرة يقود الى موضوع الدرس  عن اإلجابة اتمحاولة التلميذ    

 0المتثل في غزوة بدر 
 

  طريقة التدريس : االلقاء مع االستجواب : 
 ( دقيقة  25العرض )رابعا: 

  -سنتعرف الموضوع من المحاور االتية :
  تعريف الغزوة واسببابها. 
 وموقعها ونتائجها تدون تلك المحاور على السبورة . 
بعد  ودورهماتحدث بشكل مختصر عن ما اصاب المسلمين وتضحيتهم باموالهم     

 هجرتهم الى المدينة المنورة ثم اوجه السؤال االتي : 
  ع ماذا كانت تحمل قافلة قريش التجارية: المعلم 
 .قريش قادمة من الشام  وأموالتحمل تجارة : تلميذة 
 . احسنتِ : المعلم 
 .غزوة بدر ما تعريف  :المعلم 
 . هي اول معركة بين المسلمين ومشركوا قريش في السنة الثانية للهجرة :تلميذة 

 .، انتصر فيها المسلمون رغم قلة عددهم وخسر المشركين المعركة المعلم : احسنتِ 
  

  ع جماعة العتراض قافلة قريش التجارية الرسول  أرسللماذا : المعلم 
 .رة القادمة من بالد الشام عقوبة للمشركين لالستيالء على التجا : تلميذة
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 .، ولبيان قوة المسلمين  أحسنتِ  :المعلم 
 . يطلب من احدى التلميذات تحديد موقع جيش المسلمين على المخطط :المعلم 
  . قرب ابار بدرالمسلمين تقوم بتحديد موقع جيش  :تلميذة 
 . أحسنتِ  :المعلم 
  0ر على خارطة تاريخية اسالمية بدآبار يطلب تحديد موقع  : المعلم

  0تقوم بتحديد موقع ابار بدر جنوب غربي المدينة المنورة :تلميذة 
  . أحسنتِ : المعلم 
 انتصار المسلمين في غزوة بدر على الرغم  من قلة عددهمع  أسبابما  :المعلم 

  0تلميذة : القيادة الفذة للرسول 
 . تلميذة اخرى : ايمان المسلمين بعقيدتهم

  0وصمود وتضحية المسلمين من اجل الدين االسالمي  أحسنتِ :  المعلم
 نتائج غزوة بدرع  ما :ل أالعلم يس

 .تلميذة : بروز المسلمين كقوة مهمة 
  . في مكانة قريش ارانكس :تلميذة تضيف 

 .وكذلك ثقة المسلمين بانفسهم  أحسنتِ  :المعلم 
 بدرع رىأسمن  هو موقف الرسول محمد  ما :المعلم 
عرف القراءة والكتابة ان يعلم من صبيان يوطلب من كل اسير  أنسانيتعامل  :تلميذة 

  0مقابل اطالق سراحه عشرة المسلمين 
 

 ( دقائق  7التقويم )خامسا : 
االهداف سأقوم بطرح عدد من االسئلة للتأكد من استيعاب التلميذات وتحقيق     

 وهي :السلوكية 
 عرفي معركة بدر ع  -1
 للي انتصار المسلمين في غزوة بدر ع ع -2
 اذكري نتائج غزوة بدر ع  -3
 اعِط آية قرآنية تدل على انتصار المسلمين ع -4
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 ( دقيقة  3الواجب البيتي : ):  دساسا

 . 26-25تحضير غزوة احد صفحة 
 

 المصادرسابعا : 
لتاريخ الكتاب المنهجي المقرر تدريسه من قبل وزارة التربية في العراق  ا :المعتمدة 

 . 2011،  24العربي االسالمي ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 9امللحق ) 
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 جامعة ديالى 
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 الدراسات العليا / الماجستير 
 طرائق تدريس التاريخ 

 االختبار التحصيليم / استبانه آراء الخبراء في صالحية 
 

 ................ المحترم . األستاذ الفاضل ...........................
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته : 
اثر استعمال استراتيجية الصور المتسلسلة في تحصيل يروم الباحث دراسة ) 

( ، ولما تتمتعون به من خبرة علمية مادة التاريخ عند تلميذات الصف الخامس االبتدائي
، مع ما  االختبار التحصيليصالحية  ودراية ، يرجو الباحث إبداء آرائكم السديدة في

 تقترحونه من تعديالت ترونها مناسبة .... 
 

 مع شكر الباحث وامتنانه ..... 
 
 

 طالب الماجستير                                                             
 احمد محمد محمود                                                   

 
 

 تبار التحصيلي بصيغته النهائيةاالخ
 التعليمات
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 عزيزتي التلميذة
 

 اقرئي التعليمات بدقة قبل االجابة عن االختبار
 

( فقرة نوع االختيار من متعدد ولكل فقرة اربع اجابات محتملة ومعرفة  40امامك )
بالحروف )أ ،ب ،ج ،د ( تمثل محتوى المادة للفصول الثالثة االولى من كتاب التاريخ 
العربي االسالمي للصف الخامس االبتدائي اقرئي كل سؤال واالجابات المحتملة التي 
تعتقدين انها صحيحة ،ضعي دائرة حول الحرف الذي يسبق  االجابة الصحيحة التي 

التي تحتوي على و اخترتها ، والتتركي أي فقرة من دون اجابة ،تعامل الفقرة المتروكة 
  -ل فقرة درجة واحدة ، واليك المثال التوضيحي االتي :ـكة ، ولـاجابتين معاملة المخطوئ

 :وهو في عمر   توفيت ام الرسول محمد  
 سنوات  6 -د    سنوات   5 -ج    سنوات   4 -ب   سنوات     3 -أ   

 
 

 طالب الماجستير                                                                 
 احمد محمد محمود                                                               

 
 
 
 
 

 ضِع دائرة حول الجواب الصحيح 
 التاريخ هو دراسة اخبار :  .1

 الحاضر والمستقبل   -د    الماضي   -جالمستقبل        -ب     الحاضر -أ    
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 : الصلي هوموطن العرب ا -2
 مصـر  -د       الجزيرة العربية -ج      الشام   -ب      الحبشة   -أ    

الدليل على ان الشرك وعبادة االصنام لم يكن جزءا اصيال من حياة العرب  إن -3
  -بسبب :

 . في ارض العرب األنبياءظهور  -أ
 . اةز ظهور الغ -ب
 .ظهور الحضارات  -ج
 . ظهور الدول -د

 .موقع مكة  مثلادناه الحرف الذي يحددي على الخارطة المرسومة  - 4

                                                     
 :  ان اهم االسباب التي دفعت االقوام االجنبية لغزو بالد العرب هي -5

 .خصوبة تربتها   -أ
 .وفرة مياها   -ب
 .خيراته وحضاراتهم  -ج
  . كانوا غير موحدين -د

 : أصحاب مية النهم لقد اختار اهلل العرب لحمل الرسالة االسال -6
 . واسعة أراضي -أ
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 . منازل كبيرة -ب
 . إنسانيةقيم ومبادئ  -ج
  0خيرات كثيرة  -د

  -سنة : ولد الرسول محمد  -7
 م  751 -د         م 750 -ج       م 571 -ب       م 570 -أ     

 تسمى الحرب التي نشبت بين قريش وبعض القبائل في االشهر الحرم هي :  -8
 الفضول   -د      الفجار    -ج    الخندق     -ب        احد    -أ     
 : ـ مرت الدعوة االسالمية ب -9

 مراحل   أربع -دمراحل     ثثال-ج  مرحلتان    -بمرحلة واحدة     -أ     
 كان المسلمون يجتمعون سرا في مرحلة الدعوة السرية في دار :  -10

 . ورقة بن نوفل -أ
 .  بن عفان عثمان -ب
 . االرقم بن ابي االرقم -ج
  .  بعلي بن ابي طال -د
  : الىيرجع سبب هجرة المسلمين االوائل الى الحبشة   -11

 . اإلسالميةنشرة الدعوة  -أ
 . التخلص من اذى المشركين -ب
 . قربها من مكة  -ج
  0كون ملكها يدين بالديانة االسالمية  -د
 

 : المسجد في المدينة المنورة محمد  بناء الرسول أسبابمن  -12
 . الصالةو اتخاذه مكانا للعبادة  -أ
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 . اتخاذه مكانا الدارة شؤون المدينة -ب
 . مكانا للتداول  في الشؤون االقتصادية -ج
  0للتداول في الشؤون العسكرية  -د

اول مواجهة حقيقية بين المسلمين والمشركين وكان النصر للمسلمين سميت  -13
 ة :بغزو 

 تبوك  -د       بدر    -ج       الحديبية    -ب      احد    -أ      
 :في الشكل التوضيحي االتي أي االحرف تمثل جيش المسلمين في غزوة بدر  -14

 

وقبل الفداء ومن اليمتلكه ويعرف القراءة  األسرىمعاملة  الرسول محمد  أمر –15
 والكتابة يعلم من صبيان المسلمين : 

 عشرة   -د        تسعة    -ج    ثمانية      -ب       سبعة    -أ      
 

 :حددي على الخارطة المرسومة الحرف الذي يمثل موقع ابار بدر  -16
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 يعد صلح الحديبية نصرا للمسلمين النه ساعد على :  -17
 . عف المشركينض -أ

 .قوة المسلمين  -ب
 .هجرة اليهود  -ج
 تفرقة المشركين  -د

 : في السنة العاشرة للهجرة سميت حجة الرسول محمد  أداهاحجة  - 18
 الحق   -د      الوداع    -ج      الوفاء   -ب      اللقاء   -أ      

 من اسباب خسارة المسلمين امام المشركين في غزوة احد :  -19
 .  موقف المنافقين من اهل المدينة -أ

 .  المشركين أعدادكثرة  -ب
 . لفة الرماة الوامر الرسول محمد مخا  -ج
 .جيش المسلمين  أعدادقلة  -د
 
 

 :  طرد اليهود من المدينة المنورة بعد غزوة االحزاب أسبابمن  – 20
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 .خيانتهم للعهود  -أ
 .تعاونهم مع المشركين  -ب
 .تدبيرهم مؤامرات ضد المسلمين  -ج
 . كل ما سبق ذكره -د
 

جر يشـارك اخـا مـن االنصـار فـي سـكنه وطعامـه كـل مهـا جعل الرسول محمـد  – 21
 وسمي هذا العمل  :

 حلف الفضول  -د      خاة أالمو  -ج      اإليالف -ب      المقاطعة  -أ      
 

 الجهاد يعني : -22
 . اإلسالماالرتداد عن  -أ

 . الدفاع عن النفس  واالرض والعقيدة -ب
 . تحقيق مكاسب غير شرعية  -ج
  . إلسالماعلى  التأمر  -د
 

 كان النجاشي يدين بالديانة  :   -23
 المسيحية   -د      ة   يالصابئ -ج       البوذية  -ب        اليهودية -أ      

 
 بعد وفاته : سمي الرجل الذي خلف الرسول محمد  -24

     األمير -د      القاضي   -ج     الخليفة    -ب        الوالي   -أ      
  

 : مبدأ في حكم الدولة العربية االسالمية  تمد الخلفاء الراشدين اع – 25
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 البيعة  -د       الشورى   -ج   المساواة    -ب     الوراثة    -أ       
 هي :  التي دعت الى جمع القران وكتابته في عهد الخليفة ابو بكر  األسبابمن  –26

 . نآاستشهاد عدد من حفظة القر  -أ
 . اإلسالميةولة اتساع الد -ب
 . اإلسالميةاستقرار الدولة  -ج
   . اإلسالميةقوة الدولة  -د

 تم تحرير فلسطين في زمن الخليفة :   – 27
 . علي بن ابي طالب  -أ

 .  عمر بن الخطاب -ب
 . الصديق  ابو بكر  -ج
 . عثمان بن عفان  -د

 :  هوالقائد العربي الذي قاد المسلمين في معركة القادسية  – 28
 . القعقاع بن عمر التميمي -أ

 .خالد بن الوليد  -ب
 .عمر بن العاص  -ج
   . سعد بن ابي وقاص -د

 تم بناء اول اسطول عربي في عهد الخليفة :  – 29
 .  عثمان بن عفان-أ

 .  بكر الصديق أبو -ب
 .  عمر بن الخطاب -ج
 .  علي بن ابي طالب -د
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المية تتكـون مـن عـدة واليـات يتـولى شـؤون كـل منهـا كانت الدولـة العربيـة االسـ – 30
 موظف يسمى :

 الرئيس     -د       األمير  -ج     الوالي     -ب    القائد    -أ      
ارتـداد  واجهت الدولة العربيـة االسـالمية فـي عهـد الخليفـة ابـو بكـر الصـديق  - 31

 بعض العرب عن االسالم  بسبب : 
 . نزعاتهم الشخصية -أ

 . عدم رسوخ االسالم في نفوسهم  -ب
 .اطماعهم الشخصية  -ج
 . وفاة الرسول   -د

 خليفة للمسلمين هو : أول -32
 .  عثمان بن عفان-أ

 .  بكر الصديق أبو -ب
 .  عمر بن الخطاب -ج
 .  علي بن ابي طالب -د

  : بابليونحددي على الخارطة المرسومة الحرف الذي يدل على حصن  - 33
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 :  ـاهتماما كبيرا ب لقد اهتم الخلفاء الراشدين وخاصة في عهد الخليفة عمر  -34
 األسطول  -د     الشرطة   -ج     الجيش   -ب    ن  آجمع القر   -أ      

   

 : ـ ل هـ(15)اشتركت المراة العربية في معركة القادسية سنة  – 35
 .مداواة الجرحى  -أ

 .تقديم الماء والطعام  -ب
 .جيع المقاتلين تش -ج
  .كل ما سبق ذكره  -د
 

 القائد العربي الذي قاد معركة اليرموك هو :  – 36
 . سعد بن ابي وقاص -أ

 . القعقاع بن عمر التميمي -ب
 . خالد بن الوليد -ج
  .عمر بن العاص   -د
 

 دامت مقاطعة المشركين للمسلمين مدة :  – 37
 سنين   أربعة -د    ثالثة سنين    -ج     سنتان    -ب     سنة واحدة   -أ      

 

 تم انشاء قوة الشرطة في عهد الخليفة : – 38
 .  بكر الصديق أبو -أ

 .  طالب أبيعلي بن  -ب
 .  عثمان بن عفان -ج
 .  عمر بن الخطاب -د
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 وضع اول تقويم عربي اسالمي في عهد الخليفة :   - 39
 .  عمر بن الخطاب -أ

 .  عثمان بن عفان -ب
 .  علي بن ابي طالب -ج
 .  بكر الصديق أبو -د
 

 . حدثت معركة القادسية في سنة :  40
 هـ . 15 -أ 

 هـ . 25 –ب 
 هـ . 51 –ج 
 هـ . 52 –د 
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 (10ملحق )
 تلميذات مجموعتي البحث في االختبار التحصيليدرجات 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت جةالدر  ت الدرجة ت
1 33 21 19 1 31 21 17 
2 32 22 28 2 25 22 28 
3 29 23 30 3 30 23 31 
4 30 24 21 4 26 24 13 
5 33 25 27 5 25 25 25 
6 30 26 30 6 24 26 30 
7 34 27 19 7 22 27 20 
8 30 28 23 8 30 28 19 
9 22 29 30 9 27 29 29 

10 30 30 33 10 22 30 28 
11 25 31 25 11 25 31 28 
12 30 32 30 12 25 32 27 
13 22 33 28 13 26 33 30 
14 30   14 25 34 18 
15 29   15 30   
16 30   16 21   
17 30   17 30   
18 28   18 25   
19 30   19 24   
20 25   20 24   
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 (11ملحق )
 الباحث أعدهاالرسوم والصور التي من  نماذج

 
 خليفة المسلمين( 1)صورة 

 
 حياة العرب في الصحراء( 2صورة )
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 ( 3صورة )

 الجزيرة العربية موطن العرب االصلي
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 غار حراء( 4صورة )

 
 الموأخاة( 5صورة )
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 غزوة احد والخندق( 6صورة )
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Abstract 

     The current research aims to know the effect of using the serial 

pictures strategy in gaining of the history material of the fifth 

primary female students .  

     There is no difference with statistic sign at the level (0,05 ) 

between the average of the female students gaining in the 

experimental group who study history by using the serial pictures 

strategy and the average of female students gaining in the standard 

group who study the same material by using the normal way .  

The current research involved only the following :-  

1- The female students of the fifth primary class in the primary 

school for girls in khalis education which belong to Diala 

general education Directorate for the study year 2011-2012 .  

2- The first term of the year 2011 -2012 .  

3- The first three chapters from the Arab Islamic History which 

is to be taught for fifth primary school .  

     The researcher followed the experimental design with the partial 

discipline for the research .  

     The society of the research consists of all the primary school 

which have the fifth primary class for girls that belong to Diala 

Education Directorate / the morning study . The researcher chosen 

Al khalis province in purpose , and by randomly selection chosen 

Al Nuha primary school for girls . Then he chosen two section , the 

first section represented the experimental group and the other 

section represented the standard group . The sample of the research 

was (67) and (33) female students for the experimental group and 

(34) for the standard group . The researcher made several balances 

in changes ( like:- time period , the parents education , the degree of 

the previous year and the intelligence ) .  
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    The period of study was (15) weeks and the researcher used T- 

test , Kai sequare , person relation factor , the differentiation factor 

m difficulty factor and the wrong substitution activity as a statistic 

ways to treat the research date .  

    The results of the research showed that there is a difference with 

statistic sign at the level (0,05) for the experimental group by using 

serial pictures strategy over the standard group who study the same 

material by using the normal way and the researcher concluded the 

following :-  

    The serial pictures strategy has a positive effect in gaining 

history material more than the normal way for the students .  

    The researcher recommends the following :-  

- It is necessary for the teachers to use the serial picture 

strategy for every subject in the decided text book in away 

to suit the knowledge and mental abilities  of the students 

especially the female students of the fifth primary class .  

- Open a training tournaments for the teachers and female 

teachers to provide them with the most modern ways and 

teaching methods .  

The researcher suggested many suggestion like :-  

- Study another aspects like acquiring skill or directions 

towards history or keeping information .              


