
  

 راقـهىرٌت العـمج
 وزارة الخعلٍن العايل والبحث العلوً

 ىـالـت دٌـاهعـج
 اإلنسانٍت للعلىم كلٍت الرتبٍت 

 لسن العلىم الرتبىٌت والنفسٍت
 

 

فاعلٍــــت الخــــدرٌ  باظــــد   اظن ــــىهً    
حتصـــــٍ  تالبـــــاث الصـــــ  ا و  اظخى ـــــ  

  تـاراث المدميـحضـخ الـرٌأـحادة ـه  
        

  هـــاـدهخـلت ـالـر 
  ى ن هى ى هدحج العبٍدي

 

 جاهعت دٌاىل/اإلنسانٍتللعلىم جمل  كلٍت الرتبٍت ىـإل
   الرتبٍت وهً جسء هن هخطلباث نٍ  درجت اظاجسخري

 خـرٌأـ  الخـك حدرٌـرائـت
 

 رافـإشــب
 ا  خاذ اظساعد الدكخىرة

 بج ـٍفت عـى  لـهن
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 {زِْدِن ِعْلًما َوُقل رَّبّ }                    

         

          
   (114 اآلية  :طهسورة )                                                                                                            

 
 

 

                                                                                                                                            



 
 

 

 
      

ي ـاملنظومي ف فاعليت التدريس باملدخل أشهد أّن إعداد الرسالة الموسومة بــ        (
(المقدمة من القدميت احلضاراث ريخأي مادة تـطالباث الصف األول املتوسط فحتصيل 

ي قسـ  اللمـو  التربويـة ـــرافي فـبإش ى)سوسن موسى مدحت( قد جر  طالبة الماجستير
ت نيـ  ابـجاملة ديـالى ويـي جـمن مـن متطم/نسانيةل اوالنفسية في كمية التربية لملمو  

 .خ (ـريأـس التـدريـق تـرائـة) طـتير في التربيـدرجة الماجس
 
 

 لـة عبجـأ.م.د.منى خلٌف                                                       
 المشــــــرف                                                                

  م1023/   /                                                            

                                                                                                                                                                                                        
 .أُرشح هذه الرسالة للمناقشةالتوصٌات المتوافرة،بناًء على 

                                                                       
                                   

               

  ديـمـال حـمـد جـالـخ أ.م.د.                                                 

 رئٌس قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة                                            

 جامعة دٌالى /نسانٌةكلٌة التربٌة للعلوم اإل                                               

                           م1023/   /                                            
 

 

 

  إقرار املشرف    



 
 

   

 

ي حتصيل ـاملنظومي ف فاعليت التدريس باملدخلأشهد أّن الرسالة الموسومة     ) بـ 

المقدمة من طالبة  (القدميت احلضاراث ريخأي مادة تـطالباث الصف األول املتوسط ف

صبحت أو ،تّمت مراجلتها من الناحية المغوية (سوسن موسى مدحت)الماجستير

   .وقلت وألجمه  تلبيرات غير الصحيحة الخالية من األخطان المغوية و 

 

   انـول سلمـرسـد الـد عبـحمـم.د.م                                            

 نسانٌة/جامعة دٌالىإلكلٌة التربٌة للعلوم ا                                      
                                                                                     م1023/   /                                       

  

                                                                       

 

                                                       
 

                              

 

 

 إقرار املقوم اللغوي
 



 
 

 

 

ي حتصيل ـاملنظومي ف فاعليت التدريس باملدخل أشهد أّن الرسالة الموسومة     ) بـ 

المقدمة من طالبة  (القدميت احلضاراث ريخأي مادة تـطالباث الصف األول املتوسط ف

صبحت أو ،اللمميةتّمت مراجلتها من الناحية  )سوسن موسى مدحت(الماجستير

   .وقلت وألجمه   خالية من األخطان اللممية

 

 مـحمـدأحـمـد هـاشـم م.د.أ.                                           

 بغداد/جامعة  بناتكلٌة التربٌة لل                                              
 م1024/ /                                                                   

                                                       

                                                        

  

                                                                      

   

  
  

                                                      
 

          

 لعلميا قومإقرار امل
 



 
 

 

 

                        اّطملنــــا عمــــى الرســــالة الموســــومة اننــــا أعضــــان لجنــــة المناقشــــة نحــــننشــــهد      

ي ـالصف األول املتوسط ف طالباث ي حتصيل ـفاعليت التدريس باملدخل املنظومي ف  بــ (

                (اللبيـدي )سوسـن موسـى مـدحتناقشـنا الطالبة وقـد،(احلضـاراث القدميـت ريخأمادة ت

   لنيــ  درجــة الماجســتير و ـرة بالقبـــأنهــا جديــ ونقرفــي محتوياتها،وفيمــا لــه عاقــة بهــا،

   (. امـــتيـــام) رـــديـــقـــتـــب خ(ــريأــالت ســدريــق تــرائــ)طةـيـربـفي الت

 

 

  دان ـد هللا زٌـرزاق عبـالد ـعبأ.د.                          

                                                        ســــاً ـرئـٌ                                           

                                                                                                             

    د ـد حمٌـمى مجٌـسلأ.م.د.                                  الب ـر جـٌـاء خضـهنأ.م.د.

         ـــواً ضـع                                                        ـواً ــضـع          

 لجـبـة عـٌفـلـى خـنـمأ.م.د.                                    

                           ومـشـرفـاً ـواً ضـع                                        
                       

 ى ـالـة دٌـامعـ/ جـانٌةنسإلالة من مجلس كلٌة التربٌة  للعلوم صدقت الرسا

                                              

 نصٌف جاسم محمد الخفاجًأ.م.د.                                              

  ىـالـة دٌـامعـة/جـانٌـنسإللوم اـة للعـة التربٌـد كلٌـعمٌ                                   

                                                                                             م1024/      /                                                         

 املناقشت جلنت  إقرار
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 اإلهـــذاء 

 :إىل  نٍهإأَهدي مثزة جُهدي مبا وفقين اهلل 

         (.وسهى هآن) صهى اهلل عهٍه وانبشزٌت وينبع انعهى َبٍنا حمًد ىعه* ي

  د احلضاراث وطين انعزاق.به*

 .عًزهاوعافاها يف أطال اهلل   () واندحًيٍهادَقَ جناٌ اخلهدحتج حعاىل  اهللجعم   يٍ*

 )واندي وأَخً(نٍم هنار روحً وسكنا    قدارألا انهّذٌٍِْ غٍبخهًا عٍ عٍينَّ*  

                       .رمحهًا اهلل

 خيت )وسناء(.ىأو روحً  أُحَ*

 احً.خْىأ اًَ وإخْىندي يف احلٍاة سَ*

 واننجاحهى عسرية انننا يٍ عهًهى وفكزهى ينارة حنري ننا اغىايٍ ص م كُ*

 أساحذحً انكزاو 

                                                                                                   انباحثت                                                                                                                            



 

 د 
 

 

                                                 
              

 بالقمم، والصالة والسالم عمى خير من تعمم وعمم نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين  مـالحمد هلل  عم
 أتم صالة وأتم تسميم وبعد:   

إنو من دواعي سروري وبعد أن  أصبحت ىذه الرسالة  حقيقة  واقعـة بضلـل اهلل  أن أتوجـو بجزيـل        
( المشـرفة منى خليفة  بجلة ) الشكر وعظيم الثناء ألىل الضلل وفي مقدمتيم األستاذ المساعد الـدكتورة 

ن ليــا األثــر عمــى ىــذا الجيــد العممــي المتوالــه لمــا قدمتــو مــن توجييــات عمميــة ومالحظــات قيمــة ممــا كــا
         الوالــــ  فــــي  إنجــــازه  حتــــى خــــرج  إلــــى حيــــز الوجــــود  فجزاىــــا اهلل كــــل خيــــر وىــــو خيــــر مــــن يجــــازي

 الضلــل الـذي كـان لـو (بجة  لرةةق لب بجة لد  ية ل وأتقـدم بالشـكر الجزيـل إلـى أسـتاذي القـدير الـدكتور)
 أسأل اهلل لو العمر المديد والتوفيق والسداد.  نشاء فكرة البحثفي ا

ـــــــــل أن أتقـــــــــدم بالشـــــــــكر          ـــــــــرا  بالجمي ـــــــــاء واإلعت ـــــــــى أســـــــــ ويـــــــــدعوني واجـــــــــب الوف ـــــــــدكتورة إل               تاذتي ال
ىـا اهلل التـي قـدمت لـي النصـ  واإلرشـاد، فـأرى شـكري عـاجزًا عـن الوفـاء بحقيـا فجزا(سةلمى ملية  يمية )

شــكري لؤلســاتذة األفالــل الــودك كميــا أقــدم  أمانتــو خيــر الجــزاء، وبمشــاعر عنــي وعــن العمــم الــذي حممــت
        واألســتاذ المســاعد الــدكتور (مثنةةى بلةةال  لرل ةة م )الــدكتور ( االســتاذSeminarأعلــاء حمقــة المناقشــة )

ــــدكتور) (خارةةةة  لمةةةةا  يمةةةة  )                 ســــتاذ المســــاعد( واالبجةةةة  لريسةةةة  بجةةةة  ل ميةةةةقواألســــتاذ المســــاعد ال

والمقـومين لمـا قـدموه لـي مـن نصـاج  وتوجييـات قيمـة  ختصـينوجميـه األسـاتذة الم   ،(مال  بج  لرستاق) 
د في ـاهلل تعالى أن يم وـعطاجيم العممي النالج أدع وماكتبتو أقالميم الصادقة من أجل إثراء خبرتي من

    .طمبة العممل ليكونوا عوناً عمرىم ويسدد خطاىم 

لترجمتيــا مســتخمر الرســالة الــى الم ــة ( اسةب بجةةةنةةة ي) األســتاذ المســاعد الــدكتورة وأتقــدم بالشــكر إلــى  
حترامي لمجنة المناقشة رجيسًا واعلاًء لما سـيكون فـي مناقشـاتيم ومالحظـاتيم ا  كما أقدم شكري و ،االنكميزية

 خراجيا بالشكل الالجق.ا  من أثر بالغ في الرسالة و 

   ذكـره ة ولـم يتسـنل لـيمعروفًا ولم يبخل بنصيحة في سبيل إتمام ىذه الرسال َّوأخيرًا أشكر كل من أسدى الي
                                                                                                                                                                        داعية لمجميه بالخير والتوفيق. 

                               انباحثت   

 محناناشكر و
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فابلية  لرتة قيس جارمة خ  لرمنيةام  فة  تياةي   ارجةات )تعـر ييد  البحث إلـى      
صـاتت الباحثـة الضرلـية  وقـد(، لريضاقلت لرق يمةلراف لألا  لرمتاس  ف  ما ة تأقيخ 

     :اآلتيةالصضرية 

متوســــط درجــــات  ( بــــين0,0,ال يوجــــد فــــرق  ذي داللــــة إحصــــاجية عنــــد مســــتوى داللــــة ) -
و متوســط درجــات ريخ  بالمــدخل المنظــومي أالالتــي يدرســن مــادة التــ المجموعــة التجريبيــة
ختبـار التحصــيل إالالتــي يدرسـن المــادة ذاتيـا بالطريقــة االعتياديـة فــي المجموعـة اللـابطة 

   .البعدي

                ياللبط الجزجي ذ ذاتمن التصاميم تجريبيًا تصميمًا  الباحثة عتمدتألتحقيق ذلك و 
 .)تجريبية ولابطة( واختبار تحصيمي بعدي مجموعتين

تجربــة البحــث عمــى عينــة مــن طالبــات الصــ  األول المتوســط فــي ثانويــة جمانــة  ط بقَّــت   
التـــي جـــرى ،(2,02-2,02لمعـــام الدراســـي) لمبنـــات التابعـــة لممديريـــة العامـــة لتربيـــة ديـــالى

( طالبــة 22)والتــي بمــغ عــدد طالباتيــايًا مــن مــدارس قلــاء بعقوبــة المركز،اختيارىــا عشــواج
ــــه ) ــــرت( طالبــــة فــــي 23بواق شــــعبة )ب( عشــــواجيًا لتمثــــل المجموعــــة ال كــــل مجموعــــة أ ختي

التي تـ دركس  اللابطةشعبة)أ( لتمثل المجموعة الو ت دركس بالمدخل المنظومي  التجريبية التي
 بالطريقة االعتيادية.

الـذكاء  مسـتوى اختبـار)  اآلتيـة: مجموعتي البحـث بـالمت يراتبين  تكافؤاً  الباحثةأجرت      
العمـر و  م(2,02-2,02) الدراسـي ريخ لنصـ  السـنة لمعـامأالت دةودرجات ما،(Raven)نڤلرا

باسـتعمال مربـه و  .( آلبـاء واألميـاتل والتحصـيل الدراسـي محسوبًا بالشيور لمطالبات الزمني
ىنـاك فـروق ذات دالالت وجد انو لـم تكـن  متساويتين لعينتين مستقلتين التاجيكاي واالختبار 

 .(0,0,)ىذه المت يرات عند مستوى احصاجية بين المجموعتين في

 مسحخهص انبحث



 

 ز 
 

 
درس فـــي التجربـــة وىـــي الضصـــول الثالثـــة وبعـــد أن حـــددت الباحثـــة المـــادة الدراســـية التـــي ســـت   

 ط ـ  األول المتوسـالصة ـطمبـو لــتدريسرر ـة المقـارات القديمـخ الحلـريأـن كتاب تـرة مـاألخي
 ( ىـدفاً 003التـي بمـغ عـددىا)و م( صاتت األىـدا  السمــوكية 2,02–2,02) الدراسي لمعام

 المـعـــــــرفي فــــــي المجــــــال((Bloomالمســــــتويات الثـالثـــــــة األولـــــــى مـــــــن تصنيـــــــ  بمـــــــوم شــــــممت
ثم أعــــــدكت الخطــــــط التدريســــــية الالزمــــــة لممجمــــــوعتين التجريبيــــــة ،،والضيم،والتطبيق(معرفــــــة)ال

            لمتأكد من صالحيتيا. ختصينواللابطة،وعرلت أنموذجًا منيا عمى مجموعة من الم  
بــــــــــدأت الباحثــــــــــة التجربــــــــــة فــــــــــي بدايــــــــــة الضصــــــــــل الدراســــــــــي الثــــــــــاني يــــــــــوم الثالثــــــــــاء     

ـــت كمتـــا  م،2/0/2,02 الموافـــق يـــوم الثالثـــاءم واســـتمرت ل ايـــة 01/2/2,02الموافـــق دركسل
( فقــــرة اختباريــــة مــــن نــــوع ,0،ثم أعــــدكت اختبــــارًا تحصــــيميًا تــــأل  مــــن)المجمــــوعتين بنضســــيا

ِممـــت فقراتـــو بحســـاب مســـتوى تـــم التحقـــق مـــن صـــدقو  االختيـــار مـــن متعـــدد بأربعـــة بـــداجل وح 
 بعــد تطبيقــوالبــداجل لكــل فقــرة ،وحســاب ثباتــو  فاعميــةالصــعوبة والســيولة والقــوة التمييزيــة و 

( طالبـــــة مــــن طالبـــــات الصـــــ  األول المتوســـــط فـــــي 000عينـــــة اســـــتطالعية بم ـــــت)عمــــى 
 متوسطة أم سممة لمبنات. 

التجربـــة ط بـــقَّ االختبـــار التحصـــيمي عمـــى طالبـــات مجمـــوعتي البحث،وبعـــد فـــي نيايـــة      
لعينتــــــين   باســـــتعمال االختبـــــار التـــــاجي حصــــــاجياً إجابـــــات الطالبـــــات ومعالجتيـــــا إتصـــــحي  
تضـــــوق طالبـــــات المجموعـــــة التجريبيـــــة عمـــــى طالبـــــات لمباحثـــــة تبـــــين متســـــاويتين  مســـــتقمتين

وعميو ،المجموعة اللابطة في متوسط درجـات التحصـيل وبـذلك رفلـت الضرلـية الصـضرية
 ريخ الحلـارات القديمـة فـيأعتمـاد المـدخل المنظـومي فـي تـدريس مـادة تـإبلـرورة  وصتأ

  .المرحمة المتوسطة لكونو اثبت فاعميتو في رفه مستوى التحصيل الدراسي
فــي مت يــرات واســتكمااًل لجوانــب البحــث الحــالي اقترحــت الباحثــة اجــراء دراســة مماثمــة     

المـدخل وفـق  التـدريس عمى لتنمية اداء مدرسي التأريخ بناء برنامج وتابعة تير التحصيل 
 .المنظومي
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 انصفحة وعــوضــامل

 ية القرآنيةآلا
 االىداء

 شكر وامتنان
 البحثمستخمر 

 ثبت المحتويات
 ثبت االشكال
 ثبت الجداول
 ثبت المالحق

 ب
 ج  
  د
 ز -ه
  ي -ح

 ك
 ل -ك
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 15 -2 انفصم االول: انحؼريف بانبحث

  مشكمة البحث اواًل:
  اىمية البحث  ثانًيا:

  البحثثالثًا: ىد  
 فرلية البحث رابعًا: 
  حدود البحث :خامًسا
  : تحديد المصطمحاتسادساً 

  
 

 

 

 

 احملحوياتثبث 
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 34 -16 جوانب نظرية ودراسات سابقة: نثانيانفصم ا

 أاً /لالنب نيقي 
 المدخل المنظومي-
 نبذة تاريخية-0
 االساس النظري لممدخل المنظومي -2
 مضيوم المدخل المنظومي في التدريس والتعمم -2
 سمات المدخل المنظومي -0
 خطوات المدخل المنظومي-0
دواعي تطبيق المدخل المنظومي في التدريس -3

 والتعمم
 مراحل التدريس بالمدخل المنظومي -2

02-22    

 
 

 

 ثانيًا/ قلسات ساجق 
  قلسات بقجي -

82-43 
82-44 

 (,2,0دراسة عسيري) -0
 (2,00دراسة الرممي) -2
 (2,02دراسة الجيزاني) -2
 (2,02دراسة الضرطوسي)  -0

 43-44  قلسات ألنجي -
  
 Harvey& Roxanne 1999)دراسة ىارفي وروكسان) -0  

 

 (  Jardim, 2005)دراسة جارديم -2
 43 ثارثًا/لالنب ل فا ة م  لر قلسات لرساجق 

 



 

 ي 
 

 

 66-38 انفصم انثانث:اجراءات انبحث
 منيج البحث.-اواًل:
  .التصميم التجريبي -ثانياً 
 مجتمه البحث وعينتو. ثالثًا:
 البحث. تيتكافؤ مجموع رابعًا:

 لبط المت يرات الدخيمة. خامسًا:
 االجراءات التجريبية. سادسًا:
 متطمبات البحث. سابعًا:
   لتجربة.تطبيق ا ثامنًا:

 تاسعًا: أداة البحث.
 الوساجل االحصاجية. عاشرًا:

 

 70-67  انفصم انرابغ:ػرض نحيجة انبحث وجفسريها

 .أواًل:عرض النتيجة
 ثانيًا:تضسير النتيجة.

 

 74-71  انفصم اخلامس:االسحنحاجات وانحوصيات واملقرتحات

 :االستنتاجات.أوالً 
 ثانيًا:التوصيات.
 ثالثًا:المقترحات.

 

 88-75  ـادرـصــاملـ 

 مصادرعربية.:أوالً 
 مصادر أجنبية.ثانيًا:

 

 131-89  ـقـالحـــانــم
 A -D   بانهغة االنكهيزية املسحخهص



 

 ك 
 

 

 

 

رقم 
 انشكم

 رقم انصفحة ػنوان انشكم

 ,2  عموماتالتدريس المنظومي لمم 0

 20 المدخل المنظومي بنظرة شمولية   2
 20 عموماتالتدريس الخطي لمم 2
 20 دواعي تطبيق المدخل المنظومي 0
 20 مراحل التدريس بالمدخل المنظومي 0
  ,0  التصميم التجريبي 3
 31 نتاجج فرلية البحث 2

 
 

 

رقم  
 اجلذول

 رقم انصفحة ػنوان اجلذول 

  22-20  الحالية والدراسة السابقة الدراسات بين الموازنة 0
الثانوية لمبنات وعدد و  أسماء المدارس المتوسطة  2

 في قلاء بعقوبة المركز( مجتمه البحث يا)طالبات
 00 

 االستبعاد قبل مجموعتي البحث عدد طالبات 2
 وبعده.

 02 

 ثبث األشكال
 

 ثبث اجلذاول
 



 

 ل 
 

 
 

المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والقيمة التاجية  0
 لمجموعتي البحث في اختبارمستوى الذكاء

  00 

المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والقيمة التاجية   0
التأريخ لدرجات تحصيل طالبات مجموعتي البحث في مادة 

 2,02-2,02لنص  السنة لمص  االول المتوسط 

   03 

المتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري والقيمة التاجية   3
 العمار الطالبات محسوبًا بالشيور.

 02 

 طالبات مجموعتي البحث آلباءتكرارات التحصيل الدراسي  2
  )المحسوبة والجدولية (   2وقيمة )كا(

 02 

طالبات مجموعتي ألميات تكرارات التحصيل الدراسي  8
 )المحسوبة والجدولية (  2البحث وقيمة )كا(

 08 

 00  البحث ريخ لمجموعتياتوزيه حصر مادة الت 1
 المستويات من مستوى لكل السموكية عدد األىدا  ,0

 لثالث لمضصول الثالثة األخيرة من الكتاب المقررالمعرفيةا

 02 

لضقرات األختبار  المواصضات)الخارطة األختبارية(جدول  00
 التحصيمي

  03 

نتاجج األختبار التاجي لطالبات مجموعتي البحث في  02
 األختبار التحصيمي

38   

 

 



 

 م 
 

 
 

 

 رقم انصفحة املهحقػنوان   املهحقرقم 

 ,1     ديالى لتربيةتسييل ميمة الى المديرية العامة كتاب  0
 10  المدارس الىتسييل ميمةكتاب  2
 12 الذكاء اختبارمستوىمجموعتي البحث في طالبات درجات  2

درجات التحصيل في مادة التأريخ في امتحان نص    0
                   يــالسنة لمص  االول المتوسط  لمعام الدراس

   م  2,02- 2,02

 12  

 10   مجموعتي البحث محسوبة بالشيور الباتعمار طأ 0
 0,0-10 األىدا  السموكية بصي تيا النياجية 3
 002-0,2 انموذج من الخطط التدريسية بالصي ة النياجية  2
 022-000 االختبار التحصيمي بصي تو النياجية  8
 020-022  اسماء المختصين  الذين استعين  بخبراتيم 1
 020  االختبارمضتاح التصحي  لضقرات  ,0
 023 درجات المجموعة العميا والدنيا لالختبار التحصيمي. 00
 028-022  االختبار معامل الصعوبة والسيولة والقوة التمييزية لضقرات 02
 ,02-021 البداجل الخاطجة لضقرات االختبار التحصيمي. اعميةف 02
 020 درجات االختبار التحصيمي لمجموعتي البحث. 00

 

 ثبث املالحق 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ألولألولااالفصل الفصل 
 التعريف بالبحث

 
   .مشكلة البحثأوالً: 
     .اهمية البحثثانياً: 
   .هدف البحثثالثاً: 
   .فرضية البحثرابعاً: 
   .حدود البحثخامساً: 
   .تحديد المصطلحاتسادساً: 
 

 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    الفصل الثانيالفصل الثاني
 ودراسات سابقةجوانب نظرية 

 

 ةنظري جوانبأوالً:
  ثانياً:دراسات سابقة

 دة من الدراسات السابقةاجوانب االفثالثاً:
                                                    الدراسات السابقة بين موازنةلارابعاً:

 والدراسة الحالية

  
 

  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  الثالثالثالثالفصل الفصل 
   البحث  اجراءات     
 منهج البحث.أوالً: 
 التصميم التجريبي . :ثانياً 
 .مجتمع البحث وعينته :ثالثاً 

 البحث تكافؤ مجموعتي :رابعاً 
 ضبط المتغيرات الدخيلة .:خامساً 
 جراءات التجريبية .إلا:سادساً 
 متطلبات البحث.سابعاً:
 تطبيق التجربةثامناً:

 أداة البحث.تاسعاً:
 الوسائل االحصائية.عاشراً:

 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  لرابع لرابع الفصل االفصل ا
   عرض النتيجة وتفسيرها 

 

 .عرض النتيجةأوالً:
 .:تفسير النتيجةثانياً 

  
 
   
   
  

  
 

  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  خلامس خلامس الفصل االفصل ا
توصيات ستنتاجات والإلا

 اتمقترحالو

 ستنتاجاتإلا :أوالً 

  التوصيات. :ثانياً 
  .المقترحات :ثالثاً 

  
  
 
   
 . 

 الدراسات السابقة  بين موازنةالثالثا : 
 االفادة من الدراسات السابقة جوانب :  رابعاً 

  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  املصـــــــادراملصـــــــادر

 
   
   

  
 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

 

  الـمـــــــــالحقالـمـــــــــالحق    
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     مشكلة البحث الً /وأ
مػػػف  رر ت   ار سػػػي  ه ػػػ ا   مك نػػػ  تػػػأت بػػػ ربل بػػػيف   م ػػػ ريخ مك نػػػ أمػػػ ال   تػػػ تأخػػػ       

ه  مشػػك ت ا ث ػػػػحأل   ػػػػنسػػ ني   ػػ  ار سإل معػػ ت  لمجت  تهػػػػهأ مي ال ػػػػ   ػػ ا   مػطبيعػػ
                        سػػػب به  هنت اجهػػػ أ   تػػػ  مػػػرت بهػػػ  همت بعػػػ    تييػػػر ت ب  تحليػػػؿ ه  ت سػػػير  له ػػػهؼ  لػػػ 

خ  ػػ  ػػػػريأ، كػػف  لػػ    ػػراـ مػػف  أل ميػػ    تػػ  يم لهػػ    ت(1691983،هآخػػرهف ) ألمػػيف
،أشػػػػ رت   عايػػػػا مػػػػف   ار سػػػػ ت  ػػػػ  مجػػػػ ؿ طر اػػػػؽ تاريسػػػػ  ارهس   مػػػػه ا  اجتم  ي 

                      (2003  خبرج )ار سػػػ  منهػػػ 9ه   ػػػ  تلػػػؾ   مػػػ ال   متعلمػػػيف تحصػػػيؿضػػػعؼ مسػػػته  
 (.2009محمها، ) ار س ه (2007) ار س    عب ايه
 

ار سػػػػ  ك 2007  مػػػػؤتمر   تربػػػػهي  اهؿ  مايريػػػػ    تربيػػػػ   ػػػػ  ب بػػػػؿ  ػػػػ ـأكػػػػا  ػػػػا ه    
بشػػػػكؿ  ػػػػ ـ هم ػػػػرر تػػػػأريخ  ريخ  ػػػػ    مرحلػػػػ    متهسػػػػط أ تشػػػػخيق ه  ػػػػ  م ػػػػرر ت   تػػػػ

  ػه رال  يػ  هبعػاا  ػف هك ػرل  ألسػم     إلسػه   لػ     حض ر ت    ايم  بشكؿ خ ق
  ه  ػػ   اجتمػػ     لمارسػػيف ه  متعلمػػيف  كهنػػ  يتحػػاث  ػػف حيػػ ل   مػػػت ه نتػػػهت منػػ  

إنعػػػػػا ـ   ػػػػػرح ت   علمػػػػػػػي    مارسػػػػػػػي   لمن طػػػػػػػؽ  أل ػػريػػػػػػػ  آاؼ   سػػػػػنيف  ضػػػػػ    ػػػػػف 
يصػػػ ؿ تخيلػػه  ه    مػ ال   صػعهب  تلػؾإرب كػػ   كػػػبير       تػاريس ممػػ  سبػػػ   ػػؼه  مت ح   
   .نتج  ن  ت مػػر ـ مف ت بػػػؿ   ؾ   م رر ع ػهؿ   متعلميف  محته   

 (95،4 2010)  جن ب ،                                                          
 

تػػػاريس بشػػػكل    صػػػحير  منه 9طري ػػػ     هنػػػ ؾ   عايػػػا مػػػف   مشػػػك ت   تػػػ  تعػػػهؽ     
 لػػ    مػػارس أف   ػػ   ينبيػػ  ،ا خػػؿ   صػػؼتضػػمف   مه  ػػؼ   تعليميػػ    تػػ     تػػاريس

ر ػتست يػػػػ ؽ تػػػػاريسػطر اػػػػ  سػػػػتعم   إمػػػػف خػػػػ ؿ يجعػػػػؿ ارسػػػػ  مراهبػػػػ    ػػػػا    متعلمػػػػيف 
   . ارس   طػف   مػ ت مػ  معلهميتل هف   ييفػسلب فهنش ط تهـ بحيث ا يكهنه    ليتهـ 

 (3292010)  تميم ،                                                         
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ه مه جهػ    ا   مشكل  ب  ت جهها كبيرل تم ػلت      عايػا مػف    مػؤتمر ت منهػ 9     
  ج معػػػػػػ    ي أ  متػػػػػػ  كليػػػػػػ    تربيػػػػػػ   ألس سػػػػػػي )  مػػػػػػؤتمر   علمػػػػػػ     ػػػػػػ ن   شػػػػػػر(   ػػػػػػ

ه  سػػ ـ تحػػت شػػع ر )  معلػػـ رسػػ      بنػػ    ـ (2010-ھ1431  مستنصػػري   ػػ   ػػ ـ)
 تح يب    ي أكا  ل  أ مي  تطهير   عملي    تاريسي  هضرهرل      مجتم    متجاا(

مش رك   متعلمػػػػيف  ػػػ    ارس،هتنمػػػػػي    ػػػػار تهـ  لػػػ    تعػػػػلـ )  مػػػؤتمر   علمػػػ     ػػػ ن  
 لكليػػ    تهػػػ    منع ػػػا  ( هأشػػػ ر)  مؤتمر   علمػػ       ػػػث  شػػػر(112-91 2010 شػػر،
    شػػػػع ر )  تربيػػػػ  نػػػػبس حػػػػ  ه عػػػػؿ إنسػػػػ ن  متجػػػػاا(  ـ( تحػػػػت2011 -ھ1432 ػػػػ ـ)

إ ػػػ  ضػػػرهرل  تطػػػهير  أل ػػػا ؼ ه  محتػػػه  ه  طر اػػػؽ   ه اسػػػتر تيجي ت   تاريسػػػي  بمػػػ  
 (.109 -95 2011يتن س  م      هرل   علمي  ه  معر ػي  )  مؤتمر   علم       ث،

                                     
تجػ ا   سػ اا  ػ   ف  إل سػتر تيجي ت   تػاريس،إاإ ل    ػراـ مػف   تنػهفع  ػ  طر اػؽ ه      

إ     ه ضػػر  ػػاهر   مػػتعلـ إلطػػ ر   ت ليػػاي   متم ػػؿ ب إلا ػػ ؿريخ ا يػػب ؿ  ػػ   أارس   تػػ
ـف   مػػػػارس   شػػػرح ه  ت سػػػػير مػػػػف  بلػػػػ ، ربػػػػط   مهضػػػػه  ت   ػػػػ    تركيػػػب  اهف بػػػ ت  ػػػػ

ار ؾ   ع  ػػػػػ ت   تػػػػػ  بينهػػػػػ   مػػػػػ  بعضػػػػػه  ه  ح ػػػػػ اؽ   ت ريخيػػػػػ  مػػػػػف  بػػػػػؿ    ػػػػػبعس ه  
 عػػاـ هصػػه هـ   هػػـ هـ ، ممػػ  سػػب  تػػان  مسػػته    تحصػػيؿ  ػػا    ك يػػر مػػنيف  متعلمػػ
ر ا ػػػػ ػـ يح ػؽ أ ا  ػ    م ريخأ ػ   نجػا أف تعلػيـ   تػ  هت مر ـ هشػعهر ـ ب إلحبػ ط  ميؽ
    .(2692007،نبه ف)ه ػػػتح ي 

   
  ه ػػػػت   حػػػػ    ا يسػػػػ  ا ريخ  ػػػػ   أتػػػػاريس مػػػػ ال   تػػػػأف تػػػػر    ب ح ػػػػ  ممػػػػ  ت ػػػػاـ    

بجميػ  متطلب تهػ ،  ضػ    ػف ضػرهرل     متعلميف  ألخ  بأيايهـ نحه إت  ف  ػ ا   مػ ال
إ ػػػػ     طػػػػ اهـ   حريػػػػ   لتهصػػػػؿ ه جعػػػػؿ محػػػػهر   تعلػػػػيـ يرتكػػػػب  لػػػػ   ػػػػؤا    متعلمػػػػيف 

 .    معر   هكي ي    تع مؿ معه 
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      ريخ مػػػػف خػػػػ ؿ تجريػػػػ أ تيسػػػػير تػػػػاريس مػػػػ ال   تػػػػجريػػػػت ار سػػػػ ت متعػػػػاال ه ػػػػا أ      
( 2005  عجػر  ) ار سػ  9سػتر تيجي ت متنه ػ  همػف  ػ ا   ار سػ ت   ه هطر اػؽ  ؿػػػ اػهس

مػ ال  تػاريس      رتػأت   ب ح ػ  ،(2012،هار س    ربيع )(2009هار س  ج سـ ه با)
  س ب   هتسهـ  ػ  ريخ ب  ماخؿ   منظهم   عؿ   ا   ار س  تكهف مكمل   لار س ت أت  

 .حؿ  سـ مف جه ن    مشكل   هتخ ؼ مف حاته 
  
   سؤ ؿ  آلت 9 ف إلج ب    سيح هؿ   بحث   ح   مم  سبؽ  
المنظومي في تحصيل طالبات الصف األول المتوسط  لما فاعمية التدريس بالمدخ -

 ؟ريخ الحضارات القديمة أت في مادة
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  أهمية البحث ثانيًا/ 
إف م  يحاا أ مي    ش    ه ح ج   إلنس ف إ ي  هصلت  بحي ت  هحي ل   مجتمػ        

 جػػب       تربيػػ   ػػ  مسػػت بؿ  ػػ ا   حيػػ ل، ه مػػ  ك نػػت  ػػ ي يعػػي   يػػ ، هتػػأ يرا ه   ليتػػ  
 ػػػف طريػػػؽ تبهيػػػاا   مػػػتعلـ  ػػػ  تكػػػهيف شخصػػػي    مػػػف   مجتمػػػ   لهػػػ    ػػػاهر  ألس سػػػ

                     ب  معػػػػػػػػػػػػػ رؼ ه  مهػػػػػػػػػػػػػ ر ت، هتنميػػػػػػػػػػػػػ   ار تػػػػػػػػػػػػػ  ه تج   تػػػػػػػػػػػػػ   جعلػػػػػػػػػػػػػ  إنسػػػػػػػػػػػػػ ن    ػػػػػػػػػػػػػ ار   
    أصػػػػبحت ضػػػػرهرل،همسػػػػ  م    ػػػػ  بنػػػػ   مجتمعػػػػ  هتطهيرا،   لػػػػ    تكيػػػػؼ  اجتمػػػػ   

 (.1292000 يرل،ػػ راي  ه جتم  ي  ا يمكف  استين    نه .)  عم
  

 فر ه     طػهف  ه ا  ختلؼ   علم   ه  م كرهف    هض  تعريؼ محاا  لتربي    ا       
  عػػػػػ ا ت  كتسػػػػػ ب أله ػػػػػ   لط ػػػػػؿ  لػػػػػ     ضػػػػػيل  مػػػػػف خػػػػػ ؿ إتػػػػػاري     طػػػػػرل  "بأنهػػػػػ 9

                                     ت عػػػػػػػػػػػػا  ألرس إ ػػػػػػػػػػػا ا   ع ػػػػػػػػػػػؿ  لتعلػػػػػػػػػػػيـ كمػػػػػػػػػػػ أرسػػػػػػػػػػػطه بأنه 9" ه رف هػػػػػػػػػػػ "  من سػػػػػػػػػػػب 
  عمليػػ ت   تػػ  مجمه ػػ  " 9" هيػػر   ػػ  ـ   تربيػػ  جػػهف ايػػهي أنهػػ ر لحػػرث إل  ػػ     بػػ ه 

أه   جم  ػػػػػػػػػػ  أف يػػػػػػػػػػن    أ ا  هم   م كتسػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ  يسػػػػػػػػػػتطي  بهػػػػػػػػػػ    مجتمػػػػػػػػػػ 
 .(392003 ستمر ر م ")حه   ،

  
 ػػ     تربيػػ أف ت  ػػت  لػػ  إنهػػ  أخػػت ؼ هجهػػ ت   نظػػر إا إ كػػف  لػػ    ػػراـ مػػف    

    صػػ  ح    جتم  يػػ     صػػا منهػػ  تنميػػ  شخصػػي    مػػتعلـ   متك ملػػ   جعلػػ  مه طنػػإتنشػػا  
 ف   حيػ ل ،   تربي  تعليـ هتعلـ      ه ػت ن سػ ،هبم  (1792008ت  ) ها،ػ مجتمع  هأم
                    ضػػػػرهرل ابػػػػايػػػػتعلـ أصػػػػبحت   تربيػػػػ  ه  تعلػػػػيـ  تحػػػػتـ  لػػػػ  كػػػػؿ إنسػػػػ ف أف   عصػػػػري 
ا   مػػػر ت ي نعػػػ   ػر يجعػػػؿ مػػػف   ب ػػػهر   تػػػ  تم لهػػػ   ألجيػػػ ؿ   ن شػػػػب   تل يػػػػمنهػػػ  هبمنػػػ

   جعػؿ  تنضج بمرهر   بمف هب  ؾ يعا   تعليـ أا ل   تربي    مهم   تح يؽ  أار ضه 
   متعلـ شخص      خص اق تي ير خص اص    ت  ك ف  ليه   بػػػؿ   تػػػػػعلـ. 

 (916 2011)ب ير ه  يب،                                                      
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ف   حيػػ ل  ػػ  تطػػهر هتييػػر مسػػتمريف  ػػ ف  هبمػػ     تعليـ  ػػه جػػب  ا يتجػػبأ مػػف   تربيػػ  ػػ
هت نيػ   يعتبػر           شأف اف بن   مجتم  متطهر  لمي      تعليـ أيض   يس ير   حي ل 

 ه  ي ي   أل ـ مػف   عمليػ    تعليميػ  ه  تعلميػ    مػر ا تح ي هػ   ػ     ػرف    هاؼ  ألسم 
 .   ؿػػػريؽ  ألجيػػػػير طػػػال تنػػػػ ا    بن   حض رل ر ػػػ  مؤ ػػ يياه   مجتم   ح اي ه  عشرهف

   (792003)س م ،                                                          
اهف  همػػػف   معػػػرهؼ  ف   تعلػػػيـ ا يمكػػػف  ػػػ  أف يصػػػؿ إ ػػػ  تح يػػػؽ أ ػػػا ؼ   تربيػػػ    

  مؤسس    ت  تسع   ػف طريػؽ   مػنهج  نمػه   مػتعلـ نمػه    ا  مارس  بمر حله    ت  تع
يسػػػػمر بػػػػ  ت هؽ  ػػػػ  بعػػػػس شػػػػ م    ػػػػ    جه نػػػػ    معر يػػػػ  ه  هجا نيػػػػ  ه  حركيػػػػ ، إ  

 ها يسمر ب  تخلؼ    أي ج ن  مف   جه ن   ألخر .   جه ن 
                                                                                                       (  2692008  م ت ،ه  )  هكيؿ                                                  

أ ػػا ؼ  تربيػػ    متعلمػػيف هتعلػػيمهـ  تح يػػؽ ػػ  ؾ تعػػا   مارسػػ   ألا ل      لػػ   ػػ       
            ه  تطػػػهر   ت نػػػ تسػػػ ع   معر ػػػ     مجتمػػػ   ػػػ  مسػػػ يرل تطػػػهر ت   عصػػػر   ػػػ ي يتسػػػـ ب

 .  ر ه  بيا  حي ل همجتم  مصيفر  ل       ته صؿ هت   ؿ م    مجتم   ألكب
                          (7892009)ح ما ،                                                            

                كػػػػػػ ف   ه هػػػػػػ   أخػػػػػػ ت   منػػػػػػ  ج   حاي ػػػػػػ  تركػػػػػػب  لػػػػػػ  تعلػػػػػػيـ   مػػػػػػتعلـ كيػػػػػػؼ يػػػػػػتعلـ  
 ػػايم "  لػػ   نػػ  مجمه ػػ  مػػف   مػػه ا   ار سػػي    تػػ  ي ػػـه   مارسػػهف  ينظػػر إ ػػ    مػػنهج

                  بن لهػػػػ  إ ػػػػ  أ  ػػػػ ف   متعلمػػػػيف  ػػػػ  حػػػػيف ينظػػػػر إ يػػػػ    يػػػػـه  لػػػػ   نػػػػ  مخطػػػػط تربػػػػهي
جػػػػػػػر   ت                        يتضػػػػػػػمف  ن صػػػػػػػر مكهنػػػػػػػ  مػػػػػػػف أ ػػػػػػػا ؼ، همحتػػػػػػػه  ،هأنشػػػػػػػط   تعليميػػػػػػػ  ه  

 ا ػ ؽ   ػػػػػؾ  ػػػػػػتحػػػػػ ت ػػػػػهيـ  تح يػػػػػؽ   نمػػػػػه   متك مػػػػػؿ  شخصػػػػػي    مػػػػػتعلـ هت ػػػػػهيـ مػػػػػا 
        (.40،3992006  متعػلـ)ج ف،

 

 ػػ   تعػػا   منػػ  ج ضػػرهرل مػػف ضػػرهر ت   حيػػ ل   تخػػ ت   ػػاهؿ منهػػ  طري ػػ     تح يػػؽ   
 (14492007أ ا  ه     مه جه    تيير ت  اجتم  ي    متس ر  )  خه  ال،
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                      هتعػػػػػػػا   مػػػػػػػه ا  اجتم  يػػػػػػػ  مػػػػػػػف   مػػػػػػػه ا   ب  يػػػػػػػ   أل ميػػػػػػػ   ػػػػػػػ    منػػػػػػػ  ج   ار سػػػػػػػي    
                      كهنه  تنبػػػػ  مػػػػف ا خػػػػؿ   مجتمػػػػ    ػػػػ ي نعػػػػي   يػػػػ  ه هػػػػ   جميػػػػ    مر حػػػػؿ   تعليميػػػػ ،

                       أ ػػػػػر    ػػػػػؿ  ػػػػػ  بنػػػػػ   شخصػػػػػي    مػػػػػتعلـ  جعلػػػػػ  مه طنػػػػػ   صػػػػػ  ح   ه  يػػػػػ   يمتلػػػػػؾ إر ال 
       هبػػػ  ؾ  (1992007  تيييػػػر  مػػػ   ػػػه أ ضػػػؿ مػػػف أجػػػؿ ر ػػػ  هت ػػػاـ   مجتمػػػ  ) طػػػ هي،

                     جتمػػػػػ    ه  تػػػػػ  إل تح يػػػػػؽ   تم سػػػػػؾ    هػػػػػ  مػػػػػه ا تهػػػػػاؼ إ ػػػػػ  ربػػػػػط   مػػػػػتعلـ  ببياتػػػػػ 
   ط ػػػػػػب  تر إبػػػػر ب  ريخ   ػػػػ ي يعػػػػا سػػػػج    ألحػػػػا ث   م ضػػػػي  كمػػػػ  يحػػػػ هؿ أمػػػػف بينه 9  تػػػػ

ار ؾ   ع  ػػػػػػػ ت بػػػػػػػيف  ػػػػػػػ ا  ألحػػػػػػػا ث هيهضػػػػػػػر   تطػػػػػػػهر   ػػػػػػػ ي طػػػػػػػرأ  لػػػػػػػ  حيػػػػػػػ ل                           ه  
    (.3392013)  عجر ،ه  مجتمع ت  ألمـ

ريخ  حيث هضع   ػ  مهضػع    تربػهي ه اخ  ػ  أهأكا    رآف   كريـ  ل    اال   ت    
 يستطي   إلنس ف بهس طت   ف يعرؼ   عن صر ه   ه  ػا   تػ  يركػب  ليهػ   ػ  مختلػؼ 

( كمػ   ػ  4192003مج ات   حي ل  يهتاي بهػ  إ ػ  سػبيؿ   خيػر ه  ص ح)  ك يشػ ،
  ه   تع   9 

ابِ مَا كَانَ حَددِثًاا ثََُْْدرَي وَلَنِده َْصْددِثلَ ال د ِ       لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي األَلْبَ﴿

    (111ي  آل)سهرل يهسؼ9 ﴾ بَيْهَ ثَدَثْهِ وََْْْصِيلَ كُل  شَيْءٍ وَهُدًي وَرَحْمَتا لِّقَىْمٍ ثُؤْمِنُىنَ

ه ا أاركت  ألمـ   حاي ػ  أ ميػ  ار سػت   ػ  تربيػ    مػه طف بمػ  يسػ  ا  لػ  تم سػؾ    
  عليػػ    تػػ    لػػ  تهجيػػ  ار سػػت  بمػػ  يح ػػؽ   م ػػؿهحػػال مجتمع تهػػ  ه با  ر ػػ   عملػػت 

م ي سػػػ     يػػػ س   ت ػػػاـ   ػػػ ي يحػػػربا أي (،   يم ػػػؿ 792012تر  ػػػ   مجتمع تهػػػ )  ربيع ،
سػػػي ، ه ا تصػػػ اي ، ه  عسػػػكري   ه      يػػػ  ألنػػػ  مجتمػػػ   ػػػ  شػػػت  جه نػػػ    حيػػػ ل   سي 

 (18492009سجؿ   خبر ت ه  تج ر    بشري )ك تهت،
 

 ػػػ    ريخ   صػػػرل  لػػػ  مجػػػرا سػػػرا   حػػػه اث   تػػػ  ه عػػػتأهبػػػ  ؾ  ػػػـ تعػػػا ار سػػػ    تػػػ    
نمػػ  أصػػبحت تهػػتـ بعمليػػ  ت سػػير   م ضػػ اؼ ػػػػػب  ه  ؤريخ همػػف  ػػـ مح ه ػػ    تنبػػأ  تػػ  ه  

 .(3392008) به سري ، ػػػػ بلها   ي يسع  ج ا   
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  متهسػػػط  ريخ   حضػػػ ر ت    ايمػػػ  مػػػف   مػػػه ا  ألس سػػػي   لصػػػؼ  ألهؿ هتعػػػا مػػػ ال تػػػ   
   ايمػػػ    تػػػػ   هريث تلػػػؾ   حضػػػ ر تهسػػػيل   بنػػػ    انسػػػ ف   عر  ػػػ    جايػػػا،بهصػػػ ه  

ميف  ػػػتػه ر  لمتعل ته ظهرت  ل   رس ب ا   ر  ايف ه  بلا ف   مج هرل،ه   ؾ  إف ار سػ
 رص  ن ارل   طػ ع  لػ  تجػ ر  شػعه    عػ  ـ هاسػيم    عػر ؽ  ػ  بنػ     حضػ ر ت 

م ب  ت  آل  ر    ايم    منتشػرل  ػ   ربػهع   عػر ؽ هبلػا ف   عػ  ـ خيػر ا يػؿ     إلنس ني ،
   .(392012،هب رل   تربي مف  جن   ل    ؾ)

  
تػػر    ب ح ػػ  أف   ػػارهس   تػػ  يتعلمهػػ   ريخأمػػف أ ميػػ  مػػ ال   تػػ ت ػػاـ  ػػ  مػػ  هنظػػر       

تطػهير معلهمػ تهـ  ػ   ػ  سػتمر ر إل ،تسػ  ا ـ  لػ    ا   مػ ال   متعلمهف مف خ ؿ 
  اهف   تػاريس ايمكػف  ف ت ػاـ     اػال   مرجػهل منهػ ريخ أف م ال   ت  اير       مج ؿ

  عمليػػػػ  هـ محػػػػهر ػيف بهص ػػػػػيؿ   متعلمػػػػػاؼ إ ػػػػ  إ ػػػػا ا هتأ ػػػػػيهػػػػ   جيػػػػا      ؿ،  ػػػػ ي
 ي .ػيمػ  تعل
    

  متنه ػػػ   سػػػتر تيجي ت       معر تػػػ  بطر اػػػؽ   تػػػاريس ه ،  تػػػأريخهتػػػأت  أ ميػػػ  مػػػارس    
همن سػػػػب    لمتعلمػػػيف تصػػػػبر  مليػػػ    تعلػػػيـ شػػػػي   هممتعػػػ  سػػػتعم  ه    إه ارتػػػ   لػػػ  

،حيػػث ا تهجػػا طري ػػ  م   يػػ  تصػػلر (2592005،  حيلػػ ه حتي جػػ تهـ)مر   ه    ػػار تهـ
يستخامه    مػارس  ػ    مه ػؼ    مه  ؼ بؿ  ن  ؾ خليط مف   طر اؽ ه ألس  ي  ك    

طري ػػ  معينػػ  إا إف   طر اػػؽ ه ألسػػ  ي   سػػتخا م إ  تاريسػػ    ه حػػا ه ف كػػ ف ظػػ  ر   
 سبيؿ تح يؽ  أل ا ؼ   متهخ ل مف ار ست .   مس  ال همكمل   تلؾ   طري      ألخر 

 (952 2000)س م  ،                                                        
 

      طري ػػػػػ    جيػػػػػال  يسػػػػػت  ه  ػػػػػ  ج مػػػػػال يت يػػػػػا بهػػػػػ    مػػػػػارس  ػػػػػ  كػػػػػؿ  ألحػػػػػه ؿ    
نمػػػ   ليػػػ  أف يكػػػهف مبتكػػػر    لطري ػػػ    تػػػ  يصػػػؿ  ػػػف طري هػػػ  إ ػػػ  تح يػػػؽ  ه  ظػػػرهؼ ه  

همف تلؾ  أل ػا ؼ   تحصػيؿ  (28، ق2004 أل ا ؼ   تعليمي  ه  تربهي . )  ه ال ، 
  ار سػػ    ػػ ي يعػػا أ ػػـ   مط  ػػ    تػػ   هػػ   نعك سػػ ت  لػػ    مػػتعلـ ه اسػػرل ه  مجتمػػ  

 (2592010  ج)أحما، مف أجل  أنشات   ما رس ههضعت   من
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هب  ؾ أصبر   حػث  ليػ  محػط أنظػ ر   جميػ ،  هػه   م يػ س  ألس سػ    ػ ي يضػ    
  مارس      صهرل   ح ي ي  مف  جؿ تكهيف  كرل ه ضح   ف ما  ت ػاـ متعلميػ   ػ  
  مػػ ال   ار سػػي  ه  معيػػ ر  معر ػػ  ت ػػهؽ   مػػتعلـ هنج حػػ   ػػ    ار سػػ  هن لػػ  مػػف صػػؼ 

 (913 2005خرهف 9)شبر هآتعليم  آلخر 
 
 ػػػا ا   مػػػتعلـ   مع صػػػر   مسػػػلر بػػػ   كر إل ػػػ   ركػػػبت  اتج  ػػػ ت   ع  ميػػػ    حاي ػػػ     

  منظػػهم   يكػػهف  ػػ ار    لػػ  أف يػػتعلـ كيػػؼ يبحػػث بن سػػ   ػػف   معلهمػػ  هيسػػت ا منهػػ  
 .(3592005  ح ػػظ ه  تلػػ يف) رج،   تنبؤ ا ل    حي ت ،هك  ؾ   ار    ل  

  
)  مػػػػػاخؿ   مهمػػػػػ    تػػػػ  تسػػػػع   تح يػػػػػؽ   ػػػػؾ   تػػػػر بط تج  ػػػػ ت   حاي ػػػػ  همػػػػف  إل    

  تػػػ  تضػػػـ منظهمػػػ ت    منظػػػهم (   ػػػ ي يهػػػتـ بػػػ  نظرل   شػػػمه ي   لمنظهمػػػ    تعليميػػػ 
  متر بطػػػػػػ   ؿ  ن صػػػػػػر  تم ػػػػػػ  ر ي ) ا ا ؼ،ه  محته ،ه ألنشػػػػػػط  هأسػػػػػػ  ي    ت ػػػػػػهيـ(

كمػػ   نػػ  يػػربط ،  تعليميػػ  ككؿيػػا ك ػػ  ل   منظهمػػ    مت   لػػ ،ه كؿ منهػػ  أ ميتػػ   ػػ  تحا
 (1992012بيف  ستر تيجي ت ك يرل منه    منظم ت   مت ام ،ه  تعلـ   بن ا )إسم  يؿ،

 
            عمؿكبػػػػر يسػػػػتأجػػػػؿ تعلػػػػـ شػػػػ   جايػػػػا أه مح ه ػػػػ   هػػػػـ شػػػػ   سػػػػ بؽ بعمػػػػؽ أ مػػػػف    

          مػػػػػتعلـ كػػػػػؿ تج ربػػػػػ  همع ر ػػػػػ    سػػػػػ ب     مهجػػػػػهال  ػػػػػ  بنيتػػػػػ    معر يػػػػػ   تمكنػػػػػ  مػػػػػف 
                   ألخػ  ب  مػاخؿ   منظػهمصػبر  ػ  ؾ أ،(29692009 هـ   معػ رؼ   جايػال)حم ا ت،

             مطلبػػ   ملحػػ   هضػػرهري    ػػ     ػػرف   حػػ اي ه  عشػػريف   ػػ   يتميػػب بسػػهه    اتصػػ ات 
                    مػػػػػػػػػػػػف   صػػػػػػػػػػػػع  ت هػػػػػػػػػػػػـ  ألمػػػػػػػػػػػػهر ه ألشػػػػػػػػػػػػي     ت انػػػػػػػػػػػػ  ،ه تسػػػػػػػػػػػػ ع ر عػػػػػػػػػػػػ    تن  س

  ع  ػػػ ت   متشػػػ بك  بػػػاهف رؤيتهػػػ   ػػػ  هضػػػعه    طبيعػػػ  مػػػ  كػػػؿ مػػػ  يحػػػيط بهػػػ  مػػػف 
 (2092012)إسم  يؿ، .أخر  ه مؿ 
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   صػػػػؼ  ألهؿ   متهسػػػػط إلجػػػػر   تجربتهػػػػ -  مرحلػػػػ    متهسػػػػط   خت رت   ب ح ػػػػ  ػػػػاه    
تميب ػ   ػف سػ ار  أل مي    ا   مرحل  بهصػ ه    مرحلػ    تػ  تمتػ ب بخصػ اق معيفنػ 

مر حػػؿ   تعلػػيـ، إ  أنهػػ  تضػػـ ط  بػػ ت  ػػ  با يػػ  مرحلػػ    مر   ػػ ، هتتميػػب  ػػ ا   مرحلػػ  
تظهػر  ػا    ط  بػ ت  سػتعا ا ت جايػال  لػ  مسػته   ب  بل    جه ن    نمػه جميعهػ  

 .هحم سهف نحه   تعلـن سيتهف  ت    تنعكس  ل  ، هب ما ركهف ه ار تهف   مختل  
 

      ن  ط  آلتي 9  ح    همم  تَـّ  رض  آن    يمكف  لب ح   أف تبيف أ مي    بحث  
 

  به ب    ت  يمكف مػف خ  هػ   كهنه    حض ر ت    ايم   أ مي  ار س  م ال تأريخ  -1
   مع صرل.معر   تأريخ   شعه  هَاهر      بن     حض رل 

           
 يأت  منسجم   م   إلتج   ت   تربهي    حاي  . -2
    

 .أ مي    ما خؿ   تاريسي    حاي   همف ضمنه    ماخؿ   منظهم  -3
 

 ـ تجر ار س   ر  ي   ل  حا  لػـ   ب ح ػ   ح ه ػت   بحػث  ػف    ليػ    مػاخؿ   -4
   منظهم     تاريس م ال   تأريخ ألي  مرحل  ار سي .

 
 

أ ميػػػ    مرحلػػػ    متهسػػػط ، إ  إنهػػػ  جػػػب  مػػػف مرحلػػػ  ار سػػػي  مهمػػػ ، ه يهػػػ  ينت ػػػؿ  -5
   متعلمهف مف مرحل    ط ه   إ   مرحل  نمه جايال.

 
 

 ربم  ت يا نت اج   ار س    ح  ي   ػ    تهج   ألخ  ب  ماخؿ   منظهم     تاريس  -6
 م ال   تأريخ    ح    بي ف    ليت .
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  هدف البحث ثالثًا/ 

فاعمية التدريس بالمددخل المنظدومي فدي تحصديل )تعرؼيهاؼ   بحث   ح    إ      
 .(ريخ الحضارات القديمةأطالبات الصف األول المتوسط في مادة ت

 

  فرضية البحث   رابعًا/

   ص ري   آلتي 9  ب ح      رضي  ص ات   تح يؽ  اؼ   بحث   بحث    

( بػيف متهسػط ارجػ ت 0005ا يهجا  رؽ   ي اا   إحص اي   نػا مسػته  اا ػ  ) -
             ريخ  ب  مػػػػػاخؿ   منظػػػػػهم أ   تػػػػػ  يارسػػػػػف مػػػػػ ال   تػػػػػ   مجمه ػػػػػ    تجريبيػػػػػ ط  بػػػػػ ت 

  مجمه ػػ    ضػػ بط      تػػ  يارسػػف   مػػ ال   تهػػ  ب  طري ػػ  ط  بػػ ت متهسػػط ارجػػ ت ه 
   .ختب ر   تحصيؿ   بعايإ ا تي اي     

  
   حدود البحث /خامساً 

 يتحاا   بحث   ح    بػ 9 
  ري   ػػػ  ػ  مػػػا رس   متهسػػػط  ه    نهيػػػ    نهػػػ حػػػا إ ط  بػػػ ت   صػػػؼ  ألهؿ  ػػػ 

 بمح  ظ  اي   .   مركب  ػػػ ض   بع هب
 
      (2013  - 2012 ن   لع ـ   ار س )   صؿ   ار س 

 
  ر ب ،  خ مس،  سػ اس( مػف مػ ال تػأريخ   حضػ ر ت    صهؿ      ػ   ألخيػرل  (

                                  طلبػػػػػػ    صػػػػػػؼ  ألهؿ   متهسػػػػػػط   لعػػػػػػ ـ   ار سػػػػػػ  تاريسػػػػػػ     ايمػػػػػػ    م ػػػػػػرر
 .ـ(2012-2013)
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    حتديد املصطلحات/سادساً 

 حاات   ب ح     مصطلح ت   ه رال     نه ف   بحث ك آلت 9 
   : الفاعمية-1

  ر ه  كؿ مف9
 9" ارج  أه مسته    نج ح    ي يحربا   متعلـ    مج ؿ ار س  معيف" عالم بأنها• 

 (12292006)  ـ،                                                           
 س بم  يحا ػ  مػف أ ػر  ػ  9"    ارل  ل  إحا ث  أل ر ه   لي    ش   ت عطية بأنها• 

 .(6192008) طي ،ش   آخر"
  
  تػػأ ير  ايجػػ ب    نػػ تج  ػػف   عمػػؿ   ػػ ي يػػؤ ر  ػػ   اا    9"بأنهددا عبيددداتحمادنددة و •

 .(692012،  بيا ت)حم ان  ه طر اؽ تاريسي  محاال" ستعم ؿ   جيا مف خ ؿ 
                                                  

معر ػ    تييػر   ػ ي يحا ػ    تػاريس ب  مػاخؿ   منظػهم   ػ   ػه  9رجرايديالتعريف اإل •
 عينػػػػػ    بحػػػػػث مػػػػػف ط  بػػػػػ ت   صػػػػػؼ  ألهؿ  تحصػػػػػيؿ ط  بػػػػػ ت   مجمه ػػػػػ    تجريبيػػػػػ 

 .  متهسط

  :التدريس-2

 عرفه كل من:

9"نش ط مته صؿ يهاؼ إ   إ  رل   ػتعلـ هتسػهيؿ مهمػ  تح  ػ   هيتضػمف الحموز بأنه •
سلهؾ   تاريس مجمه   مف  أل ع ؿ   ته صلي  ه   ر ر ت   ت  يػتـ  سػتي  ه  هتهظي هػ  

طػػػػػػ ر مه ػػػػػػػؼ تربػػػػػػػهي  بكي يػػػػػػ  م صػػػػػػػهال مػػػػػػف   مػػػػػػػارس   ػػػػػػ ي يعمػػػػػػػؿ كهسػػػػػػيط  ػػػػػػػ  
   .(992004،)  حمػهب"تعليم 

                                                                                                    



 03                            التعريف بالبحث.........................................................ل االول الفص

 

 

   ه ا ػ    عمليػ ت مػف مجمه ػ   لػ  يشػمؿ ب صػا،    مخطط نظ ـ :"بأنه الفتالوي •
 .(33192006   ت هي،")ه  متعلـ   مارس مف كؿ به  ي ـه   ت 

                 9"  جهػػػػها   م صػػػػهال ه  مخطػػػػط  هػػػػ    تػػػػ  يبػػػػ  ه    مػػػػارس سددددالمة ونخددددرون بأندددده •
 جؿ مس  ال   متعلميف  ل    تعلـ كؿ ه ؽ  ار ت  ه ستعا ا ت "أمف 

                                                                                                                                                                                                                                          (2002442)سالمة وآخرون،                                                                                                                                     

هط  بػػ ت  )  ب ح   (ارسػػ  مليػػ  منظمػػ  تعبػػر  ػػف ت   ػػؿ   م   ه : رجرايدديالتعريددف اإل•
   صػػػػػػؼ  ألهؿ   متهسػػػػػػط مػػػػػػ  مجمه ػػػػػػ   إلجػػػػػػر   ت   تاريسػػػػػػي    مػػػػػػؤ رل  ػػػػػػ  شػػػػػػرح 

 .مف أجؿ بلهغ  أل ا ؼ   تربهي    تجرب خ ؿ ريخ   م ررل أمهضه  ت م ال   ت

 المدخل المنظومي:-3
  ر   كؿ مف9   
"ار سػػ    مهضػػه  ت مػػف خػ ؿ منظهمػػ  متك ملػػ  تتضػػر  فهمددي ورجوسرجسددكي بأندده•  

 يه   ك      ع   ت بيف أي مهضهع هايرا مػف   مهضػه  ت ممػ  يجعػؿ   مػتعلـ  ػ ار   
  ل  ربط م  سبؽ ار ست  م  م  سهؼ يارس  مف خ ؿ خط  محاال هه ضح " 

                                                       (492000اجسك ،جه ) هم  ه                                                                                        

ماخؿ تاريس   تنظيـ   مض ميف   علمي     منظهم ت تتضر  يه    عمر بأنه"• 
ار ؾ    صهرل    كلي   تلؾ   ع   ت   ر بط  مم  يجعؿ   متعلـ    ار    ل    ت كير ه  

 (16392005  مض ميف " ) مر،
 

 تنظيـ   خبر ت   تعليمي    ت  تتر بط م  بعضه         ت ماخؿ   "الربابعة بأنه •
 (.992008سليم ")  رب بع ، تب ا ي  مم  يؤا   ل  تكهيف بن  معر ي  متر بط   
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مهضػػه  ت    صػػػهؿ      ػػ   ألخيػػػرل   ار سػػػ   تاريسػػ  مػػػاخؿ ه رجرايدددي:التعريددف اإل• 
 لصػػؼ  ألهؿ   متهسػػط مػػف خػػ ؿ مجمه ػػ  مػػف ريخ   حضػػ ر ت    ايمػػ  أتػػمػػ ال مػػف 

  مهضػػه  ت مػػف  مهضػػهع،هايراأي   منظهمػػ ت   تػػ  تهضػػر   ع  ػػ ت   متب ا ػػ  بػػيف 
    .ريخ أ ل  تكهيف رؤي  شمه ي   لمحته    ت   مجمه     تجريبي  ط  ب ت تمكيف 
 التحصيل: -4

  ر   كؿ مف9
م بأنه • 9 "ارج   اكتس     ت  يح  هػ    مػتعلـ أه مسػته    نجػ ح   ػ ي يحػربا أه عالا

 .(9305 2000)  ـ،معيف"      م ال ار سي  أه مج ؿ تعليم يصؿ إ ي
                                                          

9" محصل  م  يتعلم    متعلـ بعػا مػرهرا بػ  خبر ت   تعليميػ  بأنه  المحاميدالزغمول و  •
                                                                                                                       هيمكف  ي س  ب  ارج    ت  يحصؿ  ليه      اختب ر   تحصيل ".                 

 (18392007،  مح ميا)  بالهؿ ه                                                    
 

مػػ ال  ت   معر ػػ  ه  مهػػ ر ت   مكتسػػب  مػػف  بػػؿ   مػػتعلـ كنتيجػػ   ار سػػ "9النرجددار بأندده •
 (8592010تعليمي  معين ".)  نج ر،

 

9 ػه م تحصػؿ  ليػ  ط  بػ ت  ينػ    بحػث مػف ارجػ ت  ػ   اختبػ ر التعريف اسرجرايي
   تحصيل    بعاي  م ال   تأريخ    ي أ ات    ب ح   ه   ي يطبؽ    نه ي    تجرب .

 

  صػػؼ  ألهؿ مػػف صػػ هؼ   مرحلػػ  بأندده: تعرفدده الباح ددة الصددف اسول المتوسددط -5
تلتحػػػػؽ بػػػػ    ط  بػػػػ  بعػػػػا  ،) ألهؿ ه   ػػػػ ن  ه     ػػػػث   متهسػػػػط(تشػػػػمؿ  تػػػػ     متهسػػػػط 

 . إلبتا اي   ار س  كم ؿ إ حصه ه   ل  شه ال 
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  ريخ:االت -6
  ر   كؿ مف9

حي ا "هدددددددددق بأنددددددزري     9"   سع  ألار ؾ   م ض    بشري ه  
  ( 4991959) بريؽ،                                                   

 

 "سهؼ يكهفم لـ م  ك ف هم   ه ك اف ه  9"بأنددددده هيكددددل 
 (1091985،)  يكؿ                                              

  
يػيف ه  ته يػت 9" ػف يبحػث  يػ   ػف ه ػ ا    بمػ ف مػف حي يػ    تعهدددددددددددددددبأن اويدخدددالس•

 (1991986)  سخ هي، "بكؿ مك ف      ع  ـ
  

 تجربػػ    بحػػث لمهضػػه  ت   ار سػػي    خ ضػػع      محتػػه    معر ػػ التعريددف اسرجرايددي:
ريخ    حضػػػػ ر ت    ايمػػػػ    مػػػػػ رر أتػػػػ مػػػػ ال مػػػػفخيػػػػرل ه  متضػػػػمن     صػػػػهؿ      ػػػػ   أل

   .2013-2012 ػبؿ هب رل   تربػي   لػع ـ   ػار سػ   مف  لصؼ  ألهؿ   متهسط  تاريسه
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 جوانب نظرٌتأوالً/ 
 املدخل املنظومً-
 تبريخيت:ًبذة  -1

اإلنسونن القانتوم   يهتمقماود مأول أمل  ءيستمد المدخل المنظومم  أووملم منوذ  ود    
  (Lauding Von Bertalanffyحينء النمسنمي لمديغ فمن  يرتنالنف )ألمرة من ا ل النلم ا

 مفتمحوووا التسوووتطيل التووويش  ووودمن  نً  نسوووم نظريوووا النظووونم التووونم اذ أالت ووور ال نهنووونت نظمووو
 م إستمرار مل  يهتهنقأي أنهن تتفنالل مل النظم األخرى من خنرج أنفسهن. تفنالل

 

hptt://www.pespmc1.vub.ac.be.                                          F.Heylighen1998:1) )   

.  

 وووووداينت مفهمموووووم الحوووووديثق ترتووووول إلوووووج التط ي ووووونت الوووووونناليا مالتتنريوووووا غيووووور أن    
ملمن  ونن النظونم التتميمو  يتطموب قمالتس ريا الت  طمرت خقل الحرب التنلميا الثننيا

تفنالًق  ين منظممنت  ثيرة مت ودة مفراليوا مثول الموتتمم مالمتموم مالمحتومى مالسوين  فوإن 
الطري وووا المنظمميوووا ين تووو  أن تتحووومل متتتيووور حتوووج تنت ووول مووون الووووننالا مالتتووونرة إلوووج 

 .(1::100قال د الو مراالستخدامنت التر ميا)
مف  خطمة متطمرة  دأت  ممرة موطمح المودخل المنظومم  أماخور ال ورن الت ورين     

حودة  ثمرة لمتتنمن  ين تنمتا الين  مس ف  مور متنمتا ت سنس ف  المالينت المت
 األمري ياقماووووود ت نوووووني مر وووووز تطووووومير تووووودريس التمووووومم  تنمتوووووا الوووووين  ووووومس منوووووذ الووووونم 

 نلمودخل  تووووم توتوريوووب خطومات التودريوووساد م ق (1::1000محتج اآلن.)يمسفق:::0
  مالحسوونب  قالمتووا التر يووام  مووماد التموومم  نلمرحمووا الثننميوواق المنظوومم   نتوونح فوو   تووض

المووووؤتمرات التر يووووا مالتنلميوووواق  موووون نظمووووت التديوووود موووون  وووورت نتوووونهب التتريووووب فوووو  ن  م 
 التموومم فوو  مالنوودمات ممرش التموول مالمووؤتمرات التر يووا لتطووميريق حتووج امتوودت تط ي نتوو

ماالاتووووند مالمتووونت مال وووريتا اإلسوووقمياق مذلووو  اسوووتتن ا  ةقمال ننمنيوووا ماإلدار ق الط يوووا
 .(0603 0:11ق ارن)  دتلتموينت المؤتمرات مالدمرات التدري يا الت  ال  
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 االسبس الٌظزي للوذخل الوٌظىهي-2

 التووو   يس مالوووتتمم الموووج نظريووونت الموووم الووونفسيرت وووز المووودخل المنظووومم  فووو  التووودر      
لي وومن  تهووتم  دراسووا التمميوونت الت ميووا الداخميووا التوو  تحوودث داخوول ال وول المووتتمم نفسووم

ملويس مسوت  ًق سووم يًن  تح يو  المزيوود مون الوتتمم مالتف يوريسوتتمل مترفتوم لمتتمموًن ن وطًن 
 (  6::3:00)م سيممسق.مترفاال لهذي
الووتتمم  التوو  تفتوورض ان )  كةةال  كاكتكةةا لشةةلت  كنظريةةال  مموون هووذي النظريوونت      
لتقاونت ا  مفونت    ل  حيث يدر  ال نهن الح  ست ونراإلمن خقل المميا  يحدث

لموودخل سووتفند انف قالتنظوويم اإلدرا وو  لخووونهص المماووف الم وو ليتيوود  ووين المثيوورات م 
ست ووووونر ل نفووووا إأن الووووتتمم يحوووودث موووون خووووقل المميووووا  نظريوووواهووووذي ال موووون المنظوووومم 

الموووووتتمم لممفووووونهيم فوووووإدرا   التتميمووووو ق التننوووووور مالتقاووووونت التووووو  يتأووووومنهن المماوووووف
درا قمالممأمالنت فو  المماوف الوذي يمتود فيوم الموتتمم متقاونت التو  تور ط تنظويم م لما 

   (1::31100الحديدق)أ م التتمم.ومرة  ميا هم من يفسر حدمث 
                 تهووودف إلوووج مسووونالدة الموووتتمم الموووج التووو    كعرفةةةالا  ةةةتيلئيت يةةة ا ونظريةةةالئنت يةةةا 

                    تخووووووزين أسنسووووووينت المترفووووووا فوووووو  الووووووذا رة لت وووووومن ر يووووووزة المميووووووا سووووووميما لديووووووم مفهووووووم 
نلتترف ( فو1::10300الهونديقال ود ) الن وط لهون تمنلماالستالمترفا  ومرة وحيحاق

الموودخل  سووتتمنلالمووج المترفووا المسوو  ا لوودى المووتتمم تتوود ن طووا ال وودء فوو  التوودريس  ن
ال ت وومن  الوودة اوود فتيتووم  تسوونؤالتالمووج إثوونرة المووتتمم مزيووندة داق حيووث يتموول المنظوومم 

 وومرة فرديوا ف ن ت وماال التتريوب حث م  نل ي مم لذا إتن تهن متمافرة ف   نيتم المترفيا
انووم يتموول المووج تمليوود أي  ق( Knight , 2002 : 235) ليووول الووج النتيتووا  أم تمناليووا

 .مفكرا  لي من  الفروا يتيح لم ممن المج ت ميدهن أم حفظهنلالمترفا مليس

Rowley  & Others , 2002:361 )                                                 ) 
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موووون محنأوووور م وووونرح إلووووج م وووودم الموووودرس ط  ووووًن لفمسووووفا ال ننهيووووا تتيوووورت أدمار ف     
حيووث  المووج النمووم المهنوو الموودرس مسوونالدة ل الموودخل المنظوومم  ييؤ وودهووذا منم ممقحظق

انت ووونء م  ممأووومحق اميم نوووم مووون تحديووود أهدافوووم  داووو نلطري وووا المنهتيوووا المنظماقم يسووومح
نظم  يهوو  ممسوونالد تطوو  م وو قت مم وومم   وودم أسووهما م  فهم المسوونهل التتميميووا المننسوو اق

فوج تتمويم الموندة  مممن يزيود مون فورص نتنحو المتتممين المج حدمث القانت النما  ين
  .( Klentschy & Molina ,2003:1)التتميميا

 خووقل ن المترفووايت ووم تر ووز المووج  لتوو ا ونظريةةالزولئةةالفةةلل  ةةاعمعلى ل  كعنةة      
يودة ي مم  هن المتتمم فو  ر وط االف ونر التدن طا الت ميا الت  يتب ان ألمتممالا من ا

 هوونمتط ي  زين هووذي المتممموونت ماالحتفوونظ  هوونقممن ثوومت تخوو نلمتممموونت المترمفووا سوون  ًنق
ق لووذا ر ووز الموودخل المنظوومم  المووج (00:1 1::0فوو  ممااووف الحيوونة المختمفا)محموودق

تدريسوم ممتومدة فو  ن المتمممنت السن  ا المتتم ا  نلممأومع الموراد من أهميا التأ د أ
ال ننء المترف  لمموتتمم مذلو  مون خوقل الورض منظمموا ممأومع الودرس  تمهيود ا مو   
 موون ر ووز المووج ت وومين  وو  ا موون التقاوونت  ووين المفوونهيم ليسووهل موون دراسووتهن فتووو ح 

 (8::11100,لبى حاصلا)  مأح أثرًا.أأ ثر ث نتًن م 
 مووون يتتمووود المووودخل المنظووومم  الموووج نظريووونت تنظووويم المتمممووونت داخووول الوووذا رة التووو    

تؤ د انم ال يتم  تخزين المتمممنت  داخول الوذا رة  ونفس طري وا ت وديمهن لمموتتممق مانمون 
متنظيمهوووون داخوووول الووووذا رة  متر ي هوووونق متمليوووودالقانت فيموووون  ينهوووونقيووووتم االووووندة وووووينغتهن 

لمنظوومم   يتموول المووج ت ميوول الحموول المووج الووذا رة فنلموودخل ا ق(0::10100)التنمووديق
الن طري  تتميل المفنهيم فج ومرة منظممنتق  ينهن القانت    يا ارت نطيوا  حيوث 

   ت تل حيزًا أال فج ذا رة المتتمم متتر  فراغًن أ  ر لتمميا ت تيل تم  المتمممنت. 
                                                          ( Hunt  , 2003: 80 )                            
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 والتؼلن هفهىم الوذخل الوٌظىهي في التذريس  -3

ووو       "من الموووداخل الهنموووا التووو   انوووم0 رف المووودخل المنظووومم   تووودة تتريفووونت منهووونال 
التوورا ط  ووين المتممموونت  ووومرة تح وو  التفنالوول النوونتح مالت يووف اآلموون  تسووتج لتح يوو 

يسوونالدي المووج التف يوور المنظوومم  فيتتمووم ينظوور إذ ال يهووا التوو  يتوويش فيهوون المووتتمم  موول
الوج الم وو ما نظوورة  ونمما ممت نممووا دمن إهموونل ألي النووور مون الننووورهن فوو  أوومء 

 (0::11100)ال ريفق.متمممنت سن  نً منمنتتممم 
 

 نفوووووا منظممووووا مت نممووووا تتأووووح فيهوووون خوووووقل  موووون تممموووونتالم " تنظوووويمميتوووورف  أنووووم0
 ووووين ر ط الوووواووووندرًا المووووج المووووتتمم يتتوووول  مغيرهوووون مموووون تممموووونتهووووذي الم التقاوووونت  ووووين

              "هنوووووووووووووووالتقاوووووووووووونت التوووووووووووو   ين درا إالتديوووووووووووودة ممالمتممموووووووووووونت  تممموووووووووووونت السوووووووووووون  االم
    وذل حو( يمأ1 ل)وومال  (0::6:00)ال ن نق 
       

    

                                                                       
 

  (1)  ل 
 تمممنتالتدريس المنظمم  لمم

ليوووا أم أداة لتح يووو  المنظمميوووا فووو  المتتمووول فهوووم ي ووومل آالمووودخل المنظووومم  ميتووود   
منظمموووا التتمووويم  مووون تحتميهووون مووون موووودرس مموووتتمم ممحتووومى مسوووين  تتموووم م منظممووووا 
الموونهب  تمان هوون المختمفووا موون أهووداف ممحتوومى مان ووطا مت ووميم فتتموول هووذي المنظمميووا 
 ال وووووونمما الموووووووج إالوووووووداد أتيوووووونل الحنأووووووور مالمسوووووووت  ل المسوووووومحا  ووووووونلف ر المنظووووووومم .

  من ممأح ف  ال  ل اآلت 0 (0::3100)فهم ق
 
 

 ؼلىهته

 ؼلىهته

 

 ؼلىهته

 

 ؼلىهته
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 (0  ل )
 مل  تض التتديقت من ا ل (3::6100)فرجق نظرة  ممليا المدخل المنظمم 

 ال نحثا
 خووووتقف توووومهري فوووو  تتريفوووونت الموووودخلإ توووورى ال نحثووووا انووووم اليمتوووود ممموووون ت وووودم     

أف وونري تمل قمانووم يسووتأن المووتتمم محوومر التمميووا التتميميا نهوون تتفوو  المووجإإذ المنظوومم  
 .في فهم وتفسير الخبرات الجديدة مخ راتم السن  ا

يتتمووووود الموووووج ت وووووديم  الوووووذي الخطووووو  سووووويندة التووووودريس اال ان مااتنووووون التتميمووووو  يظهووووور 
اليسوونالد المتتممووين المووج اسووتتمنلهن فوو  المووماد  مموون الممأوومالنت  نلتتوون لم تممموونت الم

مغير ان موووا لمتط يووو  فووو  ممااوووف الحيووونة يا المختمفووواق فتوووو ح الرأوووا لمنسووويننقالدراسووو
 .( يمأح ذل 6(قمال  ل )3::300) درق

    
 

  (6)  ل 
   تمممنتلمم خط التدريس ال

 المدخل المنظىمي 

 المدرس 

 ىالمحتم 

 المتعلم

 السياق

 منظىمة التعليم

 االهداف

 المحتمى

منظىمة المنهج 

المنهجالمنهج 

 المنهج

اعداد اجيال   

 الحاضر والمستقبل

 االن طا 
  

 الت ميم

 
 ؼلىهته

 

 ؼلىهته

 

 ؼلىهته

 

 ؼلىهته
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ان التودريس الوذي يتتمود الموج ت وديم الخ ورات  ف  أمء هذا المفهمم تورى ال نحثوام     
 ووومرة منتزلووا الوون  تأووهن الوو تض يسووهم فوو   نوونء  نيووا مترفيووا غيوور مترا طووا لوودى 
المووووتتمم تتتموووود المووووج التووووذ ر مهووووم أدنووووج المسووووتمينت المترفيووووا حسووووب تووووونيف  موووومم 

Bloom)) ممن يتتمم  تيدًا  ل ال تد الن متطم نت التور الذي نتي م. 
    

         مووووون يسووووونالدي الموووووج  يفيوووووا الوووووتتمم   ووووو ل ووووووحيح م فنالووووول فووووونلمتتمم يحتووووونج الوووووج    
تخطووويط  ووووريا تسووونالد  أداة المووودخل المنظووومم  منظموووًن تمهيووودين" لموووتتمم م الت ووونرن م 

تتيور   يور نوم يوؤدي الوج نفالتديدة أمن  نيتم المترفيا  تمممنتالمتتمم المج دمب الم
الوووج نموووط يتووويح لمموووتتمم اووودرًا   يووورًا مووون  فووو  المميوووا التووودريس مووون الووونمط  االالتيوووندي

 التف ير.يتمل المج تنميا م المتمممنت مالمتنرف  أال تهد ممات 
 (   3::01300ريننق )                                                                 

 سوبث الوذخل الوٌظىهي -4
 لممدخل المنظمم  الدة سمنت تتمثل  نآلت 0  
ي وودأ ميسووير مينتهوو   نل وول فوو  اطوونر منظوومم  متوورا ط مموون ي سووب المووتتمم ال وودرة  -أ 

الموووج ر وووط مووون د رسسب فووو  السووون   ممووون سووومف يووودرس فووو  أي م ووورر أم أي مرحموووا مووون 
 مل.  أماًل أمراحل التتميم ميتمل  نست  نء التتميم مالتتمم 

لمتتميم مالتتمم مثل التتمم  نالن طاق مالتتمم التتنمن  مالتتمم الن  تودق  نً اسمم  ديت -ب
 مالتتمم  نلتف ير النناد مالمننا ا.تتمم الن طري  اسممب حل الم  قتقمال
  .التمدة ال نممام الرؤى  تتددم الت نملقم مال مياقل ننهياقمايتمثل  نلمنظممياق -ت
توؤثر  ول سوما فيهون فو    يوا إذ تميل السمنت السن  ا تتمل ف  منظمما ماحودة  -ث 

     (011 0::0)حمنداتق السمنت متتأثر  هن متت من  نيا مترفيا سميما ممترا طا.
                                                           

 
 

                                                                                                 



 02 جوانب نظرية ودراسات سابقة               .......................................................ل الثانيالفص

 

 

 

 :الوذخل الوٌظىهيخطىاث  -5
 .وينغتم منظممينً  تحديد المحدة الدراسيا أم الممأمع المراد -
   .تحديد األهداف المراد تنميتهن لدى المتتممين -
 مفً ن لمن مرد ف  الم رر أم الممأمع أم الدرس. متممما تحديد مدلمل  ل  -
 السن   دراستهن القزما لدراسا المحدة ام الممأمع. تمممنتتحديد الم-
  مخطط منظمم  يمأح التقانت  ينهن. تمممنتترتيب الم -
  (1::3100.)المملدقتمممنتمأل خطمط مأسهم ت ير الج اتتني التقاا  ين الم -

 

 دواػي تطبيق الوذخل الوٌظىهي في التذريس والتؼلن  -6

التو  يتونن  مالم و قت  ا  الحنليا مالمست  ميا المتماتاالتوريالتتيرات ف  ظل      
 يوومم موون أنووم الووور االنفتوونر المترفوو مموون يتوووف  ووم الوونلم ال منهوون النظوونم التتميموو 

ظهووورت الموووج السووونحا التر ميوووا متممالوووا مووون التحووودينت .مالتطووومر الت نملووومت  الهنهووول
ت ليسووت منفوووما الوون التنلميووا التوو  فرأووت نفسووهنق مال وود موون مماتهتهنمهووذي التحوودين

 تأوووووووهن الووووووو تض مل نهووووووون مترا طوووووووا ممتداخموووووووا فيمووووووون  ينهووووووون فووووووو  ت ووووووون   منظووووووومم  
الماأووحا  افتوونءت ف وورة الموودخل المنظوومم  الووذي يتطوو  الرؤيووق(300:10)اسوومناليلق

متتود متوم التو  هو  توزء مون منظمموا أ  رقلمفرد أينمن  نن مماتوم  أنوم توزء مون منظم 
المنظمموووونت لتووووأثير مخرتنتهوووون المووووج المنظمموووونت منظممووووا التر يووووا مالتتموووويم موووون أهووووم 

  (0::1100ق10)حموووووونداتقخرىألنتوووووونح لممنظمموووووونت ا هووووووم نتنحهوووووون االخوووووورى فووووووأن
لالتمميووووالدماالوووو  تط يوووو  الموووودخل المنظوووومم  فوووو  ال وووود الووووو مر( م )فهموووو  مأمأووووح

 نل و ل المنظومم   التتميميا المج متم التممم مالتدريس مالتتمم الموج متوم الخوومص
 0اآلت 
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 (1  ل)                               
مل  تض  (1::000)فهم  مال د الو مرقالمنظمم دماال  تط ي  المدخل  

 التتديقت من ا ل ال نحثا. 

 

االالتمووند المووج نظوونم مسووت ر المميووًن مت نملمتيووًن ال  أن ت وودم توورى ال نحثووا الووج موون منظووراً 
يتمن وووج مووول التتيووورات الهنهموووا فووو  متووونل التموووم مالت نملمتيووون التووو  اووود ي وووف االنسووونن 

م ووذل  تتأووح أهميووا . متوودهن مطمرهوونأمنمهوون المووج الوورغم موون انووم هووم الووذي أمووذهماًل 
الوووداد الموووتتمم لمت يوووف التممووو  ماالتتمووونال  إحتوووج يم ووون   تط يووو  المووودخل المنظووومم

قممن يتن وووم الووووتم نت ال ووونهم الموووج ال وووممليا  النووونتح مووون خوووقل التتنمووول المنظووومم
رهيسوويا موون سوومنت الحيوونة ر الووذي يتوود سووما يووموول التتي فوو  م وو قت التتنموول مالماوومع

 .المتنورة

 

 

 

 
 

ضرورةل ألخىل
 ئت كدخال  كنظوكل

 

الوشبكل البيئيت الوحليت والؼبلويت 

 الحبدة

تؼبظن الوٌظىهيت في ادارة 

 واقغ الؼىلوت هؤسسبث الذول

اًتشبر ظىاهز الؼٌف في 

 قصىر هٌظىهت التؼلين الؼبلن

جىاًب  قصىر هٌظىهت

 التؼلين
 الوٌهج قصىر هٌظىهت

السلىكيبث الخبطئت التي تضز 

 بصحت االًسبى

 شيىع الحفع والتلقيي
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 هزاحل التذريس ببلوذخل الوٌظىهي -7

منظمميوا مرت وا مون  المدخل يتم مسنالدة المتتممين ف   ننء متنرفهم  وومرةط  ًن لهذا 
 يم ن استخقوهن  نل  ل اآلت 0خقل ست مراحل 

 
                                                          

  
 
 

                                                                                         
 ( 3  ل )                                

 (*1::0قال د الو مر) نلمدخل المنظمم مراحل التدريس 
  رح تفويم  ل ل مرحما من هذي المراحل0مفيمن يم  

                 :مرحلتالتعرف على املعلوماث السابقت:أوالً    
فوو  التتمويم ذي المتنوج حيوث ان التتورف المووج  أسنسوينً  تتود هوذي المرحموا منطم ونً       

الوون  ال نيووا المترفيووا لممووتتمم  موون فيهوون موون متممموونت ام خ وورات سوون  ا ي وودم ت خيووونً 
ال نيوووا المترفيوووا لمموووتتمم م هوووذي الرؤيوووا يتأوووح لممووودرس أفأووول األسووونليب ل يفيوووا ت وووديم 

ل هوذي المرحموا الخ رة التديدة لممتتمم مالتو  منهون0طرح األسوهماق مالمننا واقميم ن خوق
تنظوووويم أم تتووووديل المتممموووونت أم الخ وووورات السوووون  ا حوووومل ممأوووومع الوووودرس فوووو  ووووومرة 

                            .التديدة  نلخ رات الخ رات السن  ا منظممنت مفنهيمياقلر ط
 (1::11000ال د الو مرق فهم  م)  

 
 
 الوفحنت.ترايم من  المودر خنل  *

التترف المج 
المتمممنت 
 السن  ا

 
 اال ترا 

 االست  نف

 االيأنح مالتفسير

 الت ميم

 التمسل
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    )االشرتاك(التفاعل واالندماج مع اخلرباث السابقت:ثانًٍا:مرحلت  
مالمفونهيم  مف  هذي المرحما يحث المدرس المتتممين المج ال حث الن المتمممونت     

يتفنالل المتتمممن مل الخ رات التديدة إذ تثير لوديهم تسونؤالت  إذقالتديدةق ل د انت نهم
متووووونرف فووووو   نيوووووتهم  فر لوووووديهم مووووونا مووووون هوووووم متوووووم   النهووووون الووووودة اووووود يووووووتب إتووووون تهم

المترفياقم ووذل  يووتم تمتيووم انت وونههم نحووم المترفووا التديوودة موون خووقل مسوونالدتهم المووج 
 .تمتيم األسهما متحديد الم  قت مرؤيا اإلحداث م يفيا التفنالل متهن

                  (1::3100)المملدق                                                          

     مرحلت االستكشاف: ثالثًا:
فووووووج هووووووذي المرحمووووووا  نلتفنالوووووول موووووول الخ وووووورات ام المتممموووووونت  من ي وووووومم المتتمموووووو     

التديووودةقالن طريووو  االن وووطا التووو  تسووونالدهم الموووج فهوووم المتووونرف التديووودة ماسوووتيتن هن  
سون  ا متمممونت  ثور مون القاوا تور ط  وين مون يمتود لوديهم مون أمن خوقل اسوتخقص 

فووو  التديووودة المتتممووواقحيث ي ووومم المتتممووومن  نألن وووطا مووون خوووقل التمووول  تممموونتمالم
متممالنتقمموون ينموووج لوووديهم التتووونمن مالم ووونر ا ماالتوووونل م وووذل  ي ت وووفمن المتممموووا 
 أنفسووهم مت تووين تتميموونت الموودرس الووذي ي تووور دمري فوو  هووذي المرحمووا المووج توومتيههم 

                                                                                                              .(*1::0قال د الو مرالتمتيم المت مل)

 رابعًا: مرحلت االٌضاح والتفسري:
 وونلخ رات التديودة التوو   االمرت طوتمممووا الوج الم المتتممومن فوو  هوذي المرحمووا يوول    

 تورض مون تموومما إليوم يسومح لممتممالونت   إذتم التمول اليهن فو  المرحموا السون  ا ق
لممترفووا ال  ممتهوون مميسووراً توودي ميسووتمر دمر الموودرس   ما ت ووفمي موون خووقل األن ووطاق

   (6:1-0::0)حمنداتق الميهن. مهيمننً 
 
 الوفحنت.ترايم من  المودر خنل  *
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 :(خامسًا: مرحلتالتوسع )التفكري التفصٍلً
التنظووويم الت مووو  لمخ ووورات التووو  حوووول الميهووون تهووودف هوووذي المرحموووا إلوووج زيوووندة         
الووون طريووو  ر طهووون  خ ووورات سووون  ا ميوووتم ذلووو   تمتيوووم المووودرس لممتتمموووين  منالمتتممووو

تراء متممالا مون األن وطا اإلأونفيا مهوذي المرحموا تسونالد المتتمموين الموج التتورف ن 
 المج مدى ادرتهم المج استتمنل المترفا التديدة ف  ممااف تتميميا تديدة. 

                                                                                                                                :مسادسًا: مرحلت التقوٌ

الهودف موون هوذي المرحمووا هوم مترفووا الووتم نت التوو  يماتههون المتتمموومن نتيتووا ان    
لووم يم وون لمموودرس مترفووا موون أ تسوو م المووتتمم موون مموون خق دراسووا المنظمموونت ال ننهيووا

خ راتقمتحديوووود أمتووووم ال ووووومر لمحوووود منهوووون الوووون طريوووو  متممالووووا موووون األسووووهما المووووج 
 . ممأمع الدرس

منووووذ  دايووووا الممأوووومع حتووووج  فوووو  التوووودريسالموووودخل المنظوووومم  سووووتتمل لووووذل  ي  ط  ووووًن   
سووتتمنل متنرفووم السوون  ا فوو  فهووم المتوونرف التديوودةقممن إليووتم ن المووتتمم موون  قنهنيتووم
    ( 0::00300ق6:6)حمنداتقهتمنم المتتممين مينمع خ راتهم إيثير 
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 ثانًٍا/ دراساث سابقت  
 دراساث عربٍت-

   (0212)عسريي دراست  -1

التر يا م ونن  ميا -ام ال رىف  تنمتا  الممم ا التر يا الستمديا تريت الدراسا ف أ    
ظويم محتومى الأورب  المدخل المنظمم  ف  تن ) أثر استخدامالهدف منهن التترف المج

( ملتح يوو  هوودف مال سووما المووج التحووويل الدراسوو  لتقميووذ الوووف الثنلووث اال تووداه  
 الرينأووووينتموووون  توووونب  درمس المميتوووو  الأوووورب مال سووووماال حووووث تووووم االووووندة وووووينغا 

لممووووودخل  مف ووووونً  الثووووونن  ل الفوووووول الدراسووووو خوووووق  اال توووووداه  الم ووووورر لمووووووف الثنلوووووث
 .        المنظمم 

 اال تووداه  الوووف الثنلووث تقميووذ الينووا الدراسووا  نلطري ووا الت ووماهيا موون تووم اختيوونر    
 اً تمميوووذ( :1الوووددهن ) م ووونن اتوووندة  ووون النتمووونن اال تداهيوووا  م وووا الم رموووا مووون مدرسوووا

الموج متمومالتين احوداهمن تتري يوا التو  درسوت  نلمودخل المنظومم    نلتسونمي ينمومزال
 ماالخرى أن طا درست  نلطري ا االالتينديا.

 تينالمتمووووومال يوووووذالموووووج تقم توووووديًن  مط ووووو  ا ميوووووًن  اخت ووووونر تحوووووويم   مووووون توووووم إالوووووداد 
 نالخت ونر التوونه  التو  توم تحميمهون  يتواالوج النت ال نحوث تموول (قالتتري يوا مالأون طا)

( 0:3:داللووا احووونهيا النوود مسووتمى) يالووج متوومد فوور  ذ (T-Test)لتينتووين مسووت متين 
المووج حسوونب المتممالووا الأوون طا  لووونلح المتممالووا التتري يووا اخت وونر التحووويل فوو 

   .(:0:1قالسيري) نلمدخل المنظمم  تدريس لم تتزى
 

                       
    



 01 جوانب نظرية ودراسات سابقة               .......................................................ل الثانيالفص

 

 

 

 (:0211) ًدراست الرمل -0
 ميووا التر يووا م وونن الهوودف -غووزة-تريووت الدراسووا فوو  فمسووطين التنمتووا اإلسووقمياأ        

تتوني نحمهون )أثر تمظيف المدخل المنظمم  فو  تنميوا المفونهيم الف هيوا ماإلتترفمنهن 
المووج  اً التموودت ال نحثووا توووميمًن تتري يووًن متتموودألوودى طنل وونت الوووف الحووندي ال وور(. 

 ألخرى أن طا . متممالتين مت نفهتين إحداهمن تتري يا ما
( طنل ووا موون طنل وونت الوووف الحووندي ال وور فوو  ثننميووا 13ا ووتممت التينووا المووج)    
( طنل ووا 60ق ماوود مزالوون المووج متموومالتين  مااوول) تميوول لم نوونت التن تووا لمحنفظووا غووزةال

دّرسوووووت ال نحثوووووا ( طنل وووووا فووووو  المتممالوووووا الأن طاق60)م فووووو  المتممالوووووا التتري يووووواق
 نلطري ووووووا  مم قمدّرسووووووت المتممالووووووا الأوووووون طاالمنظالمتممالووووووا التتري يووووووا  نلموووووودخل 

 االالتينديا.
النوووووووود  دايووووووووا  نفووووووووأت ال نحثووووووووا  ووووووووين متموووووووومالت  ال حووووووووث فوووووووو  المتتيرات)التموووووووور    

قالتحوووووويل فووووو  التر يوووووا اإلسوووووقمياقاخت نر المفووووونهيم الف هيوووووا التتر اقالتحوووووويل التنم
 ال  م (. 

مووون  تووونب التر يوووا  ممأووومالنت (6حوووددت ال نحثوووا الموووندة التمميوووا التووو  تأووومنت)    
 مأالدت خططوونً طم ووا الوووف الحووندي ال وور فوو  فمسووطينقاإلسووقميا الم وورر تدريسووم ل

تدريسوووويا ل وووول ممأوووومع موووون الممأوووومالنت المحووووددة لمتتر اقدّرسووووت ال نحثووووا  نفسووووهن 
تتني نحووم ( أسوون يلقمأالّدت م ينسوون"لإ3المتموومالتين خووقل موودة التتر ووا التوو   متووت )

نر الرأوووتم ال نحثوووا الموووج متممالوووا مووون الخ وووراء ت وووّمن خت وووإالمفووونهيم الف هياقمتووووميم 
سووتتممت مسوونهل إحونهيوووا أختيوونر موون متتددقم إف وورة موون  (63 ووومرتم النهنهيووا موون )

مت وين مون  لعينتين مستقلتين منهن متنمول ارت ونط  يرسومنق ممر ل ايتنق ماالخت نر التونه 
الف هيوووا لووودى طنل وووونت الدراسوووا فنالميوووا المووودخل المنظووومم  مدمري فووو  تنميوووا المفووونهيم 

        .(0:11)الرمم قالوف الحندي ال ر
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 (:0210اجلٍزانً)دراست -3

م نن الهودف  ميوا التر يوا األسنسوياق –تنووريا أتريت الدراسوا فو  التنمتوا المس     
سووووتخدام الموووودخل المنظووومم  فوووو  توووودريس الرينأوووينت مأثووووري فوووو  إ)التتوووورف الموووجمنهووون 

ال حوووث مأووول ال نحوووث هووودف ملتح ي  اال تداهيوووا(. نء تقميوووذ المرحموووا تحوووويل ماسوووت 
 الفرأيتين الوفريتين اآلتيتين0 

(  ووووين المتمسوووووط 0:3:ال يمتوووود فوووور  ذم داللووووا إحووووونهيا النوووود مسووووتمى داللووووا )-1 
 )التوو  توودرس مفوو  الموودخل المنظوومم (الحسوون   لوودرتنت تقميووذ المتممالووا التتري يووا 

التووووو  تووووودرس  نلطري وووووا ( طا مالمتمسوووووط الحسووووون   لووووودرتنت تقميوووووذ المتممالوووووا الأووووون
 االالتينديا( ف  اخت نر التحويل ال تدي.

(  ووووين المتمسوووووط 0:3:ال يمتوووود فوووور  ذم داللووووا إحووووونهيا النوووود مسووووتمى داللووووا ) -0
الحسوون   لوودرتنت تقميووذ المتممالووا التتري يووا )التوو  توودرس مفوو  الموودخل المنظوومم ( 

تووووودرس  نلطري وووووا مالمتمسوووووط الحسووووون   لووووودرتنت تقميوووووذ المتممالوووووا الأووووون طا )التووووو  
 االالتينديا( ف  اخت نر االست  نء المؤتل. 

اختنر ال نحوث اوودين" مدرسوا ال نسوم  ون الحسون)الميهمن السوقم(اال تداهيا التن توا     
لممديريووا التنمووا لمتر يووا فوو  محنفظووا  تووداد ال وورخ الثنلثاقم طري ووا ال ووماهيا تووم اختيوونر 

أر ووووووووول  وووووووووتب   وووووووووت تين مووووووووون  وووووووووتب الووووووووووف الخووووووووونمس اال توووووووووداه  مووووووووون أوووووووووول
م متت الينووووووووووا المتممالووووووووووا الأوووووووووون طاق لتمثل)ج(المتممالووووووووووا التتري يووووووووووا م ووووووووووت ا )أ(

ل وووول متممالووووا ق وووومف   ينهموووون إحووووونهيًن فوووو   اً ( تمميووووذ61 مااوووول ) اً ( تمميووووذ30ال حووووث)
متتيووورات ه )التحوووويل السووون   فووو  الرينأوووينتق اخت نرالمترفاالسووون  اقالتمر الزمنووو  

  .تتميم  لممالدين(لمتقميذ محسم ن  نأل هرقالمستمى ال
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ال نحث المندة التمميا الت  ستدرس لتقميوذ المتمومالتين ماود أومت الفوومل حدد       
                  توووووووووونمالثقثووووووووووا األملووووووووووج موووووووووون  توووووووووونب الرينأووووووووووينت لموووووووووووف الخوووووووووونمس اال تووووووووووداه  ل

   مدرس المتممالتين  نفسم خقل مدة التتر ا. ق (0:11-0:10) 
( ف وورة موون نوومع االختيوونر موون متتوودد متح وو  :1أ ووتمل المووج)أالوود ال نحووث اخت وونرا"    

مووون )حسووونب الوووزمن المسوووتتر  لإتن وووا متأ ووود مووون مأووومح الف ووورات محسووونب متنمووول 
 التمييز مالوتم ا مالسهملا مالث نت لقخت نر ممن فتنليا ال داهل ( .

مفوووووو  نهنيوووووووا التتر وووووووا تووووووم تط يووووووو  االخت ووووووونر لمتموووووومالت   ال حووووووووث ) التتري يوووووووا     
 طا( فوو  ماوووت ماحووود م توود موورمر أر تووا ال وور يمموون اوونم ال نحووث  إالووندة تط يوو  مالأوون

م نسووتتمنل االخت وونر التوونه   قاالخت وونر مذلوو  لمتتوورف المووج موودى اسووت  نء المتممموونت
( 0:3:لتينتووين مسووت متين تمووول إلووج متوومد فوور  ذي داللووا إحووونهيا النوود مسووتمى )

 لمومحا تقميذ المتممالا التتري يا.
                                                                                                                          .(0:10الدراسا   تض التموينت مالم ترحنت)التيزان قمختمت 

 :(0210الفرطوسً)دراست -4  

 ميوووا التر يووا ا ووون ر وودق م ووونن الهوودف منهووون  -تريووت الدراسوووا فوو  تنمتوووا  تووداد أ      
ا تسنب المفنهيم التترافيوا متنميوا ) أثر التدريس  نلمدخل المنظمم  ف  التترف المج

ملتح يو  ذلو  مأول  قمهنرات التف ير المنظمم  النود طوقب الووف األمل المتمسوط(
 ال نحث الفرأيتين الوفريتين اآلتيتين0

اليمتوود فوور  ذم داللووا إحووونهيا فوو  ا تسوونب المفوونهيم التترافيووا  ووين متمسووط درتوونت  -7
لتترافيوا التنموا  نلمودخل المنظومم  طقب المتممالوا التتري يوا الوذين يدرسومن موندة ا

ممتمسووط درتوونت طووقب المتممالووا الأووون طا الووذين يدرسوومن المووندة نفسووهن  نلطري وووا 
 االالتينديا.
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ال يمتد فر  ذم داللا إحونهيا ف  تنميا مهونرات التف يور المنظومم   وين متمسوط -00
نلمووودخل درتووونت طوووقب المتممالوووا التتري يوووا الوووذين يدرسووومن موووندة التترافيوووا التنموووا  

المنظوومم  ممتمسووط درتوونت طووقب المتممالووا الأوون طا الووذين يدرسوومن المووندة نفسووهن 
  نلطري ا االالتينديا.

 تووداد مموون  ووين  /األملووجلتر يووا الرووونفا ختوونر ال نحووث اووودين" المديريووا التنمووا إ     
طري ووووووا نلم تيوووووورت اووووووودين" متمسطا)آ وووووومر لم نين(قمدارسووووووهن المتمسووووووطا النهنريووووووا اخ

تم اختينر  وت تين مون  وتب الووف األمل المتمسوط مون أوول سوت  وتب ت ماهيا ال
 لتمثل)ج(المتممالا التتري يا م ت ا )أ(المتممالا الأن طا.

متوم إتوراء  نً ( طنل 61ق أمت  ل متممالا منهمن)نً ( طنل 30 متت الينا ال حث )    
التموور الت وونفؤ  ووين المتموومالتين إحووونهيًن فوو  متتيوورات هوو  )اخت وونر المترفووا السوون  اق 

الزمنوو ق مسووتمى الذ نءقالتحووويل الدراسوو  لممالوودين قدرتوونت التترافيووا لمتوونم السوون   
 ماخت نر التف ير المنظمم  ال  م (.

طوقب متمومالت  ال حوث الفوومل األر توا األملوج مون  تونب  نفسوم   ّرس ال نحثد   
  لدراسوو م ووندئ التترافيووا التنمووا الم وورر تدريسووم لطم ووا الوووف األمل المتمسووط لمتوونم ا

 ق( 0:11-:0:1)
لتينتووووين مسووووت متين  التموووود ال نحووووث المسوووونهل اإلحووووونهيا اآلتيووووا0 االخت وووونر التوووونه إ   

ممتندلا السهملا/الووتم ا قمتنمول اومة التمييزقمتندلوا فتنليوا ال وداهل الخنطهاقمتندلوا 
متندلوا إلفون  رمن ونخ  قخت ونر ا تسونب المفونهيم التترافيواإتتمنن لمترفا متنمول ث ونت 

لمترفوووا دالالت الفووورم   وووين ) وووني( ممر ووول فوووا ث ووونت اخت ووونر التف ووور المنظووومم  لمتر 
 متممالت  ال حث الند الت نفؤ ف  متتيري التحويل الدراس  لممالدين.
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االخت نرين المج طقب المتممالتينق ثوم ووحح  نهنيا التتر ا ط   ال نحث ف م      
متمووول إلووج تفووم  المتممالووا التتري يووا التوو  درسووت مووندة التترافيووا التنمووا اإلتن نتق

 نلمدخل المنظمم  ف  ا تسنب المفونهيم التترافيوا متنميوا مهونرات التف يور المنظومم  
 المج المتممالا الأن طا الت  درست المندة نفسهن  نلطري ا االالتينديا. 

                                                     موينت مالم ترحنت. مف  أمء نتنهب ال حث تمول ال نحث إلج الدد من الت 
  ( 0:10)الفرطمس ق                                                           

                   
 جنبٍتأدراساث   -

  (Roxanne 1999 &Harvey)دراست هاريف وروكسان -1 

                 فووووووو  اامووووووويم ننفووووووونتماالمري يوووووووا المتحووووووودة الماليووووووونت أتريوووووووت هوووووووذي الدراسوووووووا فووووووو      
موف دمر المودخل المنظومم  فو  توداليم الم وندرة المنظمميوا الريفيوا التو  هدفت إلج 
قم الوتتمم ال يهو  الموتتمممتونيير تأسويس الوتتمم المتمر وز حومل  الج تحديود  ننت تهدف

 الت نملمتين.م  ف  التممم مالرينأينت

( مدرسوووووووا ا تداهيوووووووا مثننمياقاسوووووووتتمل ال نحثووووووونن 116الدراسوووووووا مووووووون)  ت منوووووووت الينوووووووا 
قمتمووومت الدراسووا الووج ارتفوونع نسوو ا لتحووويميا ل يوونس المترفووا مالتحويلاالخت وونرات ا

  *(Harvey&Roxanne :1999 , 72 ) الند الطم ا. التحويل مالمترفا التمميا

 

 .1::0:00ق01المملدق *  
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 (  Jardim, 2005جاردٌم )-0
الدراسوا فو  ال رتتونل هودفت إلوج تحديود فنالميوا المودخل المنظومم  فو  هذي تريت أ      

تودريس ال يميوونء مون خووقل مراالونة التسمسوول التونريخ  لممفوونهيم ال يمينهيوا مذلوو   تنظوويم 
الم وووندئ مالنظريووونت مالمفووونهيم ت وووين التقاووونت المتداخموووا  وووين المفووونهيم فووو  منظممووونت 

خوموووًن أن منوونهب ال يميوونء فوو  ال رتتوونل تتوورض فوو  قالتنريخ ال يمينهيوواق متطمرهوون 
محتماهن تفنالقت مم ندئ تتمد ف  تنريخهن إلج ال رن الثنمن ال ر مالتنسل ال ور دمن 

سووتخدام الموودخل المنظوومم  نم ق لتوونريخ  الووذي ي ووهدي الووورنن الحوونل ر طهوون  وونلتطمر ا
دالوون ال نحووث إلووج تنظوويم المفوونهيم الهنمووا فوو  منظمموونت تظهوور التقاوونت  ينهوون لت وو يل 

  .( :Jardim, 2005 99)فهم المي  لدى المتتمم

 جوانب االفادة من الدراساث السابقتًا/ لثثا 

يم مالمنهتيوووووا التووووو  ات تهووووون ال ووووونحثمن ماختيووووونر التينوووووا مالتوووووواالطوووووقع الموووووج  -1
 التتري   المننسب.

  

 الموندر ذات التقاا  ممأمع الدراسا الحنل .االطقع المج  -0

  
 .اختينر المسنهل االحونهيا المننس ا -6

 

راسوونت السوون  ا  موووفهن مؤ وورًا لمدراسووا الحنليووا ماالفووندة منهوون لت وود داسووتتمنل ال -1
 ممازنا  ينهن م ين من تمومت اليم الدراسنت السن  ا. 
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 ينهج انبحجأوالً/
 ختيػػػمن جػػػبحث من اػػػو جػػػف منخطػػػثمال ممثنػػػو مذ  اػػػو  ف جػػػم يت ػػػث  ػػػ  إ يعػػػ      

 فحػػػث منطنيػػػؽ منػػػ ذ يت عػػػ  (6002009)منعسػػػمؼ منخطػػػثن جػػػف خطػػػثمال تػػػات  ت عػػػم  نحم
 (8002004ن ثصثؿ منو   ف  منجبشث . ) عجس  من ماو

                                                                                                                  
كثبػػ  يػػت  ـ نعتج تػػ  من ما ػػ  فػػ   ا حم مثمف منجػػبحث منتيني ػػ  ي عبػػو  ػػمنتط يؽ نػػ م   

منع ػـث منتن ثيػ  ثمنبيسػي   جبم ث من او منع جػ  منجسػتعج   فػ ثط يع  من او فحث أا  
ثتاقيػػػؽ منتكػػػمفل نجعمنيػػػ  منجتنيػػػنمال نكثبػػػ    يتػػػا ن  ػػػم نم  منشخصػػػي  ثت بػػػو  ن قتػػػ 

منبتػػػػػػػماث ع ػػػػػػػو من يمبػػػػػػػمال منتػػػػػػػ  تػػػػػػػـ منتثصػػػػػػػؿ إنيحػػػػػػػم جػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ منتين ػػػػػػػ  ثمنقيػػػػػػػمس                     
تبظيجػػػم  ييجػػػا من يمبػػػمال  طنيقػػػ  ( فحػػػث يت ػػػجف 00002001 008)صػػػ آ ثوخػػػنثف 

تػػل ن فػػ   ؿ أفتسػػجب  ياػػص منين ػػيمال ثمنػػتاكـ  منعثمجػػؿ منجخت يػػ  منتػػ  جػػف منجاتجػػ
                                                                                                                           (9902000)منسجمؾ .س مب ثمنبتماثمم نج اث   ن ثصثؿ منو منع قمال  يفمنظم نن م

   
 انتصًيى انتجزيبي: حانيًا/

إفَّ منتصػػجيـ منج اػػـ ي ػػجف ن  ماػػو   ميػػ  ييػػػ ن فػػ   نمسػػ  منجشػػك   ثجػػم يتنتػػػب     
سػػحؿ ع يحػػم جػػف مناصػػثؿ ع ػػو  يمبػػمال  قيقػػ  ن تاقػػؽ جػػف منين ػػيمال منجطنثاػػ  كجم ي  

حثجخطط ث نبػمجث عجػؿ فثتا يػؿ منبتػماث منثسماؿ مإلاصماي  منجبمس    ختيمنإ ن  ماو
طػػػػػ   منظػػػػػم نن منج نثسػػػػػ  ن ظػػػػػنثؼ ثمنعثمجػػػػػؿ منجاي م  نكيييػػػػػ  تبييػػػػػ  منتين ػػػػػ  ثتخطيطػػػػػ

   (84102001) ع   منناجف ثزبكب  م.ثج اظتح
    
ثي عّ  منتصجيـ منتيني ّ  أثنو منخطػثمال منتػ  يبيػ  م من ماػو ثمنػ ذ  ػ ثن  يسػتطيا     
ث نػػػؾ   ػػ ط منعثمجػػػؿ ثمنجػػػل نمال ممخػػػن  عػػػ م منعمجػػػؿ  ق ػػؿ جػػػف قصػػػثن منتصػػػجيـمف ي  

منتػػ  تاػػ و بتييػػ  مسػػتعجمؿ  منتيني ػػ  ثأف يكػػثف  قيقػػم  فػػ  تسػػييؿ منجتنيػػنمال ثم  ػػمن
 (20402002) ثي نذ منجتنين منتيني  .
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                  جػػػػػػػف من اػػػػػػػثو منتيني يػػػػػػػ  فقػػػػػػػ  مختػػػػػػػمنال من ما ػػػػػػػ  ث جػػػػػػم مف من اػػػػػػػو مناػػػػػػػمن  يعػػػػػػػ       
من عػ ذ  منتاصػي   خت ػمنمإلث مال  ط منيزاػ  منتصمجيـ منتيني ي   مال من ػجف  ثما م  

                  تػػػػػػػػػػـ مختيػػػػػػػػػػمن  ػػػػػػػػػػ م  إ ( 9)شػػػػػػػػػػكؿنجيجػػػػػػػػػػثعتيف جتكػػػػػػػػػػمفاتيف كجػػػػػػػػػػم جث ػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػ  من
ط يعػ   جف منتصجيـ مف منظػثم ن منتػ  تعمنيحػم من اػثو منتن ثيػ  ثمنبيسػي   مال منبثع 

منجتنيػػنمال ججػػم  ن ػػ ط إ  تتعقػػ  ثتتػػ مخؿيصػػعب فيحػػم منثصػػثؿ إنػػو  نيػػ  كمفيػػ  جػػف م
تخػػػػػػػ ال جػػػػػػػف إيػػػػػػػنم مال ن ػػػػػػػتاكـ فػػػػػػػ   ػػػػػػػ   أ  ييعػػػػػػػؿ عج يػػػػػػػ   ػػػػػػػ طحم يزايػػػػػػػ  جحجػػػػػػػم 

                               (021 2008  غبيـمف ث ػػػ)ع ي.منجتنينمال
 أ من من او  منجتنين منتم ا منجتنين منجستقؿ منجيجثع 
 المدخل المنظومي التجريبية

تحصيمي اختبار  لـــــــــالتحصي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          الضابطة بعدي

 (9شكؿ )
 منتصجيـ منتيني   منجعتج  ف  من او

: نخًا/حا
ُ
  جمتًع انبحج وعينته

              يعػػػ  تا يػػػ  جيتجػػػا من اػػػو جػػػف منجحػػػمـ مننايسػػػ  فػػػ  منتين ػػػ   0جمتًعععع انبحعععج -1
ياجػػػؿ  منتػػػ  جشػػػك   من اػػػو ن م شػػػيم   م فػػػنم  أث ثيقصػػػ   ػػػ 0 منجيجثعػػػمال منك يػػػ  جػػػف

                                                                     (                                                                                                                            6102001 .)من طش ثأ ث زيب  ػػػث  ا ػػػعجـ ع يحم بتمامن ماو مف ي  
 ن  بػمال من مبثيػ ث منجتثسػط  اػ   منجػ منس إ ثنجم كمف من اػو مناػمن  يتط ػب تا يػ    

جػػػػف   يػػػػمنو  جثيػػػػب منكتػػػػمب منصػػػػم ن جامفظػػػػ  زمنال من ما ػػػػ  منج ينيػػػػ  منعمجػػػػ  نتن يػػػػ 
ن تعنؼ ع ػو  (0ج اؽ)منمن نمسمال منع يم  -يمجع   يمنو ك ي  منتن ي  ن ع ـث م بسمبي  

ق ػػػػم   عقث ػػػػ   ػػػػجف منت  تقػػػػا ث ن  بػػػػمال منتم عػػػػ  نحػػػػم  منجتثسػػػػط  ثمن مبثيػػػػ  منجػػػػ منس 
 (2فكمبال منج منس ع و جم ج يف ف  مني ثؿ ) منجنكز

فتكػػػػثف جيتجػػػػا من اػػػػو مناػػػػمن  جػػػػف طمن ػػػػمال منصػػػػؼ ممثؿ منجتثسػػػػط فػػػػ  منجػػػػ منس 
( 0611من ػمن  عػ   ف ) ق ػم   عقث ػ  منجنكػز فػ  جامفظػ   يػمنومنجتثسط  ثمن مبثي  

  .ـ2000 -2002من نمس ن عمـ نيخ منا منمال منق يج  اطمن   من ت  ي نسف جم ن ت
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 (2جدول ) 

 *في قضاء بعقوبة المركز( مجتمع البحث ها)وعدد طالباتالثانوية لمبنات و  المتوسطةأسماء المدارس        

 درسةاسم الم ت
                    

 درسةاسم الم ت عدد الطالبات
                        

 عدد الطالبات

 60 جتثسط  م ز  من 11 00  مبثي  منينمق  1
 002 جتثسط  مـ س ج  11 009  مبثي  منع بمبي  2
 088 جتثسط  منعمجني  12 000  مبثي  منجلجب  3
 10 مـ من بيف جتثسط  13 18  مبثي  يجمب  4
 220 جتثسط  منجنينن 14 020  مبثي  عماش  5
 000 جتثسط  من نن 15 090  مبثي  م جمؿ 6
 020 جتثسط  منيثم ن 16 002 ث ب مبثي  وجب   بال  7
 004 جتثسط  منجسنن 17 000  مبثي  فمطج  8
 90 جتثسط  منص يق  18 40  مبثي منعنثن منث قو 9

 0611 المجموع
 
 ختيػػػمن منعيبػػػ  منصػػػايا  جػػػف ايػػػو منبػػػثع ثمنايػػػـ ثطنيقػػػ  إ مفعينعععت انبحعععج:  -2

        ػػػػػث منجيتػػػػػمآ منسػػػػػ يـ نثصػػػػػثؿ من ماػػػػػو منػػػػػو منبتػػػػػماث منتػػػػػ  يجكػػػػػف تعجيجحػػػػػم م ختيػػػػػمن 
           ختيػػػػػػػػػمن إ( ثينيػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػ ب 00002000ع ػػػػػػػػػو منجيتجػػػػػػػػػا منج اثو )منبيػػػػػػػػػمنثوخنثف 

                 جعظػػػػـ منظػػػػثم ن منتن ثيػػػػ  تتكػػػػثف جػػػػف عػػػػ   ك يػػػػنأف منػػػػو  مسمسػػػػي منعيبػػػػ   من نيػػػػ  م
                    بيػػػػػػػػػنم  ثتاػػػػػػػػػالإتػػػػػػػػػ نيس أث جقم  ػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ جبحػػػػػػػػػم ع ػػػػػػػػػو فيسػػػػػػػػػتايؿ جػػػػػػػػػف منجيػػػػػػػػػن مال 
ختصػػمنم  إمن ماػػو عيبػػ  جج  ػػ  نجيتجػػا  ا ػػ   ختيػػمنإنػػ نؾ   ػػ  جػػف  شػػنثط ج ػػ ثط 
             يشػػػػجؿ  بجػػػػث   يز  جػػػػف منجيتجػػػػا أذ ثيجكػػػػف تعنيػػػػؼ منعيبػػػػ   ابحػػػػم0  ن ثقػػػػال ثمنيحػػػػ 

                   منجعبػػػػػػ   من اػػػػػػو  ايػػػػػػو تاجػػػػػػؿيػػػػػػز م  أث يمب ػػػػػػم  جػػػػػػف ثاػػػػػػ مال منجيتجػػػػػػا م صػػػػػػ   
 ينبػػػػ  من ماػػػػو عػػػػف  نمسػػػػ  يجيػػػػا ثاػػػػ مال جيػػػػن مال منجيتجػػػػا ججػػػػم منجشػػػػتنك  صػػػػيمت 

            0ن م تبقسـ عيب  من او منامن  منو م ت   (09102004)منك يس  ثن يا 
 ______________________________ 

 ألنها ربما ال تحقق التكافؤ في البحث الحالي. أستبعدت الباحثة ثانوية الحرية لممتميزات*

  



   02                           البحث  جراءاتإ....  .......................................................ل الثالثالفص

 

 

 

 مبثي  يجمب  ن  بمال جػف  منطنيق  منعشثماي  من سيط  ختمنال من ما   إ عينت ادلدارس: .أ
 ( نتكثف عيب  ن ا حم.2ي ثؿ )من يف منج منس منج كثنن ف  

 
     عػػػ  مف اػػػ  ال من ما ػػػ  منج نسػػػ  منتػػػ  سػػػتط ؽ فيحػػػم منتين ػػػ  عينعععت انبانبعععاث:.ب

م ت ػػـ شػػع تيف ن صػػؼ ممثؿ فثيػػ ال مبحػػ ) مبثيػػ  يجمبػػ  ن  بػػمال( زمنال ت ػػؾ منج نسػػ  
يػنم  تين ػ  إجا من ما   ف    منن منج نس  مننغ   ف  منتعمثفإب( ثأ  ال  أ  )منجتثسط

منجػػػم ن من نمسػػػي  منتػػػ  جػػػم ن منتػػػانيخ   نسػػػ  جػػػا ج  تا يػػػ   ثنجتط  ػػػمال من اػػػو تػػػـ م ا ح
 منتين  )منيصؿ من نمس  من مب (. نس خ ؿ ج ن سثؼ ت  

 

 من مبثيػػ  منجختػػمنن  جثيػػب كتػػمب تسػػحيؿ منجحجػػ     ػػؿ من ػػ    منتين ػػ  زمنال من ما ػػ ق    
 ث طنيقػػػػ  منسػػػػاب منعشػػػػثما  (2)منج اؽ ف منج ينيػػػػ  منعمجػػػػ  نتن يػػػػ   يػػػػمنوػجػػػػ منصػػػػم ن
ختيػػنال منشػػع  )ب( نتج ػػؿ منجيجثعػػ  منتيني يػػ  منتػػ  سػػثؼ تتعػػنض طمن متحػػم أ   من سػػيط

منا ػػػمنمال نيخ اتػػػمنػػػو منجتنيػػػن منجسػػػتقؿ ث ث)منجػػػ خؿ منجبظثج (عبػػػ  ت نيسػػػحف جػػػم ن 
  متحػػػم  نس طمن متحػػػم منجػػػم ن منجيجثعػػػ  من ػػػم ط  منتػػػ  سػػػت   منق يجػػػ  ثج  ال منشػػػع  )أ(

            .منجستقؿ جف  ثف أذ تعنيض ن جتنين منطنيق  م عتيم ي  
سػت عم  إ ثتـ ( طمن   ف  كػؿ شػع  01من    ثمقا)( ط18منشع تيف) كمف ع   طمن مال  

(  طمن ػػػ  ثماػػػ ن نكػػػؿ شػػػع   ث نػػػؾ ننػػػنض 2منطمن ػػػمال مننمسػػػ مال ن عػػػمـ منسػػػم ؽ عػػػ  )
 بػم  أ نس فػ  جت كحف جعنف  سم ق  ف  منجث ػثعمال منتػ  سػت  إ جمف منتكمفل  س ب 

منتين   ث ػػػ   منخ ػػػنن قػػػ  تػػػل ن فػػػ   قػػػ  بتييػػػ  من اػػػو. فاصػػػ اال عيبػػػ  من اػػػو ت ػػػـ 
( ع جم  أف من ما   مست ع ال منطػمن تيف مننمسػ تيف 0ي ثؿ )من( طمن   كجم ج يف ف  12)

 .منصؼ ايمظم  ع و منبظمـ منج نس  جف منبتيي  فقط ثأ قتحف ف   مخؿ
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  (0ي ثؿ )                                    

 ستبعاد وبعدهعدد طالبات مجموعتي البحث قبل اإل

                       
 المجموعة

               
 الشعبة

                     
                    عدد الطالبات 
 قبل االستبعاد

                       
عدد الطالبات    

 الراسبات

                  
عدد الطالبات 
 بعداالستبعاد

 36 1 37 ب التجريبية
 36 1 37 أ الضابطة

 72 2 74 المجموع

 :تكافؤ جمًىعتي انبحجرابعًا/
أيػػػػػنال من ما ػػػػػ  تكػػػػػمفلم   ػػػػػيف  نسػػػػػ جتحم م   ث ػػػػػجمب ق ػػػػػؿ منشػػػػػنثع   تط يػػػػػؽ منتين     

   ييػػػ  منتين ػػػ  فػػػ   عػػػض منجتنيػػػنمال منتػػػ  قػػػ  تػػػل ن فػػػ  بت م  اصػػػمايإجيجػػػثعت  من اػػػو 
 0ث    منجتنينمال   

 من كم . جستث  خت منإ -0
ن صػػػؼ ممثؿ منجتثسػػػط ن عػػػمـ   بصػػػؼ منسػػػب  فػػػ  مجتاػػػمف نيخا نيػػػمال جػػػم ن منتػػػ -2

     (ـ2000 -2002من نمس ) 
  منشحثن(. م  )جاسث  ن طمن مال منعجن منزجب  -0
 نآل م .منتاصيؿ من نمس   -8
 منتاصيؿ من نمس  نألجحمال. -0

 

سػػػي ال جػػػف  م ثؿ عػػػ م منجتنيػػػن معػػػ   منجتنيػػػنمال من ما ػػػ  ع ػػػو  يمبػػػمال اصػػػ الث     
  ثفيجػػػم يػػػات  تث ػػػيب نعج يػػػمال منتكػػػمفل مإلاصػػػما  فػػػ  منج نسػػػ  ثمن طمقػػػ  منج نسػػػي 

 0منجتنينمال  يف جيجثعت  من او
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 0انذكاءيستىي ختبار إ -1
سػتعج ال من ما ػػ  إننػنض منتاقػؽ جػف تكػػمفل جيجػثعت  من اػو فػ  جتنيػػن منػ كم       
              ( منجقػػػػػػػػػبف ع ػػػػػػػػػو من ياػػػػػػػػػ  منعنمقيػػػػػػػػػػ  Ravenف)ڤخت ػػػػػػػػػمن منجصػػػػػػػػػيثفمال منجتتم عػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػنمإ

            مبػػػػػػػػػ  يتصػػػػػػػػػؼ   نيػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػف منصػػػػػػػػػ ؽ ثمن  ػػػػػػػػػمال (  9000640)منػػػػػػػػػ  مغ ثوخػػػػػػػػػنثف 
                     مخت من غيػػػػػػػػن ننػػػػػػػػثذ ثيجكػػػػػػػػف تط يقػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػيف  عػػػػػػػػض من نمسػػػػػػػػمال منجا يػػػػػػػػ  ث ث  كجػػػػػػػػم
                     ( Ravenف)ڤ  ثيػػػػػػػن  نمنعق ػػػػػػػ ك يػػػػػػػنن ثيقػػػػػػػيس قم  يػػػػػػػ  منيػػػػػػػن  ثبشػػػػػػػمط  م  أعػػػػػػػ م  ع ػػػػػػػو

                      ن و مبحػػػػػػػم مخت ػػػػػػمن ن ج اظػػػػػػ  ثمنتيكيػػػػػػػيب نػػػػػػ  أف يبظػػػػػػػن إنيحػػػػػػم ع ػػػػػػ  إف جصػػػػػػيثفمت 
                  ثيػػػات  منتتػػػم ا فػػػ  تنتيػػػب نن تيكي جعيبػػػم   ال خطػػػم  جػػػف منجشػػػك  تج ػػػؿ كػػػؿ جيجثعػػػ  إ 

   .منجشك ال
 ( فقػػػػػػنن مخت منيػػػػػػ  جقسػػػػػػج  ع ػػػػػػو خجػػػػػػس جيجثعػػػػػػمال90يتكػػػػػػثف م خت ػػػػػػمن جػػػػػػف )    

منصػػػعث   ثتتكػػػثف  فقػػػنن جت نيػػػ  فػػػ  (02كػػػؿ جيجثعػػػ  تاتػػػثذ ع ػػػو ))أ ب      ػػػػ( 
ػ ؼ يػز  جبػ  ثع ػو منجسػتييب أف منيػز  منػ ذ يكجػؿ منشػكؿ  ياػ    منيقنن جف شكؿ ا 

( أشػكمؿ 4ث) جػف فقػنمال منجيجػثعتيف)أ ب( ( مشكمؿ جت ثع  نكؿ فقػنن9 يف )ممص   
 (864 866 20000) أ ث اجم    . ػ(نكؿ فقنن جف فقنمال منجيجثعمال )    

                                           

                منتين ػػػػػ  فػػػػػػ  يػػػػػػـثع ػػػػػػو جيجػػػػػثعت  من اػػػػػػو ق ػػػػػؿ من ػػػػػػ    تػػػػػـ تط يػػػػػػؽ م خت ػػػػػمن       
إ  أعطػػػال من ما ػػػ  نكػػػؿ طمن ػػػ  بسػػػخ  جػػػف م خت ػػػمن جػػػا  01/2/2000منجثمفػػػؽم اػػػ  

تػػـ   جيتػػمآ منا ػػثؿ منصػػايا  ع ػػو ثنقػػ  نايم ػػ  ث عػػ  تصػػايب مإليم ػػمال  مإلعتجػػم 
فثيػ ال  (0إينم  منجثمزب   يف جتثسط من نيمال منت  اص ال ع يحم منطمن مال منج اػؽ)

 ػمبانمؼ ث ( 00‚211)من ما   أف جتثسط  نيمال طمن مال منجيجثع  منتيني يػ  قػ    ػ  
( 00‚024)  ث  ػػ  جتثسػػط  نيػػمال طمن ػػمال منجيجثعػػ  من ػػم ط  (00‚210) جعيػػمنذ

 نعيبتػػػػػػيف جسػػػػػػتق تيف ثعبػػػػػػ  مسػػػػػػتعجمؿ م خت ػػػػػػمن منتػػػػػػما  (6‚229)باػػػػػػنمؼ جعيػػػػػػمنذ مث 
إ   (0‚00)  نػػ  إاصػػماي  عبػػ  جسػػتث    نػػ    ذ فػػنؽ ظحػػن عػػ ـ ثيػػث جتسػػمثيتيف 

  ػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػف منقيجػػػػػػػػ  منتمايصػػػػػػػػنن أث ػػػػػػػػ   (0‚009كمبػػػػػػػػال منقيجػػػػػػػػ  منتمايػػػػػػػػ  منجاسػػػػػػػػث  )
منػػ كم   جسػػتث  ( ث ػػ م يػػ ؿ ع ػػو تكػػمفل جيجػػثعت  من اػػو فػػ  جتنيػػن0‚66مني ثنيػػ )
 .( يث ب  نؾ8ثمني ثؿ)
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 ( 0جدول )                                       

 يث ب منجتثسط مناسم   ثم بانمؼ منجعيمنذ ثمنقيج  منتماي )منجاسث   ثمني ثني  (
 (Ravenف)ڤننممن كم   جستث جيجثعت  من او ف  مخت من ن نيمال 

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  التائيةالقيمة 
 الداللة
,,,5 

 الجدولية  المحسوبة

  00‚210  00‚211  09 التجريبية
10 

0,009     
 0,66 

غير 
دالة 

 6‚229  00‚024  09 الضابطة إحصائياً 

 

ريخ يف ايتحاٌ نصف انسنت نهصف االول أدرجاث انتحصيم يف يادة انت -2
 :و 3201- 2201 ادلتىسط نهعاو اندراسي

عبػػػػػػػ  اسػػػػػػػمب منجتثسػػػػػػػط مناسػػػػػػػم   نػػػػػػػ نيمال مجتاػػػػػػػمف بصػػػػػػػؼ منسػػػػػػػب  ن صػػػػػػػؼ     
   ػػػػػػػػػػػ  منجتثسػػػػػػػػػػػط مناسػػػػػػػػػػػم   نػػػػػػػػػػػ نيمال منجيجثعػػػػػػػػػػػ  (8منج اػػػػػػػػػػػؽ)  م ثؿ منجتثسػػػػػػػػػػػط

 ث  ػػػػػػػػػ  منجتثسػػػػػػػػػػط مناسػػػػػػػػػػم   (06,988بانمؼ جعيػػػػػػػػػػمنذ)مث ػػػػػػػػػػ (90,20منتيني يػػػػػػػػػ  )
ثعبػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتعجمؿ  (06,621بانمؼ جعيػػػػػػػػمنذ)ث ػػػػػػػػم (90,00ن جيجثعػػػػػػػػ  من ػػػػػػػػم ط  )

نجعنفػػػػػ    نػػػػػ  منيػػػػػنؽ  ػػػػػيف ،(T-Test)جتسػػػػػمثيتيف نعيبتػػػػػيف جسػػػػػتق تيف منتػػػػػما م خت ػػػػػمن 
عػػػػػػػ ـ ثيػػػػػػػث  فػػػػػػنؽ  ذ   نػػػػػػػ  إاصػػػػػػػماي  عبػػػػػػػ  جسػػػػػػػتث  نيخ ظحن ا نيػػػػػػمال جػػػػػػػم ن منتػػػػػػػ

أصػػػػػػنن جػػػػػػف منقيجػػػػػػ   (0,090  كمبػػػػػػال منقيجػػػػػػ  منتمايػػػػػػ  منجاسػػػػػػث  )إ( 0,00)    نػػػػػػ 
جتكمفاتػػػػػػػمف  ث ػػػػػػػ   منبتييػػػػػػػ  تلكػػػػػػػ  مف جيجػػػػػػػثعت  من اػػػػػػػو (0,66منتمايػػػػػػػ  مني ثنيػػػػػػػ )

 ( يث ب  نؾ.0ي ثؿ)منث  ف    م منجتنين
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 ( 4جدول )

)منجاسػػػػػػػث   ثمني ثنيػػػػػػػ  (  يث ػػػػػػػب منجتثسػػػػػػػط مناسػػػػػػػم   ثم باػػػػػػػنمؼ منجعيػػػػػػػمنذ ثمنقيجػػػػػػػ  منتمايػػػػػػػ 
مجتاػػػػػػػمف بصػػػػػػػؼ منسػػػػػػػب  ن صػػػػػػػؼ م ثؿ  نػػػػػػػ نيمال تاصػػػػػػػيؿ طمن ػػػػػػػمال جيجػػػػػػػثعتّ  من اػػػػػػػو فػػػػػػػ 

 ـ2000- 2002ن عمـ من نمس  منجتثسط
 

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الداللة
,,,5 

 الجدولية  المحسوبة

  06,988             90,20 09 التجريبية
10 

  
0,090 

 0,66  
غير 
دالة 

 06,621  90,00   09 الضابطة إحصائياً 

 
    :بانشهىرحمسىبًا نهبانباث  انعًز انزيني -3

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال من ما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن طمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمال جيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػثعت  من اػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ننميػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          
( 099,000(  ف  ػػػػ  جتثسػػػػط أعجػػػػمن منجيجثعػػػػ  منتيني يػػػػ  )0ج اػػػػؽ)من06/2/2000

ثجتثسػػػػػػػػػػط أعجػػػػػػػػػمن منجيجثعػػػػػػػػػػ  من ػػػػػػػػػػم ط   (00,020ث ػػػػػػػػػػمبانمؼ جعيػػػػػػػػػمنذ) م  شػػػػػػػػػحن 
نعيبتػػيف ث مسػػتعجمؿ م خت ػػمن منتػػما   (00,028ثمباػػنمؼ جعيػػمنذ) ( شػػحنم  099,000)

نجعنفػػػػ    نػػػػ  منيػػػػنؽ  ػػػػيف منجيجػػػػثعتيف ظحػػػػن مبػػػػ    يثيػػػػ  فػػػػنؽ  ث   نػػػػ   جسػػػػتق تيف
  (0,091) إ  كمبػػػال منقيجػػػ  منتمايػػػ  منجاسػػػث   ( 0,00اصػػػماي  عبػػػ  جسػػػتث    نػػػ ) إ

( ث ػ م يػ ؿ 10( ث  ني  اني  )0,66صنن جف منقيج  منتماي  مني ثني  من منن  )أث   
 .( يث ب  نؾ9ي ثؿ )مناتمف ف  منعجن منزجب  ث ع و مف جيجثعت  من او جتكمف
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 ( 4جدول )

)منجاسث   ثمني ثني  ( معجمن  يث ب منجتثسط مناسم   ثم بانمؼ منجعيمنذ ثمنقيج  منتماي 
 طمن مال جيجثعتّ  من او جاسث م   منشحثن

 

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  التائيةالقيمة 
 الداللة
,,,5 

 الجدولية  المحسوبة

  00,020              099,000  09 التجريبية
10 

   
0,091  0,66  

غير 
دالة 

 00,028   099,000   09 الضابطة إحصائياً 

 
 :انتحصيم اندراسي نآلباء  -4
 فػػػػػػ   ػػػػػػ م( أف جيجػػػػػػثعت  من اػػػػػػو جتكمفاتػػػػػػمف إاصػػػػػػمايم  1يت ػػػػػػب جػػػػػػف منيػػػػػػ ثؿ )  

(  2,082) منجاسػث  2)كػم(مف قيجػ   2)كػم( إ  أظحنال من يمبمال  مستعجمؿ جن ا نمنجتني
( ث  نيػػػ   0,00( عبػػػ  جسػػػتث    نػػػ  ) 1,42) أصػػػنن جػػػف منقيجػػػ  مني ثنيػػػ  من مننػػػ 

 .(0اني  )

 (4جدول )
      والجدولية ()المحسوبة 2)كا(يوضح تكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث وقيمة 

حجم  المجموعة
 العينة

 *ابتدائية
 ومتوسطة

 دبلوم اعدادية

 *وبكالوريوس
درجة  عليا

 الحرية
 

مستوى  2قيمة كاي 
الداللة
4,44  
 

 الجدولية  المحسوبة 

غير دالة  2,,4     2,082 9 0 44 3 49           94 منتيني ي 
 ا  يحصائإ

 4 40 4 3 94 الضابطة

 
______________________________ 

كون التكرار أيضًا تم دمج الخميتين )ابتدائية(و )متوسطة( في خمية واحدة ودمج الخميتين )دبموم(و )بكالوريوس( في خمية واحدة *

 (.5المتوقع اقل من )
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    :انتحصيم اندراسي نؤليهاث -5

 مسػػػتعجمؿ جن ػػػا كػػػمذ جػػػف تكػػػمفل جيجػػػثعت  من اػػػو فػػػ   ػػػ م منجتنيػػػن من ما ػػػ  تاققػػال 
 2صػنن جػف قيجػ  )كػم(أ (0,864منجاسػث   ثمن مننػ  ) 2 ثقػ  ت ػيف مف قيجػ  )كػم(2)كػم(

  نػػػػ م فػػػػمف (8ث نيػػػػ  انيػػػػ  ) (0,00(عبػػػػ  جسػػػػتث    نػػػػ  )6,86مني ثنيػػػػ  ثمن مننػػػػ  )
( يث ػػػب 4)  جتنيػػػن منتاصػػػيؿ من نمسػػػ  ن جحمال ثمنيػػػ ثؿفػػػ مفمنجيجػػػثعتيف جتكمفاتػػػ

 . نؾ
 ( ,جدول )

   )المحسوبة والجدولية (2)كا(يوضح تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالبات مجموعتي البحث وقيمة 

      
 منجيجثع 

              
ايـ 
 منعيب 

                
 م ت ماي 

 

                    
 جتثسط 

             
  مع م ي
 

    
    ثـ

                  
   كمنثنيثس

 *ع يمث 

             

 ني  
 مناني 

                             
 2)كا(قيمة 

مستوى 
الداللة
,,,5  
 

               
  ةالمحسوب

           
  الجدولية

           3,03 ,4,03 0 , 4 44 4 4 94 منتيني ي 

غير دالة 
 إحصائياً 

 44 4 4 4 4 94 الضابطة

 
   ادلتغرياث اندخيهت)غري انتجزيبيت(:ضبط / خايساً 

 عػف منجتنيػن منجسػػتقؿ  بػمؾ عػ ن جتنيػنمال يجكػػف أف تػل ن فػ  منجتنيػن منتػػم ا ف ػ       
يػػؿ م نتقػػم   من اػػو منع جػػ  فػػ   ػػ ط منجتنيػػنمال  صػػثنن صػػايا  يػػتـ تا يػػ  أثجػػف 

فػ  ايػـ عيبػ  من اػو  ت ؾ منجتنينمال ن ثصثؿ إنو بتيي  صمنا  نػـ تتػا ن  ػاذ جػل ن
أـ  م  يكػػػػػػػمف منجتنيػػػػػػػن سػػػػػػػ  أجػػػػػػػف بمايػػػػػػػ  ثجعنفػػػػػػػ  منجتنيػػػػػػػنمال منتػػػػػػػ  تصػػػػػػػما حم سػػػػػػػثم  

ثسػػتامثؿ من ما ػػ   بػػم  ػػ ط منجتنيػػنمال منتػػ  تػػل ن   (00002002)جايثب  م  يػػإييم 
ينم مال من او منتيني   ثجػف  ػـ ع ػو بتييتػ  نتيػم ذ أث تق يػؿ قػ ن مإلجكػمف جػف إف  

تنيػن منتػ  قػ  تاػ و أ بػم  منتين ػ  ن تاكػ  جػف أف أذ خي ػ  و من ع   جف منجتنينمال من 
 وخن. م  يكثف س    منجتنين منجستقؿ ثنيس جتنين  سثؼ يا و ف  منجتنين منتم ا

 :ثفيجم يات  عنض نح   منجتنينمال ثكييي    طحم

_________________________________ 
 (5كون التكرار المتوقع اقل من )  ( في خمية واحدةعميا(و )بكالوريوستم دمج الخميتين ) *
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تعػ  طنيقػ  مختيػمن منعيبػ  جػف ممجػثن ممسمسػي  منتػ   0انفزوق يف اختيار انعينت-1
ختيػػػمن مث نػػػؾ   ن ػػػ م منجتنيػػػ تػػل ن فػػػ  سػػػين منتين ػػػ   فقػػػ  امثنػػػال من ما ػػ  تيػػػم ذ أ ػػػن

يػػػنم  منتكػػػمفل مإلاصػػػما   ػػػيف طمن ػػػمال جيجػػػثعت  من اػػػو منتيني يػػػ   منعيبػػػ  عشػػػثمايم   ثم 
يجكف أف يكثف نتػ مخ حم جػا منجتنيػن  جتنينمال منت  تق ـ  كن م خجس   ثمن م ط  ف  

        .منجستقؿ أ ن ف  منجتنين منتم ا
        بػػػػ  من منتيني ػػػػ  مم ػػػػن منبػػػػميـ عػػػػف تػػػػنؾإلثيقصػػػػ   م االنععععدحار انتجزيبععععي:-2

                     بقطػػػػػػػػػػمعحـ أ بػػػػػػػػػػم  منتين ػػػػػػػػػػ  ججػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػل ن فػػػػػػػػػػ  منبتػػػػػػػػػػماث إ عػػػػػػػػػػض أفػػػػػػػػػػنم  منعيبػػػػػػػػػػ  أث 
( ثنػػػػػـ تتعػػػػػنض طمن ػػػػػمال من اػػػػػو مناػػػػػمن  نحػػػػػ   0816 2001 بػػػػػ )ع ػػػػػ  منػػػػػناجف ثزبك

 تػمفست بم  ام ال مننيمب منين ي  ث ػ  امنػ  ط يعيػ  تعن ػال نحػم منجيجثعممنام ال  
   .م   بسب  اي   ي 

ثيقصػ   حػم منتنيػنمال منيسػيثنثيي  منتػ  تاػ و      انعًهياث ادلتعهقعت باننجعج: -3
ججػػم  يسػػجب  تين ػػ   ايػػو تػػل ن ع ػػو بتػػماث من اػػومنػػ ذ يخ ػػا ن  جػػتع ـ فػػ   بيػػ  من

جػػ ن منتين ػػ  جثاػػ ن  ثمف (82802000)ج اػػـ  نعػػزث بتػػماث من اػػو منػػو منتين ػػ  فقػػط
ثأبتحال ف  يػـث من   ػم  06/2/2000مفؽ   أال يـث من   م  منجث  نجيجثعت  من او إ 

 ثمف اػػ ثو  فػػمف  ػػ م منجتنيػػن نػػـ يكػػف نػػ  أ ػػن فػػ  بتػػماث منتين ػػ 2000 /1/0منجثمفػػؽ
 منجيجثعتيف منتيني ي  ثمن م ط .  أذ بجث تتسمث  في  طمن مال

 نػـ تتعػنض منتين ػ  فػ  من اػو مناػمن    ظزوف انتجزبت واحلىادث ادلصعاببت: -4
أث اػػػػػػػػػػػػػم و  ظػػػػػػػػػػػػػنؼ طػػػػػػػػػػػػمن  )م  ػػػػػػػػػػػػػطنم مال ثمناػػػػػػػػػػػػػنثب(ثمناجػػػػػػػػػػػػ    منػػػػػػػػػػػػػو أذ 

ط يع )ممعمصين منيي مبمال منز زؿ من نمكيف( يعنقؿ سين م ثيل ن فػ  منجتنيػن منتػم ا 
  يمبب أ ن منجتنين منجستقؿ ن م أجكف تيم ذ أ ن   م منجتنين نع ـ ثقثع  أص  . 

أ من جثاػػ ن  سػػيطنال من ما ػػ  ع ػػو أ ػػن  ػػ م منجتنيػػن إ  مسػػتعج ال    أداة انقيععاس: -5
                 جتج  ػػػػػ   م خت ػػػػػمن منتاصػػػػػي   من عػػػػػ ذ نقيػػػػػمس تاصػػػػػيؿ طمن ػػػػػمال جيجػػػػػثعت  من اػػػػػو 

 .نيخ منا منمال منق يج ا)منتيني ي  ثمن م ط ( ف  جم ن ت
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   اإلجزاءاث انتجزيبيت وتتًخم بع:  سادسًا/     
  :انتجزبت سزيت -1
جػػا إ منن منج نسػػ  ثيجيػػا منج نسػػمال  انصػػال من ما ػػ  ع ػػو سػػني  منتين ػػ   مإلتيػػمؽ  

   نسػػػع ػػػو عػػػ ـ إخ ػػػمن منطمن ػػػمال  ط يعػػػ  منتين ػػػ  ثتـ تعنيػػػؼ من ما ػػػ  ع ػػػو مبحػػػم ج  
سػػػػ ج  ع ػػػػو   نججػػػػم يػػػػل   تعػػػػمج حف جػػػػا منتين ػػػػ ي يػػػػ ن ك   يتنيػػػػن جػػػػف بشػػػػمطحف أث 

 منتين   ث ق  بتمايحم. 
 ) انقائى بانتجزبت -2

 
 :(سادلدر

               نسػػػال من ما ػػػ   بيسػػػحم جيجػػػثعت  من اػػػو نت ػػػي  ع ػػػو بتييػػػ  منتين ػػػ  أقصػػػو        
نكػؿ جيجثعػػ  ييعػؿ جػف منصػػعب   نسػ ج   تخصػيص فم  اػ  جػف منجث ػثعي  ثمنّ قػػ 

جػػف منجػػم ن  سػػتيف ن منج     ثقػػ  تعػػز  إنػػو تجكػػف إاػػ  منبتييػػ  إنػػو منجتنيػػن منجسػػتقؿ  ن 
 أث غين  نؾ. خن  أث إنو صيمتحم منشخصي مم   أك نجف

  :دراسيتادلادة ان -3
                   عتجػػػػػ ال من ما ػػػػػػ  كتػػػػػػمب تػػػػػػانيخ منا ػػػػػػمنمال منق يجػػػػػػ  منجقػػػػػػنن ت نيسػػػػػػ  جػػػػػػف ق ػػػػػػؿإ   

ـ ثكمبػػػال منجػػػم ن 2000-2002ثزمنن منتن يػػػ  ن صػػػؼ ممثؿ منجتثسػػػط ن عػػػمـ من نمسػػػ  
 من نمسي  منجا  ن ن تين   جثا ن نجيجثعت  من او )منتيني ي  ثمن م ط (. 

    :اسيتاندراحلصص  -4     
جػػػػػف خػػػػػ ؿ منتثزيػػػػػا منجتسػػػػػمثذ ن اصػػػػػص  ػػػػػيف   ػػػػػ طال من ما ػػػػػ   ػػػػػ م منجتنيػػػػػن    

جػػا جػػ ينن منج نسػػ  ثج نسػػ  منجػػم ن فػػ  تبظػػيـ منيػػ ثؿ   عػػ  م تيػػمؽجيجػػثعت  من اػػو 
 ممسػػػػػػػ ثع  ن اصػػػػػػػص  ثمقػػػػػػػا اصػػػػػػػتيف أسػػػػػػػػ ثعيم  نكػػػػػػػؿ جيجثعػػػػػػػ  جػػػػػػػف جيجػػػػػػػػثعت 

               فػػػػػػ  منيػػػػػػـث بيسػػػػػػ مف  نس منجيجثعتػػػػػػع و مف ت ػػػػػػمن او)اسػػػػػػب جػػػػػػبحث ثزمنن منتن يػػػػػػ ( 
 يث ب  نؾ. (6ثمني ثؿ) نيخ ف  يثج  من   م  ثمنخجيسافتـ ت  يال جم ن منت
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 (3جدول )                                    

 توزيع حصص مادة التأريخ للصف األول المتوسط لمجموعتي البحث

                         
 منيـث

                          
 منجيجثع 

                                   
 مناص 

                                   
 منثقال

                     
 من   م 

 00.20منو  6.80  من من   منتيني ي 

 00.00منو 00.00 مننم ع  من م ط 

                      
 منخجيس

 25.,1الى ,9.4 من من   من م ط 

 00.00منو 00.00 مننم ع  منتيني ي 

 

  انىسائم انتعهيًيت: -5
 جقػػ من جػػم تق جػػ  جػػف ثسػػماؿ تع يجيػػ  ت سػػمع  ع ػػو  قػػمس يػػث ن منجػػم ن منتع يجيػػ  عػػم نت    

(        080 2000منػػتع ـ ثفمع يت  ث جقػػ من جمتسػػجب ن جػػتع ـ  مسػػتعجمؿ  ػػ   منثسػػماؿ) ب ش 
نػػػػػػػػػ نؾ كمبػػػػػػػػػال منثسػػػػػػػػػماؿ منتع يجيػػػػػػػػػ  ن جيجػػػػػػػػػثعتيف منتيني يػػػػػػػػػ  ثمن ػػػػػػػػػم ط  جتشػػػػػػػػػم ح  

  منيخي .ممق ـ منخمص   حم ثمنخنماط ثمنجصثنمال منت ستعجمؿم  ج ؿ منس ثنمال ث 

  
  :بنايت ادلدرست-6
                  ن ػػػػػػجمف تط يػػػػػػؽ منتين ػػػػػػ  فػػػػػػ  صػػػػػػيثؼ جتيػػػػػػمثنن ثجتشػػػػػػم ح  جػػػػػػف ايػػػػػػو منجسػػػػػػما    

 ػػػم فػػػ  ل ينمإثايجحػػػم تػػػـ منتحثيػػػ   ثمإلبػػػمنن  ثعػػػ   منجقمعػػػ   بثعحم ثعػػػ   منشػػػ م يؾ  ث 
 ج نس  ثما ن.

 

 يدة انتجزبت:-7

 ػػػػ أال يػػػػـث من   ػػػػم   إ  نجيجػػػػثعت  من اػػػػو  جثاػػػػ ن ثجتسػػػػمثي  كمبػػػػال جػػػػ ن منتين ػػػػ   
   .1/0/2000منجثمفؽ  ثمبتحال ف  يـث من   م 06/2/2000منجثمفؽ
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 يتبهباث انبحج:سابعًا/

 :شج ال جتط  مال من او منامن  جميات  

 حتديد ادلادة انعهًيت)احملتىي(:-4

خػػػػ ؿ اػػػػ  ال من ما ػػػػ  منجػػػػم ن منع جيػػػػ  منتػػػػ  سػػػػتقـث  ت نيسػػػػحم نجيجػػػػثعت  من اػػػػو       
شػػػج ال منيصػػػثؿ من   ػػػ     إ  2000 -2002منيصػػػؿ من نمسػػػ  من ػػػمب  ن عػػػمـ من نمسػػػ 

( 8ن صػؼ ممثؿ منجتثسػط منط عػ  ) انيخممخينن جف منكتمب منج نس  منجقنن نجم ن منت
 ـ ث  20020نعمـ

 منيصؿ مننم ا0ا منن     منبيؿ.
 منيصؿ منخمجس0ا منمال ش   منيزينن منعن ي  منق يج .

 نق يج  ثمنجيمثنن ن     منعن ي منسم س0منا منمال ممنيصؿ 
 الهداف انسهىكيت:اصياغت  -2   

             ابحم0ع ػػػػػمنمال تصػػػػػؼ أبجػػػػػمط منسػػػػػ ثؾ منبػػػػػثع  منػػػػػ ذ  سػػػػػ ثكي عػػػػػنؼ م  ػػػػػ مؼ منت        
بجػػمط منتع ػػيـ ثطنماقػػ  منجخت يػػ  أيتثقػػا منجػػ نس ا ث ػػ  فػػ  سػػ ثؾ منجػػتع ـ جػػف خػػ ؿ 

 (1002009 18منس ثؾ ثقيمس .)س ج 0  ايو يجكف ج اظ    م
 م جيتحم فػػ  أجػػن جحػػـ فػػ  عج يػػ  منتػػ نيسثمف عج يػػ  صػػيمغ  م  ػػ مؼ منسػػ ثكي    

                    ث نػػػػػػػػػؾ  نجػػػػػػػػػ نس ثمنجػػػػػػػػتع ـ  منتن يػػػػػػػػػ  منجنتػػػػػػػػ نمنجبم ث ثتزثيػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػف م ينتطػػػػػػػػث 
      ك ػػػػػػػػن جعنفػػػػػػػ  منجػػػػػػػػ نس م م  منجتع جػػػػػػػيف ثمبيػػػػػػػػمز ـ مم ػػػػػػػ مؼ منجط ث ػػػػػػػػ   يمع يػػػػػػػ  أ

بسػػيمج  جػػا إثجعنفػػ  جػػ    م   ثكيػػؼ ييكػػن  مبيػػثتنػػ ذ منجػػتع ـ  يػػمب يف كيػػؼ يعجػػؿ أث   
                                      .(60 062 2001)ع   منناجف ثمنصمف  منجاتث 

جاتث  منجػم ن ع و (   فم  س ثكيم  معتجم م  009ع و جم تق ـ صمغال من ما    ) ث بم    
ت نيسحم خ ؿ ج ن منتين   جثزع  ع و منجسػتثيمال من   ػ  ممثنػو جػف منجيػمؿ منجقنن 

ثعن ػػػتحم ع و عػػػ    منجعنفػػػ  ثمنيحـ ثمنتط يؽ()،((Bloomمنجعنفػػػ  فػػػ  تصػػػبيؼ   ػػػـث
نجعنفػػ  ونماحػػـ ثج اظػػمتحـ فػػ  سػػ ج  صػػيمغ  مم ػػ مؼ  (6ج اػػؽ)من ختصػػيفمنج  جػػف 

ثفػػ   ػػث  ت ػػؾ م نم  ثمنج اظػػمال  منسػػ ثكي  ثجػػ   تنطيتحػػم جاتػػث  منجػػم ن من نمسػػي 
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 ع و من عض جبحم تعػ يؿ منجسػتث  منػ ذ تقيسػ  عي ال صيمغ   عض مم  مؼ ثين أ  
%( 000 ث بم م  ع و  نؾ نـ يتـ اػ ؼ أذ  ػ ؼ م  اصػ ال ع ػو جثمفقػ )(9منج اؽ)

( 90(  ػػػ فم  نجسػػػتث  منجعنفػػػ   ث)90(  ػػػ فم  سػػػ ثكيم   ثمقػػػا )009ف قػػػ  منعػػػ   بيسػػػ  )
 ( يث ب  نؾ. 00نجستث  منتط يؽ ثمني ثؿ) م  (   ف00ث) منيحـ   فم  نجستث 

 
 (00) ي ثؿ

ن يصثؿ من       منجعنفي  من    منجستثيمال جف جستث  نكؿ منس ثكي  ع   مم  مؼ يث ب
 جف منكتمب منجقننممخينن 

 الثالثة الفصول ت

 ألهداف المجال المعرفً األولى ةالمستوٌات الثالث
 Bloom حسب تصنٌف

رفة
لمع

ا
 

فهم
ال

يق 
تطب

ال
موع 

مج
ال

 

 53 ,1 21 22 الرابع  .1

 63 14 19 ,3 الخامس  .2

 ,4 7 ,2 13 السادس  .3

 156 31 ,6 65 المجموع

 اعداد اخلبط انتدريسيت:-3

جػػػ نس جحجػػػم ثياتػػػم  منيػػػ  من فػػػ  منعج يػػػ  منتع يجيػػػ  م   ػػػنثنيم  يعػػػ  منتخطػػػيط أجػػػن          
تاقيػػؽ فػػ  يسػػمع    عػػ  منجنشػػ  ثمنجثيػػ  نعجػػؿ منجػػ نسي   إ  كمبػػال خ نتػػ  فػػ  منتػػ نيس

 جعنفػػػػ  ط يعػػػػ  منجتع جػػػػيف ثم جكمبػػػػمال ثمنثسػػػػماؿ منجتماػػػػ منتػػػػ نيس منييػػػػ  فػػػػ   ػػػػث  
   مبػػػػ  يتسػػػػـ  منجنثبػػػػ  نتكػػػػثف منخطػػػػط قم  ػػػػ  ن تعػػػػ يؿ ثمنتنييػػػػنإ(0002006)منطبػػػػمثذ 

 (6002006نيسال يمج ن يتـ تط يقحم  شكؿ انف  )س ج  ثوخنثف ث 
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  ثنكػػػثف منخطػػػط منت نيسػػػي   ػػػ  منتا ػػػين منػػػ  ب  ثمنكتػػػم   منػػػ ذ ي ػػػع  منجػػػ نس    
ق ػػػؿ منػػػ نس  جػػػ ن كمفيػػػ  نتاقيػػػؽ مم ػػػ مؼ منتع يجيػػػ  منجنيثن ثمبحػػػم تسػػػحـ فػػػ  جعنفتػػػ  
   نجيػػػػن مال منجقػػػػنن من نمسػػػػ  ثتجييػػػػز يثمبػػػػب منقػػػػثن ثمن ػػػػعؼ فيحػػػػم  ثتقػػػػ يـ منجقتناػػػػمال 

             جسػػػمع ن منجػػػ نس ف ػػػ   عػػػفنا حػػػم ثمختيػػػمن منطنماػػػؽ ثم سػػػمنيب ثمنثسػػػماؿ منجبمس   
نػػػ م   (4002000 42)منخزمع ػػػ  ثوخػػػنثف تع يجيػػػ    قػػػ  ثتجكفحػػػ  منجثمقػػػؼ منجثميفػػ  

ت نيسي  نجث ثعمال منتانيخ منت  ست نس ف  منتين   ف   ث   م  أع ال من ما   خطط
( خط  ثفػؽ )منجػ خؿ 04  ثمقا )من نمسي  منجاتث  منتع يج  ثمم  مؼ منس ثكي  ن جم ن

م يػػػػ ( عتيمنطنيقػػػػ  )م خطػػػػ  ثفػػػػؽ  (04منجبظػػػثج ( نطمن ػػػػمال منجيجثعػػػػ  منتيني يػػػػ  ث)
              بجػػػػػػػث ييف جػػػػػػػف  ػػػػػػػ   منخطػػػػػػػط ع ػػػػػػػو إتـ عػػػػػػػنض ث نطمن ػػػػػػػمال منجيجثعػػػػػػػ  من ػػػػػػػم ط  

سػػػتط ع ونماحػػػـ ثجقتناػػػمتحـ ننػػػنض تاسػػػيف (  6ج اػػػؽ)من صػػػيفتخمنج   جيجثعػػػ  جػػػف
ينيػػػال منتعػػػ ي ال اتػػػو أصػػػ اال منيػػػ  أ   ثمصػػػيمغ  ت ػػػؾ منخطط ثفػػػ   ػػػث  جػػػم أشػػػمن 

 .(1ج اؽ)منيم زن ن تبيي  
 

 :تببيك انتجزبت حاينًا/ 
               يس ن  تػػػػ 06/2/2000منجثمفػػػؽ يػػػـث من   ػػػم   تط يػػػؽ منتين ػػػ فػػػ   مشػػػنال من ما ػػػ     

               نكػػػػػؿ جيجثعػػػػػ  أسػػػػػ ثعيم  اصػػػػػتيف طمن ػػػػػمال جيجػػػػػثعت  من او)منتيني يػػػػػ  ثمن ػػػػػم ط ( 
  منتين ػػػ ثمسػػػتجنال  منتػػػ نيس طػػػثمؿ جػػػ ن   ع ػػػو ثفػػػؽ منخطػػػط منت نيسػػػي  منتػػػ  أعػػػ تحم

  تط يؽ م خت من منتاصي  .1/0/2000منجثمفؽبحيال يـث من   م  منت  أ  
 

 أداة انبحج)األختبار انتحصيهي(: تاسعًا/

                خت ػػػػػمن منتاصػػػػػي    ابػػػػػ  مم من منتػػػػػ  تصػػػػػجـ نتا يػػػػػ  جسػػػػػتث  تاصػػػػػيؿ  يعػػػػػنؼ م      
                     نف  ػـ ث جعػػػػػػػػػػػػػػمنجػػػػػػػػػػػػتع ـ جػػػػػػػػػػػػف منجع ثجػػػػػػػػػػػػمال أث منجحػػػػػػػػػػػػمنمال ثيكػػػػػػػػػػػػثف منت مطػػػػػػػػػػػػ   منتع ي

م ن ػػػػػػػػػتث  منجػػػػػػػػ ؿ جاػػػػػػػػػػ  تجػػػػػػػػػف م سا ػػػػػػػ  جػػػػػػػػػعيبعػػػػػف   ػػػػػػػ ؿ م يم ػػػػػػػػف خػػػػػػػج  ػػػػػػػػػػبتماي
                                                                                                       (  02202000ينن ػػػػػمنذ أ ث شعػػػػ)غ ي .ػػػػمن نمس
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طمن ػػمال خت ػػمن تاصػػي   نقيػػمس تاصػػيؿ مثنجػػم كػػمف من اػػو مناػػمن  يتط ػػب معػػ م     
           جيجػػػػػػػػػثعت  من اػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػ  مبتحػػػػػػػػػم  منتين ػػػػػػػػػ  نجعنفػػػػػػػػػ  فمع يػػػػػػػػػ  منجتنيػػػػػػػػػن منجسػػػػػػػػػتقؿ

  طمن مال منجيجثع  منتيني يػ  )منج خؿ منجبظثج ( ف  منجتنين منتم ا )منتاصيؿ(  ن  
                ن جث ػػػػػػػػثعمال  م  تاصػػػػػػػػي ي م   منطنيقػػػػػػػػ  ممعتيم يػػػػػػػػ   أعػػػػػػػػ ال من ما ػػػػػػػػ  مخت ػػػػػػػػمن جقمنبػػػػػػػػ  

سػػػتحم فػػػ  جػػػ ن منتين ػػػ  جنمعيػػػ  فيػػػ  منصػػػ ؽ ثمن  ػػػمال ثمنشػػػجثؿ ثمنجث ػػػثعي    منتػػػ   نِّ
               0جت ع  م ت 

 عداد اخلارطت األختباريت )جدول ادلىاصفاث(:إ -1
                    جػػػػػػف منجتط  ػػػػػػمال ممسمسػػػػػػي  فػػػػػػ  منخمنطػػػػػػ  ممخت منيػػػػػػ  )يػػػػػػ ثؿ منجثمصػػػػػػيمال( تعػػػػػػ      

ع و مم ػػػػػ مؼ مبحػػػػػم ت ػػػػػجف تثزيػػػػػا فقػػػػػنمال ممخت ػػػػػمن معػػػػػ م  ممخت ػػػػػمنمال منتاصػػػػػي ي  
 منسػػػػػػػ ثكي  ثجيػػػػػػػن مال منجاتػػػػػػػث   ايػػػػػػػو تعطػػػػػػػ  نكػػػػػػػؿ جبحػػػػػػػم ممثزمف منتػػػػػػػ  تسػػػػػػػتاقحم

"ع ػػػػمنن عػػػػف جخطػػػػط تيصػػػػي   يػػػػ    مف منخمنطػػػػ  ممخت من إ    (0602000)منبمشػػػػؼ 
                ي ػػػػيف فيػػػػ  جاتػػػػث  منجػػػػػم ن من نمسػػػػي   شػػػػكؿ عبػػػػمثيف جػػػػػا تا يػػػػ  منػػػػثزف منبسػػػػ   نكػػػػػؿ 

 (08002001جث ثع ثبس   ممسا   منجخصص  نكؿ يز  جبحم")منك يس  
تسػػجال  شػػجثؿ جث ػػثعمال من اػػو مناػػمن  ثمم ػػ مؼ إعػػ م  خمنطػػ  مخت منيػػ  إنػػ م تػػـ 

)ممثنػػػػػػو منسػػػػػػ ثكي   منجسػػػػػػتثيمال من   ػػػػػػ                   (Bloomن جيػػػػػػمؿ منجعنفػػػػػػ  نتصػػػػػػبيؼ   ػػػػػػـث
(  ثقػػ  تط ػػب  نػػؾ  مييػػم  مم جيػػ  منبسػػ ي  00يػػ ثؿ)من ث  )منجعنفػػ  منيحـ  منتط يؽ(

نكػػؿ فصػػؿ عػػف طنيػػؽ  ن يصػػثؿ  ثمم جيػػ  منبسػػ ي  ن جسػػتثيمال من   ػػ  ثعػػ   م سػػا  
 مستعجمؿ منقثمبيف م تي 0

 منثما أ  مؼ منيصؿ ع                                         
    000× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   = منيصثؿ جاتث  مم جي  منبس ي  ن -0

 أل  مؼع   منك   نمن                    

 منثما مم  مؼ منس ثكي  ن جستث  ع                                    
    000× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   = ستثيمال مم  مؼ جمم جي  منبس ي  ن -2

 منس ثكي  أل  مؼع   منك   نمن                    

 فقنن. 80 تا ي  منع    منك   ن يقنمال = -0
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 .فصؿم  جي  منبس ي  نكؿ × = منع   منك   ن يقنمال فصؿع   منيقنمال نكؿ  -8

 .فصؿ م  جي  منبس ي  نكؿ× يصؿ= ع   فقنمال منفصؿع   فقنمال كؿ   ؼ ف  كؿ  -0
 (090 098 20000 منع س )                                                    

 (00 ) ي ثؿ
 ختبار التحصيميلفقرات اال األختبارية( جدول المواصفات)الخارطة

              
 ت

                         
 الفصول

                  
عدد 
 األهداف

 األهمية النسبية
 فصللكل 

األهمية النسبيةألهداف المجال المعرفي حسب 
 Bloomالمستويات الثالثة األولى لتصنيف 

                      
مجموع 
الفقرات 

 ختباريةاال
 معرفة

42% 
 فهم
38% 

 تطبيق
2,% 

 الفصل الرابع 1
 

53 34% 6 5 3 14 

2 
 

 16 3 6 7 %41 63 الفصل الخامس

3 
 

 11 2 4 4 %26 41 الفصل السادس

 المجموع
 

156 111% 17 15 8 41 

 : ختبارصياغت فقزاث اال-2

ختيمن  م بثععتج ال من ما   م خت من منجث ثع  إ م خت مني ف   ث  منخمنط       
جف جتع   ف  صيمغ  فقنمال مخت من منتاصيؿ مبحم تتصؼ   ني  عمني  جف منص ؽ 

يم   عبحم  ن ا  جف  متي  منجصاب ف  بتيي  منجتع جيف فم م  ثمن  مال ثمنشجثني  بظن 
( 6002000جحي مال  منأسا تحم)منجامسب  ث جا  ن   يخت ؼ ع يحم م بمف ثك نن ع   

فقنن شج ال جث ثعمال منيصثؿ من     ممخينن جف  (80)خت منثق      ع   فقنمال م 
ن تاقؽ جف ث  ث  مم  مؼ منس ثكي  منجع ن ن نؾكتمب تانيخ منا منمال منق يج  ف   

 -ص اي  فقنمت  مت عال من ما   منخطثمال م تي 0
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 ختبارصدق اال- أ
مبػػػػػ  يشػػػػػين منػػػػػو قػػػػػ نن  خت ػػػػػمنمنصػػػػػ ؽ صػػػػػي  أسمسػػػػػي  فيجػػػػػم يتع ػػػػػؽ  يػػػػػث ن م يعػػػػػ   
( أذ  جعبػػػػػػو 02102001 منتػػػػػػؿ ثوخػػػػػػنثف) أعػػػػػ  نقيمسػػػػػػ  جػػػػػػم قيػػػػػػمسع ػػػػػػو خت ػػػػػمن م 
 .عب جم   ي تع  عف منح ؼ من ذ ث ا جف أي   م  خت من صم قيكثف م أف 

                      (21202009ثوخنثف )مناج مب                                           
 

 الصدق الظاهري-  

              منو منجظحػػػػػػػػػػن منعػػػػػػػػػػمـ ن خت ػػػػػػػػػػمن جػػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػثع جين متػػػػػػػػػػ  ثكيييػػػػػػػػػػ ثيشػػػػػػػػػػين      
    ث  قتحػػػػم ثجػػػػ   ث ثاػػػػػػحم ثجث ػػػػػثعيتحم اتو أط ػػػػؽ  صػػػػيمغتحم ثتع يجػػػػمال م خت ػػػػمن

 خت من.كثب  ي ؿ ع و منشكؿ منعمـ ن ن)ص ؽ منسطب( ع ي  
 (20402000  جحي مالمنمنجامسب  ث )                                            

ج اؽ جختصػػػيف من  خت ػػػمن  عن ػػػ  ع ػػػو عػػػ   جػػػف ثقػػػ  تاقػػػؽ منصػػػ ؽ منظػػػم نذ ن    
إل  م  ونماحـ ثج اظمتحـ ف  ص اي  منيقنمال جف ع جحم ف  قيػمس جػم ث ػعال  (6)

ثفػػ   ػػث  جػػم أ ػػ ث  جػػف ج اظػػمال تػػـ تعػػ يؿ صػػيمغ   عػػض منيقػػنمال ث ػػ نؾ  نقيمسػػ 
 (  4( فقنن ج اؽ)80)فقنمال ممخت من قيال 

 صدق المحتوى-

نجػػػ   منت ػػػمط  و يعػػػ  جلشػػػنم  يػػػنصػػػ ؽ منجاتػػػث  أ جيػػػ  فػػػ  مخت ػػػمن منتاصػػػيؿ ا     
      ثيشػػػينمم ػػػ مؼ منتػػػ  يػػػنم  م خت ػػػمن  حم فقػػػنمال م خت ػػػمن  جاتػػػث  منجػػػم ن من نمسػػػي  ث 

خت ػمن مف منجقصػث   صػ ؽ منجاتػث   ػث منجػ   منػ ذ يج ػؿ فيػ  م  منػو (2000ج اـ)
 (21002000جف منجاتث  منجكثف جف منجثم يا ثمنعج يمال.)ج اـ  جا  م   بصم  
عػػػ م  إخت ػػػمن منتاصػػػي   عػػػف طنيػػػؽ ثقػػػ  تاققػػػال من ما ػػػ  جػػػف صػػػ ؽ جاتػػػث  م    

 ث منجاتث  من نمس .  مم  مؼ بمظنثمنت  ت   خت مني  منت  جن  كن م سم قم  منخمنط  م 
 
  ختبارصٌاغة تعلٌمات اال-ب 

 عػػ  مف مكج ػػال من ما ػػ  فقػػنمال م خت ػػمن منتاصػػي   ثتاكػػ ال جػػف صػػ ايت  ثصػػ ق     
 ثكييي  مميم   عب  ثشج ال م ت  0 خت منصمغال منتع يجمال منخمص   م 
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ثعػػػ   ت ػػػجبال  ػػػ   منتع يجػػػمال جع ثجػػػمال عمجػػػ  عػػػف منطمن ػػػمال   جاباااة تعلٌماااات اال-
 ثتثخ  من قػػػ  ثجنمعػػػمن عػػػ ـ تػػػنؾ أذ فقػػػنن  ػػػ ثف ثكيييػػػ  مميم ػػػ  عبػػػ  م خت من فقػػػنمال
 ميم  .

 مف( ث 00خت ػػػمن ج اػػػؽ)عػػػ م  جيتػػػمآ نتصػػػايب فقػػػنمال م إتػػػـ   .تعلٌماااات التصاااحٌ -
يم ػػػ  صػػػايا  إعطػػػم   نيػػػ  ثماػػػ ن نكػػػؿ إختيػػػمن جػػػف جتعػػػ   تـ خت ػػػمن جػػػف بػػػثع م م 
 خت ػػمنث ػػ نؾ تكػػثف من نيػػ  منك يػػ  ن  ،يم ػػ  خمطاػػ  أث جتنثكػػ إصػػينم  نكػػؿ  عطػػم إث

 جسمثي  نع   فقنمال ممخت من.   (  ني  ث 80-0جف)
 انتببيك األستبالعي نؤلختبار :-3

ممفػنم  ننػنض  ع  مع م  م خت من  صينت  ممثني  يػتـ تط يقػ  ع ػو جيجثعػ  جػف        
تسػػػػييؿ منج اظػػػػمال منجخت يػػػػ  عب  ثجعنفػػػػ  جػػػػ   صػػػػ ايت  نتعػػػػ يؿ جػػػػم ياتػػػػم  منػػػػو 

خت ػػػمن منتاصػػػي   ع ػػػو عيبػػػ  نػػػ م ط قػػػال من ما ػػػ  م  ( 1202004)منعزمثذ  منتعػػػ يؿ
طمن ػػػػ  جػػػػف طمن ػػػػمال منصػػػػؼ ممثؿ منجتثسػػػػط فػػػػ   *(000مسػػػػتط عي  تكثبػػػػال جػػػػف )

جتثسػػط  )أـ سػػ ج  ن  بػػمال( منتم عػػ  منػػو ق ػػم   عقث ػػ  منجنكػػز فػػ  يػػـث مماػػ  منجثمفػػؽ 
  ع  منتاكػ  جػف مبحػم   نمسػ  منجم نمنع جيػ  قيػ  تين ػ  من او ثقػ   ػ فال 24/8/2000

 جف خ ؿ  نؾ منو0
 خت من.تا ي  منزجف منجبمسب ن •
  من ثفؽ م ت 0ختتا يؿ فقنمال م •
 منيقنمال. ثسحثن  .جستث  صعث  0
 قثن تجييز منيقنمال. .2
 .فمع ي  من  ماؿ منخمطا .0
 . اسمب جعمجؿ من  مال.8

 ثفيجم يات  تيصيؿ  نؾ0
 

__________________________________ 

 ( لمنح احدى الطالبات إجازة مرضية. 111(،عند التطبيق االستطالعي لالختبار أصبح )112ان العدد الكمي لطالبات المدرسة )*
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 تحديد الزمن المناسب لألختبار:•
م خت ػػػػمن سػػػػي ال من ما ػػػػ  منثقػػػػال عػػػػف ايم ػػػػ  نمنيع ػػػػ  ثمنجبمسػػػػب  زجفإلاتسػػػػمب منػػػػ

  فثتقسػػيج  ع ػػو عػػ   طمن ػػمالمنك ػػ  ن  زجفث عػػ  م تػػـ يجػػا منػػطمن ػػ  منجسػػتننؽ نكػػؿ 
   ثمنجعم ن  م تي  تث ب  نؾ.

 

 4995       ........زمن الطالبة الثانية+زمن الطالبةاألولى                
 دقيقة 45= ـــــــــــــــــــــــــــــ  =ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن االختبار=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 111عدد الطالبات                                                            
 (  قيق .80  )خت من ا  ال من ما   زجف م 

 ختبارالاحصائي لفقرات الالتحميل ا•

عػػػػ  تصػػػػايب من ما ػػػػ   يم ػػػػمال طمن ػػػػمال منعيبػػػػ  م سػػػػتط عي  نت ػػػػال منػػػػ نيمال         
%(  21 بػػو)أ%( ث 21ع ػػو)أ بػػو  نيػػ  ثمختػػمنال جبحػػم أع ػػو  نيػػ  منػػو أتبمزنيػػم  جػػف 

نكثف     منبس   أف ؿ بس   ن جثمزبػ   ػيف جيجػثعتيف جت ػميبتيف جػف منجيجثعػ  منك يػ  
نقيػمس مفػ  صػيف تث ػ   منبسػ   يليػ  م جعظػـ منجخ منيقنمال إاصػمايم   ن نمس  خصماص
( 000 ث  جػػػم أف عػػػ   طمن ػػػمال منعيبػػػ  م سػػػتط عي  )(24002002ث منتقثيـ.)عػػػث ن 

             ( طمن ػػػػػ  00( طمن ػػػػػ  ث منجيجثعػػػػػ  منػػػػػ بيم )00طمن ػػػػػ  نػػػػػ م   نػػػػػال منجيجثعػػػػػ  منع يػػػػػم )
( 08-1( ث منجيجثعػػ  منػػ بيم  ػػيف )04-26)مثاػػال  نيػػمال منجيجثعػػ  منع يػػم  ػػيف تن ث 
(  ػػػـ يػػػن  تا يػػػؿ مإليم ػػػمال ن جيجػػػثعتيف منع يػػػم ث منػػػ بيم إاصػػػمايم  ع ػػػو 00ج اػػػؽ )من

 -ثفؽ منخطثمال م تي 0
 الفقرات: وسهولة مستوى صعوبة-1

 اب  بس   منجتع جيف من يف أيػم ثم عػف منيقػنن ميم ػ  خمطاػ  جستث  منصعث   عنؼ ي         
(  ثماتسػػػػػب جسػػػػػتث  منصػػػػػعث   09602001خت من)منك يسػػػػػ  جػػػػػف عيبػػػػػ  جػػػػػم فػػػػػ  م 

( ث ػػػػ  0,10 -0,21سػػػػتعجمؿ جعم نػػػػ  جعمجػػػػؿ منصػػػػعث   ثتنمثاػػػػال قيجتػػػػ  جػػػػم  ػػػػيف)م 
م م تنمثاػػػال فقنمتػػػ  فػػػ  بسػػػ   صػػػعث تحم  م  خت ػػػمن يعػػػ  ييػػػ  م  مف م  جعػػػمج ال ييػػػ ن 

( نػػ م فػػاف جعمجػػؿ فقػػنمال م خت ػػمن يجيعحػػم 4002004)منعػػزمثذ  (0,40 -0,20 ػػيف)
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تا يػػ  بسػػ   منجتع جػػيف منػػ يف    فيقصػػ   ػػ  جسػػتث  سػػحثن  منيقػػنمالمجػػم   ثجبمسػػ  جق ثنػػ  
ث عػػػ  مسػػػتعجمؿ  (9002000منػػػ نيج  ثمنجحػػػ مثذ ) ييي ػػػثف إيم ػػػ  صػػػايا  عػػػف منيقػػػنن

                                 ف جعمجػػؿ سػػحثن  منيقػػنمال تتػػنمثآ  ػػيف مجعم نػػ  اسػػمب جعمجػػؿ منسػػحثن  ثيػػ ال من ما ػػ  
 (02ج اؽ )كجم ج يف ف  من(0,10 -0,00) 
 
  :قوة تمييز الفقرات -2

ف منججتػػمزيف ثمنعػػم ييف يقصػػ   قػػثن منتجييػػز0 قػػ نن منيقػػنن ع ػػو منتجييػػز  ػػيف منجتع جػػي    
( ث عػػ  00002001 008ثوخػػنثف   ق )صػػ آ ثتا ي  جسػػتث  كػػؿ جػػبحـ ثمن ػػعيم  

إ   خت ػػػمن نحػػػم منقػػػ نن ع ػػػو منتجييػػػز   مت ػػػب مف فقػػػنمال ماسػػػمب قػػػثن تجييػػػز كػػػؿ فقػػػنن
خت ػمن  مف مإ  ث ػث جعمجػؿ تجييػز ييػ    (02ج اػؽ)من  (0,11-0,80تنمثاال جػم يف)

 (.4002004)منعزمثذ فاك ن  (0,06)يي م  م م كمبال منقثن منتجييزي  نيقنمت  يع  
 
   البدائل الخاطئة: عميةفا-3

ميم ػػػػ  تا يػػػػؿ ختيػػػػمن جػػػػف جتعػػػػ   ييػػػػب خت ػػػػمن جػػػػف بػػػػثع م عبػػػػ   بػػػػم  فقػػػػنمال م     
ن اكػـ ع ػو جػ    ع ػو كػؿ  ػ يؿ جػف  ػ ماؿ منيقػنن ن جيجثعتيف منع يػم ثمنػ بيم منجتع جيف
                ثيسػػػػػػػػػعو جصػػػػػػػػػجـ م خت ػػػػػػػػػمن منػػػػػػػػػو مناصػػػػػػػػػثؿ ع ػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػيـ سػػػػػػػػػمن   ن  ػػػػػػػػػ ماؿفمع يت 

منػ بيم أك ػن جػػف  عبػ جم يختػػمن  عػ   جػف منجيجثعػ     عخػمط  يكػثف فػمأذ مف من ػ يؿ من
( ث عػػ  مف أيػػنال من ما ػػ  منعج يػػمال م اصػػماي  29902000 منبيػػمن)منجيجثعػػ  منع يػػم
خت ػػػمن منتاصػػػي   ثيػػػ تحم  ػػػ ماؿ  مطاػػػ   منبسػػػ   نمن ػػػ ماؿ منخ فمع يػػػ من زجػػػ  نجعنفػػػ  

أك ػػػػن جػػػػف طمن ػػػػػمال  جػػػػف طمن ػػػػمال منجيجثعػػػػ  منػػػػ بيم م  ييػػػػ ن مبحػػػػم يػػػػ  ال منيحػػػػم عػػػػ  
 (.00ج اؽ )كجم ج يف ف  من منجيجثع  منع يم
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 ثبات األختبار:-4
 ابػػػػػ 0             إ  ي عػػػػػنؼ   من من اػػػػػوأمن  ػػػػػمال جػػػػػف منصػػػػػيمال منثميػػػػػب تثمفن ػػػػػم فػػػػػ   يعػػػػػ      

           منػػػػػػػػػػ ذ تقيسػػػػػػػػػػ  أ من منقيػػػػػػػػػػمسمنصػػػػػػػػػػي  أث منسػػػػػػػػػػ ثؾ  م تسػػػػػػػػػػمؽ فػػػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػػػمس نيػػػػػػػػػػ  
ع يػػػػػػػػػ ن جبحػػػػػػػػػم طنيقػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػم ن ؽ ماػػػػػػػػػثيجكػػػػػػػػػف قيمسػػػػػػػػػ   طن ( 022 2008حػػػػػػػػػمف  )منب 

 (20002001 ثطنيق  منصثن منجتكمفا  ثطنيق  منتيزا  منبصيي  )منك يس   م خت من
 

طنيقػػػ  منتيزاػػػ  مسػػػتعج ال من ما ػػػ   ثناسػػػمب جعمجػػػؿ   ػػػمال م خت ػػػمن منتاصػػػي       
ن يم ػػ  عبػػ  ثعبػػ  تصػػايا  تقسػػـ يعطػػو م خت ػػمن ك ػػ  منػػو منجتع جػػيف إ    منبصػػيي 

                 قسػػػػػـ ياتػػػػػثذ ع ػػػػػو منيقػػػػػنمال منين يػػػػػ  ن خت ػػػػػمن ثمنقسػػػػػـ م خػػػػػن فقنمتػػػػػ  منػػػػػو قسػػػػػجيف 
 .ياتثذ منيقنمال منزثيي  جب  فياصؿ منج نس ع و جيجثعتيف جف منبتماث

 (29002006)منجنن                                                          
ختيػػنال  ػػ   منطنيقػػ  ناسػػمب   ػػمال م خت ػػمن مبحػػم ت نػػ  أ ػػن منتنيػػنمال منتػػ  يجكػػف أ   

 أ ماػ  ع ػو جسػتث   أف تطنأ ع و امنػ  منجػتع ـ منع جيػ  ثمنبيسػي  ثمنصػاي   ججػم يػل ن
 (  29002000ن خت من)ج اـ 

خت ػػػػػمن م  نيقػػػػػ  معتجػػػػػ ال من ما ػػػػػ   نيػػػػػمال تط يػػػػػؽثناسػػػػػمب من  ػػػػػمال  حػػػػػ   منط      
ممثؿ قسػػػجال م خت ػػػمن منػػػو بصػػػييف إ   فػػػ  جتثسػػػط  أـ سػػػ ج  ن  بػػػمالممسػػػتط ع  

ثمن ػػػػمب  يت ػػػػجف منيقػػػػنمال منزثييػػػػ    جػػػػف ميم ػػػػمال منطمن ػػػػمالمنيقػػػػنمال منين يػػػػ   يت ػػػػجف
    قيجػػػػ  جعمجػػػػؿ ممنت ػػػػمط  نػػػػال  ( Bearson)   ينسػػػػثف منت ػػػػمط جعم نػػػػ جبحم ث اسػػػػتعجمؿ 

 ػػػػػػػػنمثف  -سػػػػػػػػ ينجمف( ث عػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػايا   جعم نػػػػػػػػ  0,690 ػػػػػػػػيف بصػػػػػػػػي  ممخت ػػػػػػػػمن )
(Spearman-Brown( مصػػػػ ب )0,640 )  ث ػػػػث جعمجػػػػؿ   ػػػػمال عػػػػمؿ جػػػػف ثيحػػػػ  بظػػػػن
 ن تط يؽ. مخت من يم ز   ختصيف ث  نؾ أص ب ممنج  
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  ختبار:الن اننهائي انتببيك-4
سػيين  نحػف  نم  ق ؿ مبتحػم  منتين ػ   اسػ ثع أخ ػنال من ما ػ  منطمن ػمال  ػاف  بػمؾ مخت ػم   

    ثق  مت عال ممت 0يم فإف  منجث ثعمال منت   نستحم 

 
 ختبار أ.تطبٌق اال

ّ ؽ  م خت من منتاصي   ع و طمن مال جيجثعت  من او)منتيني ي  ثمن م ط ( فػ  ط     
ننػنض قيػمس منتاصػيؿ  عػ   م  صػ ما6,80ـ منسػمع  1/0/2000يـث من   م  منجثمفؽ 

ثأسػػػػػب ال عج يػػػػػ  منجنمق ػػػػػ  إنػػػػػو  عػػػػػض جػػػػػف  مف  يػػػػػاال من ما ػػػػػ  منقمعػػػػػمال م جتامبيػػػػػ  
ج نسػػمال منج نسػػ  نيسػػحؿ ع ػػو من ما ػػ  مإلشػػنمؼ ع ػػو سػػين عج يػػ  تط يػػؽ م خت ػػمن 

 ع و منجيجثعتيف.
 

 ختبار تصحٌ  االب .

جيتمآ منتصايب  عجمؿستمخت من صااال من ما   أثنمؽ مميم     ع  تط يؽ م       
نكؿ ميم   خمطا  ثنـ تكف  ن ثصيكؿ ميم   صايا  اعطم   ني  ن (00ج اؽ)من

 ـ ث عال م يم مال ف  ي ثؿ تجحي م    بمؾ أذ فقنن جف فقنمال ممخت من جتنثك  
اصماي  ثصث   منو بتيي  من او فكمبال أع و  ني  تـ مناصثؿ ع يحم ن جعمني  م 

يث ب  (08ج اؽ)من ني   (00ي  تـ مناصثؿ ع يحم) ني  ثكمبال أثطا  ن  (80)
 . نؾ
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 انىسائم االبصائيت:/عاشزاً  

     جف منثسػماؿ م اصػماي  فػ  ميػنم مال من اػو ثتا يػؿ منبتييػ  م  ع  مستعج ال من ما     
 ث  0

 

  رادهمامستقلتٌن متساوٌتٌن فً عدد اف لعٌنتٌن االختبار التائً.1

  مسػػػػتعج ال من ما ػػػػ   ػػػػ   منثسػػػػي    يػػػػنم  منتكػػػػمفل  ػػػػيف جيجػػػػثعت  من اػػػػو فػػػػ   عػػػػض
 ث نيمال جػػػػم ن منتػػػػانيخ نبصػػػػؼ منسػػػػب  جػػػػف منعػػػػمـ منػػػػ كم  نيػػػػ  جسػػػػتث  )منجتنيػػػػنمال 
 ( ثك نؾ ف  تا يؿ بتيي  من او.ن طمن مال ثمنعجن منزجب ( 2000-2002من نمس  )

 
  2م – 1م                       

 ت =  

2ع                    
2+ ع 1

2 
                        1–ن                            

 م  تج ؿ

    .منتيني ي  ن جيجثع  مناسم   منثسط :   0ـ
   .من م ط  ن جيجثع  مناسم   منثسط 0   2ـ
2ع
0

   .منت ميف ن جيجثع  منتيني ي  0 
2ع
2

 .منت ميف ن جيجثع  من م ط  0  
   .أا   منجيجثعتيف ايو مبحجم جتسمثيتمف طمن مال ع  0  ف
  

 (0200 2001 منقصمص)                                                     
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 (Chi- Square:)2)كم(مربع كاي.2 

فػػ  منتاصػػيؿ من نمسػػ    ػػم  ثأجحػػمال جيجػػثعت  مسػػتعج ال  ػػ   منثسػػي   نجعنفػػ  منيػػنؽ 
 من او عب  إينم  منتكمفل  يبحم.

 
 2ق( -)ل           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   = (2)كا
 ق               
 إ  تج ؿ0

 .ؿ0 منتكنمن منج اظ 
 (220   2004)من يمت           ؽ 0 منتكنمن منجتثقا.

 السهولة:. معامل الصعوبة و 3
 منتاصي   جف خ ؿ منجعم ن  م تي 0 خت منتـ اسمب جعمجؿ صعث   فقنمال م 

  خ                     
    ,,1×ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ص  

 ن                    
 ايو مف 0

 ص 0 جعمجؿ صعث   منيقنن.

 ف  منجيجثعتيف منع يم ثمن بيم. خ0  جيجثع مميم مال منخمطا  عف منيقنن

 ف0 ع   منطمن مال ف  منجيجثعتيف)طمن مال منع يم + طمن مال من بيم(

                                                       (  01002001)منك يس        جعمجؿ منصعث  . -0مجم جعمجؿ منسحثن  = 
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 . معامل التمييز:4

 خت من منتاصي  . فقنمال م قثن تجييزمستعج ال     منثسي   ناسمب 

 مج ص د -مج ص ع                    
    ,,1×ت  =   ____________________  

 ن                        
 م  تج ؿ0 

 0 جيجثع م يم مال منصايا  ف  منجيجثع  منع يم. جث ص ع

 جيجثع م يم مال منصايا  ف  منجيجثع  من بيم. جث ص  0

                                               (28002000 منيمسنذ)  .منطمن مال ف  ما   منجيجثعتيفع   0  ف 

 .فعالية البدائل الخاطئة:5

          نتاصي  .منيقنمال م خت من منخمطا  مستعج ال     منثسي   إلييم  فعمني  من  ماؿ 
            د م ن –ع م  ن                         

 ـــــــــــــ               ــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجعمجؿ فعمني  من  ماؿ
 ن                             

 -إ  تج ؿ 0
 منع يم.منجيجثع من  يؿ جف جيجثع مختيمن  ع ـ 0  ف

 من  يؿ جف منجيجثع  من بيم.       جيجثع مختيمن 0    ـ  ف

   (260  2002)عث ن   .  ف  ما   منجيجثعتيف منطمن مال ع  ف 0    
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 :(Person.معامل ارتباط بيرسون)6

 مستعجؿ ناسمب جعمجؿ   مال ممخت من منتاصي    طنيق  منتيزا  منبصيي .

 ) مج س ( ) مج ص (  –ن مج س ص                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

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

 إ  تج ؿ 0 
 جعمجؿ منت مط  ينسثف .    0 ن 
 منعيب  . طمن مال ع   0     ف 
 .   )منيقنمال منين ي (قيـ منجتنين ممثؿ0   س 
 .)منيقنمال منزثيي (قيـ منجتنين من مب   0ص 

 (20802000ثوخنثف  )منبيمن                                               

 :(Spearman Brawnبراون ) -.معامل سبيرمان7

 مسػػتعجؿ فػػ  تصػػايب جعمجػػؿ م نت ػػمط  ػػيف يػػزأذ م خت ػػمن منتاصػػي    عػػ  مسػػتخنمي 

 (Person) جعمجؿ منت مط  ينسثف

 ر 2           
 ــــــــــــــــــــــ  ر ث = 

  + ر1          
 م  مف 0
   .جعمجؿ من  مال منك   ن خت من 0ن و 

 (0002000)ع ـ     .جعمجؿ من  مال منبصي  ن خت من 0     ن
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فممض ضممإلج فء ممنفجفت ف  يممةن إ ي ممة يتضمم ه امملف ف عرممً لنضممة   بتي مم  ف   ممث       
إلتعسيناة إلفقة    دف ف   ث إلفنضيته إل قةنبت ة  ع بتمةج  ف دنفسمةت  فض ف عرً ف ثة ث
 ف سة ق  إلكةآلتض :

 
 :عرضًالنتيجةً/أولاً

خت ممممةن ف ت رممممياض لاممممو قة  ممممةت    ممممإللتض ف   ممممث ف ت ني يمممم   عمممد تق يمممم  فا       
 عيبتمميه  سممتقاتيه  فسممتع ات ف  ة ثمم  فاخت ممةن ف تممةجض ،إ ة ممةت هإلف ضممة ق  إلترمم ي  

             ،فةتضمممممممممم   ممممممممممه بتممممممممممةج  فاخت ممممممممممةن ف   يبمممممممممم  فممممممممممضة فممممممممممض لممممممممممدد ففنفدا تيه تسممممممممممةإلي
إل دن مممممممم   (0,5,دا مممممممم  إ رممممممممةجي  لبممممممممد  سممممممممتإل    فه ف عممممممممن  ل  ( 12ف  ممممممممدإًل  

 (20,36ف قي م  ف تةجيم  ف   سمإل     يث  اغمت رة   ف    إللم  ف ت ني يم ، (,7 ني  
 .(1099أك ن  ه ف قي   ف تةجي  ف  دإل ي  ف  ة غ   إلاض 

 
 (12ل)جدو

 

 خت ةن ف ت رياضخت ةن ف تةجض  قة  ةت    إللتض ف   ث فض فابتةج  فا
 

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الداللة
 الجدولية  المحسوبة 0,08

     7,095 60 ,58 69 التجريبية
 
 
70 
 

  
 

5,069 
 

     

 1099 

دالة   
 ا  يحصائإ

 9 ,988 27 ,78 69 الضابطة

ً
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 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الوسط الحسابي

 االنحراف المعياري

 ل  ا يإل ممد فممن إلفمض امملل ف بتي مم  تممنفي ف عنضممي  ف رممعني  ف تمض تممب  لاممو فبممه    
ف    إللمم  قة  ممةت  (  مميه  تإلسممق دن ممةت 0,5,دا مم  إ رممةجي  لبممد  سممتإل  دا مم   

قة  مةت   تإلسمق دن مةت  إل  ة  دخً ف  بظمإل ض  نيخأ ةدة ف تف التض يدنسه  ف ت ني ي 
 خت ممممةنإ ة قنيقمممم  فالتيةديمممم  فممممض  لفت ممممةف  ممممةدة  ف التممممض يدنسممممهف    إللمممم  ف ضممممة ق  

  .يإلض  بتةج  ف عنضي  (7إلف يكً   ف  عد  ف ت ريً

 (7يكً                                                   
 يإلض  بتةج  فنضي  ف   ث                          

 تفسريًًالنتيجة/ثانياًاًً

 قة  ممةت ف    إللمم  ف ت ني يمم  لاممو قة  ممةت فممض ضممإلج ف بتي مم  ف تممض أظ ممنت تعممإل     
أإل أكثمن  مه  عإلد إ مو إلف مد  تقد  ف تض ف    إلل  ف ضة ق  فنتأت ف  ة ث  تعسين ف بتي  

 فألس ةب فألتي : 
 

ف ممو يممد   أد   ممة ف قة  ممةت  ممه ق ممً   ممت تع ممدل ف تممدنيب  ة  ممدخً ف  بظممإل ض هإ -1
                    يمممممممممكً  خققمممممممممةتلمممممممممةدة تبظي  مممممممممة ف  نيخ،إل ةتفبت مممممممممةا ه إلييمممممممممةدة تنكيمممممممممياه   مممممممممةدة ف 

 د  ف و ييةدة ت ريا ه.أ بظإل ي    ة 
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  ه ف نإلتيه ف ملابض لمه قنيم  تكمإليه ف قة  مةت  أبعسم هف  دخً ف  بظإل ض  د  - 2
  قممةج  ك   مميه ف تإلضمم   ف عالقممةت ف  تيممة ف تةنيخيمم  ا عاإل ممةت   خققممةت  بظإل يمم  

 سةلد ف قة  ةت لاو فستيعة  ة إلف   ة. إلف  إلضإللةت   ة

 

لممممدت ة أف تممممض بيممممةق قة  ممممةت ف    إللمممم  ف ت ني يمممم  كةبممممت  عنضممممةت  إلنقمممم   هإ -3 
     أسمممممجات ة،  ة دفع مممممه  إ مممممو ف تعكيمممممنلمممممه  ة ممممم  ف قة  مممممةت إ ف  ة ثمممم  إلف تمممممض يمممممنفد  ب مممممة

إلف تعممةإله سمةلد فممض ييمةدة  سممتإل  ف  يمةنك   مميه ف قة  مةت   ممة   اإلرمإًل إ ممو فء ة م ،
سممممتيعة  ه  ا عاإل ممممةت ف تةنيخيمممم  ضمممم ه إد  ل ممممى ف ممممو أ ت قيمممم  فااممممدفف ف تعاي يمممم  إل 

 ف    إللةت ف رغينة فيفد ل ى  ه ت ريا ه.

 
 

امدفف أ اقة  مةت إلاملف يتعم   مع  في ة يمة   لقو ف تمدنيب  ة  مدخً ف  بظمإل ض دإلنف  أ -4
  ف تن إليم   تكمإله  يمةنكته  مإلن ف ع ايم    تعات ف تن ي  ف  ديث  ف تض تؤكد أا ي   عً ف 

يممةد إلقمممن  فن  ممإل تإل يممه إل ففعة مم  إل يإليمم  فممض ف  رمم  ف دنفسممي  ف مممة دإلن ف  ممدنب ابممة 
 (112،111:2,11 دل ب،فاسجا  إلف قيةت  ة تعييي إلف تغلي  ف نف ع . 

                                                                                                                                                            
دنسممممم  ف  ة ث ( لامممممو ف  خققمممممةت ف  بظإل يممممم  ف  عمممممدة  مممممه ق مممممً يمممممنفف ف    إ  إه   -5

 خققممممةت ف  بظإل يممممم  ف  عممممدة  ممممه  ق ا ممممة سمممممةلد ف قة  ممممةت إل نف عت ممممة إل قةنبت ممممة  ة 
 .دفج هأف قة  ةت لاو  عنف  بتي   

  
تعقمممت بتي ممم  ف دنفسممم  ف  ة يممم   مممع ف دنفسمممةت ف سمممة ق  ف تمممض لنضمممت ة ف  ة ثممم  فمممض إ-6

إلف  مممممةدة  خمممممتالف بمممممإلا ف  تغيمممممن ف تمممممة ع إفةلايممممم  ف تمممممدنيب  ة  مممممدخً ف  بظمممممإل ض لامممممو 
 ف دنفسي .
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 :الستنتاجات:أولاً

 : ياآلتنتيجة البحث استنتجت الباحثة في ضوء 
    

هنااااا حاجاااة لناااا صالباااات الواااا ا ود ال توساااص الااا   ااااا د تا يساااية حايثاااة  -1
 كال ا د ال نظو ي.

  
  اى الاا  بعااث ال احااة فااي نطااوب الصالبااات   ااا  ان التااا يب بال ااا د ال نظااو ي  -2

التطالااد بااين ال ا سااةثالباحثةب وصالباتجااا  اان ججااة وبااين الصالبااات  نطسااجن  اان ججااة 
    ى   ا سالا لم  التعاون في زيااة  ستوى التحويد.

 

تعتبا   ااة  إذ الصالباات لماتعم  ح ااب زاات ال  صصات ال نظو ياة ال  تمطاة  ان  -3
وهااذا  ال سااتب الباحثااة  اان  اا د   حظتجااا لتطالااد الصالبااات وح اسااجن  تعماا  ذاتيااة 

 لتو ي    صصات   تمطة ا شكاد.

 

ان ال  صصااات ال نظو يااة  مماات  اان الساا ا المىااوي لم حتااوى الا اسااي   ااا  كساا   -4
وال وضاااولات  حقاااا   جعمجن ياااا كن الذا  عنااا  اً صالباااات ال ج ولاااة التج يبياااة تعم ااا

لمااااا   لت ااااااااً إالجاياااااة  طساااا ن ال ع فاااااةنظاااا ة شااااا ولية وي  اليجاااااا ذات الع  ااااة وينظ ن 
ال ع فة السابقة ال وجواة في بنيتجن ال ع فية فسجد التعبي  لنجا بطج  جاياا و مد  ان 
تااذك   عمو ااات  تط  ااة  تبالاااة   ااا سااالا لماا  حاااوث تعماا   ااا   لماا  الطجاا   قا نااة 

 ية التي تعت ا لم  التمقين و الحطظ.لتياابالص يقة اال
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ً:التوصيات:ثانياًا
 :في ضوء النتيجة التي توومت اليجا الباحثة فأنجا تووي باآلتي      
 يخ الحضاا ات القاي اة فاي الت اا ال ا د ال نظاو ي فاي تاا يب  اااة تاإض و ة  -1

 الا اسي.ثبت فالميتب في  فع  ستوى التحويد  ال  حمة ال توسصة لكونب 
 

لاااا إلااا ا س مة ا  تحانية يطضد  ن يكاون احااها يتضا ن  ياا  الصمباة بإلنا  -2
   صص  نظو ي ل وضوع  عين  ن ال ااة الا اسية.

 

الص ا ااااا  و  ال ااااااا د و نجاااااا ال اااااا د ال نظاااااو ي يتضااااا ن بعااااا د الياااااإلاااااااا  - -3
اثنااااء  ال ا ساااينكاااد  نجاااا وتوزيعجاااا لمااا  واالسااات اتيجيات الحايثاااة  اااع ن ااااذج  صاااص ل

صاا ع  ل الاااو ات التااي تقااا   اان  بااد  اااي يات الت بيااة والتعمااي  ال ساات   فااي الكميااات
 . ن تصوي  كطاءاتج  التا يسية اً والتا ي  لميجا كجزء

 

 طجااو  ال ااا د  الكميااات ذات الع  ااة ين  طاا اات  ااااة ص ا اا  التااا يب فاايتضاا  - 4
لااااا النظاا ي وفااي الال نظااو ي و صااوات تنطيذد وتااا ي  صمبتجااا لماا    ا سااتب اثناااء ا

 التصبي . اة 
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ً::املقرتحاتثالثاًا

 :ا اسات   اثمة في استك ااًل لمبحث الحالي تقت ح الباحثة إج اء     
   احد ا اسية    ى ولم  ك  الجنسين. -1

 

 . ثد االتجاد نحو ال ااة واكتسا  ال طاهي   تىي ات تابعة غي  التحويد  -2
    
 .غي  التا يخ   ى    واا ا اسية   -3
 

   نواع التطكي . بيان فالمية التا يب بال ا د ال نظو ي في تن ية  -4
 

 .ال نظو ي ال ا دوف   التا يب لم  لتن ية اااء  ا سي التأ يخ بناء ب نا ج -5
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 صادر عربية:مأوالً/
  القرآن الكريم. 

 تطوير منهج الرياضييات ييا المرةميال اداتيا ييال ييا ، 4002بو الحديد،فاطمة،،أ
حةةةول المةةدمل الم ظةةةومب فةةةب ،المةةةؤ مر اليربةةةب الرابةة  ضييوا المييييمن المن يييوما

،مركز  طةةوير  ةةدريس اليموم،ةاميةة،  ةةين  يسةةان2-3 مةةن ال ةةدريس والةة يمم لم  ةةرة
 .شمس،مصر

 ، ةالم ، امتاارات الذكاا اليلين والمرجع المييانا4022أبو حماد، اصر الدين  ،
 الك اب الحديث،اربد،االردن.

 الةةدار اعيييالالمرجييع يييا تيييريس المييواي ادجتم، 4002بةةو سةةري ،محمود محمةةد،أ،
 اليالمي، لم شر وال وزي ،الةيزة،مصر.

 ،التةصييين اليرا ييا وع بتييي اييالقيم ا  يي ميال ،4020أحمةةد، مب  بةةد الحميةةد 
 ،مك ب، حسن اليصري،،بيروت،لب ان.التراويال

 دار ال كةةةر ، ييييكولوجيال التركيييير المن يييوما ،4024سةةةما يل،دي ا أحمةةةد حسةةةن،إ
 .اليربب،القاهرة،مصر

 أصيييييون تييييييريس الميييييواي ادجتماعييييييال ،2823،وآمةةةةةرون األمين،شةةةةةاكر محمةةةةةود
 ةبغداد.،،مطبي، وزارة ال ربي،5،طلمصروف الثانيال معاهي اعياي المعممين

 ،ارنامج مةو ب اا تميام الميمن المن يوما لتنمييال 4002البابا،سالم سامب ،
   رسةةال، ماةسةة ير              ،المريياهيم العمميييال وا ةترييا  اهييا ليييف طماييال الصييف العا يير

 )غير م شورة(،كمي، ال ربي،،الةامي، اإلسالمي،،فمسطين.
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 ،أثييير ا يييتميام المييييمن المن يييوما عمييي  تةصيييين ، 4002بدر،محمةةةد محمةةةود
           ،الهني ييييييال التةميميييييييال ليييييييف طالاييييييات المرةمييييييال الثانويييييييال امكييييييال المكرمييييييال

م شةةةةةةةةور(،مةم، ال ربيةةةةةةةة، اليممي،،الةمييةةةةةةةة، المصةةةةةةةةري، لم ربيةةةةةةةة، اليمميةةةةةةةة،  )بحةةةةةةةةث
 ،مصر.2،اليدد8مةمد

 ،،منيياهج الاةييث العممايتصييميم4002البطش،محمةد وليةد وفريةةد كامةل أبةةو زي ة ، 
دار المسةةةةةيرة لم شةةةةر وال وزيةةةةة  والطبا ةةةةة،، مان الاةييييث والتةميييييين ا ةصيييييا اي، 

 ،االردن.
 ،ياعميالإ يتراتيجيال مقترةيال با ميال عمي  المييمن 4002البو حاصل،بدري، سيد ،

اليرا ا وتعيين التصيورات الاييميال لييف طالايات المن وما يا تنميال التةصين 
،رسةةةةةةةال، ماةسةةةةةةة ير)غير م شةةةةةةةورة(،كمي، ال ربيةةةةةةة،  كمييييييييات التراييييييييال لممعمميييييييات

 لمب ات،ةامي، الممك مالد،السيودي،. 
 ، ا ةصييياا وتطايقاتيييي ييييا العميييوم التراوييييال، 4002البيا ب، بةةةد الةبةةةار  وفيةةة 

 ،اثراء لم شر وال وزي ، مان،االردن.والنر يال
 منييياهج الاةيييث العممايتصيييمييم الاةيييث4002شةةةرع سةةةييد وآمةةةرون، أ،ال ل  ، 

 ، دار المسيرة لم شر وال وزي  والطبا ،، مان ،االردن.والتةمين ا ةصا ا
 ، لتييييييييريس العامييييييياليالم لوفطرا ييييييي  ا،4020ال ميمب، ةةةةةةةواد ةاسةةةةةةةم محمةةةةةةةد-

   ، دار حوراء ،بغداد.الم تةيثي
  ،المعرييييييال الم ييييياقال أثييييير ،4008ةاسم،فاضةةةةةل حسةةةةةين واشةةةةةرا   يسةةةةة   بةةةةةد

 ايييااضرال ال يييموكيال ييييا تةصيييين طالايييات الصيييف ااون المتو يييط ييييا مييياية
 (.23،)بحث م شور(،مةم، ال  ح،اليدد) الت ريخ القييم

  ،أ ييس المنيياهج وعناصييرها وتن يماتهييا ميين 4002ةان،محمةةد صةةالح  مةةب  ،
 ،مطاب  الوحيد،السيودي،.من ور ا  ما
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  ،مقرر يرا ا لماية الت ريخ لمصفتصميم  ،4020الة ابب،أمل طه حسن 
،رسال، ماةس ير)غير م شورة(،كمي، ادون المتو ط عم  وي  انموذج كمب
 ال ربي، )ص ب الدين الحمب(،ةامي، بابل.

 ، ا ييتميام الميييمن المن ييوما يييا تيييريس، 4024الةيزا ب،حيةةدر كةةاظم ةاسةةم 
،رسةةةال، الرياضييييات وأثيييرح ييييا تةصيييين وا يييتاقاا ت مييييذ المرةميييال اداتيا ييييال

 ماةس ير )غير م شورة(،كمي، ال ربي، االساسي،،الةامي، المس  صري،.
 ،دار اسةةةةةةةةةةةام، لم شةةةةةةةةةةةر  اديارة التراوييييييييييييال المعاصيييييييييييرة،4008حامد،سةةةةةةةةةةةميمان،

 ،االردنوال وزي ، مان
 ، من وميييييال التعمييييييم وأ ييييياليب تييييييريس  ،4008حمادات،محمةةةةةد حسةةةةةن محمةةةةةد

ميميييييييييييييييال،تكنموجيا الرياضيييييييييييييييات،الملال ادنكميزيال،الكيمياا،ادن ييييييييييييييطال التع
 ،االردن.،دار الحامد لم شر وال وزي ، مانالتعميم،اداياع، ن ام الجوية

 ، مريييياهيم ، 4024حماد ،،محمةةةةد محمةةةةود سةةةةاري ومالةةةةد حسةةةةين محمةةةةد  بيةةةةدات
، ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم الك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب التيييييييييييييييييييييريس الةييثيطرا  ،أ اليب،إ ييييييييييييييييييييتراتيجيات

 الحديث، مان،االردن.
 ،منيييييييييياهج الاةييييييييييث العممايأ ا يييييييييييات ،4002الحمةةةةةةةةةةدا ب،موف  وآمةةةةةةةةةةرون 

 مؤسس، الورا  لم شر وال وزي  اليممب، مان، االردن.الاةثي،
 ،دار وائةةةةةةةةةةةةةل لم شةةةةةةةةةةةةةر تصيييييييييييييميم التييييييييييييييريس،4002الحموز،محمةةةةةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةةةةواد،

 وال وزي ، مان،االردن.
  ،دار  مايييايفا أ ا ييييال ييييا اجتماعييييات التراييييال،4003حوال،،سةةة ير محمةةةد،

 ال شر الدولب لم شر وال وزي ،الرياض،السيودي،.
 ،دار  ، طرا ييي  التييييريس الرعيييان4022المزا م،،محمةةةد سةةةممان فيةةةاض وآمةةةرون،

 ،االردن.اء لمطبا ، وال شر وال وزي ، مانص 
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 ،ثر ا يتميام التةضيير القاميا والاعيي  ييا أ،4003المزرةب،حيدر مز ل  زال
 الةضييارة العراييال اد يي ميال ليييف طالايياتالتةصيين وا ةترييا  يييا مياية تيياريخ 

،رسةةةال، ماةسةةة ير)غير م شةةةورة(،كمي، ال ربيةةة،)ابن رشةةةد(، معهيييي اعيييياي المعمميييات
 ةامي، بغداد.

 ،أ ييس انيياا المنيياهج التراويييال وتصييميم الكتيياب4002الموالدة،محمةةد محمةةود ، 
 ،دار المسيرة لم شر وال وزي  والطبا ،، مان،االردن.4،طالتعميما

  مطبيةةةة، لممصييييرويات المتتااعييييال نڤ، امتايييارات را2823ي وآمةةةةرون،الةةةدباخ،فمر،
 ةامي، الموصل.

 ،منهجييييال الاةيييث العمميييا ييييا التراييييال والعميييوم  ،4002د مس،مصةةةط    مةةةر
 ،دار غيداء لم شر وال وزي ، مان،االردن.ادجتماعيال

 ،تطيييييوير المنييييياهج وأ ييييياليب التييييييريس، إ يييييتراتيجيات 4022ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ،دار غيداء لم شر وال وزي ، مان،االردن.الةييث

 ،القييياس والتقييويم يييا4005الدليمب،احسةةان  ميةةوي و ةةد ان محمةةود الم ةةداوي ، 
 ،بغداد، اليرا .لمطبا ، وال شر،مك ب احمد الدباخ 4،طالعمميال التعميميال

 ،دار وطيير  التيييريس، إتجاهييات جييييية يييا المنيياهج 4003د ةةدش،فزيز مةةراد ،
 الوفاء لمطبا ، وال شر، االسك دري،،مصر.

 ،الاةييييث العممييييا أ ا ييييياتي الن ريييييال وممار ييييتي، 4004دويةةةةدري،رةاء وحيةةةةد 
 ،دار ال كر،المطبي، اليممي،،دمش ،سوريا.العمميال

 ، ياعميال ا تميام الميمن المن وما ييا اكت ياب ، 4002الربابي،،فاطم،  يس
مهارات ةن الم ك ت والتركير النابيي ييا مياية العميوم المراهيم العمميال وتنميال 

،اطروح، دك وراه )غيةر م شةورة(،ةامي، ليف طماال الممرةمال اد ا يال يا ادرين
  مان،االردن.
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 ،ثر التعميم المتمازج والةو اال يا اكت ياب أ، 4024الربييب،محمد ابراهيم  مب
،اطروحة، الثيانا المتو يطالمراهيم الت ريميال وادةترا  اها لييف طي ب الصيف 

 دك وراه )غير م شورة(، كمي، ال ربي،)ابن رشد(،ةامي، بغداد.
 ،ثيير تو يييف الميييمن المن ييوما يييا أ،4022الرممب،اسةةالم طةةار   بةةد الةةرحمن

 تنميال المراهيم الرقهيال وادتجاح نةوها لييف طالايات الصيف الةياي  ع ير ييا
-ربي،،الةاميةة، االسةةالمي،،رسةةال، ماةسةة ير )غيةةر م شةةورة(،كمي، ال مةاي ييال ضييزة
 غزة،فمسطين.

 ،مك بةةةةة، رتراتيجيات التييييييريس لتنمييييييال التركيييييي، إ ييييي4002ريان،محمةةةةةد هاشةةةةةم،
 ال الح،الكويت.

 ،منيياهج الملييال العرايييال وطرا يي 4022زاير،سةةيد  مةةب وايمةةان اسةةما يل  ةةايز ، 
مر ضة  لمك ةاب  ،مطبي، ثةائر ةي ةر اليصةامب لمطبا ،،ال اشةر مؤسسة،تيري ها
 ت،لب ان.،بيرو اليراقب

  لب ان. ،ار اليمم لمماليين،بيروت، دنةن والتاريخ، 2858،، قسط طينزري 
  ، التيريس  ،  يكولوجيال4002الزغمول، ماد  بد الكريم وشاكر  قمه المحاميةد

 دار المسيرة لم شر وال وزي  والطبا ،، مان،االردن. ،الصرا
 ،أهيييييين، ادعيييييي ن اييييييالتوايخ لميييييين ذم 2822السةةةةةةماوي،محمد  بةةةةةةد الةةةةةةرحمن 

، رةمةةة، د.صةةةالح أحمةةةد اليمب،مؤسسةةة، ريخ،تةقي  الم ت ييير  يرانزرونثيييان التييي
 الرسال،،بيروت،لب ان.

 ،تطايقيال  طرا   التيريس العامال معالجال ،4008سالم،، ادل ابو اليز وآمةرون
 ، مان،االردن.وال وزي  ،دار الثقاف، لم شر معاصرة

   ،دارال كةةةةروالمييينهج ، الو ييييا ن التعميمييييال4000سةةةالم،،  بةةةد الحةةةافظ محمةةةد، 
 لم شر، مان،االردن.
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 ،و ييييييا ن ادتصييييييان والتكنولوجيييييييا يييييييا،4003سةةةةةةالم،،  بةةةةةةد الحةةةةةةافظ محمةةةةةةد 
 ،دار ال كر، مان،االردن.3،طالتعميم

 ________،4002، دار البدايةةةةةة، لم شةةةةةةر ميييييييمن اليييييي  تصييييييميم التيييييييريس،
 وال وزي ، مان،االردن.

 ،طييييييييير  الاةيييييييييث العمميييييييييا يأ يييييييييس4022السةةةةةةةةةماك،محمد أزهةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةييد ، 
 "،الطبي، اليربي،،دار اليازوري اليممي، ،لم شر وال وزي ، مان،االردن.وتطايقات

 ،دار الم ةةةةاهن لم شةةةةر ، أ ا يييييات التيييييريس4005شةةةةبر،مميل إبةةةةراهيم وآمةةةةرون،
 وال وزي  ، مان .األردن.

 ،الميمن المن وما والاناا المعريا ،الميؤتمر 4004الشريع،كوثر  بد الةرحيم ،
               لم  ةةةةةرة  ن المن يييييوما ييييييا التييييييريس واليييييتعممالعرايييييا الثيييييانا ةيييييون المييييييم

 مركز  طوير  دريس اليموم،ةامي،  ين شمس،مصر.(شباط20-22)
 ،منيييييياهج الاةييييييث التراييييييو  اييييييين الن ريييييييال4002صالح،سةةةةةةمير وآمةةةةةةرون ، 

 ، مان،االردن.4،مك ب، ال الح،طوالتطاي 
 ،  التييييييييييييييييييييييييييييريس الرعيييييييييييييييييييييييييييان ، 4008الط اوي،  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط

، دارالمسةةةةةةةةةةةةةيرة لم شةةةةةةةةةةةةةروال وزي  يتمطيطي،مهاراتي،ا يييييييييييييتراتيجياتي  تقويميييييييييييييي
 والطبا ،، مان،االردن.

 ،اثير ا يتميام مهيارتا التهي يال واللمي  ييا 4002اليبادي،محمد كاظم محسةن ،
تةصييييين طيييي ب الصييييف الثييييانا المتو ييييط يييييا ميييياية التيييياريخ واتجاهيييياتهم 

 ال ربي،،ةامي، بابل.ماةس ير)غير م شورة(،كمي،  ،رسال،نةوها
 ،انيياؤح-الميينهج المير ييا المعاصريأ  ييي، 4008 بةةد الحميم،احمةةد وآمةةرون-

 ، دار المسيرة لم شر وال وزي  والطبا ،، مان،االردن.4طتطويرح،ي-تن يماتي
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 ،،ادنميييياط المنهجيييييال، 4002 بةةةةد الرحمن،،أ ةةةةور حسةةةةين و ةةةةد ان حقةةةةب ز ك ةةةة 
 ، بغداد،اليرا .وتطايقاتها يا العموم ادن انيال والتطايقيال

  ________،تييييريس العميييوم التراوييييال طرا ييي  ، 4002وفةةةالح محمةةةد الصةةةافب
 بغداد،اليرا .والنر يال،

 ،  ا يييتميام ا يييتراتيجيات ميييا وراا المعرييييال ييييا أثييير ،4002 بةةةد الصةةةبور،م
تةصين العموم وتنميال مهيارات عممييال اليتعمم التكاممييال والتركيير اداتكيار  لييف 

)بحةةةةةةةث م شةةةةةةةور(،مةم، كميةةةةةةة، ال ربيةةةةةةة، ت مييييييييذ الصيييييييف الثاليييييييث ادعيييييييياي ، 
 اليممي،،الةميي، المصري، لم ربي، اليممي،.

 ________،4002 ، التييريس القا ميال عمي  الميمن المن وما واعل نماذج
، المةةةؤ مر اليربةةةب الرابةةة  حةةةول المةةةدمل الم ظةةةومب فةةةب  ال ةةةدريس الركييير الانيييا ا
  يسان ،مركز  طوير  دريس اليموم،ةامي،  ين شمس،مصر.2-3وال يمم لم  رة 

 ،دار الثقافةةة، ن رييييات اليييتعمم وتطايقاتهيييا الترايييو ، 4002 بةةةد ال ةةةادي،ةودت،
 لم شر وال وزي ، مان،االردن.

 دار التقيييويم الييوابعا ييييا العمميييال التيري ييييال، 4020سةةب،محمد مصةةط  ،اليب،
 المسيرة لم شر وال وزي  والطبا ،، مان،االردن.

 أثيير ا ييتعمان الةا ييوب يييا تةصييين طالاييات ،4005،اليةرش،حيةدر حةةا م فةةالح
،رسةةال، ماةسةة ير )غيةةر م شةةورة(،كمي، معهييي اعييياي المعممييات يييا ميياية التيي ريخ

 مي، بابل.ال ربي، االساسي،،ةا
    ________،3102التيياريخ ،إ ييتراتيجيات وطرا يي  معاصييرة يييا تيييريس ،

 مؤسس، دار الصاد  الثقافي،،الحم،،اليرا .
 ،دار القيياس والتقيويم ييا العممييال التيري ييال،4002اليزاوي، يو س رحيم كرو ،

 دةم،،السيدون،بغداد.
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 ،المييييييييييمن الييييييييي  الاةيييييييييث ييييييييييا العميييييييييوم ،4002اليساع،صةةةةةةةةةالح احمةةةةةةةةةد 
 ،مك ب، اليبيكان،الرياض،السيودي،.4،طال موكيال

 ،ا ييتميام الميييمن المن ييوما يييا تن يييم  أثيير،4020 سةةيري،مالد ميةةدي احمةةد
 مةتيييوف الضيييرب والق يييمال عمييي  التةصيييين اليرا يييا لت مييييذ الصيييف الثاليييث

 ،اطروح، دك وراه)غير م شورة(كمي، ال ربي،،ةامي، ام القرى،السيودي،.اداتيا ا
  دار  ، ا  ييتراتيجيات الةييثييال يييا التيييريس الرعييان4002 مةةب، طي،،محسةةن،

 ص اء لم شر وال وزي ، مان،االردن.
 ،القياس والتقويم التراو  والنر ايا ا يياتي، 4000 الم،صالح الدين محمود 

 دار ال كر اليربب،القاهرة،مصر.وتطايقاتي وتوجهاتي المعاصرةي،
 ،________4002 ، دار ال كةةةةر اويييييال والنر يييييالا متاييييارات والمقيييياييس التر،

 لمطبا ، وال شر، مان،االردن.
 ،دار ، أ ياليب الاةيث العمميا4002 ميان،ربحب مصط   و ثمان محمةد غ ةيم،

 ص اء لمطبا ، وال شر، مان،االردن.
 ،ريميييال وادجتماعيييال والنر يييالااصييون الترايييال الت، 4000اليمايرة،محمةةد حسةةن 

 والطبا ،، مان،االردن. ،دار المسيرة لم شر وال وزي 4،طوالرم ريال
 ،مييييامن تعمييييم التركيييير وأثيييراؤح ييييا المييينهج،4005حسةةة ب  بةةةد البةةةاري، مر 

 ،المك ب اليربب الحديث،مصر4،طاليرا ا
 ،دار القييييياس والتقييييويم يييييا العمميييييال التيري يييييال، 4004 ودة،احمةةةةد سةةةةميمان،

 األمل، مان،االردن.
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 ،ا ييتميام الميييمن المن ييوما يييا تيييريس الرقييي  أثيير،4008الغامدي،فريةةد  مةةب
،           عم  التةصين اليرا ا ليف ط ب المرةمال المتو يطال امييارس مكيال المكرميال

 مجميييييييييييييال يرا يييييييييييييات ييييييييييييييا المنييييييييييييياهج واد يييييييييييييراف)بحةةةةةةةةةةةةةث م شةةةةةةةةةةةةةور(،
 (،ةامي، ام القرى،السيودي،.2(،اليدد)2المةمد)،التراو 

 ،منييييياهج الاةيييييث الترايييييو ، 4020غباري،ثةةةةةائر احمةةةةةد ومالةةةةةد محمةةةةةد ابوشةةةةةييرة 
 مك ب، المة م  اليربب لم شر وال وزي ، مان،االردن.يتطايقات عمميالي،

 ،دار المنهيياج التعميمييا والتيييريس الراعيين،4002ال  الوي،سةة يم، محسةةن كةةاظم،
 الشرو  لم شر وال وزي ، مان،االردن.

 ،طرا   التيريس ييا القيرن الواةيي والع يرين، 4005فرج، بد المطيع حسةين ،
 المسيرة لم شر وال وزي  والطبا ،، مان،االردن. دار

 ،التيييريس االميييمن المن ييوما يييا أثيير ، 4024ال رطوسةةب،محمد هاشةةم مةةو س
اكت ييياب المرييياهيم الجلرايييييال وتنمييييال مهيييارات التركيييير المن يييوما عنيييي طييي ب 
            الصةةةةةةةةةةةةةةع االول الم وسةةةةةةةةةةةةةةط،اطروح، دك ةةةةةةةةةةةةةةوراه)غير م شةةةةةةةةةةةةةةورة(،كمي، ال ربيةةةةةةةةةةةةةة،

 مي، بغداد.)ابن رشد(،ةا
 ،انيييياا ميييينهج الترايييييال الممقيييييال يييييا ضييييوا الرؤيييييال 4002ف د،اب سةةةةام محمةةةةد ،

 دار الم اهن لم شر وال وزي ، مان،االردن.القرآنيال،
 ، المةةةؤ مر اليربةةةب المن ومييييال وتةيييييات الم يييتقان، 4004ف مةةةب،أمين فةةةارو ،

شةةباط،مركز 22-20الثةةا ب حةةول المةةدمل الم ظةةومب فةةب ال ةةدريس والةة يمم لم  ةةرة 
 طوير  دريس اليموم،ةامي،  ين شمس،مصر. 
  ________،ادتجيياح المن ييوما يييا التيييريس والييتعمم، 4000وةوالةوسةةكب 

،المؤسسةةةةةةةة، اليربيةةةةةةةة، الحديثةةةةةةةة، لمطبةةةةةةةة  وال شةةةةةةةةر لمقييييييييرن الةيييييييياي  والع ييييييييرين
 وال وزي ،القاهرة،مصر.
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  الميييمن المن ييوما يييا مواجهييال،4002وم ةة   بةةد الصةةبور، ف مةةب،أمين فةةارو 
 ،دار الميارع،مصر.التراويال المعاصرة والم تقاميالالتةييات 

 ،اتجاهييات ةييثييال لماةييث يييا تيييريس العمييوم والترايييال، 4022قر ب،زبيةدة محمةةد 
 المك ب، اليصري،،الم صورة،مصر.العممياليبضايا اةثيال ورؤف م تقاميالي،

 ،ماييييييييييييييييايئ ادةصيييييييييييييييياا والقييييييييييييييييياس،4002القصةةةةةةةةةةةةةةةاص،م دي محمةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 ،الم صورة،مصراييييادجتماع

 ،دار ال كةةر طيير  تيييريس اليرا ييات ادجتماعيييال، 4002قطاوي،محمةةد ابةةراهيم،
 ، مان،االردن.

 ،اليرا . ،،دار دةم،،بغدادطر  تيريس التاريخ، 4008كا وت،سحر أمين 
 ،دار القييياس والتقييويم تجيييييات ومناب ييات ،4002الكبيسةةب،  بةةد الواحةةد حميةةد،

 ةرير لم شر وال وزي ،  مان، االردن.
   ________، ادمتاييييييييييارات التةصيييييييييييميال4002وهةةةةةةةةةةادي مشةةةةةةةةةةيان ربيةةةةةةةةةة ، 

اسةةةةةةةةةةس ب اءو حميةةةةةةةةةةل اسةةةةةةةةةةئم  ا"،مك ب، المة مةةةةةةةةةة  اليربةةةةةةةةةةب لم شةةةةةةةةةةر المير يييييييييييالي
 وال وزي ، مان،االردن.

 ،ةركيييال التييياريخ ييييا القيييرآن الكريميبضيييايا ا ييي ميال ،4003الك يشةةةب،  ةةةامر 
 دار ال ادي،بيروت لب ان.ي،معاصرة

 ،،الةضييييييارات القييمييييييال لمصييييييف ااونتيييييي ريخ ،4024لة ةةةةةة، مةةةةةةن وزارة ال ربيةةةةةة 
 .فب اليرا  ،المركز ال ق ب لممديري، اليام، لمم  اج2،طالمتو ط

 ،القييياس والتقييويم، 4023المحاسةة ،،ابراهيم محمةةد و بةةد الحكةةيم  مةةب الم يةةدات 
 ،دار ةرير لم شر وال وزي ، مان،االردن.الصرا

 ،دار الك ةةةةةةةب لمطبا ةةةةةةة، الاةيييييييث العمميييييييا ومناهجيييييييي، 4004محةوب،وةيةةةةةةةه،
 وال شر،بغداد،اليرا .
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 ، دار الثقافةةةةةةةةةةةة، لم شةةةةةةةةةةةةر ن ريييييييييييييات الييييييييييييتعمم،، 4002محمد،محمةةةةةةةةةةةةد ةاسةةةةةةةةةةةةم
 وال وزي ، مان،االردن.

 ،ثيير ا ييتعمان ا ييتراتيجيال التةضييير الم ييا  يييا أ، 4008محمود، ةةدي طةةاهر
،               تةصين طمايال الصيف ادون المتو يط ييا مياية التياريخ القيييم لميوطن العرايا

 (.20ال  ح اليدد) )بحث م شور(،مةم،
 ،،طرا ييييييييي  التييييييييييريس،4005مر ب، وفيةةةةةةةةة  احمةةةةةةةةةد ومحمةةةةةةةةةد محمةةةةةةةةةود الحيمةةةةةةةةة 

 ،دار المسيرة لم شر وال وزي  والطبا ،، مان،االردن.4،طالعامال
 ،أ ييياليب الاةيييث العمميييا ييييا العميييوم ادن يييانيال، 4008المغربب،كامةةةل محمةةةد 

 ،دار الثقاف،، مان،االردن.وادجتماعيال
 ،الانا ييييييييييال ييييييييييا عمميتيييييييييا تعمييييييييييم وتعميييييييييم، 4003مكسةةةةةةةةةيموس،ودي  داود 

،المةةؤ مراليممب الثالةةث حةةول المةةدمل الم ظةةومب فةةب ال ةةدريس والةة يمم الرياضيييات
 ،مركز  طوير  دريس اليموم،ةامي،  ين شمس،مصر.

 ،دار 2، طمنيياهج الاةييث يييا الترايييال وعمييم اليينرس،4020ممحم،سةةامب محمةةد ،
 المسيرة لم شر وال وزي  والطبا ،، مان،االردن.

 ________،4022 ،دار 5،طالقيييياس والتقيييويم ييييا التراييييال وعميييم الييينرس ،
 المسيرة لم شر وال وزي  والطبا ،، مان،االردن.

 مجميييال4020/ يسةةةان،42-40المةةةؤ مر اليممةةةب السةةة وي الثةةةا ب  شةةةر لم  ةةةرة مةةةن، 
 ،الةامي، المس  صري، كميال الترايال اد ا يال

 ________ ،مجمال كميال الترايال، 4022/آذار ،32-48الثالث  شر لم  رة مةن 
 الةامي، المس  صري،.،اد ا يال
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 ،تن يم وةية الوراثيال ييا مقيرر ادةيياا عمي   ،4002المولد،هاةر يد فضل اهلل
ضوا الميمن المن يوما وأثرهيا عمي  التةصيين اليرا يا وتنمييال التركيير النابيي 

 ماةسة يررسال،  ،ليف طالاات الصف الثانا الثانو  عمما اميينال مكال المكرمال
 .)غير م شورة(،ةامي، ام القرى،السيودي،

 ،دار البشةير لمطبا ة، يليمي  ييا تصيميم ادمتايارات، 4002ال اشع،سمم  زكةب،
 .وال شر، مان،االردن

 ، دار الشرو  ياليييوم ال موكييأ ا يات القياس يا العم،4002ال ب ان، موس ،
 األردن.، مان،وال وزي  رةلم ش

 ،دار طرا   تيريس ادجتماعيات وتطايقاتها العمميال،4002 ب ان،يحي  محمد،
 يافا لم شر، مان،االردن.

 ،أ ييياليب الاةيييث العمميييا من يييور تطايقيييا،4020ال ةار،فةةايز ةميةةة، وآمةةةرون  ،
 ،دار الحامد، مان ،االردن.4ط

 ،القييييياس والتقييييويم من ييييور تطايقييييا مييييع 4020ال ةار، بيةةةةل ةميةةةة، صةةةةالح ،
 ، دار الحامد، مان ،االردن. spssارمجال تطايقات

 ،بيروت لب ان.4طزيارة جييية لمتاريخ،،2825هيكل،محمد حس ين، 
 ،طرا يي  تيييريس اديب والا ضييال والتعاييير اييين4002الوائمب،سةةياد بد الكةةريم ، 

 ، دار الشرو ، مان،االردن.الن ريال والتطاي 
 ،أ ييييييس انيييييياا المنيييييياهج،4002الوكيةةةةةةل،حممب احمةةةةةةد ومحمةةةةةةد أمةةةةةةين الم  ةةةةةةب 

 ،دار المسيرة لم شر وال وزي ، مان،االردن.3،ط يماتيوتن
 ،ماايفاا ةصيياا التراييو  ميييمن يييا ادةصيياا ، 4022الياسةةري،محمد ةاسةةم

،دار الضةةةةةةةةةةةةياء لمطبا ةةةةةةةةةةةة، وال صةةةةةةةةةةةةميم،ال ةع 4،طالوصييييييييييييرا واد ييييييييييييتيدلا
 االشرع،اليرا .



   77                              .................................................. ...................................المصادر 

 

 

 

 ،المدي ةةةة،    الميييييمن لممنيييياهج وطيييير  التيييييريس، 4002يوسةةةةع،ماهر اسةةةةما يل،
 .الم ورة،السيودي،
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   (1الممحق)                                    
 كتاب تسهيل مهمة الى المديرية العامة لتربية ديالى
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 (2الممحق)
 كتاب تسهيل مهمة الى المدارس
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 ( 3انًهحق )

 يستىي انذكاء درجاث طانباث يجًىعتي انبحث في اختبار

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة  ت الدرجة ت
1 81 19 64 1 64 19 44 

2 43 22 64 2 46 22 44 

3 43 21 44 3 44 21 64 

4 41 22 44 4 84 22 43 

5 41 23 68 5 41 23 43 

6 43 24 84 6 43 24 43 

7 44 25 64 7 43 25 43 

8 44 26 43 8 63 26 41 

9 44 27 41 9 43 27 44 

12 64 28 48 12 43 28 43 

11 44 29 63 11 43 29 68 

12 46 32 44 12 66 32 83 

13 64 31 61 13 46 31 44 

14 84 32 43 14 44 32 64 

15 43 33 44 15 43 33 44 

16 43 34 44 16 44 34 61 

17 63 35 3 17 48 35 44 

18 68 36 38 18 63 36 34 

 

 

 

 

  



   09                                .................................................. ...................................المالحق 

 

 

 

 (4انًهحق )

 نهعاو انذراسي في ايتحاٌ نصف انسنت نهصف االول انًتىسظ  ريخأدرجاث انتحصيم في يادة انت

1021 -1023  

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة  ت الدرجة ت
1 43 19 34 1 13 19 44 

2 43 22 33 2 63 22 63 

3 14 21 33 3 33 21 16 

4 34 22 44 4 44 22 14 

5 34 23 34 5 33 23 34 

6 34 24 44 6 36 24 33 

7 34 25 16 7 43 25 16 

8 43 26 36 8 34 26 14 

9 44 27 33 9 44 27 34 

12 18 28 64 12 43 28 43 

11 43 29 11 11 34 29 13 

12 46 32 33 12 14 32 43 

13 11 31 34 13 43 31 34 

14 41 32 33 14 43 32 34 

15 63 33 34 15 34 33 41 

16 64 34 64 16 33 34 34 

17 13 35 44 17 64 35 64 

18 14 36 33 18 34 36 33 
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 ( 5انًهحق )

 يجًىعتي انبحث يحسىبت بانشهىر انباثعًار طأ

 الضابطةالمجموعة  المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة  ت الدرجة ت
1 848 19 814 1 831 19 834 

2 833 22 844 2 834 22 814 

3 834 21 843 3 838 21 836 

4 843 22 831 4 844 22 843 

5 843 23 814 5 838 23 844 

6 843 24 844 6 838 24 844 

7 834 25 831 7 844 25 864 

8 848 26 833 8 843 26 833 

9 864 27 814 9 843 27 841 

12 844 28 834 12 833 28 841 

11 844 29 846 11 814 29 864 

12 841 32 833 12 814 32 833 

13 848 31 844 13 864 31 833 

14 834 32 864 14 814 32 843 

15 848 33 841 15 844 33 834 

16 834 34 838 16 833 34 844 

17 864 35 814 17 844 35 844 

18 833 36 844 18 814 36 844 
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 (6انًهحق)                                                      

 األهذاف انسهىكيت بصيغتها اننهائيت 

 انفصم انزابع

 حضارة بالد اننيم
ض أوجه انحضارة بع -انًًهكت انحذيثت -انًًهكت انىسطً -انًًهكت انقذيًت -)يصز هبت اننيم

 انًصزيت انقذيًت(

 المستوى  :الطالبة قادرة عمى أنجعل األىداف السموكية :  ت
 معرفة تعرف مفيوم بالد النيل 1
 فيم دور نير النيل في نشوءالحضارة المصرية وضحت 2
 تطبيق تعين عمى خريطة قارة أفريقيا الصماء موقع مصر 3
 تطبيق تعين عمى خريطة الوطن العربي الصماء موقع مصر 4
 معرفة تذكرسنة انتقال مصر إلى العصور التاريخية 5
 معرفة تعدد أقسام العصور التاريخية لمصر القديمة 6
 معرفة تحدد الفترة الزمنية لحكم المممكة المصرية القديمة 7
 معرفة تسمي الممك الذي قام بتوحيد مصر سياسيا" 8
 تطبيق مدينة منفستعين عمى خريطة وادي النيل في العصور التاريخية القديمة الصماء موقع  9

 معرفة تسمي االسر التي ضمتيا المممكةالمصرية القديمة 11
 فيم عصر المممكة القديمةمميزات توضح بأسموبيا الخاص  11
 معرفة تعرف الخط الييروغميفي 12
 فيم بالخط المقدس تعمل تسمية الخط الييروغميفي 13
 فيم تميز بين وادي النيل ووادي الرافدين من حيث الكتابة 14
 فيم ق.م( من عصر المممكة القديمة بعصراالىرامات 4492-49:2تعمل تسمية المدة من) 15
 معرفة تسمي الممك الذي قام ببناء اول ىرم 16
 تطبيق تعين عمى خريطة مصر الصماء موقع االىرامات 17
 فيم تميز بين اليرم والزقورة 18
 تطبيق تعطي أمثمة من خارج الكتاب عن ابرز األىرامات  19
 فيم تعمل تحنيط المصريين ألجساد مموكيم 21
 معرفة تعرف التحنيط 21
 فيم توضح بأسموبيا الخاص أحوال مصر بعد عصر االىرامات 22
 معرفة تحدد الفترة الزمنية لحكم المممكة الوسطى 23
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 المستوى األىداف السموكية ت
 معرفة تسمي األسر التي ضمتيا المممكة الوسطى 24
 تطبيق    مدينة طيبة تعين عمى خريطة وادي النيل في العصور التاريخية القديمة الصماء موقع 25
 فيم تعمل سيولة سيطرة اليكسوس عمى مصر  26
 معرفة تعرف اليكسوس 27
 فيم لمصرالقديمةتشرح طبيعة حكم اليكسوس  28
 معرفة الفترة الزمنية لحكم المممكة الحديثةتحدد  29
 معرفة مؤسس المممكة الحديثةتسمي  31
 معرفة األسر التي ضمتيا المممكة الحديثة تسمي  31
 معرفة أشير مموك المممكة الحديثةتعدد  32

33 
الصييماء موقييع عاصييمة المممكيية تعييين عمييى خريطيية وادي النيييل فييي العصييور التاريخييية القديميية 

 تطبيق الحديثة

 فيم توضح بأسموبيا الخاص طبيعة عالقة الممك امنوفس الثالث مع بعض مموك العراق القديم 34
 فيم بعصر االمبراطورية المممكة الحديثة عصرتسميةتفسر  35
 معرفة في مصر القديمة تسمي الممك الذي احدث ثورة دينية 36
 فيم الذي أحدثتو ثورة اخناتون الدينية في أحوال مصرتعمل اإلرباك  37
 فيم مميزات عصر المممكة الحديثة تعرض بأسموبيا الخاص ابرز 33
 فيم أحوال مصر بعد عصر المممكة الحديثةبأسموبيا الخاص  توضح  33
 فيم بين أحوال مصر بعد عصر االىرامات وعصر المممكة الحديثة تميز  40
 معرفة كيموباتراتعرف  42
 معرفة تحدد سنة فتح العرب المسممون لمصر.   41
 معرفة تعدد بعض أوجو الحضارة المصرية القديمة 43
 معرفة تذكر تسمسل نظام الحكم في مصر القديمة 44

 معرفة تحدد واجبات الفرعون 45

 فيم تفسر إطاعة أوامر الفرعون واجب ديني مقدس 46
 تطبيق الفرعون في الوقت الحاضر تعطي مثاال" لمنصب 47
 تطبيق تعطي مثاال" لمنصب حكام االقاليم في الوقت الحاضر 48
 فيم   توضح بأسموبيا الخاص ابرز خصائص الديانة المصرية القديمة 49
 فيم تعدد اآللية في مصر القديمةتعمل  51
 تطبٌق القدٌمةتعٌن على خرٌطة وادي النٌل الصماء مراكز ابرز اآللهة فً مصر  51

 فهم اثر المعتقدات الدٌنٌة على حٌاة المصرٌٌن القدماء تشرح 52

 فهم نظام التربٌة والتعلٌم فً مصر القدٌمة بأسلوبها الخاص توضح 53



   09                                .................................................. ...................................المالحق 

 

 

 

 

 الخامسفصل لا

 حضارات شبو الجزيرة العربية القديمة

 لحضارية في بالد العرب الجنوبية(أىم المراكز ا –الشمالية أىم المراكز الحضارية  -)العرب في شبو الجزيرة العربية        

 المستوى  :الطالبة قادرة عمى أنجعل  األىداف السموكية :  ت

 معرفة تعرف مفيوم شبو الجزيرة العربية 1
 تطبيق تعين عمى خريطة الوطن العربي الصماء  موقع شبو الجزيرة العربية 2
 معرفة الجزيرة العربيةتذكر السكان األصميين لشبو  3
 تطبيق تعطي مثاال"لسكان شبو الجزيرة العربية في الوقت الحاضر 4
 فيم تعمل ىجرة األقوام في المناطق الجنوبية من شبو الجزيرة العربية. 5

6 
البمييدان االقييوام الييى تتبيع عمييى خريطيية انتشيار أقييوام شييبو الجزيييرة العربيية الصييماء طييرق انتشيار 

 تطبيق المجاورة.

 معرفة تعدد أىم المراكز الحضارية الشمالية. 7
 تطبيق الصماء موقع دولة الحضر.العراق تعين عمى خريطة  8
 معرفة تسمي أشير مموك الحضر. 9

 معرفة تذكر لقب الممك سنطروق الثاني 11
سقاطيا.و تعمل قيام الممك الساساني شابور األول بحصار مدينة الحضر  11  فيم ا 
 معرفة سنة سقوط دولة الحضر.تذكر  12
 فيم المظاىر الحضارية لدولة الحضر. وضح بأسموبيا الخاصت 13
 فيم تعمل تسمية دولة المناذرة بيذا االسم.  14
 تطبيق الصماء موقع دولة المناذرةالعراق تعين عمى خريطة  15
 معرفة تسمي أشير مموك دولة المناذرة. 16
 فيم طبيعة العالقة بين دولة المناذرة والدولة الساسانية. بأسموبيا الخاص توضح 17
 فيم ابرز المظاىر الحضارية لدولة المناذرةتبين بأسموبيا الخاص  18
 معرفة جيش المناذرةتذكر اسم كتائب  19
 معرفة تحدد سنة ظيور دولة األنباط. 21
 معرفة تسمي اشير مموك دولة االنباط 21
 تطبيق شبو الجزيرة العربية الصماء موقع عاصمة دولة األنباط.تعين عمى خريطة  22
 معرفة تعرف مفيوم بطرا)البتراء( باليونانية 23
 معرفة سنة سقوط دولة األنباط .تذكر  24
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 المستوى األىداف السموكية ت
 معرفة تسمي القائد الذي سقطت عمى يده دولة األنباط. 25
 فيم لدولة األنباط.ابرز المظاىر الحضارية وضح ت 48
 فيم أىمية دولة تدمر بأسموبيا الخاص تبين 49
 تطبيق العربي الصماء موقع دولة تدمر الوطن تعين عمى خريطة  :4
 معرفة تسمي أشير مموك دولة تدمر ;4
 معرفة تعرف الممكة زنوبيا 52
 معرفة تسمي االمبراطور الذي سقطت عمى يده دولة تدمر 53
 معرفة سقوط دولة تدمرتحدد سنة  54
 فيم ابرز المظاىر الحضارية لدولة تدمربأسموبيا الخاص توضح  55
 معرفة تسمي مؤسس دولة الغساسنة 56
 فيم تعمل تسمية الغساسنة بيذا االسم 57
 تطبيق تعين عمى خريطة شبو الجزيرة العربية الصماء موقع دولة الغساسنة 58
 معرفة تعدد أشير مموك الغساسنة 59
 معرفة تسمي القوى التي أسقطت دولة الغساسنة :5
 معرفة تذكر سنة سقوط دولة الغساسنة ;5
 فيم رية لدولة الغساسنةاابرز المظاىر الحضتبين بأسموبيا الخاص  62
 معرفة تعرف دولة كندة 63
 تطبيق تعين عمى خريطة شبو الجزيرة العربية الصماء موقع دولة كندة 64
 معرفة المظاىر الحضارية لدولة كندةتعدد 65
 تطبيق الصماء موقع اليمن الوطن العربي تعين عمى خريطة  66
 فيم ميزات بالد اليمنتبين  بأسموبيا الخاص  67
 فيم )اليمن السعيد(ب تسمية بالد اليمن تفسر  68
 معرفة تسمي أىم الممالك التي ظيرت في بالد اليمن 69
 معرفة تعرف السبأيون :6
 تطبيق تعين عمى خريطة شبو الجزيرة العربية الصماء موقع عاصمة مممكة سبأ ;6
 معرفة تذكر تسمية مموك سبأ 72
 معرفة تسمي اشير مموك سبأ 73
 فيم مميزات  مممكة سبأ بينت 74
 معرفة تذكر اىم السدود لمممكة سبأ 75
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 المستوى األىداف السموكية ت
 فيم التي أدت إلى سقوط مممكة سبأتوضح األسباب   76
 تطبيق تعين عمى خريطة شبو الجزيرة العربية الصماء موقع مممكة معين 77
 فيم توضح طبيعة الحكم في مممكة معين 78
 معرفة تسمي  ممك معين 79
 فيم تفسر معنى مزود :7
 فيم توضح ابرز مميزات مممكة معين ;7
 معرفة تعرف الحميريون 82
 تطبيق عمى خريطة شبو الجزيرة العربية الصماء موقع مممكة حمير تعين 83
 تطبيق ؤكد فشل حممة أبرىة في السيطرة عمى مكة المكرمةت ةقرآنيبسورة تستشيد  84
 معرفة تسمي القائد الذي طرد األحباش من بالد اليمن 85
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 السادس فصللا
 الحضارات القديمة والمجاورة لمبالد العربية

   والتأثيرات  تبادل العالقات –ليندية القديمة الحضارة ا –الحضارتان اليونانية والرومانية -) الحضارة الساسانية في بالد فارس             
 القديمة والحضارات األخرى (.قية بين الحضارة العرا

 المستوى  :الطالبة قادرة عمى أنجعل  األىداف السموكية :  ت

 معرفة تحددالفترة الزمنية لحكم الدولة الساسانية 1
 فيم تفسر تسمية الدولة الساسانية بيذا االسم 2
 تطبيق تعين عمى خريطة الحضارات القديمة الصماء موقع الحضارة الساسانية 3
 تطبيق تعين عمى خريطة الحضارة الساسانية الصماء موقع العاصمة )طيسفون( 4
 معرفة تسمي أشير مموك الدولة الساسانية 5
 فيم )شاىنشاه( ب تعمل تسمية الممك اردشير  6
 فيم بأسموبيا الخاص ابرز ميزات حكم الممك  شابور وضحت 9
 فيم توضح بأسموبيا الخاص ابرز ميزات حكم الممك كسرى :
 معرفة تعرف الديانة الفارسية ;
 فيم إيقاد الفرس لمنار في معابدىم بصورة دائمةتفسر  32
 فيم تشرح الجوانب الحضارية لمدولة الساسانية 33
 تطبيق تعين عمى خريطة الحضارات القديمة الصماء موقع الحضارةاليونانية 34
 فيم توضح تقسيمات التاريخ اليوناني 35
 معرفة مجمس الخمسمائةتعرف  36
 تطبيق تعطي مثاال" لمجمس الخمسمائة في الوقت الحاضر 37
 معرفة تسمي أشير الشخصيات في بالد اليونان 38
 فيم توضح ابرز المظاىر الحضارية لبالد اليونان 39
 فيم ميزات المعبد اليونانيتوضح   :3
 فيم تفسر اىتمام اليونان باآلثار حتى الوقت الحاضر ;3
 تطبيق تعين عمى خريطة الحضارات القديمة الصماء موقع الحضارة الرومانية 42
 فيم توضح ابرز مميزات بالدالرومان 43
 معرفة تسمي أشير أباطرة الدولة الرومانية 44
 فيم ابرز ميزات حكم اإلمبراطور اوكتافيوستوضح  45
 معرفة تعطي تسمية أخرى لإلمبراطور اوكتافيوس 46
 فيم تعمل تسمية شير آب بشير أغسطس 47
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 المستوى األىداف السموكية ت
 فيم توضح بأسموبيا الخاص المظاىر الحضارية لمدولة الرومانية 48
 فيم تميز بين المظاىر الحضارية لمدولة اليونانية والدولة الرومانية 49
 تطبيق تعين عمى خريطة الحضارات القديمة الصماء موقع الحضارة اليندية :4
 معرفة تعرف القبائل اآلرية ;4
 معرفة تعرف اليندوسية 52
 معرفة تسمي أشير مموك الدولة اليندية القديمة 53
 فيم توضح بأسموبيا الخاص طبقات المجتمع اليندي القديم  54
 فيم المظاىر الحضارية لبالد اليند القديمةبين تست 55
 معرفة تعرف البوذية 56
 فيم اعتبار أفكار بوذا من مبادئ حقوق اإلنسان.تعمل  57
 معرفة تعرف التبادل الحضاري 58
 فيم تفسر سيولة التبادل الحضاري بين األمم القديمة 59
 معرفة تعدد طرق التبادل الحضاري بين األمم القديمة :5
 تطبيق تعطي مثاال" ألىم طرق التبادل الحضاري في الوقت الحاضر ;5
 فيم جوانب التبادل الحضاري بين الحضارة العراقية القديمة والحضارات االخرىتشرح  62
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 (9الممحق)
 بصيغتيا النيائية لمجموعتي البحث الخطط التدريسيةمن انموذج  

                                       
 
 

  ات القديمةريخ الحضار أالمادة : ت ثانوية جمانة لمبنات    سم المدرسة :ا
 المصرية القديمةبعض أوجه الحضارة  الموضوع :              األول المتوسط:   الصف
 اليوم:    :  ب                    الشعبة

           التاريخ:                                    
 ىداف السموكية:أواًل/األ

 : جعل الطالبة قادرة على أن

 تعدد بعض أوجه الحضارة المصرٌة القدٌمة. -9

  .تذكر تسلسل نظام الحكم فً مصر القدٌمة -9

 الفرعون.تحدد واجبات  -9

 طاعة أوامر الفرعون واجب دٌنً مقدس.إتفسر  -9

 تعطً مثاال" لمنصب الفرعون فً الوقت الحاضر.  -9

 . الحاضر الوقت فًحكام االقالٌم  لمنصب" مثاال تعطً -9

 .القدٌمة المصرٌة الدٌانة خصائص الخاص بؤسلوبها توضح -9

 . القدٌمة مصر فً اآللهة تعدد تعلل -9

 .القدٌمة المصرٌة اآللهة برزأ مراكز الصماء النٌل وادي خرٌطة على تعٌن -0

 .القدماء المصرٌٌن حٌاة على الدٌنٌة المعتقدات ثرأ تشرح -99

 .القدٌمة مصر فً والتعلٌم التربٌة نظام  الخاص بؤسلوبها توضح -99

 

الحضيارة المصيرية القديمية( لطالبيات  بعيض أوجيوموضوع ) انموذج خطة يومية لتدريس 
 المجموعة التجريبية وفق خطوات المدخل المنظومي
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 الوسائل التعلٌمٌة:ثانٌاً/

 قالم الملونة .السبورة واأل -9 

 خرٌطة وادي النٌل. -9

 مصرٌة قدٌمة. ةمصورات تارٌخٌة آلله -9

   المدخل المنظومًخطوات المدخل  ثالثاً/الطرٌقةالتدرٌسٌة:

     دقائق(5المقدمة:)-9

لمييييدرس ميييين  يييي ل مراجعيييية أذاييييان الطالبييييات المُّدرسيييية ُتهييييي  فييييه اييييذ  ال طييييوة     
 .المعمومات السابقة  ال اصة بحضارة وادي النيل

نهيا حضيارة ابعزيزاته الطالبات تعرفنا فه الدروس السابقة عمى حضارة وادي النييل -
النييل  مرتكيزة عميى ضي اف نهيرو  فريقياأقارة من الشرقه  هالشمالالجزء قديمة تقع فه 
،وقد مرت كما او الحال بالنسيبة ليب د عرف اآلن بمصرتواه ما بأسمه الذي سميت 

)القيديم والوسييط  ةالث ثي )ما قبيل التياريخ(الحجرييةبالعصور وادي الرافدين وب د الشام 
 ؟ هانتقمت الى العصور التاري ية فما او الحد ال اصل بينأوالحديث( ثم 

 ق، م. 3222بحدود  ظهور الكتابة الهيروغمي ية: طالبة

 ؟ أقسام تمك العصور ومااهأحسنت، :الُمدرسة
   .الحديثةعصر المممكة الوسطى و عصر المممكة عصر المممكة القديمة و  طالبة:

  األسر التيه ضيمتها تميك المماليك وأشيهر مموكهيا ومميزاتهياعمى وتعرفنا جيد،:درسةمُ ال
 درسنا لهذا اليوم فهو؟ موضوع أما

 بعض أوجه الحضارة المصرية. طالبة:
 موضوع الدرس عمى السبورة ب ط واضح.  درسةالمُ تثبت  -
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 دقٌقة(35):العرض-2

االسييةمة اآلتييية ميين أجييل  المُّدرسييةتطييرح  مرحميية التعييرف عمييى المعمومييات السييابقة:أ/ 
 الدرس. ضوعالتعرف عمى ماتعرفه الطالبات من معمومات حول مو 

 ماالمقصود بالحضارة ؟:الُمدرسة
 عقميًا نتيجة لت اعمه مع البيةة.نسان فه انتاجه ماديًا و إلاه كل ما نجح ا طالبة:

 ؟جابة زميمتكن صحيحةإ:ال الُمدرسة
 .  عمى مر العصور نسانإلامنجزات  فالحضارة اه،نها صحيحةإ نعم:طالبة

 .ممتاز:درسةالمُ    
جابيية إ،وبعييد تثبيييت  ميين طالبيية ا ييرة إعييادة تعريييف الحضييارة المُّدرسييةثييم تطمييب  -

 نسيييانإلاثميييرة أي مجهيييود يقيييوم بيييه  ايييهتكمل اذن الحضيييارة عميييى السيييبورة، اتالطالبييي
         ؟اامظاار أام  اهفما،حياته لتحسين ظروف

   وال كرية. السياسية والدينيةتتمثل بالحياة  طالبة:
   حسنت.أ:درسةالمُ  

مجموعيات الطالبيات التيه تيم تقسييمهن  درسيةالمُ  توجيه :(/مرحمة االشيتراك)االندماجب
فه المعموميات وتطمب منهن التركيز الذي تعد  بن سها  الى الم طط المنظومه مسبقاً 

 السابقة بالمعرفة الجديدة. الموجودة فيه لربط المعرفة
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 فكزيت 
نظاو ا نحكى   

)انفزعىٌ،انىسيز،

 حكاو االقانيى(

انذيانت واآلنهت 

)تعذد األنهت،انبعث 

وانخهىد،انسًى انً 

 انىحذانيت(

 انتزبيت وانتعهيى 

 )انخظ انهيزوغهيفي

تزبيت ثقافيت وتزبيت 

 يهنيت(

بعض أوجه 

 انحضارة انًصزيت

 سياسيت  

 دينيت
  

 يظاهز   

 انحضارة
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 أوالُ/ ركزي يف املخطط جيدًا ثم أجيبي عن:
                .القديمةأوجو الحضارة المصرية ما تمثمو -3
 مكونات نظام الحكم في مصر القديمة. -4
 القديمة .المصرية  خصائص الديانة-5
 ما ركز عميو التعميم في مصر قديمًا.- 6

 

ورقية نشياط عميى مجموعيات الطالبيات ل جابية  المُّدرسية تيوزع :/مرحمة االستكشيافج
 عمى السؤال األول منها:

 يييييييييا طيييينشي
 
 
 

 

جابيية إالطالبييات فيمييا توصييمن اليييه ميين  درسييةلمُ تُنيياقش ا :االيضيياح والتفسييير/مرحميية د
 معمومات الدرس عمى النحو اآلته: توضيحو 
 ؟مااهفلمحضارة المصرية بعض األوجه  :درسةالمُ  

 .الديانة واآللهة والتربية والتعميمنظام الحكم، طالبة:
 صبح لمصر نظام حكم  اص؟أمتى جيد، :درسةالمُ  

عتميد عميى األسير أمك مينا اصبح لها نظام حكيم ثابت،عمى يد الم ااعند توحيدطالبة:
 ويرأسها الممك)ال رعون(. الب د الته تدير شؤونالحاكمة 

 يتناقمه األبناء عن اآلباء كان الحكم فه اذ  األسر وراثياً و طالبة أخرى:
 ؟الحكمنظام  تسمسلاذن مااو ،ممتاز :درسةالمُ  

دارة اييييو المسييييؤول الييييدينه والييييدنيوي فهييييو يشييييرف عميييييى اإل -/ ال رعييييون:أوالً  طالبيييية:
صدار  القوانين وتعيين من يقومون بمساعدته فه إدارة الب د.  والجيش وأمور الدين وا 

وايييو أايييم مسييياعدي ال رعيييون وذو صييي حيات واسيييعة  -/ اليييوزير:ثانيييياً  طالبييية أخيييرى:
 ة والشؤون االقتصادية والقضاةية.يشرف عمى تن يذ المهام اإلداري

اليم وايييم ينوبيييون عييين ال رعيييون فيييه إدارة األقييي -/ حكيييام األقييياليم:ثالثييياً  طالبييية أخيييرى:
 ويشرفون عمى الزراعة والري والتجارة وتوفير األمن واالستقرار وجباية الضراةب.

فمييييا عيييية أواميييير ال رعييييون واجييييب دينييييه مقييييدس طاإوكانييييت ،:بييييارك اك فيكنالُمدرسيييية 
 ؟ اوسبب ذلك
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ليه  إلينحيدر مين ا بأنيه ال انه كيان يعتقيد إنسان إعمى الرغم من كون ال رعون  طالبة: 
 .واجبة طاعته او جعمو   دو عبف يستمد قوته منهو 

 : بوركت.الُمدرسة
 ،ثم تسيأل الطالبيات عنيدالمصورات ال اصة باآللهية المصيريةعمى  درسةمُ ال تؤشر -

 ؟النظر لهذ  المصورات ماذا ن حظ

 : ن حظ تعدد اآللهة فه مصر القديمة.طالبة
 جيد ومااو سبب ذلك؟:الُمدرسة 

يرجع سبب ذلك إلى تعدد األقياليم المصيرية حييث كيان لكيل إقمييم معبيود يمتيف  طالبة:
  حولييه النيياس فعبييدوا ملهيية تمثييل الظييواار الطبيعييية كالشييمس والقميير والرييياح واألمطييار 

 وغيراا.
المممكيية القديميية كييان  عصيير سييم اإللييه بترييير العصييور ف ييهإولقييد ترييير  طالبيية أخييرى:

المممكيية الوسييطى صييار اإللييه )ممييون( فييدفع اييذا  الييه الشييمس وفييه عصيير اإللييه )رع(
التعييدد الممييك )ا نيياتون( إلييى توحيييد اآللهيية فييه الييه واحييد اييو ) متييون( المتمثييل بقييرص 

 الشمس.
تمييد عأعمى ميياذا يون القييدماء بالحييياة مابعييد المييوت،كمييا مميين المصيير ممتاز،:الُمدرسيية 

 ؟  مود اإلنسان حسب اعتقادام
اإلنسيان وصيي ح أعمالييه فميين كانييت أعمالييه صييالحة وح ييظ عتمييد عمييى تقييوة أ طالبيية:

 التعاليم واإلرشادات الدينية نجا من العذاب وواب له اإلله الحياة وال مود فه اآل رة.
لمحصينة ودفين اتمام ببناء المقيابر اإل،والذلك قاموا بتحنيط جثث الموتى :طالبة أخرى

 والم بس والحمه.ثناء حياته كالطعام والشراب أ ماكان الميت يست دمه
  التعميييمنييه يتمثييل بالتربييية و اة ،امييا الوجييه اال ييير لمحضييارة المصييريممتازنعييم :الُمدرسيية

ولييييد نظييييام تعميمييييه يحييييرص عمييييى فبعييييد ظهييييور الكتابيييية الهيروغمي ييييية كييييان البييييد أن يت
   ؟ مصر القديمة فهالتعميم كيف كان نظام التربية و تعممها،اذن 
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فه المدارس التابعة لممعابيد حييث  الكتابة الهيروغمي ية الكهنة بتدريس لقد برع  طالبة:
تعمم القييراءة تتمثييل بيي تربييية ثقافيييةميين اجييل عمييى الح ييظ والممارسيية  التعميييم يعتمييد كييان

والكتابة الهيروغمي ية و مبادئ الدين وتعمم القيم واأل ي ق الحمييدة وتربيية مهنيية ليتعمم 
 يرااالمهن الم تم ة الطب والهندسة والكيمياء وغ

 بارك اك فيك: درسةالمُ  
 التفصيمي مرحمة التفكير /ه 
ابية عميى االسيةمة المتبقيية  جل ورقية النشياط الطالبيات إليى مجموعات درسةالمُ  توجه  

اق الور اثييم جمييع اييذ  سييتيعابها بصييورة أعمييق ا  تمكيينهن ميين فهييم ال بييرة الجديييدة و ل منهييا
   وتتمثل باآلته: جاباتهنإومناقشة الطالبات فه 

 

  اآلتي: ي يىضحها املخطط املنظىميالعالقاث الت /أكتبي ثانياً     

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 العالقة بين المفاىيم المفاىيم ت

      

1 

 يكون الفرعون عمى رأس الحكم وىو المسؤول الديني والدنيوي. نظام الحكم        لفرعونا 

      

2 

 الوزير أىم مساعدي الفرعون وحمقة الوصل بين الفرعون وموظفيو. الفرعون      الوزير  

      

3 

 .  ينوبون عن الفرعون في إدارة األقاليمالذين  الوزير عمى حكام األقاليميشرف  حكام االقاليم الوزير        

 حكام االقالين الوزيـر  ًظام الحكن

 الفرعوى
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 العبارة مبا يناسبها:كملي ثالثًا/أ

كان عمى رأس الحكم قديمًا الفرعون الذي يعتبر المسؤول عن شوؤن البالد الداخميية والخارجيية وبييذا فييو -
الذين ينوبون عنو في إدارة األقاليم  قاليمألاما منصب حكام ا ، ............ في الوقت الحاضريشبو منصب  

 فأنو يشبو منصب..........في الوقت الحاضر.
 ، المحافظ.رةيس الجمهورية أو رةيس الوزراء  .. ج/

  : هلا استعملي املعلىماث اآلتيت يف تكىين خمطط منظىمي/رابعاً 
 البعث وال مود،السمو الى الوحدانية.تعدد اآللهة،  

 ج/
 
 
 
 

بعيض األسيةمة  درسيةالمُ  بعد االنتهاء من عرض الدرس توجه دقائق(:7رابعًا/التقويم )
 :واهالته تتصل بأادافه لمعرفة مدة استيعابهن لمدرس،

   مااه واجبات ال رعون؟ -1
 ينية عمى حياة المصريين القدماء؟ثر العقيدة الدأما -2
 ؟االلهة المصرية القديمة أبرز مراكز  عمى ال ريطةعينه  -3

 :الواجب البيتي/خامساً 
 .76-74ص تحضير موضوع الدرس القادم العرب فه شبه الجزيرة العربية-1
 االجابة عن األسةمة الموجودة فه الكتاب المنهجه حول موضوع الدرس.-2
الطالبات كل واحدة منهن برسم مخططاا  منظومٌاا  تبعاا لرإٌتهاا الم درسة كلف ت     -3

   .لموضوع  الدرس
 سادسًا/المصادر:

  .  ريخ الحضارات القديمة لمصف االول المتوسطأكتاب ت-1
 محاضرات فه تاريخ الحضارات القديمة)حضارة وادي النيل(، طه باقر.-2
 التربية والتعميم فه مصر القديمة،مهاب درويش.-3

خصائص انذيانت 

 انًصزيت انقذيًت

انسًى انً 

 انىحذانيت
 انبعث وانخهىد

 تعذد اآلنهت
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  ات القديمةالمادة : تاريخ الحضار ثانوية جمانة لمبنات     سم المدرسة :ا
 بعض أوجه الحضارة المصرية القديمة الموضوع :              األول المتوسط:   الصف
 اليوم:                        أ:   الشعبة

          التاريخ:                                  
 :أوالً/االهداف السلوكٌة

 : جعل الطالبة قادرة على أن

 تعدد بعض أوجه الحضارة المصرٌة القدٌمة. -9

  .تذكر تسلسل نظام الحكم فً مصر القدٌمة -9

 تحدد واجبات الفرعون. -9

 تفسر اطاعة أوامر الفرعون واجب دٌنً مقدس. -9

 تعطً مثاال" لمنصب الفرعون فً الوقت الحاضر.  -9

 . الحاضر الوقت فًحكام االقالٌم  لمنصب" مثاال تعطً -9

 .القدٌمة المصرٌة الدٌانة خصائص الخاص بؤسلوبها توضح -9

 . القدٌمة مصر فً اآللهة تعدد تعلل -9

 .القدٌمة المصرٌة اآللهة ابرز مراكز الصماء النٌل وادي خرٌطة على تعٌن -0

 .القدماء المصرٌٌن حٌاة على الدٌنٌة المعتقدات ثرأ تشرح -99

 .القدٌمة مصر فً والتعلٌم التربٌة نظام الخاص بؤسلوبها توضح -99

 

 

 

الحضيارة المصيرية القديمية( لطالبيات  بعيض أوجيوموضوع ) انموذج خطة يومية لتدريس 
 عتياديةالطريقة اإلوفق  ضابطةالمجموعة ال
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 ثانٌاً/الوسائل التعلٌمٌة:

 السبورة واالقالم الملونة.  -9 

 خرٌطة وادي النٌل. -9

 مصرٌة قدٌمة. ةمصورات تارٌخٌة آلله -9

 االعتٌادٌةثالثاً/الطرٌقةالتدرٌسٌة: الطرٌقٌة 

   دقائق(5المقدمة:)-9

ن  يييي ل مراجعيييية لمييييدرس مييييأذاييييان الطالبييييات  درسييييةُتهييييي  المُ فييييه اييييذ  ال طييييوة     
 .ال اصة بحضارة وادي النيل المعمومات السابقة

طالبييياته العزييييزات تعرفنيييا فيييه اليييدروس السيييابقة عميييى حضيييارة وادي النييييل عميييى انهيييا 
ميين قييارة أفريقيييا ومرتكييزة عمييى ضيي اف حضييارة قديميية تقييع فييه الجييزء الشييماله الشييرقه 

او ميييرت مصييير كميييا نهييير النييييل اليييذي سيييميت بأسيييمه وايييه ميييا تعيييرف اآلن بمصييير،و
بعصييييييور ماقبييييييل التيييييياريخ )الحجرييييييية( الث ثيييييية             الشيييييياملمعييييييراق وبيييييي د الحييييييال بالنسييييييبة 

اري ييية فمييا اييو الحييد ال اصييل )القييديم والوسيييط والحييديث( ثييم أنتقمييت الييى العصييور الت
 ؟نهابي

ظهيييور العصيييور التاري يييية او و : ان الحيييد ال اصيييل بيييين عصيييور ماقبيييل التييياريخ طالبييية
 ق، م. 3222بحدود  الكتابة الهيروغمي ية

 ؟أقسام تمك العصور أحسنت،ومااه: الُمدرسة
 .  الحديثةعصر المممكة الوسطى و عصر المممكة عصر المممكة القديمة و  طالبة:

  التيه ضيمتها تميك المماليك وأشيهر مموكهيا ومميزاتهيااألسر عمى وتعرفنا جيد،:الُمدرسة
 درسنا لهذا اليوم فهو؟ موضوع أما

 بعض أوجه الحضارة المصرية. طالبة:
 .واضح اسم الموضوع عمى السبورة ب ط درسةالمُ تثبت  -
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 دقٌقة(:35العرض)-2

مسيتعممة طريقية المحاضيرة واسيموب االسيتجواب موضيوع اليدرس بعيرض  درسيةالمُ  تبدأ
ثمييرة أي مجهييود يقييوم بييه االنسييان ماديييًا أو ة اييه احيانييًا ا رة،حيييث تبييين ان الحضييار 

لمحضيارة المصيرية القديمية ان ،و معنويًا نتيجة لت اعمه مع البيةة لتحسين ظيروف حياتيه
 مااه؟فعدة أوجه 

 نظام الحكم.-1طالبة:
 الديانة واآللهة.-2      
 التربية والتعميم.-3      

 .جيد:  الُمدرسة
ثم توضح انه نتيجة لتوحيد مصير عميى اجابة الطالبة عمى السبورة   درسةالمُ  تكتب -  

يييد الممييك مينييا اصييبح لهييا نظييام حكييومه ثابييت يعتمييد عمييى األسيير الحاكميية التييه تييدير 
ناقميه االبنياء عين اآلبياء شؤون الب د الدا مية وال ارجية،وكان الحكم فه اذ  األسير يت

 ؟مااو اص تسمسل  وله،وراثياً 
ل عييين ادارة شيييؤون و المسيييؤ  و يكيييون عميييى رأس الحكيييماليييذي  ال رعون)المميييك( طالبييية:
ين ينوبييون والييوزير الييذي يمييه ال رعييون فييه الدوليية واالامييية وحكييام االقيياليم الييذ الييب د،

  شراف الوزير.قاليم وي ضعون إلألعن ال رعون فه ادارة ا
       ،فما سببب ذلك؟  اً مقدس اً ديني اً واجب ونال رع أوامر ةتعتبر اطاعو ممتاز، : درسةالمُ 

ابييييين اآلليييييه عميييييى  انيييييه نظيييييروا اليييييى ال رعيييييون عميييييىالقيييييدماء  ن يألن المصيييييري طالبييييية:
 واجب مقدس.،فعبدو  وجعموا طاعته االرض

 .بارك اك فيك، نعم :المُّدرسة 

االشييراف عمييى االدارة  المسييؤول الييدينه والييدنيوي مهمتييه ال رعييون يعتبيير حيييث طالبيية:
ويسييياعدونه عميييى  اصيييدار القيييوانين وتعييييين مييين يقوميييون عميهييياو  والجيييش وأميييور اليييدين

 ادارة الب د.
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منصيييب ال رعيييون فيييه الوقيييت الحاضرمنصيييب رةييييس  اليييذي يقابيييلو ،ممتاز:الُمدرسييية  
فالسمطة تكون بيد رةييس الجمهوريية  اً الجمهورية فه الدول الته يكون فيها الحكم رةاسي

ويشيييبه منصيييب رةييييس  المنت يييب مييين الشيييعب مباشيييرة مثيييل الوالييييات المتحيييدة االمريكيييية
أي يقييوم عمييى مجمييس منت ييب ميين  اً الييوزراء فييه  الييدول التييه يكييون فيهييا الحكييم برلمانييي

الشيييعب كميييا ايييو الحيييال فيييه العيييراق فتتكيييون السيييمطة فيييه ايييذا النظيييام مييين طيييرفين اميييا 
الاوزراء اال ان رئاٌس الدولاة ال ٌملاح صاالحٌات واساعة كاالتً  دولة ومجميسرةيس ال

وعنادما ازدادت  الكماال يٌكلٌاة الدولاة ا  ٌملكها رئٌس الاوزراء  فٌكاون منصابه شارفٌ

 ؟ماذا استحدث اعباء الفرعون 

حييث فه الدولة واالاميية ه لذين يعرفون بالعدل والحكمة ويميات ذ له وزيرًا من ا:طالبة
حكيام االقياليم فكيانوا يعينيون ث منصب دواستح،موظ يهبين و ه حمقة االتصال بينيمثل 
 .شراف الوزيرالوينوبون عنه فه ادارة االقاليم وي ضعون  تهبواسط

المحيافظ فيه الوقيت قياليم منصيب حكيام األ منصيبيشبه  او ماو نعم ممتاز،:الُمدرسة 
     .الحاضر

باآللهيييييية المصييييييرية،عند النظيييييير لهييييييذ  المصييييييورات ال اصيييييية  المُّدرسيييييية ثييييييم تعييييييرض-
 فما سبب ذلك؟ آللهة فه مصر القديمةلتعدد ان اناك  المصورات ن حظ

بيعيية وذلك لتعدد االقياليم فيه مصير فكيان لكيل اقمييم معبيود فعبيدوا الظيواار الططالبة:
ارت عييت مكانيية بعييض االلهيية فييه بعييض االوقييات مقارنيية كالشييمس والقميير وغيراييا وقييد 

فيييه عصييير  فيييه عصييير المممكييية القديمييية واالليييه)امون( ثميييت باالليييه)رع(بآلهييية ا يييرة تم
 فه عصر المممكة الحديثة المممكة الوسطى واالله) اتون (

 ممييا دفييع اييذا التعييدد الممييك ا نيياتون لمقيييام بثييورة دينييية دعييا بييارك اك فيييك،:الُمدرسيية 
المصيييريون بيييأن اعتقد ،و قيييرص الشيييمس عبيييادة االليييه الواحيييد )اتيييون(التوحييييد لاليييى  فيهيييا

نسيان سييبعث بعييد موتيه ليحيييا حيياة ال ميود وان  مييود  يعتميد حسييب اعتقيادام عمييى إلا
تقييوا  وصيي ح اعمالييه فميين كانييت اعمالييه صييالحة نجييا ميين العييذاب ووابييت لييه االلهيية 

 ؟ثر عمى حياة المصريين فمااوأ مما كان لهذ  المعتقدات الدينيةال مود فه اال رة .
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لمحييياة الثانييية وكييذلك ااييتم المصييريون  اً ه يح ييظ ويبقييى سييميمالجسييد لكييتحنيييط طالبيية:
ببنيييياء االارامييييات الضيييي مة لييييدفن ال راعنيييية التييييه تميييييزت عمارتهييييا بالحصييييانة والدقيييية 

  الهندسية واست دام الحجارة الكبيرة.
 : صاةص فمااه ان الديانة المصرية لها عدة،ن حظ مماسبق بوركت: درسةالمُ 

 الى الوحدانية. وال مود،السموالبعث تعدد اآللهة،:طالبة
صيرية القديمية نيأته مبعد ان اكممنيا الوجيه االول والثيانه لمحضيارة ال ،ممتاز: الُمدرسة

 ؟الى الوجه الثالث،بماذا تمثل
 .التربية والتعميمب تمثل طالبة:

 ؟مااه طبيعتهو جيد:الُمدرسة 
والكتابيية الهيروغمي ييية يعتمييد عمييى الح ييظ والممارسيية لييتعمم القييراءة التعميييم كييان  طالبيية:

واالعييييداد المهنييييه لمطييييب والهندسيييية  وتعمييييم مبييييادةء الييييدين والقيييييم واال يييي ق الحميييييدة
   والكيمياء وغيراا.

 احسنت.: الُمدرسة
بعيض األسيةمة  درسيةالمُ  بعد االنتهاء من عرض الدرس توجه دقائق(:7رابعًا/التقويم )

 :واهالته تتصل بأادافه لمعرفة مدة استيعابهن لمدرس،
   مااه واجبات ال رعون؟ -1
 ينية عمى حياة المصريين القدماء؟ثر العقيدة الدأما -2
 ؟لقديمةمراكز ابرز االلهة المصرية ا عينه عمى ال ريطة -3

 الواجب البيتي:/خامساً 
 .76-74ص تحضير موضوع الدرس القادم العرب فه شبه الجزيرة العربية-1
 الكتاب المنهجه حول موضوع الدرس.االجابة عن األسةمة الموجودة فه -2
 سادسًا/المصادر: 
  .  لمصف االول المتوسط المقرر ريخ الحضارات القديمةأت كتاب-1
 طه باقر.ل محاضرات فه تاريخ الحضارات القديمة)حضارة وادي النيل(-2
 مهاب درويشل تعميم فه مصر القديمةالتربية وال-3



   999                                .................................................. ...................................المالحق 

 

 

 

 (:الممحق)                               
 بصيغتو النيائية االختبار التحصيمي  

                         
 

 ............................................: اسم الطالبة
 ........................................: الصف والشعبة

 .7/5/2213:التاريخ
 دقيقة 45:الزمن
 

 
 عشيشتي انطانبت :   

 

   عبارة متبوعة بأربعة    ( فقرة تتألف كل فقرة من42أمامك ا تبار يتكون من)     
 ا تيارات واحد منها فقط صحيح المطموب منك:

 فه المكان الم صص لها. تبه اسمك كامً  مع الصف والشعبةأك -1
 .قراءة كل فقرة بدقة وتركيز  -2
 ضعه داةرة حول حرف اال تيار الصحيح . -3
 ال تتركه أية فقرة من دون إجابة. -4

ستعطى درجة لكل إجابة صحيحة وص ر لكل إجابة  اطةة أو متروكة إذ تعامل 
 ال قرات المتروكة معاممة ال قرات ال اطةة.

 وفه ما يأته مثال توضيحه ليساعدك فه طريقة اإلجابة
 اه  : ن مصرقال المؤرخ اليونانه ايرودتس إ

 ابة النيل         د. أم الدنيا            ب.أرض ال راعنة    أ.االارامات       
 

 أينياتي بانتىفيق

 

 
 هدرست الوادة : سوسي هوسى هدحت

       االختبار التحصيمي         

 مالحظة االجابة عمى ورقة االسئمة

ج

..
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 انتقمت مصر إلى العصور التاريخية في حدود: -3

 ق.م.3252ب.            ق.م.3222أ. 
  ق.م.3222د.          ق.م. 3122ج. 
 :ألنو كتب عمىسمي الخط الييروغميفي بالخط المقدس   -4
 البردي.من ب. ورق            أ. جدران المعابد والمقابر 
  .د. الواح من الطين                .قطع من الجمد ج.  
 الذي يمثل موقع مصر في ىذه الخريطة ىو:الرقم   -3

 4د.               3ج.              2ب.           1أ.  

     
 :من ميزات عصر المممكة القديمة في مصر -6 
 .سيطرة الهكسوسب.            .انعدام االستقرار السياسهأ.  
   

   .د.سيطرة اإلقطاعيين          .ج.الوحدة واالستقرار السياسه 
  
 أول ىرم في تاريخ مصر شيده الممك:-7 
   ج.ا ناتون.          د.زوسر.        ب.أحمس.          أ.مينا.   
   :نشأت المممكة الوسطى في مصر عام-9
 ق.م 2175ق.م           د.2152ج.       ق.م2122ب.    ق.م    2275 أ.
 
 
 

6 

4 
8 

4 
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 :  مدينة طيبة ىو يمثل موقعالذي الرقم  -9
 4د.                 3ج.             2ب.                1أ.
 

 

 
 مؤسس المممكة الحديثة ىوالممك: -:

 أ. أحمس.                     ب.امنوفس الثالث.           
 ج.مينا                        د. امنوفس الرابع.

 
 :لـ كأحدثت ثورة اخناتون الدينية إرباكا" في أحوال مصر وذل -;
 
 تآمر الفرس والبٌزنطٌٌن على البالد.  . أ
 
 تآمر الكهنة على الملح وقتله. . ب
     
 ج. غزو البالد من قبل األحباش. 

 
 د. غزو البالد من قبل البطالسة.  
 
 
 
 

8 

4 

4 
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 دام حكم اإلمبراطورية المصرية: -32   

 

 خمسة قرون.  د.     أربعة قرون.   ج.      ثالثة قرون. ب.      قرنٌن.      أ.      
 

 : بتميزت مصر بعد عصر المممكة الحديثة -33
 

 أ. ضعف وتديور البالد.              ب.ازديار الصناعات الخزفٌة.
 

 ج.بناء المصاطب لدفن الموتى.        د. استخدام دوالب الفخار.
 

   كان لمفرعون واجبات عديدة منيا:-34
 أ.جباٌة الضرائب.      ب.تنفٌذ القوانٌن.    
 
 إصدار القوانٌن.     د. إدارة األقالٌم. ج.     

  

 منصب حاكم االقميم يشبو في الوقت الحاضر منصب:                                                                             -99 

 رئيس الوزراءب.           الجوهوريت   رئيس أ.    

        

 المحافظد.  القاضً                       ج.      

 يعتمد خمود اإلنسان حسب اعتقاد المصريون القدماء عمى:-96
 

                               أ. مكانته السٌاسٌة.              ب. تقواه وأعماله الصالحة.                                                                   
 

 ج. مكانته االجتماعٌة.          د.  المعابد التً ٌمتلكها.   
 

 :ىضبة يشبو الجزيرة العربية ى -37
 
 .جمٌع الجهات ب. محاطة بالمٌاه من                محاطة بالمٌاه من ثالث جهات.   أ.
 
 مستطٌلة محاطة بالجبال.  د.                       مربعة مرتفعة من الشرق. .ج
   

  :وإن سبب ىجرة األقوام من المناطق الجنوبية في شبو الجزيرة العربية ى-99
 
 .كثرة األمطار التً تسقط علٌهاب.        . الجفاف الذي حل بها أ.

 
   .سٌطرة أقوام أخرى علٌها د.المناخ المعتدل لتلح المناطق.    ج. 
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فيي الخريطية  خط انتشار األقوام العربيية باتجياه مدينية الحضيريمثل الذي  رقمال-99
 :ىو
 

 9د.                 9ج.              9ب.               9أ.       
 

                                                                                                                   

 
 ألىميتيا: حاصر الممك شابور األول  مدينة الحضر -:3

 
 

 د. السٌاحٌة.          ج. التجارٌة.         ب.السٌاسٌة.           أ. الصناعٌة.   

 
 
 

 كان  جيش المناذرة منظما"ومقسما"الى كتائب ىي: -;3
 

 ب. الخورنق والسدٌر.   أ. الجابٌة وبصرى.      
 
 

 د. الشهباء والدوسر.         ج. الرماح والسٌوف
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 :الخريطة ىذهمدينة بطرا في  الذي يمثل موقعالرقم  -42
 

 9د.                  9ج.              9ب.              9أ.    
 

 
 
 

 :سقطت دولة األنباط عمى يد القائد -43
 

 زرادشت.  د.تراجان.                 ج.            بومبً. ب.أورلٌان.           أ.   

                     
 تبرز أىمية دولة تدمر من حيث انيا حمقة وصل بين:-44

 

 .                         ب. بالد النٌل وبالد الشام.نأ.بالد الٌونان وبالد الروما
             

 

 د. بالد الشام والعراق.               موانئ الخلٌج العربً و البحر المتوسط.ج. 
 
 

 مؤسس دولة الغساسنة ىو: -45
 

 أ. جفنة بن عمر.        ب.عمرو بن يند. 
 
 

 ج.جبلة بن االٌهم.       د. عمرو بن عدي.   
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 :دولة كندة في ىذه الخريطة ىو الذي يمثل موقعالرقم  – 46    
 

 9د.                  9ج.             9ب.               9أ.                
 
 

  
 

 :بسبب سميت بالد اليمن )باليمن السعيد( -47        
 إنها أغنى بالد العرب. ب.إنشاءيا صهارٌج لحفظ المٌاه.     أ.        

 
 تشٌٌد أيلها األبنٌة الكبٌرة والقصور.د. العطور والبخور.    اامتالكه ج.       

 :أطمق عمى مموك سبأ لقب-48      
 د. مكرب        ج. مزود                  ب.قرناو    أ. ٌثٌل                       

 من األسباب التي أدت إلى سقوط مممكة سبأ ىو: -49      

 

 ب. تآمر الفرس والبٌزنطٌٌن.                 أ. انهٌار سد مؤرب .      

  
  د.غزو البالد من قبل األحباش.                                  تآمر الساسانٌون واألحباش. ج.     
 

 :معين بميزات عدة منياتميزت مممكة  -:4    
 

 عبادة سكانها أله الشمس وسموه بعل الشمس. . أ

 ب .يعد بالطها هحط للشعراء الكبار.
  

 الموقع الممتاز والتربة الخصبة وسقوط األمطار.  ج.     

        
 بناء السدود ومن أشهريا سد مؤرب. د.      

4 

9 

4 
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 اتخذت من ظفار عاصمة ليم ىم : القبائل العربية التي  -;4

 

 .د.. السبؤٌون   ج. المعٌنٌون.     ب. الحمٌرٌون.        اآلرامٌون.   أ.
 

 عمييا ىو:تمكن من طرد األحباش من بالد اليمن وأصبح حاكماً القائد الذي -52
 

 .الحارث الثالثب.         .سٌف بن ذي ٌزن.        أ
  

 .ج. سمح علً                         د. الحارث بن عمرو
 

 ولد النبي محمد )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( في عيد الممك:-53
 

                       كسرى.د.     .      زرادشتج.         شابور.ب.                أردشٌر.أ.

 

 :    موقع الحضارة الساسانية في الخريطةىو الذي يمثلالرقم  -54
 9د.               9ج.            9ب.              9أ.       
 

 
 

 :لوإيقاد الفرس لمنار في معابدىم النيا رمز إل  سبب -55
 

  .الشر. دالخٌر .              ج.العدل.         ب.القوة               أ.   

 أصبحت بالد اليونان تدار من قبل مجمس الخمسمئة في عيد: -56

 

     الدٌمقراطٌة. د                 .الملوحج. .       .لطغاة ب. ا  .                 النبالءأ.    
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 سمي بالمعمم األول الفيمسوف:  من أشير فالسفة اليونان  -57
 

 .د. يٌرودتس     ج.سقراط.              ب.أرسطو طالٌس. أ.افالطون.           
 

 اليوناني بميزات عدة منيا:تميز المعبد  -58
 

 ب.صعوبة تخطٌطه.            أ. صفوف أعمدته.    
 

 د. بناء مدرج من اللبن       ج. بناء مدرج من الحجر 
 

 :موقع الحضارة الرومانية في الخريطة ىو الذي يمثلالرقم  -59
 6د.              9ج.            9 .ب              9أ.   

 
 :الذي سمي شير آب بشير أغسطس ألنو الشير -:5
 تولى فٌه الحكم  ب.        .االمبراطور أغسطس ولد فٌه  أ.
  
 توفً فٌه االمبراطور. د.          بالبناء والعمران.  انشغل فٌه .ج

 :أعمى طبقات المجتمع اليندي ىي طبقة -;5
 الكشاترٌا.د.     .      الشوادرج.        .البرايمة.                      ب.الفٌازأ.

 :متميز التبادل الحضاري بين األمم القديمة بالسيولة وذلك  -62
 

 البٌئة الجٌدة.  ب.صغر المساحات بٌن األمم.             أ.   

                      
 ج.انتقاله بطرٌق واحد.                د. انتقاله بعدة طرق.     
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 (;الممحق )

 . عمى وفق المقب العممي واألحرف اليجائيةة بيم الباحث تالذين استعان ختصينمأسماء ال

 األىداف الجامعة والكمية االختصاص األسم  ت
 السموكية

الخطط 
 التدريسية

االختبار 
 التحصيمي

طرائق تدريس  . ثناء يحيى قاسمأ.د 3
 الجغرافية

 كمية التربية  -بغدادجامعة 
 ابن رشد

* * * 

طرائق تدريس  أ.د سعد عمي زاير 4
 المغة العربية

 كمية التربية –جامعة بغداد 
 ابن رشد

* * * 

أ.د.عبد الرزاق  عبد اهلل  5
 زيدان

طرائق تدريس 
 التاريخ

كمية التربية -جامعة ديالى
 لمعموم االنسانية

* * * 

6 
 

طرائق تدريس  .قصي محمد لطيفأ.د
 التاريخ

 * * * كمية التربية -جامعة تكريت

مثنى عموان  .أ.د 7
 الجشعمي

طرائق تدريس 
 المغة العربية

كمية التربية -جامعة ديالى
 لمعموم االنسانية

* * * 

.محمد أنور دأ. 8
 السامرائي

 كمية التربية  -بغدادجامعة  قياس وتقويم
 ابن رشد

* * * 

م.د.أشواق نصيف أ. 9
   جاسم

تدريس طرائق 
 الجغرافية

كمية التربية -جامعة ديالى
 لمعموم االنسانية

* * * 

طرائق تدريس  أ.م.د.حيدر خزعل نزال :
 التاريخ

كمية  -الجامعة المستنصرية
 التربية األساسية

* * * 

 طرائق تدريس .م.د خالد جمال حمديأ ;
 التاريخ

كمية التربية –جامعة ديالى 
 لمعموم االنسانية

* * * 

.خضير عباس .د.مأ 32
 جري

طرائق تدريس 
 التاريخ

كمية  -الجامعة المستنصرية
 التربية األساسية

* * * 

طرائق مناىج و  .زينب حمزة راجيأ.م .د  33
 تدريس

 كمية التربية  -بغدادجامعة 
 ابن رشد

* * * 

طرائق تدريس  سعد عموان حسن أ.م.د  34
 المغة العربية

 * * * كمية التربية –كركوك جامعة

طرائق تدريس  أ.م.د.سممى مجيد حميد 35
 التاريخ

كمية التربية -جامعة ديالى
 لمعموم االنسانية

* * * 

 م.د.شاكر محمودأ. 36
 إسماعيل

كمية التربية -جامعة ديالى تاريخ قديم
 لمعموم االنسانية

    * 
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 األىداف الجامعة والكمية االختصاص يرأسم الخب ت
 السموكية

الخطط 
 التدريسية

االختبار 
 التحصيمي

طرائق تدريس  ؤوفر أ.م.د.نجدت عبد ال 37
 الجغرافية

كمية  -بغدادجامعة 
 ابن رشد التربية 

* * * 

طرائق تدريس  م.د.ىناء خضير جالبأ. 38
 التاريخ

كمية  -بغدادجامعة 
 ابن رشد التربية 

* * * 

 طرائق تدريس م.د.منصور جاسم محمد 39
 المغة العربية

كمية  -كركوكجامعة 
 التربية

* * * 
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 (32الممحق)                               
 مفتاح تصحيح فقرات االختبار التحصيمي                   

تسمسل 
 ال قرة

تسمسل  االختيار الصحيح
 ال قرة

 االختيار الصحيح

 ج 21 أ 1

 د 22 أ 2

 أ 23 ج 3

 ج 24 ج 4

 ب 25 د 5

 د 26 ب 6

 أ 27 ج 7

 ج 28 أ 8

 ب 29 ب 9

 أ 32 د 12

 د 31 أ 11

 أ 32 ج 12

 ج 33 د 13

 د 34 ب 14

 ب 35 أ 15

 أ 36 أ 16

 أ 37 ب 17

 د 38 ج 18

 ب 39 د 19

 د 42 ب 22
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 (33الممحق)
ختبار التطبيق االستطالعي لالفي  درجات المجموعة العميا والمجموعة الدنيا 
 التحصيمي

 الدنيا المجموعة  العمياالمجموعة 
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة  ت الدرجة ت
1 41 16 44 1 3 16 84 

2 41 17 44 2 3 17 84 

3 43 18 48 3 1 18 84 

4 43 19 48 4 3 19 84 

5 44 22 48 5 3 22 84 

6 44 21 48 6 3 21 84 

7 43 22 48 7 84 22 84 

8 43 23 48 8 84 23 84 

9 43 24 48 9 84 24 84 

12 46 25 44 12 88 25 84 

11 46 26 44 11 88 26 84 

12 46 27 44 12  88 27 86 

13 46 28 43 13 84 28 86 

14 46 29 43 14 84 29 86 

15 46 32 43 15 84 32 86 
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 (12ملحق )

 معامل الصعوبة والسهولة ومعامل التمٌٌز لفقرات األختبار التحصٌلً

تسلسل 
 الفقرة

االجابات فً عدد 
 المجموعة العلٌا

عدد االجابات فً 
 المجموعة الدنٌا

عدد 
االجابات 
 الصحٌحة

عدد 
االجابات 
 الخاطئة

معامل 
 الصعوبة

 معامل 
 السهولة

 معامل 
 التمٌٌز

 الخاطئة الصحٌحة الخاطئة الصحٌحة

9 99 0 9 99 99 99 9599 9599 9599 

9 99 9 99 90 90 99 9599 9599 9599 

9 99 9 0 99 90 99 9599 9599 9599 

9 90 99 9 99 99 90 9599 9599 9599 

9 99 9 9 99 99 99 9599 9599 9599 

9 99 0 9 99 99 99 9599 9599 9599 

9 99 9 99 99 90 99 9599 9599 9599 

9 99 9 9 99 99 99 9599 9599 9599 

0 99 9 9 99 99 90 9599 9599 9599 

99 99 9 9 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 9 9 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 9 99 99 99 99 9599 9599 9599 

99 90 9 99 99 90 99 9599 9599 9599 

99 99 9 0 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 0 9 99 90 99 9599 9599 9599 

99 99 9 99 90 99 90 9599 9599 9599 

99 90 99 9 99 99 99 9599 9599 9599 

99 90 9 0 99 99 99 9599 9599 9599 

90 99 9 99 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 9 0 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 0 9 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 9 9 99 99 90 9599 9599 9599 

99 99 9 99 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 9 0 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 9 99 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 9 99 99 99 99 9599 9599 9599 

99 90 9 99 99 99 99 9599 9599 9599 
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تسلسل 
 الفقرة

عدد االجابات فً 
 المجموعة العلٌا

عدد االجابات فً 
 المجموعة الدنٌا

عدد 
االجابات 
 الصحٌحة

عدد 
االجابات 
 الخاطئة

معامل 
 الصعوبة

 معامل 
 السهولة

 معامل 
 التمٌٌز

 الخاطئة الصحٌحة الخاطئة الصحٌحة

99 99 9 9 99 99 99 9599 9599 9599 

90 99 9 0 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 9 99 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 9 99 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 9 9 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 99 9 90 90 99 9599 9599 9599 

99 90 9 99 99 90 99 9599 9599 9599 

99 99 9 99 90 99 90 9599 9599 9599 

99 99 99 9 90 99 99 9599 9599 9599 

99 99 9 99 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 99 9 99 99 99 9599 9599 9599 

90 99 0 9 99 99 99 9599 9599 9599 

99 99 99 9 99 99 99 9599 9599 9599 
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 (13ملحق )

 ختبار التحصٌلًالبدائل الخاطئة لالفاعلٌة 

تسلسل 
 الفقرة

أجوبة المجموعة العلٌا على 
 البدائل

أجوبة المجموعة الدنٌاعلى 
 البدائل

 فعالٌة البدائل

 د ج ب أ د ج ب أ د ج ب أ

9 * 9 9 9 * 9  0 9 √ -1,1 -1,2 -1,2 

9 * 9 9 9 * 9 0 9 √ -1,23 -1,26 -1,16 

9 9 9 * 9 9 9 * 0 -1,16 -1,23 √ -1,26 

9 9 9 * 9 99 99 * 9 -1,16 -1,33 √ -1,16 

9 9 9 9 * 99 9 9 * -1,43 -1,13 -1,1 √ 

9 9 * 9 9 0 * 0 9 -1,2 √ -1,16 -1,1 

9 9 9 * 9 9 9 * 9 -1,16 -1,23 √ -1,1 

9 * 9 9 9 * 9 99 9 √ -1,2 -1,26 -1,2 

0 9 * 9 9 99 * 9 9 -1,26 √ -1,23 -1,2 

99 9 9 9 * 99 99 9 * -1,26 -1,2 -1,16 √ 

99 * 9 9 9 * 9 99 0 √ -1,13 -1,3 -1,3 

99 9 9 * 9 99 9 * 9 -1,23 -1,2 √ -1,13 

99 9 9 9 * 0 9 9 * -1,26 -1,1 -1,26 √ 

99 9 * 9 9 99 * 9 9 -1,26 √ -1,13 -1,1 

99 * 9 9 9 * 99 9 9 √ -1,16 -1,16 -1,11 

99 * 9 9 9 * 99 9 9 √ -1,33 -1,13  -1,16 

99 9 * 9 9 0 * 0 9 -1,13 √ -1,2 -1,16 

99 9 9 9 * 9 0 9 * -1,23  -1,26 -1,16 √ 

90 9 9 9 * 9 9 9 * -1,2 -1,26 -1,2 √ 

99 9 * 9 9 9 * 9 0 -1,1 √ -1,16 -1,2 

99 9 9 * 9 9 99 * 9 -1,1 -1,13 √ -116 

99 9 9 9 * 99 9 9 * -1,2 -1,2 -1,16 √ 

99 * 9 9 9 * 99 9 9 √ -1,33 -1,16 -1,1 

99 9 9 * 9 9 0 * 9 -1,16 -1,23 √ -1,16 

99 9 * 9 9 9 * 9 9 -1,2 √ -1,2 -1,13 

99 9 9 9 * 9 9 99 * -1,16 -1,1 -1,43 √ 

99 * 9 9 9 * 99 9 9 √ -1,36 -1,16 -1,1 
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تسلسل 
 الفقرة

أجوبة المجموعة العلٌا 
 على البدائل

أجوبة المجموعة الدنٌاعلى 
 البدائل

 فعالٌة البدائل

 د ج ب أ د ج ب أ د ج ب أ

99 9 9 * 9 9 9 * 0 -1,2 -1,23 √ -1,3 

90 9 * 9 9 9 * 9 0 -1,13 √ -1,16 -1,3 

99 * 9 9 9 * 9 0 9 √ -1,16 -1,26 -1,1 

99 9 9 9 * 9 99 9 * -1,13 -1,23 -1,2 √ 

99 * 9 9 9 *  9  9 99 √ -1,13 -1,23  -1,26 

99 9  9 * 9 0 99 * 9 -1,17  -1,17 √ -1,17 

99 9 9 9  *  0 9  9 *  -1,26 -1,13 -1,23  √ 

99 9 * 9 9 9 * 9 9 -1,16 √ -1,23 -1,23 

99 * 9 9 9 * 99 0 0 √ -1,2 -1,2 -1,13 

99 * 9 9 9 * 9 99 9 √ -1,1 -1,26  -1,1 

99 9 9 9 * 9 0 0 * -1,13 -1,13 -1,23 √ 

90 9 * 9 9 9 * 9 99 -1,1 √ -1,13 -1,26 

99 9 99 9 *  9 99 9 * -1,16 -1,2 -1,13  √ 
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 (24انًهحق )

 االختبار انتحصيهييجًىعتي انبحث في طانباث درجاث 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة  ت الدرجة ت
1 32 19 29 1 23 19 27 
2 29 22 32 2 31 22 16 
3 15 21 22 3 22 21 22 
4 26 22 33 4 22 22 18 
5 25 23 39 5 15 23 22 
6 35 24 31 6 32 24 31 
7 32 25 42 7 29 25 37 
8 27 26 35 8 35 26 25 
9 22 27 22 9 28 27 23 
12 28 28 38 12 27 28 21 
11 25 29 38 11 22 29 19 
12 36 32 13 12 25 32 36 
13 33 31 23 13 11 31 33 
14 32 32 39 14 38 32 25 
15 37 33 29 15 32 33 15 
16 26 34 37 16 22 34 22 
17 39 35 42 17 22 35 21 
18 25 36 37 18 32 36 28 
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 (1) جدول

  لموازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحاليةا
مكان  الدراسة ت

اجراء 
 الدراسة

حجم  هدف الدراسة
 العينة

جنس 
 العينة

المرحمة 
 الدراسية

 أهم النتائج االحصائيةالوسائل  اداة البحث التكافؤ المادة الدراسية

 عسيري 1
(0212) 

                 
 السعودية

أثر استخدام المدخل المنظومي في  التعرف عمى    فاعلية

محتوى الضرب والقسمة عمىى التحصىيل تنظيم     تنظيم 
   الدراسي لتالميذ الصف الثالث االبتدائي

 

 االختبار التائي اختبار تحصيمي - الرياضيات االبتدائية ذكور  02
 لعينتين مستقمتين

تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة  
 .الضابطة

 الرممي 0
(0211) 

                    
 فمسطين

أثر توظيف المدخل المنظومي  عمى التعرف 
في تنمية المفاهيم الفقهية واالتجاه نحوها 

 لدى طالبات الصف الحادي عشر

 العمر الزمني التربية االسالمية ثانوية اناث 67
 التحصيل العام

تحصيل التربية 
 االسالمية

اختبار المفاهيم الفقهية 
 القبمي

اختبار اكتساب 
 المفاهيم

ومقياس االتجاه 
 نحوها

 معامل ارتباط بيرسون
 مربع ايتا

   االختبار التائي
 لعينتين مستقمتين

 

المجموعة التجريبية عمى المجموعة  تفوق
 .الضابطة

 الجيزاني  3
(0210) 

                      
 العراق

استخدام المدخل المنظومي في التعرف عمى 
تدريس الرياضيات وأثره في تحصيل واستبقاء 

 تالميذ المرحمة االبتدائية

التحصيل السابق في  الرياضيات االبتدائية ذكور 76
 الرياضيات

 اختبار المعرفة السابقة
 العمر الزمني

 مي يعمتالمستوى ال
 لموالدين

 

 االختبار التائي اختبار تحصيمي
 لعينتين مستقمتين  

تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة 
 الضابطة.
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مكان  الدراسة ت
اجراء 
 الدراسة

 هدف الدراسة         
 

حجم 
 العينة

جنس 
 العينة

المرحمة 
 الدراسية

المادة 
 الدراسية

 أهم النتائج الوسائل االحصائية اداة البحث التكافؤ

 الفرطوسي 4
 (2102) 

أثر التدريس بالمدخل التعرف عمى  العراق
 رافيةالمنظومي في اكتساب المفاهيم الجغ

وتنمية مهارات التفكير المنظومي عند 
 طالب الصف األول المتوسط

 
 
 
 

 

 اختبار المعرفة السابقة   ا الجغرافية المتوسطة ذكور  62
  لعمر الزمني  

 مستوى الذكاء
 التحصيل الدراسي

 لموالدين
 درجات الجغرافية
 لمعام السابق

 اختبار  التفكير
 المنظومي القبمي

 
 

 مستو

اختبار 
اكتساب 
المفاهيم 
 الجغرافية
واختبار 
 التفكير

 المنظومي
 
 

 
 

 االختبار التائي
 معادلة جتمان

 معادلة الفا كرونباخ
 مربع كاي

تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة 
في اختبار اكتساب المفاهيم واختبار  الضابطة

 التفكير المنظومي.
 
 
 
 
 
 

5 Harvey& 

Roxanne  
(1999) 

 الواليات
 المتحدة
 االمريكية

وصف دور المدخل المنظومي في   
 تدعيم المبادرة المنظومية الريفية 

071  
 مدرسة

ذكور 
 واناث

 االبتدائية
 والثانوية

العموم 
والرياضيات 
  والتكنولوجيا

اختبارات   -
 تحصيمية

الى ارتفاع استعمال المدخل المنظومي يؤدي  -
 نسبة التحصيل والمعرفة العممية عند الطمبة

6 Jardim, 

2005  ) 
تحديد فاعمية المدخل المنظومي في    البرتغال

تدريس الكيمياء من خالل مراعاة 
 التسمسل التاريخي لممفاهيم الكيميائية

  الكيمياء - - -
- 

استعمال المدخل المنظومي يسهل فهم المفاهيم  - -    
 وفهم العالقات التي بينها

نما لم تذكر  الباحثة ،وهذا ال يعني إهمالن بعض البايانات باحثياللم يذكر بعض  مالحظة:  .الجدول هذا في هالهذه اإلجراءات المهمة وا 
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 الدراسة احلالية
سنة  الباحث ت

 الدراسة
   

مكان 
اجراء 
 الدراسة

حجم  هدف الدراسة
 العينة

جنس 
 العينة

المرحمة 
 الدراسية

المادة 
 الدراسية

 أهم النتائج الوسائل االحصائية اداة البحث التكافؤ

التعرف عمى فاعمية التدريس بالمدخل  العراق 3102 العبيدي  
المنظومي في تحصيل طالبات الصف 

ريخ أاالول المتوسط في مادة ت
 الحضارات القديمة

سيتم 
تحديدها 

في 
الفصل 
 الثالث

 التكافؤ في:سيتم  التاريخ المتوسطة اناث
 العمر الزمني باالشهر 

 مستوى الذكاء
 ريخ لنصف السنةأدرجات الت

 التحصيل الدراسي لموالدين
 
 

 اختبار
 تحصيل 

 بعدي

كل من: ُيستعمل  سوف 
 االختبار التائي

 مربع كاي    
 معامل ارتباط بيرسون  

 سبيرمان معامل    

 سيتم عرض النتائج في الفصل الرابع
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B 
 

 

 
The  research aims at to knowledge( The effectiveness of teaching systemic 

approach in the Achievement of the first  class female students in the material 

  of the ancient civilizations history )and  the researcher  has constrncted      

the following null by in the post achievement  lets 

 

 there is no  difference of   statistical signif icance   at the level (0.05) bwtween  

 the mean scores  of  the of group who study History subject according to the 

systemic approach and  the mean scores of the control   group student  who 

study the same  subject   according   to the traditional     methods   to achieve    

this   aim the researcher has  followecl  the experimental  curriculund    and 

depended  on an  experimental  design   of   partial  control of two  groups 

(expeimcntal and contral  and   apost achicvement   test  the rescarcher  has  

condncated   the  experimcnt   of the  research   on  asmple of  first  year  F 

emale   students    in Jumana   secondary   scool   for  girls   at Cenerral    

Directoratc    of  Diyla  which  has been chosem  randomly  from  Baquaba –

centre  schools which   consists two sections chonsen   randomly  section  

(B)represent  the  experimental  group  which  has   taught by on  systemic 

approach  and  section (A ) represents the control group  which  has   taught  

by  the traditional  method the namber  of the sample  is(72) fcmal  student (36) 

on each group.                                                                                                      

                                                                                

The researcher  has  equalized  the two   groups statically  on the following   

 varibles An Intelligence test  for (Raven)  the scoresed  studants  in History  

in the  mid year for  the academic study (2012-2013) the chronological   age 

counted   by  month   and the academic   achievement   for parents .It  is 

found  that there  is no difference of   statistical  oignificance    between  the 

two groups in the sevariablcs and at the level (0.05).                                     

                                                                                                     

Abstract 



 

C 

 

      The rescarcher  has  specified  the teaching  material whiech  will      

being taught   and  they are the last three  chapter  in History  text book of 

the  first  class   intermediate  stage    for the academic year (2012-2013) 

then the researcher  has  constructed  the  behawioural  objectives which  

are (156)behavionral   objective  which involve  the first  three  level of 

(Bloom)class ification  at the cognitive  domain theyarell  knowledge 

comprchansion and  applicabionll . the  researcher   has  exposed   these  

  objectives    on  ajnry  of  experts for  ensuring   its   face validity .  Then 

she has  constructed     the appropraite    lesson plans  for  the studants   

of the  experimcntal   and control     groups   and  exposed    asample    of 

them  to ajury  of expert   and  some   modifications    has been   made   on 

the   light  of   their  openions.                                                                        

The research er   started  her  experiment  at  the  beginning  of the 

second  semcster  at Tnesday  19/2/2013  and   lasted  till Tnesday   

7/5/2013 .The  researcher   has  taught  the  two  groups  herself.          

                                                                                   

The researcher  has  constructed   anachicvement   test  consists  of (40) 

ite me(lmultiple-choice test)  with  four optionsllas    atool of  her  

research   The test  validity  has been  achieved by exposing  it  to ajury  

members  of   experts  and the  content     validity  has been  achieved  by 

constructing   the table of specificalic tem  analysis  has  been  achieved  

by calculating  item  difficulty  levd  and  discrimina  tion powr and  the  

effectiveness   of  alternative  for  each  item   and calculating   the test  

reliability after conductiy  it on apilot sample  consists of (111) students 

of the first  class  in Aumselema intermediate   school  for girls.               



                                                                                                                                                 

D 
 

 There   for the test  becam  suitablc  for conducting,   In the ending  of 

the experiment  which lasted   a whole teaching  course,the  achievement 

test  has  been conducted  on the studunts  of the two groups   and  after 

correcting  the studunts  responses  and  analyzing  them slatistically by  

using(T-Test) for two independent   samples .It  has been found  that there 

is  adifference  of statistical  significance  at the level (0.05) between  the 

mean of the  experimeant  at  group   students  who has  taught History by 

systemic approach  and the mean of the control  group students who has 

taught  the same subject  by the traditional method and  for the sake of the 

 experimental group students                                                                     

In the researcher  has recommended  of  depending   systemic approach  

in teaching  History in the intermediate  stahe as it ensured its  

effectiveness in improving the level  of teaching   performance, and the 

researcher  has suggested  asimilar  study to the present   study in the 

independent  variables and   constrcthing   a program   for  practineing  

the History teachers  on the steps  of the systemic approach  and its 

effecton their  performance   and  improwing the  sikills  of this  systemic 

approach.                                                                                                 
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