
فاعلية وحدة تعليمية وفق النظزية البنائية يف تنمية 

التحصيل واالجتاهات لدى تالمذة الصف الزابع من 

 يف مادة الدراسات االجتماعية التعليم األساسي



 الفــــهـرس

 

 أ

 

 
 محتوى فـهرس ال

 رقم الصفحة المحتوى 
 أ فيرس المحتوى 
 ت قائمة الجداول
 ث قائمة األشكال
 ث قائمة المالحق

 ج كممة شكر وتقدير
 1 اإلطار المنهجي للبحثل األول: الفص

 2 أواًل: مقدمة البحث

 5 ثانيًا: مشكمة البحث

 7 أىمية البحثثالثًا: 

 7 رابعًا: أىداف البحث

 8 : فرضيات البحثخامساً 

 8 : متغيرات البحثسادساً 

 9 المجتمع األصمي لمبحث وعينتو: سابعاً 

 9 : حدود البحثثامناً 

 9 تاسعًا: منيج البحث

 9 عاشرًا: أدوات البحث

 9 الحادي عشر: إجراءات البحث

 10 والتعريفات اإلجرائية البحثالثاني عشر: مصطمحات 

 12 الفصل الثاني: دراسات سابقة

 13 أواًل: دراسات عربية

 20 ثانيًا: دراسات أجنبية

 23 ثالثًا: التعميق عمى الدراسات السابقة

 26 الفصل الثالث: اإلطار النظري 

 26 أواًل: النظرية البنائية

 27 تعريف النظرية البنائية 1-1

 30 افتراضات النظرية البنائية 2-1

 30 مبادئ النظرية البنائية 3-1

 31 بيئة التعمم البنائي 4-1

 33 األدوار الجديدة وفق النظرية البنائية 5-1

 35 استراتيجيات التدريس المشتقة من النظرية البنائية 6-1



 الفــــهـرس

 

 ب

 

 46 ثانيًا: االتجاهات

 47 تعريف االتجاه 1-2

 48 مكونات االتجاىات 2-2

 49 أنواع االتجاىات 3-2

 50 شروط تكوين االتجاىات 4-2

 50 قياس االتجاىات 5-2

 53 تعديل االتجاىات 6-2

 55 ثالثًا: مادة الدراسات االجتماعية

 56 طبيعة مادة الدراسات االجتماعية 1-3

 57 أىداف مادة الدراسات االجتماعية 2-3

 59 االجتماعيةفي تدريس مادة الدراسات  vالشكل استراتيجة 3-3 

جراءاته  60 الفصل الرابع: منهج البحث وا 

 61 . منيج البحث1

 61 . مستمزمات البحث2

 68 . أدوات البحث3

 79 . مجتمع البحث وعينتو4

 80 . التكافؤ بين أفراد عينة البحث5

 82 . إجراءات التطبيق النيائي6

 83 األساليب اإلحصائية المستخدمة .7

 84 الفصل الخامس: عرض النتائج وتفسيرها

 85 النتائج المتعمقة باختبار التحصيلأواًل: 

 93 ثانيًا: النتائج المتعمقة بمقياس االتجاىات

 97 مقترحات البحثتوصيات و ثالثًا: 

 99 ممخص البحث بالمغة العربية

 102 مراجع البحث -

 110 مالحق البحث -

 A ممخص البحث بالمغة االنكميزية -

 
 
 
 
 



 الفــــهـرس

 

 ت

 

 فـهرس الـجداول
رقم 
رقم  عنوان الجدول الجدول

 الصفحة
 62 موضوعات الوحدة الثالثة 1

 65 نتائج حساب ثبات تحميل المحتوى الذي قامت بو الباحثة والمحمالن 2

 65 نتائج حساب ثبات تحميل المحتوى بطريقة إعادة التحميل 3

 67 عدد األىداف التعميمية التعممية لكل موضوع وفق مستوياتيا المعرفية 4

 68 الحياة في الجميورية العربية السوريةعدد الحصص لالزمة لتدريس موضوعات وحدة  5

 72 األىمية النسبية لكل موضوع من موضوعات الوحدة 6

 72 عدد األىداف التعميمية في كل موضوع ووزنيا النسبي 7

 72 جدول مواصفات اختبار التحصيل الدراسي 8

 74 التعديالت التي ُأجريت عمى اختبار التحصيل الدراسي 9

 77 التحصيمي في صورتو النيائيةمواصفات االختبار  10

 78 نتائج اختبار )ت( ستودنت لتحقق من الصدق التمييزي  11

 79 عدد شعب وتالمذة الصف الرابع في المدرستين 12

 80 توزع عينة البحث عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية 13

14 
 ( لداللة الفرق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتينT- testنتائج اختبار )

 التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي عمى اختبار التحصيل
81 

15 
( لداللة الفرق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتين T- testنتائج اختبار )

 التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي عمى مقياس االتجاىات
82 

 83 الجدول الزمني لمتطبيق النيائي لممجموعتين الضابطة والتجريبية 16

17 
( لداللة الفرق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة t-testنتائج اختبار )

 في التطبيقين القبمي والبعدي عمى اختبار التحصيل
86 

18 
( لداللة الفرق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية t-testنتائج اختبار )

 في التطبيقين القبمي والبعدي عمى اختبار التحصيل
87 

19 
( لداللة الفرق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتين التجريبية t-testنتائج اختبار )

 والضابطة في التطبيق البعدي عمى اختبار التحصيل
89 

20 
( لداللة الفرق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتين التجريبية t-testنتائج اختبار )

 اختبار التحصيلفي التطبيقين البعدي والبعدي المؤجل عمى 
90 

21 
لداللة الفرق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتين الضابطة ( t-testنتائج اختبار )

 في التطبيقين القبمي والبعدي عمى مقياس االتجاىات
94 

22 
( لداللة الفرق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتين التجريبية t-testنتائج اختبار )

 والبعدي عمى مقياس االتجاىاتفي التطبيقين القبمي 
94 



 الفــــهـرس

 

 ث

 

23 
( لداللة الفرق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتين التجريبية t-testنتائج اختبار )

 والضابطة في التطبيق البعدي عمى مقياس االتجاىات
96 

 
 األشكالفـهرس 

رقم  عنوان الشكل رقم الشكل
 الصفحة

1 
درجللات تالمللذة المجموعللة الضللابطة فللي التطبيقللين  ق بللين متوسللطيتمثيللل بيللاني لمفللر 

 القبمي والبعدي عمى اختبار التحصيل.
86 

2 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية في التطبيقين ق بين متوسطي تمثيل بياني لمفر 

 القبمي والبعدي عمى اختبار التحصيل.
88 

3 
والتجريبيلة فلي  درجلات تالملذة المجملوعتين الضلابطةق بلين متوسلطي تمثيل بياني لمفلر 

 التطبيق البعدي عمى اختبار التحصيل.
90 

4 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية في التطبيقين ق بين متوسطي تمثيل بياني لمفر 

 البعدي والبعدي المؤجل عمى اختبار التحصيل.
91 

5 
درجات تالمذة المجموعة الضابطة في التطبيقين ق بين متوسطي تمثيل بياني لمفر 

 والبعدي عمى مقياس االتجاىات.القبمي 
95 

6 
درجات تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية في ق بين متوسطي تمثيل بياني لمفر 

 التطبيق البعدي عمى مقياس االتجاىات.
96 

 
 فـهرس المـالحق

رقم  عنوان الملحق رقم الملحق
 الصفحة

 111 تحميل محتوى موضوعات الحياة في الجميورية العربية السورية 1

 116 المواقف التدريسية المصممة وفقًا لمنموذج التدريسي 2

 161 اختبار التحصيل الدراسي 3

 169 معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لبنود االختبار التحصيمينتائج  4

 170 مفتاح إجابات أسئمة االختبار التحصيمي 5

 171 مقياس االتجاىات نحو مادة الدراسات االجتماعية 6

 173 من السيد مدير التربية في محافظة درعاكتاب موافقة  7

 174 شيادة إدارة مدرسة القصور الثانية لمتعميم األساسي 8

 175 شيادة إدارة مدرسة ذات النطاقين لمتعميم األساسي 9

 176 أسماء السادة محكمي أدوات البحث 10

 



 كلمـــــة شكر وتقدير

فيينهاية يياهاييشوهو وهيي وله اييشلهو لةييناهو مو اليياهوييتهو  وييلهر يينهزتهزي ميي ه ة هيي له وييته  نايينه

هللاهداليينه  فيايينههف ط يياه يينه  يينهزتهوييت هييية اهو ةيي لهداليي هنل اهو ن يية  ه يي ل نهو  اليي ه يينهز

              و هييييييييي له و ييييييييييين له  ييييييييي هزةييييييييييةش هو لة ييييييييي هزتهزييييييييييين ه  ييييييييية  إلامييييييييية هايييييييييشلهو نلوةييييييييياه

و وهييلعهداليي هاييشلهو لةيية ا ه م ليي ههيي ل ه المييينه األســذ ا اكدكذـــ ط ه  ــ مر ســل م

لهةنوي هإلامة هاش  .وهو  و ه  هوانه  هيين له ونيلو  و  قتهو ش ه ش  هفنهي م يةي ه و 

زد ييةله مايياههألةيييةشهو يين ي لهيويي ه  ةيي ه و يين ي ل هل ليينوهنويينوت زيييين ه ة هيي له و يييين له 

و ةييةن هو ون ويي تهو ييش تهزاييةل وه يينهو طلليي هه ه زهيي لهز  يية هو ن يي هداليي هلةيية اهو وةمةييي لهاييشل

ه ي هو يند هو يي    و  ي هون للياهو يلة ياهفينهونةفريياهنلديةهو يينهقينوته ينه ي م ييةيي هو ةين ن  ه

ن ي له  يلوا  ه الي ة ه يشلهو نلوةا ه و   هدوةن ه ال اهو يلة اهفلعهنلدةهووثالاهفنهدوةن هو كال ياهو ي

ة هايشلهو نلوةياه كي هواينهنهو وةيةدن هفينه امي و ه لهو م ل ه   ه  هوتهقين ه ينه يو وول  ه

ه.و ه لهو ك  لهمو  ة  
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 المقدمة:أواًل: 
عػػػػع ليع الػػػػي ليتفهولػػػػي د ث و  ػػػػج ليعػػػػعست د الػػػػي لنت جدلػػػػيت ت ػػػػت ع   ػػػػعل  ج  ػػػػف ول ػػػػ  لي نت ػػػػ  ت  

وتعػػعسا لي ػػاوؾ لني ػػجيال  ػػف اػػاؿ ل  ػػعلؼ ليتػػال تت ػػ ي ج وعجنجتػػ ت وت ػػعك يت ػػووف لي ػػولطف لي ػػجي  
 وليغجلجت ليتال ت عك يتعقلق ج يعى لي تعا سف.

سب تقول  ػػج يػػـ تعػػع  يج ػػدي ي ولن ػػي ليتقػػعـ ليعا ػػال إال  ف  ػػ ا ليع الػػي د يج ن ػػج وطفلأق ػػج و  ػػجي
 ػػػال ليع ػػػدجف ليػػػ س ل ػػػتعدك  يػػػج ل اػػػ  وليت يويػػػونال لي ت ػػػجفعت ولاليثنػػػجف لي عف ػػػال ولي ػػػ جيال ليعج ػػػات 

 لػي ولي ػعالع الػي ليتعال ليعػجنت ـ إيػك تغسسػف ليػي ت ليتقاسػعس  ػال يودػال لي عف ػسفت و  ػال لالزعلجع لي اعػو  
لي س ليع س داك ليع الي ليتفهولي يينػع اي تتول ق    ليتطوف ليعا الت وليت يويونال سنجع يوع  و  يولع دعسن

ليػتعاـ  طفؽ و  جيسب تعال لػي نعسػعب د قػعوف ج ععػض ل  ػجيسب ليقعل ػي لينج ػعب وليف ػال دع الػي يث يج   جـ 
لن  جيلػجت  ت وتػو سف جج اوف  ػال ليعقػا ليتعال ػال ل ػتاعل إيك    ػا   ػتولجت ج إ ل  ع ػف لي عف ػوف وليعػ

 (.3ت 2008لياز ي ي ج )طفهليت 
إيػػك يظفوػػجت نعسػػعب  ػػال ليػػتعاـ  ل   ػػتيجعلليع الػػي ليتعال لػػي  ػػال ويػػ يؾ  ػػجف ال دػػع  ػػف إدػػجعب لييظػػف 

ف يادعػػػت دػػػف    ػػػا ل  ػػػس ولي دػػػجع  ووػػػو فهتوليتعاػػػلـ ت ػػػتـ دػػػجي تعاـ  ثػػػفعت و ػػػال  ػػػ ل لالتنػػػجا  ػػػعك لي
ت يفهطلػػيثػػي  ل ػػج دسي ػػجت  جيا تعا ػػسفت   عظػػـ يظفوػػجت ليػػتعاـ تدػػعو  اتاولييظفوػػجت يتيظػػلـ ادػػفلت لي يػػج   

شفلط لننفلأالت وليػتعاـ دجنشػجفبت وليي ػج ل ليفوج ػليت وليوظلثلػي ... إيػل  ػف لييظفوػجتت  ا ػج ال تعػعو ولن
 وي ػػج  نػػفع دسيػػػي داػػك تعػػػعع طػػفؽ عفل ػػي ليػػػتعاـت   ػػ ا لييظفوػػػجت تعػػجوؿ  ػػا  ي ػػػج دطفوقت ػػج لياج ػػػيت 

 (.203ت 1986 وف سيال وآافوفت و  يتال ستعاـ د ج لييجس دج ي )غجزعلداف دف  ا اي  ف لي دجع  للن
ك ليعول ػػػا ليتف سػػػز داػػػت ثػػػا  ػػػال لاليتقػػػجؿ  ػػػف ج  يع استػػػال ليتعاػػػلـ وليػػػتعاـت ويقػػػع عػػػعت تعػػػوال  فأل ػػػ

ـ .... إيػػلت إيػػك تعاػػـ لي ػػتعاـ  ثػػا لي عاػػـت وهسأػػي ليػػتعاـ ولي ػػي   و افنػػجت ليػػتعا لياجفنلػػي ليتػػال تػػ ثف  ػػال
 ج سنفس علاا دقا   ثا:  عف تػ  لي ػجدقيت  االي ليتال ت ثف  ال لي تعاـت وال  ل جليتف سز داك ليعول ا ليعل

وب تعا   و  اود  لي عف ال و عت  ليعقاليت وي ت  عجينت  يا عاو جتت وعل عست  ياتعاـت و ي جط تث سفات و  ا
 (.17ت 2003زوتوفت و  )زوتوف 

نػجف دلجنلػ   ػف   دػف دا ػج   لي ول ػفس ليعجيـ  ولععو ع فل ق   ل ليتعوؿ ظ وف لييظفوي ليديجأليت 
 ػجف شػػعسع لال ت ػػجـ د دعػت يظفوػػي لي عف ػػي ل ػػ  لياديػجت ل ويػػك ياديجألػػي إ  ليػيثس  ػػال ليع ػف ليعػػعست وو 

لييج ػػػيت و  شػػػسل ليعسػػػع) و ػػػو ليقجأػػػا م  ف د الػػػي لي عف ػػػي ت  ػػػف  ػػػال ديػػػج   و إدػػػجعب ديػػػج   و ػػػوع لي عف ػػػي م
 (.2ت 2009
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دأي ج م: (2003و ق  ج  وفعا زوتوف وزوتوف ) وتعّفؼ لييظفوي ليديجألي ع ب لي عنـ ليعويال ياتفهلي
ف لي  ال يظفوي ليتعاـ وي و ليطثا و ول  ج  ف ليطثا ل وف يشطج   ال ديج   ي جط ليتث سف يعل  يتسني تثجدا 

عت ػػع لييظفوػػي ليديجألػػي يا عف ػػي داػػك   ػػفب  ف ليثػػفع سديػػال  عف تػػ  ت (ت إ 17)ص م عفلتػػ  لييظفوػػي  ػػ  ليادػػفب
ديث    ف ااؿ  فوفا دادفلت  ثسفب ت عس إيك ديج  لي عف ػي لي لتلػي  ػال دقاػ ت  س  ف ي ػت لي عف ػي لعت ػع 
داك ليشاص  لت ت   ج ستعا   دف  و وع  عسف ساتاف د ج ستعا   شاص آاػف دػف لي و ػوع يث ػ ت 

 ػػػال جفت و  ػػػا ليشا ػػػسف و ػػػج ل تا ػػػ   ػػػا  ي  ػػػج   ػػػدقج  دػػػف لي و ػػػوع )ليثػػػولؿ  د ػػػدب لاػػػتاؼ ادػػػفلت
 (.462ت 2013

 شجف ي ليطادي وليع جن ـ  ػال ديػج  لي عيػكت و ػ ل ستطاػب  لييظف ليديجألي ليتعالـ  ف ون يوتطاب و 
ل تاعلـ طفلأق نعسعب  ف لي عاـت  دعال   ػف لييظػف ياطػاب دو ػث ـ   ػتقداسف  ػادسسف يا عف ػيت سنػب  ف 

 جييظفوػػي ليديجألػػي ت  ػػع  ف لي عف ػػي  ػػال ددػػجفب دػػف تيظػػلـ  ـ دو ػػث ـ ديػػجأسف يشػػلطسف يا عف ػػيت سيظػػف إيػػس
نػعل   س ػج لعػعؿ  ػا شػاص  ػج يعلػ   ػف  عف ػي ودشػ ا   ػت ف ويشػت  ػا سػوـ  ػال شا ال ود الي  لتلػي 

س ياطػاب دج ػتاعلـ طفلأػق  و  ليادفلت لينعسعبت و  ل س  ػع  ل ػج   يػ  ال ل  ػف يقػا لي عف ػي  ػف لي ػعف 
تعا لػػي تقاسعلػػيت  ػػجي يعك ليديػػجأال لثتػػفض  ف يػػعى ليطادػػي  ػػع ج  ياػػتعاـت و ي ػػـ سيافطػػوف  ػػال ديػػج   -تعال لػػي

 (.24ت 2002لي عجيال  ف ليادفلت ليتعا لي )   يالت 
ووت ثا عوف لي عفس ليديجأال  ال إيتػجل  تعا ػسف   ػتقاسف دػعال   ػف يقػا لي عف ػي إيػس ـت   ػج تعفو ػ  
تجعػي ليثف ػي ياطادػي ياعػولف   لقوـ داك ت  لـ لي   جت ليتعال لػي وعػا لي شػ ات وتيثسػ  لي شػفودجتت ول 

يػ  سوظػف دػععل   دسػفل   ػف لال ػتفلتسنلجت ليتػال تػعدـ ليث ػـ ليثػفعس ياطادػي  ع  و   دع  ـ ليدعضت   ج  
ديػػع ج سيافطػػوف  ػػال عػػا لي شػػ اتت و ػػف  ػػ ا لال ػػتفلتسنلجت: ليػػعوفب ليتعا لػػي: وليتػػال تت ػػوف  ػػف ثػػات 

 (.97ت 2002اطولت تت فف دش ا علأفس و ال: لال ت شجؼت وتقعلـ لي ث وـت وتطدسق لي ث وـ )ليو فت
 يتون جت ليععسثي يعو ت عوف ليع الي ليتفهولي عػوؿ لي ػتعاـت تعػززت ليف لػي ليتطدلقلػو ال  و  لي

ال  ػل ج  ػجعب ليعفل ػجت لالنت جدلػي و يأل  جف ليديجألي  ال لي سعلف ليتفهوس د ج ساص ن ل  لي ولع ليتعفو ػلي 
ي ػػجف وتثجداػػ   ػػ  ت  غػػفلض تعال لػػيت وتعيػػك دجنأي ػػج:  نػػزل   ػػف ليعاػػوـ لالنت جدلػػي  دػػعّ وليتػػال تعػػّفؼ د

دسأت  لالنت جدلي وليطدلعليت وتت  ف  عجفؼ و  جفلت و ل ج  ولتنج جت و يشطي الز ي ياثفع يل وف د ول  
 (.331ت 2012ددع ليفع فت و يشطج  و جدا   ال لي نت   )لي دعسسف 
ي  ػال دػفل   ليتعاػلـ لي اتاثػيت و ػ ل  نجال     ج   ف لي نػجالت ليفأل ػ جيعفل جت لالنت جدلي تش ا 

لي نجؿ ليثفوع  ف يود   ي  سف ز داك لني جفت وتثجدات ت ويشجط   يثػفعل   و  ػال ن جدػيت ووف ػز  ػ يؾ 
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داك دا جت لني جف و لجعسف يشجط ت و او      ليدسأي و ج سيت  دي ج  ف  ش اتت وي يؾ  إف ليتعاػلـ 
 (. 10-9ت 2006 ول  )ا فت  فع ويا نت   داك ععلي عل  ي ج لعع  ل  جأعب  دسفب ياث

 نفوػجت علػجت ـت و ػال ت ػجدع  ل     ج  ياطادي د دب تأثسف ج  ػالوتش ا ليعفل جت لالنت جدلي  عوف 
ندجتػ  داك تعقسق لي عؼ ل   ك ياعفل جت لالنت جدلي و و ااق لي ولطف لي جي  لي س لعفؼ عقو ػ  وول

تعػع تفهلػي لي ولطيػي  ػف   ثػف ل  ػعلؼ    لػيت  تػو سف لي عف ػي لي ج لػي دػف  لتنجا يث   ولتنجا لآلاػفوفت إ 
تجعػػػي  ػػػفص لي شػػػجف ي لين جدلػػػيت ولتاػػػج   ليادػػػفلت لني ػػػجيليت وتطػػػووف ليقػػػلـ ولي عتقػػػعلت ولال ت ج ػػػجتت ول 
ليقػػػفلفلت ول  ػػػعلف ل ع ػػػجـ ليقل لػػػػيت وتطػػػووف لي  ػػػجفلت لي عف لػػػي وليع الػػػػيت  ػػػال  ػػػف لي ثجلػػػجت ل  ج ػػػػلي 

عوفا  ػال لي نت ػ    عل  ولطيي لي ػجيعيت  ػ ا لي ثجلػجت ليتػال ت ػج ـ  ػال إدػعلع  ػولطف  ػجي   ػجعف داػك يا
 (.   21-16ت 2006لي س لعلش  ل ت وداك  ف لع ا ياسف يث  ت و  ت ت وليعجيـ لي علت د  )ا فت 

وتعظػػػػػك ليعفل ػػػػػجت لالنت جدلػػػػػي دج ت ػػػػػجـ اػػػػػجص   ػػػػػال تزوػػػػػع  ػػػػػف ل ت ػػػػػجـ ليطػػػػػاب دجي شػػػػػ ات 
 جدلػػي وليع ػػا داػػك عا ػػجت وت ػػجدع  ػػال تي لػػي ليتث سػػف ليعا ػػال ولندػػعلدال ولييج ػػعت وت ػػجدع  ػػال تي لػػي لالنت

لي  جفلت لي تيوديت وت  ـ  ال فهت لينوليب لييظفوي دجيع اليت وت جدع داػك تي لػي ليث ػـ ليػ لتال  ػف اػاؿ 
 (.3ت 2008علثجتت )ليش ليشا لي لي ت ج اي يا تعاـ وليتال تيع س داك  او   وتعج ا     لآلافوف

داك تعقسق ليتقػجفب دػسف ليشػعوبت وتي لػي ليتثػج ـ ليعػجي ال  ػف  ت ج ـ ليعفل جت لالنت جدلي  ج و 
اػػػاؿ تعفوػػػف لي تعا ػػػسف دجيعػػػجيـ ولي لجيػػػجت لي لج ػػػلي ليقعل ػػػي وليععسثػػػيت و ػػػف اػػػاؿ تعػػػفوث ـ دجي يظ ػػػجت 

ليعفل جت لالنت جدلػي  ف تػولزف  ػج دػسف  ليعجي لي   يظ ي لي عي ليعجي لي وليسوي  و وغسف جت وداك  يج  
دػفلز  و عيػج  ػال ليعػجيـ ل  علؼ ليقو لي ول  علؼ لي و ػع   ػع لي ثسػف  ػف ليتفهػووسف  ف ياعفل ػجت ت عجي لػي ول 

لالنت جدلػػي  نػػجالت دعسػػعب تع ػػا  ػػف ااي ػػج داػػك تي لػػي ليقػػعفب داػػك تث ػػسف ل عػػعلت وليظػػول ف وتقسػػلـ 
ل  وف وعا لي ش ات ول تفلح ليثف لجتت   ج ت  ـ  ال  عص ليقلـ ليعج ػي دػف طفوػق ليعقػجأق ليتػال تػـ 

ت 2012ددػػع ليػػفع فت و )لي ػػدعسسف  ػػجي  وليثعػػجؿ  ػػال  نت عػػ  ن ع ػػج  ػػف  دػػا و يػػؾ نسنػػجع لي ػػولطف لي
 (.629ت 2001)ليعجت الت  ؛(331

ون لػػػ   ػػػػ ا لي  ػػػجفلت ي ػػػػج دا ػػػي وثلقػػػػي دجييظفوػػػي ليديجألػػػػي ليتػػػال ت ػػػػجدع دػػػعوف ج  ػػػػال تي لػػػي تاػػػػؾ 
ولقػ   لي  جفلتت وتعع ليعفل جت لالنت جدلػي  ػال طالعػي لي ػولع ليعج اػي ياعا ػجت ليدشػفوي و  ػجفلت ليتث سػفت

ليعب  ل  دف  ال تي لي   ا لي  جفلت داك  عاـ ليعفل جت لالنت جدلي  ف اػاؿ لي يػج   ليعفل ػليت و يػؾ 
دتػػو سف  يشػػطي تثسػػف ليث ػػوؿ وتيشػػت ليادػػفلت ليقدالػػي لياز ػػي ياتعاػػلـت  سنػػب داػػك لي عاػػـ لاتلػػجف طفلأػػق 

 ليعج اي  ال لي نت  .ليتعفوس د ج ستيج ب    طدلعي ليعفل جت لالنت جدليت و   ليتطوفلت 
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يتقػػعلـ ي ػػت نعسػػع و اتاػف  ػػال تػػو سف دسأػػي تعال لػػي تعا لػػي  ل ػػعك  ػ ل ليدعػػت و ػال  ػػو   ػػج تقػػعـ
تتػل  ياتا سػػ  ل ت ػػجب ليادػفلت و ػػق  عػػعت لييظفوػػجت يتا ػال ليق ػػوف لييػػجت  دػف ليطفلأػػق لي ت عػػوفب عػػوؿ 

وتش سا لالتنج جت يعى  وليادفلت ل ت جب لي عجفؼ ليتع سا و ال لي عاـت وليو وؿ إيك  جدالي   دف  ال
 ليتا  ب.

 :البحثمشكلة  ثانيًا:
ت  إدػػعلع ل طثػػجؿ ليي جألػػي ياثػػفع فلعػػا ليعػػع  فعاػػي ليطثويػػي ) فعاػػي ليتعاػػلـ ل  ج ػػال(  ػػف   ػػـ ت  

ليتون ػجت ليتفهولػي    عتإ   تإدعلع ي ولن ي ليتععلجت ليع جفوي ليتال تثف  ج عت لي ليتطوفوتفهست ـ  و 
ووف ػػجت وهيػػج  لتنج ػػجت ـ  ػػعفلت ليطادػػي وتط    لػػي  دسػػفب  ػػال تي لػػيي ػػج لـ ل  ج ػػال  فعاػػي ليتعاػػليععسثػػي  ف 

عفل ػػػال  ػػػال لي فلعػػػا ليعالػػػج ليتطػػػوف ليتػػػعفونال لي ػػػالـ يزوػػػجعب ليتع ػػػسا لي تعقسػػػق ت د ػػػج ل ػػػ ـ  ػػػالوتعػػػعسا ج
 (.1 ت2001ددع لي ق وعت و لياعقي )لي ف ال 

 ػػلي  ػػال  فعاػػي ليتعاػػلـ ل  ج ػػال دػػسف لي ػػولع ليعفل  جدلػػي   جيػػي    ػػيليعفل ػػجت لالنتوتعتػػا  ػػجعب 
تت عػػػوف  و ػػودجت  ػػػ ا لي ػػجعب عػػػوؿ لني ػػػجف  ويػػػك  ػػف ليتعاػػػلـ ل  ج ػػالت إ  ػػل ج  ػػػثوؼ ليعاقػػي ل ال

   لػػي  تػػب و يػػج   ليعفل ػػجت لالنت جدلػػي  ػػال  وي ػػج   ػػعفل  دجيتػػجيال تدػػفز ولي نت ػػ  ليػػ س لعػػلش  س ػػجت و 
ت ينج ػجت ول ي ػجط لي ػاو لي لي فغودػتي لػي لالتودػج ا  فأل ػلج   ػال اتعاـ لالنت جدال وليتفهلػي لالنت جدلػيت ي

وتشػػجف  ـ  ػػال  ولن ت ػػجت وت ػػ ـ  ػػال تي لػػي تثسػػف ل ت ػػجـ لي تعا ػػسف دجي شػػ ات لالنت جدلػػي ليعج ػػفب   ػػال 
ت وتع ػا داػك  ػال   ػـ ليتع ل ػجت ليقجأ ػي داػك لال ػتعالؿ وليثف ػلجت ليعا لػي ت ـليعا ػال و  ػجدع تث سف ـ

دإ  ج جت وطي ـ  ال ليع جفب لني جيلي  ال لي جض و ج داس ـ د ا  يتطووف ليعج ف ولي  ػتقدا ت ـ تودس
 .(331ت 2012ددع ليفع فت و لي دعسسف )

ل ت ػػػجب ي نػػػجؿ ليػػػفألس ليػػػ س ستػػػل  يا ػػػتعاـ ووت ػػػ    ػػػج  ػػػدق  ف ليعفل ػػػجت لالنت جدلػػػي  ػػػال ل
   ػػجفلت علجتلػػي  تعػػععب ول ػػتاعل  ج  ػػال ليتعج ػػا  ػػ  ليق ػػجلج لي طفوعػػي  ػػال لي نت ػػ ت يػػ ل  ػػجف الدػػع  ػػف

لي ػػػجعب سولنػػػ  ليععسػػػع  ػػػف  ف تػػػعفوس  ػػػ ا إال ت   ػػػعل  ج تعفو ػػػ ج د ػػػج لعقػػػقدسػػػف دع الػػػي إلػػػا  لال ت ػػػجـ لي 
ل ػتفلتسنلجت ليتػعفوس  ليعفوست ولعوع  دب  يؾ إيػك  ال  ثيج   ليطادي     ج لي اا لي س لعجيل لي عودجت

لقت ػػف ن ػػع لي عاػػـ  ثيػػج  ليع ػػي دلػػيت  عاػػك  ػػدسا لي ثػػجؿ  عّف ػػال ليعفل ػػجت لالنت ج لي  ػتاع ي  ػػف  دػػا
 اعظػػجت   تودػػي  ػػاثج   ػػف لي ػػيولت لي ػػجدقي يػػ   ػػال ليتػػعفوس عوف  ف سدػػ ؿ ن ػػعل    ثػػف  ػػال داػػك  ػػفل ب 

ول ػػعي نػػعل ت دعسػػت ال ستػػجح ياطادػػي   ػػال س  ػػال  ػػ ا لي ػػجعب ي و ػػودجت ليتػػال تػػعفّ ت   ػػج لياطادػػيإل ػػجي ج 
 ثيػػج  لال تعجيػػجت لننجدػػي دػػف ل  ػػأاي ليتػػال  ػػال  ف ػػي ليتع ػػق دػػأس  ي ػػجت ودػػجعب  ػػج لطاػػب  ػػف ليتا سػػ  
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تتداػػػف دعػػػع  تتيػػجوؿ لي  ػػػتولجت ليػػػعيلج  ػػػال لي نػػػجؿ لي عف ػػػال  ػػػجيث ـ ولال ػػتظ جف و ػػػ ا لي عف ػػػي  ػػػفدجف  ػػػج
 .(21-20ت 2006 لج ج   اساي دعع  عل  لالاتدجف )ا فت    جدل   اساي إف يـ ت ف

توظلث ػػػج  ػػػال  ل  ػػػي ـ  ػػػف  نػػػا  يػػػؾ سنػػػب  ف يعاػػػـ ليطادػػػي  عتػػػوى سف ػػػز داػػػك  ثػػػج لـ علجتلػػػي 
ت ويػػ يؾ ستونػػب  ف ل ػػوف ليطجيػػب  ػػو  عػػوف ليع الػػي دشػػ ا علأػػـعلػػجت ـت وت ثا ػػج  ػػال  ػػاو  ـت وتػػ  ف ج 

دجالدت ػػػجع داػػػك  عػػػعت لييظفوػػػجت  يتعا ػػػ ليتعال لػػػيت وداػػػك  عاػػػـ ليعفل ػػػجت لالنت جدلػػػي  ف ل ػػػوف  ل ػػػفل  
ليتعال لي ) جييظفوي ليديجألي ليتال تول ب دي ػف ليععلثػي ليعج ػا  ػال لي نت ػ ت وتتول ػق  ػ   ػوف ليطجيػب 

ت وليتػػال تػػ عس  ل ػػج  إيػػك ف ػػ    ػػتوى ليتع ػػسا ليعفل ػػال وتعقسػػق تعا ػػج   س  ػػو  عػػوف ليع الػػي ليتعال لػػي(
ليتػػال تيجويػػت  جدالػػي ي ػػو ل  ػػعّفس و ػػق لييظفوػػي  لي ػػجدقي ليعفل ػػجت تو ػػات إيلػػ  دعػػض عيػػكت و ػػ ل  ػػج 

ت (2009ي وشػػػسل ليعسػػػع )عفل ػػػي لييج ػػػو  ت(2005ليعفل ػػػال  عفل ػػػي ليعول ػػػعب ) ليتع ػػػساتي لػػػي ليديجألػػػي  ػػػال 
( ستدػػػػسف  ّف لييظفوػػػػي ليديجألػػػػي 2005(ت و ػػػػلـ )2012(ت و ي ػػػػوف )2009إيػػػػك عفل ػػػػي ليعفويػػػػال )ول ػػػػتيجعل  

زوػػػجعب  جدالػػػي ليتا سػػػ ت ودجيتػػػجيال إيػػػك زوػػػجعب ليتع ػػػسا ليعفل ػػػالت ي ػػػج تػػػ عس إيػػػك لال ػػػتفلتسنلجت لي يدثقػػػي دو 
 ولالعتثج  دجي جعب ليعا لي ودعـ ي لجي ج.

 ػػػال تي لػػػي  وي ج ن ػػػج لييظفوػػػي ليديجألػػػي ػػػال  جدالػػػي وليطا ػػػج    ػػػج تو ػػػات إيلػػػ  دعػػػض ليعفل ػػػجت 
(ت 2007(ت ولياشػػػػػػجب )2006لي طف ػػػػػال ) عفل ػػػػػي  لي عطػػػػػجبلتنج ػػػػػجت ليتا سػػػػػ  لنسنجدلػػػػػي يعػػػػػو لي ػػػػػػجعب 

 ل ج وال  جي افنجتو  ياع الي ليتعال لي  اعظي ليدجعثي لي سعليليو ف ااؿ ت (2007و جفعل جف و وييل ف )
 :لالنت جدلي تو ات إيكليعفل جت  يج     افنجت

 عوف ليعولفوي. لدت جع لي عا سف داك ليطفلأق لنيقجألي  -
 دعـ إلا  لال ت جـ دن ل  ليتا  ب  ثيج  تونل  ل  أاي  ال لي ول ف ليتعال لي. -
 لال ت جف داك ليتعزوز لياثظال ولدت جعا دش ا فتسب و اا. -
ت وتناػك  ع  ج ليفألس و و ت ػووف لي ػولطف لي ػجي  يج   ليعفل جت لالنت جدلي  ال تعقسق ينجح  ـدع -

وليت ػػػػفب  ػػػػال   ػػػػوف دعسػػػػعب: ليغػػػػش لي تثشػػػػال  ػػػػال لالاتدػػػػجفلتت ولين ػػػػا لي ػػػػفوفست وليتاػػػػوت ليدسأػػػػالت  يػػػػؾ 
 .لي عف ال

ػػعيت ظػػفوؼ تعاػػلـ  ػػ ا لي ػػجعبت و  ػػع ت  وتػػفى ليدجعثػػي  يػػ  ل  ػػف تا ػػال ليق ػػوف لي ػػجدق إ ل  ػػج د 
ادفلت و يشطي  تيودي   ف دسأي تعاػـ غيلػي ت ػتاعـ  س ػج ل ػتفلتسنلجت تػعفوس تعت ػع داػك لي ػتعاـ  ويػ  

 ثف  ػػال تي لػػي لي عف ػػال  ػػال تعال  ػػج  ف سػػ vيع الػػي ليػػتعاـت يػػ يؾ ل  ػػف يتطدسػػق ل ػػتفلتسنلي ليشػػ ا  ل   عػػوف 
   توى ليتع سا ليعفل ال ولتنج جت ليتا  ب يعو لي جعبت ول  ـ  ال تعقسق ل  علؼ لي فنوب  ي ج.
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و ال  ػو   ػ ا ليعفل ػجت و ػج ت اػض دػف  اعظػي ليدجعثػي لي سعليلػيت تو ػات ليدجعثػي إيػك تععسػع  ػ لؿ 
 ليدعت دجآلتال:

 التحصيل واالتجاىات لدى تالمذة الصف  ما فاعلية وحدة تعليمية وفق النظرية البنائية في تنمية
 الرابع من التعليم األساسي في مادة الدراسات االجتماعية؟

 : البحثأىمية  ثالثًا:
 تتناك  ل ج ساال: إف    لي ليدعت ليعجيال

 نظرية:الىمية األ 
ليععسثػػػي  ػػػال ليتػػػعفوست  ليتفهولػػػيل ػػػتنجدي ييػػػعل لت ليدػػػجعثسف ي  ػػػجسفب لالتنج ػػػجت ليدعػػػت ليعػػػجيال  لعػػػع. 1

وت سػ  ي ػـ  ػفص ليع ػا وليتثجدػا وليتعػجوف  ػال  تد ػفوفب ل ػتععلت   ػجيسب تعفو ػلي تثسػف ل ت ػجـ ليتا سػ 
 لي و ف ليتعال ال.

لعػع ليدعػت ليعػػجيال ل وؿ  ػف يودػ  )و يػػؾ دع ػب عػعوع داػػـ ليدجعثػي( ليػ س تيػػجوؿ  جدالػي ل ػػتفلتسنلي . 2
لي عف ػال  ػال تي لػي ليتع ػسا ليعفل ػال ولالتنج ػجت يػعى تا ػ ب لي ػف ليفلدػ   ػف  فعاػي ليتعاػلـ  vليش ا 

 ل  ج ال.
 تطبيقية:الىمية األ 
دػػأف ت ػػوف ي و نػػج   لي عف ػػال vو ػػق ل ػػتفلتسنلي ليشػػ ا  ستو ػػ   ػػف ليوعػػعب ليتعال لػػي ليديجألػػي لي  ػػ  ي. 1

 ل تثسع  ي  لي    وف ي يج   ليعفل جت لالنت جدلي و ق لييظفوي ليديجألي. 
لي عف ػال داطولت ػج وديج ػف ج ل  ج ػلي  ػال  vلقعـ ي و نػج  إنفلألػج  ي لثلػي ل ػتاعلـ ل ػتفلتسنلي ليشػ ا . 2

جب  ال لين  وفوي ليعفهلػي تعفوس  جعب ليعفل جت لالنت جدلي  ف ااؿ ليت  لـ ليتنفودال يعفوس وععب ليعل
 ليعفل جت لالنت جدلي يا ف ليفلد .لي وفوي  ف  تجب 

. ل عك إيػك تي لػي ليتع ػسا ليعفل ػال  ػال  ػجعب ليعفل ػجت لالنت جدلػي ولتنج ػجت ليتا ػ ب يعو ػج   ػج  ػع 3
 ليثشا.  وونيب دعض ليتا س  س عس إيك دال  ش ات تعفوس   ا لي جعبت

 :البحثأىداف رابعًا: 
 إيك: ليدعت ليعجيال  عؼس

 ػال تي لػي ليتع ػسا يػعى تا ػ ب لي ػف ليفلدػ   ػف ليتعاػلـ  لي عف ػال vل تفلتسنلي ليشػ ا .  لجس  جدالي 1
 ل  ج ال  ال  جعب ليعفل جت لالنت جدلي.
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 ال تي لي لالتنج جت يػعى تا ػ ب لي ػف ليفلدػ   ػف ليتعاػلـ  لي عف ال vل تفلتسنلي ليش ا .  لجس  جدالي 2
 ل  ج ال  ال  جعب ليعفل جت لالنت جدلي.

ولي شػػف دػػف ليثػػفوؽ دسي  ػػج و يػػؾ تدعػػج  يا ػػتفلتسنلي  تيػػي دػػسف لي ن ػػودتسف لي ػػجدطي وليتنفودلػػي. لي قجف 3
 لي عّفس د ج.

 .يعو  جعب ليعفل جت لالنت جدلي  ف ليتعالـ ل  ج ال . تعّفؼ لتنج جت تا  ب لي ف ليفلد 4
 :البحثفرضيات  خامسًا:

 %:0.05اآلتية عند مستوى الداللة  البحثستحاول الباحثة اختبار فرضيات 
. ال سونػػػع  ػػػفؽ  و عاليػػػي إع ػػػجألي دػػػسف  تو ػػػطال عفنػػػجت تا ػػػ ب لي ن ودػػػي لي ػػػجدطي  ػػػال ليتطدلقػػػسف 1

 ليقداال وليدععس داك لاتدجف ليتع سا ليعفل ال.
 . ال سونع  فؽ  و عاليي إع جألي دسف  تو طال عفنجت تا  ب لي ن ودي ليتنفودلي  ال ليتطدلقسف ليقداال2

 وليدععس داك لاتدجف ليتع سا ليعفل ال.
. ال سونػػع  ػػفؽ  و عاليػػي إع ػػجألي دػػسف  تو ػػطال عفنػػجت تا ػػ ب لي ن ػػودتسف ليتنفودلػػي ولي ػػجدطي  ػػال 3

 ليتطدسق ليدععس داك لاتدجف ليتع سا ليعفل ال.
 . ال سونػػػع  ػػػفؽ  و عاليػػػي إع ػػػجألي دػػػسف  تو ػػػطال عفنػػػجت تا ػػػ ب لي ن ودػػػي ليتنفودلػػػي  ػػػال ليتطدلقػػػسف4

 ليدععس وليدععس لي  نا داك لاتدجف ليتع سا ليعفل ال.
ال سونػػػع  ػػػفؽ  و عاليػػػي إع ػػػجألي دػػػسف  تو ػػػطال عفنػػػجت تا ػػػ ب لي ن ودػػػي لي ػػػجدطي  ػػػال ليتطدلقػػػسف . 5

 ليقداال وليدععس داك  قلجس لالتنج جت.
لقسف ليقداال . ال سونع  فؽ  و عاليي إع جألي دسف  تو طال عفنجت تا  ب لي ن ودي ليتنفودلي  ال ليتطد6

 وليدععس داك  قلجس لالتنج جت.
. ال سونػػع  ػػفؽ  و عاليػػي إع ػػجألي دػػسف  تو ػػطال عفنػػجت تا ػػ ب لي ن ػػودتسف ليتنفودلػػي ولي ػػجدطي  ػػال 7

 ليتطدسق ليدععس داك  قلجس لالتنج جت.
 :البحثمتغيرات  :سادساً 

لي عف ػػػػال يتػػػػعفوس لي ن ودػػػػي  v: ليي ػػػػو ل ليتعفو ػػػػال لي قتػػػػفح ليقػػػػجأـ داػػػػك ليشػػػػ ا المسررررتقل المتغيررررر. 1
 ليتنفودليت ولال تفلتسنلي لي تدعي يتعفوس لي ن ودي لي جدطي.

 .لي جعبولتنج جت ليتا  ب يعو   ال  جعب ليعفل جت لالنت جدليت ليتع سا ليعفل ال . المتغيرات التابعة:2
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 وعينتو: بحثصلي للالمجتمع األسابعًا: 
ياعػػجـ ليعفل ػػال ت ولت ػػي( 10-9)جي ػػعلفس دع ػػف د لي اتعقػػسف تا ػػ بلي ػػف  ليدعػػتست ػػوف  نت ػػ  

و يػػػؾ ع ػػػب إع ػػػجألي  عسفوػػػي ليتفهلػػػي  ػػػال  تا سػػػ ل  وتا سػػػ ب  ( 87926ـ( وليدػػػجيد دػػػعع ـ ) 2016/ 2015)
تا ػػػ ب لي ػػػف ليفلدػػػ  ت ػػػثاف  ن ػػػودتال ليدعػػػت  ت ويػػػت دسيػػػي ليدعػػػت  ػػػف  ن ػػػودتسف  ػػػفت دسي ػػػج عفدػػػج

ـّ لاتلجف ج   علج   )لي جدطيت وليتنفودلي( ( تا سػ ل  وتا سػ ب  30دعع تا  ب لي ن ودػي لي ػجدطي ) ت وهادإ  ت
( تا سػػ ل  وتا سػػ ب   ػػف  عف ػػي ليق ػػوف 30 ػػف  عف ػػي  لت لييطػػج سفت ودػػعع تا ػػ ب لي ن ودػػي ليتنفودلػػي )

 ليثجيلي.
 :البحث حدود ثامنًا:

 .عفدج عج ظي دعض  علفس ليتعالـ ل  ج ال  ال الحدود المكانية:  -
 .ـ(2016 / 2015) ف ليعجـ ليعفل ال  ليث ا ل وؿ  ال ليدعتتـ تطدسق الحدود الزمانية:  -
 (.ل ويك  ف ليتعالـ ل  ج ال )ليعاقي لي ف ليفلد تا  ب الحدود البشرية:  -
 جدالػػي وعػعب تعال لػػي و ػػق لييظفوػي ليديجألػػي  ػػال تي لػػي دا لػػي ت ػػعؼ إيػك تعػػفؼ عفل ػي  :العلميررةالحرردود  -

 ليتع سا ولالتنج جت يعى تا  ب لي ف ليفلد   ف ليتعالـ ل  ج ال  ال  جعب ليعفل جت لالنت جدلي.
 :البحثمنيج  :تاسعاً 

لعت ػػػػع ليدعػػػػت لي ػػػػي   ليتنفودػػػػال ي عف ػػػػي  جدالػػػػي وعػػػػعب تعال لػػػػي و ػػػػق لييظفوػػػػي ليديجألػػػػي  ػػػػال تي لػػػػي 
 . ال  جعب ليعفل جت لالنت جدلي ال ليتع سا ولالتنج جت يعى تا  ب لي ف ليفلد   ف ليتعاـ ل  ج

 يتعقسق   علؼ ليدعت     ت ثات  عولت فأل ي ت ثات  ال لآلتال: : البحثأدوات  :عاشراً 
 . ي و ل ليتعفوس لي قتفح ليقجأـ داك لييظفوي ليديجألي.1
 . لالاتدجف ليتع ساال.2
 .  قلجس لالتنج جت.3

 : الحادي عشر: إجراءات البحث
 لت دعت لننفل لت لآلتلي: ليدعتيتعقسق   علؼ 

 .ليدعتلالطاع داك ل عدلجتت وليدعوت لي تعاقي د و وع . 1
 ف ااؿ تعاسا لي عتوى ليعا ال لي ت ثاي دوععب )ليعلجب  ػال لين  وفوػي ليعفهلػي  ليدعت. إدعلع  تطادجت 2

 و وغ ل  علؼ ليتعال لي ليتعا لي  ال  و  يتجأ  ليتعاسا. (تلي وفوي
 لي عف ال. v. ت  لـ ليوععب ليتعال لي ليقجأ ي داك لييظفوي ليديجألي دجدت جع ل تفلتسنلي ليش ا 3
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. ت ػػ لـ لاتدػػجف ليتع ػػسا ليعفل ػػالت وليتأ ػػع  ػػف  ػػع  ت وتنفودػػ  ل ػػتطادلج  ياتأ ػػع  ػػف ثدجتػػ ت وتعاسػػا 4
 ديوعات وع جب ليز ف لياـز يإلنجدي دف ن ل  ديوعا.

لالتنج جتت وتععسع  ع   دعف ػ  داػك  ن ودػي  ػف لي ع  ػسفت وتنفودػ  ل ػتطادلج  . ت  لـ  قلجس 5
 ياتأ ع  ف  ع   وثدجت .

  ف تا  ب لي ف ليفلد ت وتق ل  ج يعسيي  جدطي و افى تنفودلي.   علج   ليدعت. لاتلجف دسيي 6
 ياتأ ع  ف ت ج     فلع ليعسيي. ليدعتليتطدسق ليقداال  عولت . 7
تنفودػػػال يا ن ػػػودتسفت دعسػػػت ت ػػػعفس لي ن ودػػػي ليتنفودلػػػي دج ػػػتاعلـ ليي ػػػو ل ليديػػػجأالت   ػػػج . ليتطدسػػػق لي8

 لي ن ودي لي جدطي ت عفس دج تاعلـ لال تفلتسنلي لي تدعي.
 .ليدعتداك   فلع دسيي  ليدعت. ليتطدسق ليدععس  عولت 9

 لي.. ليتطدسق ليدععس لي  نا يااتدجف ليتع ساال داك   فلع لي ع ودي ليتنفود10
 .ت ولاتدجف  عي  ف لجت ليدعت   لؿ. تثفود لييتجأ ت وتعاسا جت و عجينت ج إع جألج  يإلنجدي دف 11
 .  يج شي لييتجأ  وتث سف ج.12
 .ليدعت. تقعلـ لي قتفعجت  ال  و  يتجأ  13

 إلجرائية:والتعريفات ا البحثمصطلحات  :عشر الثاني
 The Effectiveness.الفاعلية: 1

 ػػي ليثجدالػػي  ػػال  عنػػـ لي  ػػطاعجت ليتفهولػػي داػػك  ي ػػج م ثػػف  فغػػوب  و  تو ػػ  ععوثػػ  ياعد ّف ػػت 
 (.83ت 1999لين ات و   عؼ  و   علؼ  عسييم )لياقجيال

: دأي ج  قعلف ليتأثسف لي س لععت يتسني تعفوس  و ودجت  جعب ليعفل جت تعريف الفاعلية إجرائياً  -
 vدج تاعلـ ل تفلتسنلي ليش ا  )ليوععب ليثجيثي دعيولف ليعلجب  ال لين  وفوي ليعفهلي لي وفوي( لالنت جدلي

 ف ليتعالـ ل  ج ال  ال  جعب ليعفل جت  لي عف ال  ال تي لي ليتع سا ولتنج جت تا  ب لي ف ليفلد 
 لالنت جدلي.

 Constructivist Theory Theالنظرية البنائية:  .2
 ػال ف لػي  ػال يظفوػي ليػتعاـ وي ػو ليطثػات و ول  ػج  ف ليطثػا ل ػوف مدف  ج لي عنػـ ليػعويال ياتفهلػي: 

 (.17ت 2003)زوتوفت زوتوفت  ميشطج   ال ديج   ي جط ليتث سف يعل ت يتسني تثجدا  عفلت  ليثطفوي    ليادفب
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 Vee-Shape cognitive Strategy The المعرفي: vالشكل استراتيجية  . 3
ش ا ستـ تاطلط  د ػعؼ ليػفهت دػسف لينػجيدسف لي ث ػو ال ولننفلأػال دػف طفوػق طػفح ل  ػأاي  و م 

عػوؿ  و ػوع  عػسف يديػج  لي ثػج لـ  Vو ف اػاؿ ل عػعلت وليتنػجفب ول شػلج  ليتػال تقػ   ػال دػ فب ليشػ ا 
 (.17ت 2003ول ت جب لي ثج لـ  لت ل   ليم )ي جفت 

 Attide  The. االتجاه:4
ت ليثػفع تػأثسفل  عسيج ل لػج  إي  عجيي   يلي ود ولي ود دلي ت وي ج ليادفبت وتػ ثف  ػال ملعف    يدوفت: 

 (.26ت 1996)غفلوتسزت  ملععا يا تنجدي دطفوقي اج ي يععع  ف ل شلج  ولي ول ف
ليوعػعب  ـيتسني عفل ػت  تا  ب لي ف ليفلد ال ليتغسفلت ليتال تظ ف  ال  اوؾ   تعريف االتجاه إجرائيًا: -

 ف  جعب ليعفل جت لالنت جدلي مليعلجب  ال لين  وفوي ليعفهلي لي وفويم لي    ي و ق ي ػو ل ليشػ ا ليثجيثي 
v  قلػجس ػف اػاؿ إنجدتػ  داػك ددػجفلت  ني لي الي ليتال لع ا داس ػج ليتا سػ ولعدف دي ج دجيعف لي عف الت  

 .لالتنج جت يعو  جعب ليعفل جت لالنت جدلي
 Academic Achievement The . التحصيل الدراسي:5

 ػػو  ػػج ل ت ػػد  ليتا سػػ   ػػف  عػػجفؼ و  ػػجفلت و  ػػجيسب تث سػػف و ػػعفلت داػػك عػػا لي شػػ ات يتسنػػي م
 (.307ت 2004)ددسعت  ميعفل ي لي قفف

 قػػعلف  ػػج تعا ػػ  تا ػػ ب لي ػػف ليفلدػػ   ػػف لي عػػجفؼ ليعا لػػي  ػػو  تعريررف التحصرريل الدراسرري إجرائيررًا: -
لي  ػػ  ي و  ي و ػػودجت ليوعػػعب )ليعلػػجب  ػػال لين  وفوػػي ليعفهلػػي لي ػػوفوي(لي ت ػػ يي  ػػال لي عتػػوى لي عف ػػال 

اتدػػػجف ت ولقػػػجس  ػػػف اػػاؿ  ػػػج لع ػػػا دالػػ  ليتا سػػػ   ػػػف عفنػػجت  ػػػال لال لي عف ػػال vو ػػق ي ػػػو ل ليشػػػ ا 
 ي  ل ليغفض. ع  د  ليتع ساال لي س 
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ًعربية:ًدراساتً:ًأولًا
اح راستتتةلباحستتتةثرعباحعرهاتتتعب بيتتتةب الصبةاتتتعبعالباح تتتلعبث   تتت عباطلعتتتلباحثة عتتتعبدلتتت بدتتت  ب تتتنب

احث تتتجبةصةبتتتكبر بروعتتترنبأ صتتت لبرنبر لتتتكباح راستتتةلباحاتتتابابة حتتتلباحبظرلتتتعباحةبة اتتتعب رستتتايةب تتتنب تتت لب
أةدليايتتةب رعر تتةبدلتت باحا  تتييباح راستتانب  يتتةرالباحاا يتتربثفب اديتتةباح  الاتتعنب د لاتتةلباحعلتتمنب ااصة تتةلب

 ابة حلبر لكباح راسةلبأةدلاعباحبظرلعباحةبة اعب ب ةعصيةبب ةباح  ّرسعب أقباحبظرلعباحةبة اعناحطلثعبب  باح ة
 عظمباح  ا باح راستاعبك تةحعل منب احرلة تاةلنب احاوب ح صاتةنب احارهاتعباةست  اعنب احارهاتعباحاباتعنب احل تعبأاب

احاتتاباآلااتعب اح راستةلبباحثة عتعنب تة ةباح راستةلباتصا ةداتعب عحتكب ستكبدلتماحث تجبأتاباةب ليزلتع،نب  نب
ب:ب2005دةمبباداثةرًاب نر ر ايةباحثة ععب راثعب

رعتترباستتا  امباستتاراايصيااباحع تتيباح  ةتتروباحةبتتة اب   رةب ًبعنةةوان:ًاألردنً،(2005الحوامةةد)ً .ًدراسةةة1ً
ًطلثعباح ر لعبالسةساعبأابالر ن،.احاعلمبأاباب اعب يةرالباحاا يرباحعل اب احا  ييبح ىب

اسا  امباساراايصيااباحع يباح  ةروباحةبة اب   رةباحاعلمبأاباب اعباح راسعبإح باعّرفبرعربب  أل
او بتلب تعبحت ىبطلثتعباح تخباح تة سبالسةستانب ب يةرالباحاا يرباحعل تاب احا  تييبأتاب تة ةباحعلت مباحعة

 ارسبر  تتتعبديبتتتعباح راستتتعب تتتنبع عتتتعب ستتتثعينبطةحثتتتًعب طةحثتتتًةنب تتت زدينبدلتتت بعتتت جب تتتعكبأتتتاب لاتتتعب  تتت
ا اثتةرلن:ب راتةسب يتةرالبلتعباحاعلتامبح تةمبح  ةأظتعباحعة ت عنب استا  مباحثة تجباح عةرفبال لاتع/ب  يرب

ا  تتللباح راستتعبإحتت باح ر تتعب احرتت ةنب احطةنتتعب تتنب  حبتتةنب باحاا يتترباحعل تتانب ا اثتتةرباحا  تتييبأتتاب  تت ااب
باحباة جباآلااع:

احةبتة انب  ص  دتعب  رةباحتاعلمبأتاباب اتعب يتةرالباحاا يترب.باا قبطلثعب يب نب ص  دعباحع تيباح  ةتروب1
باحعل اب احا  ييبثار قبعالب تحعبإ  ة اعبدل بطلثعب ص  دعباحطرلرعباتدااة اع.

.ب ص  بأر قبعالب تحعبإ  ة اعبأاب يةرالباحاا يرباحعل اب احا  ييبةينباحطلثعب نبع وباحا  تييب2
ب اض.اح رااعنب احطلثعب نبع وباحا  ييباح ب

.بدتت مب صتت  بأتتر قبعالب تحتتعبإ  تتة اعبأتتاب يتتةرالباحاا يتترباحعل تتاب احا  تتييبةتتينباحتتع  رب اةبتتةجب3
بايصاعباحا رلسباحاابياعل  نبةية.ث ضباحبظربدنباسارا

رعتترباستتا  امباحب تت عاباحةبتتة ابأتتاباتت رلسباحرلة تتاةلبكببعنةةوان:ًفلسةةن ن،ً(2006.ًدراسةةةًأ ةةوًعةةود)ً 2
ب.ط كباح خباحسةثعبالسةسابث زة،بىاح بظ  اب ات ااةظبةيةبح بدل باب اعب يةرالباحاا ير

رعتترباستتا  امبب تت عاباحتتاعلمباحةبتتة ابأتتاباتت رلسباحرلة تتاةلبأتتاباب اتتعبباح راستتعبإحتت باعتتّرف تت ألب
او بتلبديبتعبىبطت كباح تخباحستةثعبالسةستابث تزةنبث يتجب يةرالباحاا يرباح بظت  اب ات ااتةظبةيتةبحت 



 سابقةالدراسات                                                                                    الفصل الثاني

 
14 

طةحثًةب نبطلثعباح خباحسةثعبأاب  رسعب اربالرنمبث  ةأظعب تزةنب زدت ابد ت ا اًةبإحت ب،ب67كاح راسعب نب
ب،33ك ص تت دايننباصرلةاتتعب رستتلب  تت ةباحصةتترب تتنب اتتةكباحرلة تتاةلبثةستتا  امباحب تت عاباحةبتتة اب دتت   ةب

اح راستعببطةحثتًةب ا علتلبر اةب(34)طةحثًةنب  ةثطعب رستلباح  ت ةبباستيةبثةستا  امباحطرلرتعباح اثعتعب دت   ةب
أتتابا اثتتةرباحاا يتترباح بظتت  ابث ستتا اةالبكا ليتتيباح بظ  تتعباحر استتاعبإحتت ب بظ  تتةلبأرداتتعنبر مباحاصتت الب
 ا يباح بظ  عنبإ راكباحع نةلب ا يباح بظ  عنبإدة ةبار يكباح بظ  ةلب نب   بةاية،نبطةقبنةيبابايعب

باآلااع:با  للباح راسعبإح باحباة جاحاصرهعب ثع  ةبدل بديبعباح راسعنب ب
.ب ص  بأرقبعوب تحتعبإ  تة اعبةتينب ا ستطاب رصتةلبطلثتعباح ص  دتعباحاصرلةاتعب اح ص  دتعباح تةثطعب1

بأاباحاطةيقباحثع وبدل با اثةرباحاا يرباح بظ  ابح  ل عباح ص  دعباحاصرلةاع.
.بدتتت مب صتتت  بأتتترقبعوب تحتتتعبإ  تتتة اعبةتتتينب ا ستتتطاب رصتتتةلبطلثتتتعباح ص  دتتتعباحاصرلةاتتتعبأتتتاباحاطةيتتتقب2
بحثع وب اح ؤصيبدل با اثةرباحاا يرباح بظ  ا.ا

رعتترباستتا  امبب تت عاباحتتاعلمباحةبتتة ابأتتاباتت رلسباحعلتت مبكًبعنةةوان:ً،ًالسةةعودية(2006.ًدراسةةةًالمنرفةة ً 3
ً،.دل باحا  ييب اتاصةهبب  باح ة ةبح ىبط كباح خباحعةحجباح ا سط

رعتترباستتا  امبب تت عاباحتتاعلمباحةبتتة ابأتتاباتت رلسباحعلتت مبدلتت باحا  تتييبباح راستتعبإحتت باعتتّرفب تت أل
او بتتلبديبتتعباح راستتعب تتنبح ا ستتطبثةستتا  امباح تتبيجباحاصرلةتتانب ب اتاصتتةهبب تت باح تتة ةبحتت ىبطلثتتعباحعةحتتجبا

طةحثًةب نبطلثعباح خباحعةحجباح ا سطبث  ارسباح ر لعباح ا سطعباح    اعنبث  يبعبص ةنب زدتلبب،132ك
حتت ب ص تت دايننباصرلةاتتعب رستتلب  تت ةباحطتتةقب تتنب اتتةكباحعلتت مبثةستتا  امبب تت عاباحتتاعلمباحةبتتة ابد تت ا اةبإ
طةحثتتتًةنبب،64كطةحثتتتًةنب  تتتةثطعب رستتتلباح  تتت ةبباستتتيةبثةستتتا  امباحطرلرتتتعباح اثعتتتعب دتتت   ةبب،64ك دتتت   ةب

ةيتق،نب  راتةسبط ا عللبر ااةباح راسعبأابا اثتةرباحا  تييباح عرأتابث ستا اةالباحع عتعبكاحاتع رنباحايتمنباحا
با  للباح راسعبحلباة جباآلااع:اتاصةهبب  باحعل منب ب

.ب ص  بأرقبعوب تحتعبإ  تة اعبةتينب ا ستطاب رصتةلبطلثتعباح ص  دتعباحاصرلةاتعب اح ص  دتعباح تةثطعب1
بأاباحاطةيقباحثع وبدل با ااةرباحا  ييباح راسابح  ل عباح ص  دعباحاصرلةاع.

ةتينب ا ستطاب رصتةلبطلثتعباح ص  دتعباحاصرلةاتعب اح ص  دتعباح تةثطعب.ب ص  بأرقبعوب تحتعبإ  تة اعب2
بأاباحاطةيقباحثع وبدل ب راةسباتاصة ةلبح  ل عباح ص  دعباحاصرلةاع.

رعتتترباستتتا  امبرب تتت عاب  رةباحتتتاعلمبأتتتاباب اتتتعب يتتتةرالب ًبعنةةةوان:ً،ًالعةةةرا ً(2007دراسةةةةًالب ةةةا ً .4ً
ً.،اح خباحراثعباحعةمب ااصة ينبب   ةد لاةلباحعلمبأاب ة ةباحرلة اةلبح ىبطةحثةلب
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رعترباستا  امبرب ت عاب  رةباحتاعلمبأتاباب اتعب يتةرالبد لاتةلباحعلتمبأتابباح راستعبإحت باعتّرفب ت أل
طةحثعبب،79كاو بلبديبعباح راسعب نب خباحراثعباحعةمب ااصة ينبب   ةنب ب ة ةباحرلة اةلبح ىبطةحثةلباح

 نبطةحثةلباح خباحراثعباحعةمب نبإد ا اتعباحاتة بحلةبتةلنبعتمبنست لباحعيبتعبإحت ب ص ت داينب اوتةأ اينبأتاب
 ة تتيبب– راتتةسباتاصتتةهبب تت باحرلة تتاةلباحرةلتتابب–دتت  ب تتنباح ا يتترالبك يتتةرالبد لاتتةلباحعلتتمباحرةلتتاب

ستا ىباحاعلا تابحوةت لن،نبإعباح ب– رصتعباحرلة تاةلبأتاباح تخباحعةحتجباح ا ستطبب–اح ع لباحعةمب-احع ةءب
طةحثتتتتعب رستتتتنب تتتتة ةباحرلة تتتتاةلبثتتتتفب  عاب  رةباحتتتتاعلمبع عتتتتابب،42كةلتتتتدبدتتتت  برأتتتترا باح ص  دتتتتعباحاصرلةاتتتتعب

بطةحثتتتتعب رستتتتنباح تتتتة ةبباستتتتيةبثةحطرلرتتتتعب،37كاح را تتتتينبر تتتتةباح ص  دتتتتعباح تتتتةثطعبأرتتتت بةلتتتتدبدتتتت  برأرا  تتتتةب
برلة اةل. لاةلباحعلمنب  راةسباتاصةهبب  باحاتدااة اعنبر ةبر  الباح راسعب ابا اثةرًابح يةرالبد

با  للباح راسعبإح باحباة جباآلااع: ب
.بي صتتتت بأتتتترقبع ب تحتتتتعبإ  تتتتة اعبةتتتتينب ا ستتتتطبب تتتت ب يتتتتةرةباح   ظتتتتعب اح يتتتتةرالب  تتتتيبحع لاتتتتةلباحعلتتتتمب1

بحل ص  داينباحاصرلةاعب اح ةثطعب ح  ل عباح ص  دعباحاصرلةاع.
ب–اتستتتا تلبب–اتستتتاباةابب–ةتتتينب ا ستتتطبب تتت ب يتتتةرةبكاحا تتتبيخب.بتبي صتتت بأتتترقبع ب تحتتتعبإ  تتتة اعب2

 اسا  امباحع نةلباحز ةباعب اح  ةباع،بحل ص  داينباحاصرلةاعب اح ةثطع.ب–اسا  امبالرنةمب
.بتبي ص بأرقبع ب تحعبإ  ة اعبةينب ا سطبب  باتاصةهبب  باحرلة اةلبةأرا باح ص  داينباحاصرلةاعب3

ب اح ةثطع.
رعتترباستتاراايصاعب رار تتعبحاتت رلسب تتة ةباحرلة تتاةلب أتتقب ًبعنةةوان:ً،ًالعةةرا (2008كركةةوكل ً دراسةةةً.5ً

ً.،احبظرلعباحةبة اعبأاباحاا يرباحبةن بح ىبط كباح خباحراثعباحعةم
رعترباستاراايصاعب رار تعبحات رلسب تة ةباحرلة تاةلب أتقباحبظرلتعباحةبة اتعبباعتّرفاح راسعبإح بب  أل

ب،53كاو بتلبديبتعباح راستعب تنب تخباحراثتعباحعتةمبأتاب  ةأظتعب ر ت كنب بأاباحاا يرباحبةنت بحت ىبطت كباح
طةحثًةب نبطلثعباح خباحراثعباحعةمب  زلبد  ا اًةبإح ب ص  دايننباصرلةاعب رسلباحا لينباحعةباب احعةحجب

طةحثتتتًةنب  تتتةثطعب رستتتلبب،29ك اتتتةكباحرلة تتتاةلبثةستتتا  امباتستتتاراايصاعباحةبة اتتتعباح رار تتتعب دتتت   ةب تتتنب
طةحثتًةنبثةستا  امباح تبيجباحاصرلةتانب ا علتلبر اةباح راستعبب،24كاحا لينبباسيي ةبثةحطرلرعباح اثعتعب دت   ةب

ا تةلنباتستاباةانباحااستيرنبأابا اثةرباحاا يرباحبةن بة  سعب صةتلب ابارت امباح بةن تةلنب عرأتعباتأارب
ب اا ةعباحررارنبطةقبثع بإصراءباحاصرهعبدل بديبعباح راسع.

با  للباح راسعبإح باحباة جباآلااع: ب
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.ب صتتتت  بأتتتترقب البإ  تتتتة اًةبةتتتتينب ا ستتتتطاب رصتتتتةلبطلثتتتتعباح ص  دتتتتعباحاصرلةاتتتتعب اح ص  دتتتتعباح تتتتةثطعب1
ب  صةلباا ةعباحررار.بح  ل عباح ص  دعباحاصرلةاعبدل با اثةرباحاا يرباحبةن ب للن

.ب صتتتت  بأتتتترقب البإ  تتتتة اًةبةتتتتينب ا ستتتتطاب رصتتتتةلبطلثتتتتعباح ص  دتتتتعباحاصرلةاتتتتعب اح ص  دتتتتعباح تتتتةثطعب2
ب ح  ل عباح ص  دعباحاصرلةاعبأاب صةتل:بار امباح بةن ةلنب عرأعباتأارا ةلنباتساباةاب احااسير.

احةبة اتعبأتاباواستةكباح اتة امببVرعترباستاراايصاعباح ت يب ببعنةوان:ً،ًفلسن ن(2008العيسويً دراسةًً.6
ب.،احعل اعب د لاةلباحعلمبح ىبط كباحسةثعبالسةسابث زة

احةبة اتتتتعبأتتتتاباواستتتتةكباح اتتتتة امباحعل اتتتتعببVرعتتتترباستتتتاراايصاعباح تتتت يبباعتتتتّرفباح راستتتتعبإحتتتت ب تتتت أل
طةحثتتًةنب نتت باتتمبا ااتتةربب،78كهلتتدبدتت  برأتترا باحعيبتتعبنب ب د لاتتةلباحعلتتمبحتت ىبطتت كباحستتةثعبالسةستتابث تتزة

طةحثتتًةنب اآل تتربب(40) تتاينب راستتيينب تتنبطتت كباح تتخباحستتةثعنباداةتتربر تت   ةب ص  دتتعباصرلةاتتعب  تتمب
 نب  رسعبع  رباحا حباةد ا اعنب اسا  مباحثة جبال  الباآلااع:ببطةحثةًبب،38ك  ص  دعب ةثطعب  مب

مباحعل اعنب ا اثةربد لاةلباحعلتمنبا اثةرباح اة ار اةبا لييب  ا ىب   ةباح رارةبأاب اةابةنبثةة ةأعبإح ب
با  للباح راسعبإح باحباة جباآلااع: ب
.با صتتت بأتتتر قبعالب تحتتتعبإ  تتتة اعبأتتتابا اثتتتةرباواستتتةكباح اتتتة امباحعل اتتتعبةتتتينب ا ستتتطب رصتتتةلبطلتتتكب1

اح ص  دعباحاصرلةاعنب  ا سطب رصتةلبرنترابيمبأتاباح ص  دتعباح تةثطعباعتزىبتستا  امباستاراايصاعباح ت يب
Vباحةبة اع.ب
طتتت كبب ا ستتتطب رصتتتةل.با صتتت بأتتتر قبعالب تحتتتعبإ  تتتة اعبأتتتابا اثتتتةرباواستتتةكبد لاتتتةلباحعلتتتمبةتتتينب2

بV رصةلبرنرابيمبأاباح ص  دعباح ةثطعباعزىبتسا  امباساراايصاعباح  يبباح ص  دعباحاصرلةاعب  ا سط
باحةبة اع.

أةدلاتتعباحاتت رلسبدلتت باستتاراايصاعباحب تت عاب ًبعنةةوان:ً،ًفلسةةن ن(2009الع ةةدً  ةة  ً.ًدراسةةةًالنا ةةةًًو7
ً.،طلثعباح خباحاةسعبأاب ث جباحعل مباحةبة ابك  رةباحاعلمب  رلطعباح اة ام،بدل با  يي

أةدلاتتعباستتاراايصاعباحاتت رلسباحرتتة مبدلتت باحب تت عاباحةبتتة ابك  رةباحتتاعلمبباح راستتعبإحتت باعتتّرف تت ألب
 مبثةستتا  امباح تتبيجب تتثلباحاصرلةتتانب  رلطتتعباح اتتة ام،بأتتابا  تتييبطلثتتعباح تتخباحاةستتعبأتتاب ث تتجباحعلتت

اح تتتخباحاةستتتعبالسةستتتابث  رستتتعبةبتتتةلباح تتتةط ببطةحثتتتًعب تتتنبطةحثتتتةلب(90)اح راستتتعب تتتنبب او بتتتلبديبتتتع
احعلت م.باتةا ا اعبح ص ةلبث  يبعب زةنب زدلبد  ا اًةبإح بع جب ص  دةلنباصرلةاعبر ح ب رسلب ث تجب

طةحثتًعنب اصرلةاتعبب(30) اةكباحعل مبحل خباحاةسعبالسةسابثةسا  امباستاراايصاعب  رةباحتاعلمب دت   ةبب ن
طةحثتتًعنب  تتةثطعب رستتلبب(30)  امباستتاراايصاعب رلطتتعباح اتتة امب دتت   ةبعةباتتعب رستتلبح ث تتجبباستتلبثةستتا
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 راستتعبأتتابا اثتتةربا  تتيلينبطةحثتتًعب ا علتتلبر اةباحب(30)اح ث تتجبباستتلبثةستتا  امباحطرلرتتعباح اثعتتعب دتت   ةب
با  للباح راسعبإح باحباة جباآلااع: ب
احاصرلةاتتتعبال حتتت ب رةربتتتعب تتتعب.بب صتتت  بأتتترقب البإ  تتتة اًةبةتتتينب ا ستتتطاب رصتتتةلبطةحثتتتةلباح ص  دتتتعب1

باح ص  دعباح ةثطعنبح  ل عبطةحثةلباح ص  دعباحاصرلةاعبال ح .
.بب صتتتت  بأتتتترقب البإ  تتتتة اًةبةتتتتينب ا ستتتتطاب رصتتتتةلبطةحثتتتتةلباح ص  دتتتتعباحاصرلةاتتتتعباحعةباتتتتعب رةربتتتتعب تتتتعب2

باح ص  دعباح ةثطعنبح  ل عبطةحثةلباح ص  دعباحاصرلةاعباحعةباع.
ة اًةبةتتينب ا ستتطاب رصتتةلبطةحثتتةلباح ص  دتتعباحاصرلةاتتعبال حتت ب رةربتتعب تتعب.بدتت مب صتت  بأتترقب البإ  تت3

باح ص  دعباحاصرلةاعباحعةباع.
أةدلاعباسا  امبب  عاب  رةباحاعلمبسثةداعباح را يبأابا رلسب ب:بعنوانً،ًمصر(2009دراسةًالس دً ً.8

احبةن بحت ىبا  يتعباح تخبال لباحعل مبأاباع ييباحا  رالباحة يلعبحل اة امب اب اعبثعضب يةرالباحاا يرب
ب.،اةد ا و

أةدلاتعباستا  امبب ت عاب  رةباحتاعلمبستثةداعباح را تيبأتابات رلسباحعلت مبباعّرفاح راسعبإح ب  ألب
دلتت باعتت ييباحا تت رالباحة يلتتعبحل اتتة امباحعل اتتعنب اب اتتعبثعتتضب يتتةرالباحاا يتترباحبةنتت بحتت ىبطلثتتعباح تتخب

لةتتابعوباح ص  دتتعباح ا تت ةبأتتاباحرتتةسباحرةلتتاب احثعتت وبح ا يتترالبال لباةدتت ا ونبثةستتا  امباح تتبيجباحاصرب
طةحثتتتًعب تتتنبطةحثتتتةلباح تتتخبال لباةدتتت ا وبث  رستتتعباحز تتتراءبب(48)ديبتتتعباح راستتتعب تتتنبنب او بتتتلباح راستتتع

اةد ا اتتعبةبتتةلبأتتاب  ةأظتتعباح باتتةبث  تترنباتتمبا اتتةر نبثطرلرتتعبد تت ا اعنب حا ريتتقب تت فباح راستتعب تت مب
،نب ا علتتتلبر ااتتتةبSeven E’sةحتتتكبحاتتت رلسب  تتت ةبةي اتتتعب رار تتتعب أرتتتًةبحلب تتت عابك حيتتتيباح علتتتمب  اتتتةكباحط

باح راسعبأابا ااةرباح اة امباحعل اعنب ا اثةرباحاا يرباحبةن .
با  للباح راسعبحلباة جباآلااع: ب
حت ىب.بأةدلاعباحب  عابأاباع ييباحا  رالباحة يلعبحل اة امباحعل اعنب اب اعبثعضب يةرالباحاا يرباحبةن ب1

بديبعباحث ج.
أةدلاتتعباستتاراايصاعب رار تتعبنة  تتعبدلتت باحبظرلتتعباحةبة اتتعب ًبعنةةوان:،ًالسةةعوديةً(2009 ً.ًدراسةةةًالعرينةة 9

أتتاباب اتتعباحا  تتييباح راستتاب احاا يتترباتستتا تحابأتتاباحرلة تتاةلبحتت ىبطةحثتتةلباح تتخباحعتتةباباح ا ستتطب
ً.،ث  يبعباحرلةض

استتاراايصاعب رار تتعبنة  تتعبدلتت باحبظرلتتعباحةبة اتتعبأتتاباب اتتعباح راستتعبإحتت باسار تتةءبأةدلاتتعب تت ألب
طةحثًعب نبب،137كاو بلبديبعباح راسعب نببناحا  ييب احاا يرباتسا تحابثةسا  امباح بيجب ثلباحاصرلةا
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طةحثةلباح خباحعةباباح ا سطبث  يبعباحرلةضنب زدلبد  ا اًةبإح ب ص  داين؛ب ص  دعباصرلةاتعب رستلب
طةحثتًعنبب(68)هةداعبثةسا  امباتساراايصاعباح رار عباحرة  عبدل باحبظرلعباحةبة اعب د   ةب   ةبال  ةلباحرب

طةحثتعنب حا ريتقبر ت افبب(69)  ص  دعب ةثطعب رستلباح  ت ةبباستيةبثةستا  امباحطرلرتعباح اثعتعب دت   ةب
 راستعبأتابا اثتةرباح راسعب   لباساراايصاعبات رلسب رار تعبنة  تعبدلت باحبظرلتعباحةبة اتعنب ا علتلبر ااتةباح

با  للباح راسعبحلباة جباآلااع:نب با  يلانب ا اثةرباحاا يرباتسا تل
.ب ص  بأر قبعالب تحعبإ  ة اعبةينب ا سطةلب رصتةلبطةحثتةلباح ص  دتعباحاصرلةاتعب اح تةثطعبدلت ب1

با اثةرباحا  ييباحثع ونبح  ل عباح ص  دعباحاصرلةاع.
 ا سطةلب رصةلبطةحثةلباح ص  دعباحاصرلةاعب اح ةثطعبدلت ب.بب ص  بأر قبعالب تحعبإ  ة اعبةينب2

با اثةرباحاا يرباتسا تحانبح  ل عباح ص  دعباحاصرلةاع.
،بأتتابا  تتييباح اتتة امباحارياتتعبVرعتترباستتا  امباح تت يبك ًبعنةةوان:ً،ًاألردن(2012دراسةةةًاليميمةة ً .10ً

ً.،ح ىبطلثعباح خباحسةثعبالسةسابأاب  ةأظعباحزرنةء
،بأتتتابا  تتتييباح اتتتة امباحارياتتتعبحتتت ىبطلثتتتعبVرعتتترباستتتا  امباح تتت يبكباعتتتّرفاح راستتتعبإحتتت بب تتت أل

طةحثًعب طةحثًةب  زدينبدلت بب،87كاو بلبديبعباح راسعب نبحسةثعبالسةسابأاب  ةأظعباحزرنةءنب باح خبا
،ب  ص  داتتتةنب تتتةثطاةنب رستتتتاةبV ص  داتتتةنباصرلةياتتتةنب رستتتاةبثةستتتتا  امب رلطتتتعباح تتت يبكررهتتتعب تتتعكب

ا  تتتللبمبا اثتتتةربا  تتتييباح اتتتة امباحارياتتتعنب بثةحطرلرتتتعباتدااة اتتتعنب حا ريتتتقبر تتت افباح راستتتعباتتتمباستتتا  ا
باح راسعبإح باحباة جباآلااع:

.ب صتتت  بأتتتر قبعالب تحتتتعبإ  تتتة اعبةتتتينب ا ستتتطةلبد  تتتةلبرأتتترا باح ص  دتتتعباحاصرلةاتتتعباحتتتعينب رستتت اب1
اح تتتتةثطعباحتتتتعينب رستتتت ابثةحطرلرتتتتعب ص  دتتتتعب،ب  ا ستتتتطةلبد  تتتتةلبرأتتتترا باحVثةستتتتا  امب تتتترا طباح تتتت يبك

باتدااة اعبح ةححبرأرا باح ص  دعباحاصرلةاع.
بب.بد مب ص  بأر قبعالب تحعبإ  ة اعباعزىبح ا يرباحصبسنب احااةديبةينبطرلرعباحا رلسب احصبس.2

اح راستابرعرباسا  امبب  عاباحاعلمباحةبة ابأاباحا  تييب ًبعنوان:ً،ًسورية(2012 ًدراسةًمنصور.11ً
ً.،أاب ررربدلمبال اةءبحطلثعباح خباحسةثعب نب ر لعباحاعلامبالسةسا

رعرباسا  امبب  عاباحاعلمباحةبة ابأاباحا  ييباح راسابحطلثتعباح تخبباعّرفباح راسعبإح   ألب
احستتةثعبالسةستتابأتتاب رتترربدلتتمبال اتتةءبدبتت باح ستتا اةلباح عرأاتتعب ةأتتعب دبتت باح ستتا اةلباح عرأاتتعباحعلاتتةب

طةحثتًةب طةحثتًعب تنبب(120)او بتلبديبتعباح راستعب تنبنب ب رةربعبثةحطرلرعباح عاة ةبثةسا  امباح بيجباحاصرلةتا
طلثعباح خباحسةثعبالسةسابث  ةأظعباح عناعنب زدلبد  ا اًةبإح ب ص  دايننب ص  دعباصرلةاعب رسلب
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طةحثتتتًةبب(60)أ تتتيباساو تتتةفبالرضب تتتنب اتتتةكبدلتتتمبال اتتتةءبثةستتتا  امبب تتت عاباحتتتاعلمباحةبتتتة اب دتتت   ةب
ةحثتًةب طةحثتًعنبطب(60) طةحثًعنب  ص  دعب تةثطعب رستلباحا تيبباستلبثةستا  امباحطرلرتعباح عاتة ةب دت   ةب
 نتت برظيتترلباح راستتعببن ا علتتلبر اةباح راستتعبأتتابا اثتتةربا  تتييب راستتانبطةتتقبنةتتيبابايتتعباحاصرهتتعب ثعتت  ة

باحباة جباآلااع:
.ب ص  بأرقبعوب تحتعبإ  تة اعبةتينب ا ستطاب رصتةلبطلثتعباح ص  دتعباحاصرلةاتعب اح ص  دتعباح تةثطعب1

ب للنبح  ل عباح ص  دعباحاصرلةاع.أاباحاطةيقباحثع وبديبا اثةرباحا  ييباح راساب
 ص  بأرقبعوب تحتعبإ  تة اعبةتينب ا ستطاب رصتةلبطلثتعباح ص  دتعباحاصرلةاتعب اح ص  دتعباح تةثطعبب.2

لاتتةنبح  تتل عباح ص  دتتعبأتتاباحاطةيتتقباحثعتت وبدتتيبا اثتتةرباحا  تتييباح راستتابدبتت باح ستتا اةلباح عرأتتاباحع
بًاحاصرلةاع.
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ًأجن ية:دراساتًثانياا:ً
ًبعنوان:ً،ًجورجياCook and othersً(2002).ًدراسةًكوكًوآبرون1ً

،Problems in developing a constructivist approach to teaching: one teacher’s 

transition from teacher preparations to teaching كب . 
تبارتتةلباح علتتمب تتنب ر لتتعباةدتت ا بإحتت ب  تت  لبأتتاباتت رلسباحطرلرتتعباحةبة اتتعبأتتاباحاتت رلس:ب راستتعب ةحتتعبك

ب.،احا رلس
ح عل تتينباح راستتعبإحتت با ليتتيب ايتت مباحاعلتتامبدبتت ب عل تتعب ةا  تتعب رصتتلب تتنبةربتتة جبإدتت ا باب تت أل

استا  مباحثتة ع نب راستعباح ةحتعبحل عل تعباح ةا  تعب احاتاب علتلبديبتعباح راستعنب ثة رلبد ليةبأاباح يت اننب ب
ة امباح  صتت  ةبأتتاباح بتتة جباحصة عاتتعب احاتتابار تتزبدلتت باح اتتة امباحةبة اتتعنب حرتت بةتت رلباح راستتعبةا ليتتيباح اتت

 ابة حلباح راسعبث  يبدةمبابارةلباح عل عب نبةي عباعلا اعب بظ عبأاباحصة ععبكاحصةبكباحبظرو،بإح بةي عب
باعلا اعب ة عبأاباح  رسعبكاحصةبكباح ي ابا،.

ةةلتتتتعب اح   ظتتتتعباح تتتتااعب  تتتترا طباح اتتتتة امب را تتتتًةب  تتتتةباستتتتا   لباح راستتتتعبر  الباحراتتتتةسباح ا علتتتتعبثةح ر
رظيتترلباحباتتة جبدبتت با ليليتتةبرنباح عل تتعبا لتتكبنب ب رتتةث لب تتعباح تت يرلنب اح  تترأينب ا تتيباح  رستتعباحبتت ها

احوعيتتربدتتنب اتتة امباحتتاعلمباحةبتتة اب حوتتنبث تت يببظتترونبةيب تتةب ةبتتلباعتتةباب تتنب تتعخب ا تتحبدبتت باطةيتتقب
 اح راسا.باح اة امبث  يبإصرا اب ا يباح خ

ًبعنوان:ً،ًكوريا((Kimً2005دراسةًكيمً.ب2
،The effects of a constructivist teaching approach on student academic 

achievement، self – concept، and learning strategies كب . 
ب.،احاعلمرعربطرلرعباحا رلسباحةبة ابأاباحا  ييبالوة ا ابحلط كب  اي مباحعالباساراايصاةلب 

اح راستتتعبإحتتت باحو تتتخبدتتتنبرعتتتربطرا تتتقباحاعلتتتامباحةبتتتة ابدلتتت باحا  تتتييبالوتتتة ا ابحلطتتت كبب تتت أل
 ن برصرللباح راسعبدل بط كباح خباحسة سبأاب  رلتةنب هلتدبدت  ب اي مباحعالب اساراايصاةلباحاعلمنب ب

احطتت كبإحتت بديباتتابزلتتعبطةحثتتًةب طةحثتتًعنب استتا  مباحثة تتجباح تتبيجباحاصرلةتتاب يتتجباتتمبا بب(76)رأتترا باحعيبتتعب
اباحرلة اةلب    عب نبنةيباحثة جنب نة  عبا اثةرالبأنب امباسا  امبال  الباآلااعنب ةثطعب اصرلةاع

احاعلتتامباحةبتتة ابب نتت برستارلباح راستتعبدتنباحباتتة جباآلااتع:ثةح اتة امباح   تتاعنب نة  تعبثةستتاراايصاةلباحتاعلمنب
ا ىباحا  تتييبالوتتة ا ابحلطتت كنبتبا صتت بأةدلاتتعبحلاعلتتامبروعتتربأعةحاتتعب تتنباحاعلتتامباحارليتت وبأتتابرأتتعب ستت
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احةبتتة اب استتاراايصاةلباحتتاعلمنب حوتتنبحتتلبرعتتربثستتاطبأتتاباح اأعاتتعبب تت باحتتاعلمنبةي تتعباحتتاعلمباحةبة اتتعبرأ تتيب تتنب
بةي عباحاعلمباحارلي اع.

ًبعنوان:ًًايأمريك، ((Busbeaً2006.ًدراسةً وس  3ً
(The Effect of constructivist  learning  Environments  on Student  Learning in 

an Undergraduate Art Appreciation Course ). 
ب.،رعربةي ةلباحاعلمباحةبة اعبأاباعلمباحط كبأاباح ر لعب ةبنةيباحصة عاعبأاب    دةلباحان 

يباحصة عاتعبأتابأةدلاعبع ععبرب طعبةبة اعبأاباعلمبطلثعباح ر لعب تةبنةتباعّرفاح راسعبإح ب  ألب
،بطةحثتتًةب تتنبطلثتتعبصة عتتعب26او بتتلبديبتتعباح راستتعب تتنبكنب ب   تت دةلباحاتتنبثةستتا  امباح تتبيجباحاصرلةتتا

اح اساسةابأاباح تاةلباح ا  ةبال رل اتعنب رست ابستاعب   ت دةلب تنب رتررب ت  يبإحت باحابت نباحث ترلعب
ثتتتتعنب  لاتتتتةلباةبصتتتتةزنب ثطةنتتتتعبثةستتتتا  امبالب تتتتطعباحةبة اتتتتعنب ا علتتتتلبر  الباح راستتتتعبأتتتتاب رتتتتةث لباحطل

ب حر برظيرلبباة جباح راسع:نباح   ظعنبطثرلب  لبإصراءباحاصرهع
.بأةدلاتتتعبالب تتتطعباحةبة اتتتعبأتتتابصعتتتيبأيتتتمباحطلثتتتعبروعتتتربد رتتتًةبح   تتت دةلباحاتتتنب د لاةاتتتلنب رنباحطلثتتتعب1

 احاع تتتامبأتتتاب تتتعهبر تتتث  ابروعتتترب داتتتًةب ابظا تتتًةبحع لاتتتةايمباح عرأاتتتعنب رظيتتتر ابا تتتا ويمب يتتتةرالباح تتترحب
باح    دةل

ب.باسرلبالب طعباحةبة اعب  ةرسعبرأرا باحعيبعبحع لاةلباحاا يرباحعلاة.2
ب.ب صعلبالب طعباحةبة اعب يةرالباحاا يرب ةب راءباح عرأاعبح ىبديبعباح راسع.3
ًبعنوان:ً،ًيركياKaradaman & kalnekinً(2007).ًدراسةًكاراديمانًوكولنيكن4ً

(The effect of construction learning principles based learning materials to 

student’s attitudes, success and redaction in social studies). 
رعتترب ثتتة تباحتتاعلمباحةبتتة اباح عا تت ةبأتتاباعلتتامباح تت ا بأتتابااصة تتةلباحطتت كب احبصتتةحب أتتابثرتتةءبرعتترباحتتاعلمب 

ب.،ح ييمبأاباح راسةلباتصا ةداع
 تتعهباح راستتعبإحتت باحو تتخبدتتنبرعتترب ثتتة تباحتتاعلمباحةبتتة اباح عا تت ةبأتتاباعلتتامباح تت ا بدلتت بب تت أل

اح راستتتتةلبااصة تتتتةلبطتتتت كباح تتتتخباح تتتتة سب بصتتتتة يمبالوتتتتة ا اب ثرتتتتةءبرعتتتترباحتتتتاعلمبحتتتت ييمبأتتتتاب تتتتة ةب
 نتت برصرلتتلباح راستتعبأتتاب  رستتعب تتييلبدلتت بصعاتتربر  تتةنباتةا ا اتتعبأتتابار اتتةنب حرتت بااثتتعباتصا ةداتتعنب

احثة تتجبأتتاب تتعهباح راستتعباح تتبيجباحاصرلةتتانب يتتجباتتمبارستتامباح  تتةر ينبأتتاب تتعهباح راستتعب  تتمب تتنبطلثتتعب
 ا علتتتلبر  الباح راستتتعبأتتتاب تتتعهباح راستتتعبا ابإحتتت ب ص تتت داينب تتتةثطعب اصرلةاتتتعنباح تتتخباح تتتة سباتةاتتت 
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 بر ةرلباحباة جبإح ب ناساثةبعبحلةاةبةلباحعة عنب ا اثةربنةلاب ثع ونب اساثةبعبااصة ةلباحط كنب:ًثةآلاا
ةحاتتةحابارااتتةعبأتتابزلتتة ةببصتتةحباحطتت كب ثبرستتي لرنب تت ا باحتتاعلمباح عا تت ةبدلتت ب ثتتة تباحتتاعلمباحةبتتة ابنتت ب

ستتتة مبأتتتاباطتتت لربنب ثرتتتةءبرعتتترباحتتتاعلمبحتتت ييمبأتتتاباح راستتتةلباتصا ةداتتتعب حوبيتتتةبحتتتمباا  تتتيليمبالوتتتة ا ا
ب.ااصة ةايمبب   ة

ًبعنوان:يركياًًنCalik, et al (2007).ًدراسةًكاليكًوزمالئه5ً
(Investigating  the  Effectiveness of  a constructivist- based  Teaching  model on 

Student  Understanding  of  the  Dissolution  of  Gases  in  liquids). 
ب.،ار ابأةدلاعبب  عابا رلسابةبة ابأابأيمباحطلثعبتب  لباح ةزالبأاباحس ا ي 

أةدلاعبب  عابا رلساب رارحبنة مبدل باحةبة اعب   نب نبررهعب ط البباعّرفباح راسعبإح ب  أل
احاطةيتتق،بأتتابأيتتمبطلثتتعباح تتخباحاةستتعباتتمبا ااتتةر مبث تت ةلب ر تت  باح ستتثرعنباحار يتتزنباحا تت ونبكالأ تتةرب

ثةستتا  امباحب تت عاب تتنب  رستتييمبث  يبتتعبطراةتتز نبأتتابار اتتةنب رستت اب   تت عباب تت لباح تتةزالبأتتاباحستت ا يب
نباحا رلستتاباحةبتتة انب ا علتتلبر  الباحث تتجبأتتابا ااتتةربا  تتييب راستتانب  رتتةث لنب ثطةنتتةلبارتت امبعااتتا

ب حر برظيرلبباة جباح راسعباآلاا:
.ب صتتت  بأتتتر قب احتتتعبإ  تتتة اًةبةتتتينباحاطةيتتتقباحرةلتتتاب احاطةيتتتقباحثعتتت وبح  اثتتتةرباحا  تتتيلابحتتت ىبطلثتتتعب1

باطةيقباحثع و.اح ص  دعباحاصرلةاعبح  ل عباح
.بدتت مب صتت  بأتتر قب احتتعبإ  تتة اًةبةتتينباحاطةيتتقباحثعتت وب احاطةيتتقباح ؤصتتيبح  اثتتةرنب تتةبا تتيربإحتت برنب2

با رلسباحطلثعبثةسا  امباحب  عاب  بيمب نبات ااةظبثةح اة امباحص ي ةبدل باح  ىباحط لي.ب
ًبعنوان:ً،ًالص ن(Zhangً 2007.ًدراسةًزهانج6ً

(Constructivist  pedagogy  in  strategic  reading  instruction: exploring  

pathways  to  learner  development  in  the  English  as  a second  language).ب
احا رلسباحةبة اب ةساراايصاعبأاباعلامباحرتراءة:باوا تةفبطرا تقبحاطت لرباح تاعلمبأتاباحل تعباةب ليزلتعب ل تعب 

ب.،عةباع
اح راسعبإح باحو خبدتنبأيتمباح اعل تينبحلرتراءةب ر ةتايمبحل  تةر عبثتةحرراءةب ا تيبالب تطعبب  أل

اح ااعب احافو ب نباحافعيرالباح ا نععبح عيب عاباحا رلسبدل بر اءباح اعلمبأاباحرراءةنب ن باسا  مباحثة جب
يتتمباح اعل تتينبحلرتتراءةب ردتت باحثة تتجب تتنبرصتتيباحا رتتقب تتنبأ ثلباحاصرلةتتابرعبتتةءباطةيتتقباح راستتعنباح تتبيجب تت

 حلافوتت ب تتنباتتفعيرباحاتت رلسباحةبتتة اب ةستتاراايصاعبا رلستتاعبادا تت لبدلتت بةربتتة جباتت رلسباحرتتراءةباتتمباطةاريتتةب
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ح ت ةب تيرلننب عحتتكب ت نبإطتتةرباحات رلسباحةبتتة انب نت بر تتزباحةربتة جبدلتت باطت لرب يتتةرالباح اعل تينبأتتاب
جبإحتتتت برنباستتتتاراايصاعباح علتتتتمباح عا تتتت ةبدلتتتت باحااةدتتتتيباحرتتتتراءةبالوة ا اتتتتعبحل تتتتعباةب ليزلتتتتعنب ر تتتتةرلباحباتتتتة 

احا رلسابكاحا رلسباحةبة ا،بار مبدل باسا  امبالب طعباح ااعباحا ةر اعباح تؤعرةبأتابا ييترباستاراايصاةلب
باحرراءةباح سا   عب نبنةيب اعل اباحل عباةب ليزلعب ل عبعةباعب  عاب ةبسة مبأابا سينبأي يمبحل ع.

ًبعنوان:ً،ًن ج ريا(Bimbola & Danielً 2010.ًدراسةً يم ولًودان  ل7ً
(Effect of constructivist-based teaching strategy and academic performance of 

students integrated science at the junior secondary school level). 
اةبصتتةزبالوتتة ا ابأتتاب تتبيجباحعلتت مباح اوة لتتعبحطلثتتعباح ر لتتعبأةدلاتتعباستتاراايصاعبنة  تتعبدلتت باحةبة اتتعبأتتاب 

ب،.احعةب اع
أةدلاتتعباستتاراايصاعبنة  تتعبدلتت باحةبة اتتعبأتتاباةبصتتةزبالوتتة ا ابحطلثتتعباعتتّرفباح راستتعبإحتت بب تت أل

،بطةحثتًةب120او بتلبديبتعباح راستعب تنبكنب باح ر لعباحعةب اعبأاب ة ةباحعل مبثةسا  امباح بيجب ثلباحاصرلةتا
طلثتتعباح تتخباحعةحتتجباحعتتةب وبث تت ارسباح ر لتتعباحعةب اتتعبأتتاب تت ةلب تتركببيصيرلتتةنب زدتتلبد تت ا اًةبإحتت ب تتنب

 ص تتتتتت داين؛ب ص  دتتتتتتعباصرلةاتتتتتتعب رستتتتتتلب   تتتتتت داباح عتتتتتت تلباحوا اة اتتتتتتعب احع تتتتتتيب احطةنتتتتتتعبثةستتتتتتا  امب
طةحثًةب  ص  دعب ةثطعب رسلباح    دينبباسيي ةبثةسا  امباحطرلقبب(60)اتساراايصاعباحةبة اعب د   ةب

 حرت بنبطةحثًةنب ا عللبر اةباح راسعبأتابا اثتةربا  تيلابأتاباح   ت دينباح  ر ستينب(60)اح اثععب د   ةب
 صتتت  بأتتتر قب احتتتعبإ  تتتة اًةبةتتتينب ا ستتتطةلب رصتتتةلبطلثتتتعباح ص  دتتتعباحاصرلةاتتتعنبرظيتتترلبباتتتة جباح راستتتعب

 ص  دتتتعباح تتتةثطعبأتتتاباحاطةيتتتقباحثعتتت وبدلتتت با اثتتتةرباحا  تتتييبح  تتتل عباح ص  دتتتعب  رصتتتةلبطلثتتتعباح
باحاصرلةاع.

ًاليعل قًعلىًالدراساتًالسابقة:ثالثةةاا:ً
ح عا تت بدلتت باحبظرلتتعبثعتت باتطتت عبدلتت باح راستتةلباحستتةثرعب احث تت جباحاتتابابة حتتلبب تت عاباحتتاعلمبا

باحطرا قب احب ةعاباح  يععباحااباي فبإح باب اعبب ااجباعلا اعب اب دع.باحةبة اعب إ  ى
با  للباحثة ععبإح باآلاا:

أاباحا رلسبيتؤ وبباح عا  بدل باحبظرلعباحةبة اعو لب عظمباح راسةلبإح برنباسا  امبب  عاباحاعلمبر.بب1
يمبث تت يب استتد لاتتةلباحعلتتمنب اب اتتعب يتتةرالبإحتت با ستتينباحا  تتييباح راستتاب رةربتتعبثتتةحطرا قباحارلي اتتعنب

روعربد رتًةبحل تة ةباح اعل تعب  تةبيتؤ وبةبيةاتعباحع لاتعباحاعلا اتعبإحت با ريتقبروةتربأعةلبأابا ريقباسااعةكب
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نب  راستتعب طرأتتانب  راستتعب راستتعباح  ا تت ةنب  راستتعباحا ا تتاح ةتت ربابارتتةلبرعتترباحتتاعلمب  تتنب تتعهباح راستتةل:ب
 .سعب امنب  راسعبةا ة تب  ابييي ب  رنب  رانب  راسعباحبةنعب احعي نب  راسعب  ةك

بأاباحا رلسبيؤ وبإح باب اعباح عا  بدل باحبظرلعباحةبة اع.برظيرلباح راسةلبرنباسا  امبب  عاباحاعلمب2
يتترباحعل تتاب اح بظتت  اب احبةنتت ب اتستتا تحانب لتتؤ وبإحتت باب اتتعب يتتةرالباا تتةعباحرتترارب اح يتت لب يتتةرالباحاا 

بنب  راسعباحسي نب  راسعباحعرلبا.نب  راسعب ر  حااح  ا  ةنب  راسعبرة بد  ةب:نب عيب راسةلاحعل اع
أاباحا رلسبباح عا  بدل باحبظرلعباحةبة اع.ب  ةب ااارلباح راسةلباحسةثرعبدل برنباسا  امبب  عاباحاعلمب3

 راستتتعببيتتتؤ وبإحتتت بب تتت باتّاصة تتتةلبر باعتتت يليةبب تتت باح تتتة ةباح راستتتاعبر بب تتت باحعلتتتمبث تتت يبدتتتةمب  راستتتةل:
ب طرأانب  راسعب  ةكنب  راسعب ةرا ا ةنب   حبا ن.

احعل اتتعبحتت ىباتتة امباواستتةكباح بأتتااحتتاعلمباحةبتتة ابب تتعهباح راستتةلب تت ألبإحتت ب عرأتتعبأعةحاتتعب رعتترب.بثعتتض4
  راستتعب  راستتعباحاا تتانباحعاستت ونب  راستتةل:باحاتتابي رستت بيةببيباحا تت رالباحة يلتتعبحل اتتة اماحطلثتتعب اعتت ي

باحسي .
ًمكانةًالدراسةًالحاليةًمنًالدراساتًالسابقة:ً-
دلت باح ت ا باح راستاعبباح عا  بدلت باحبظرلتعباحةبة اتعاصرلكبب  عاباحاعلمبباحسةثرعبب  ااصيلباح راسةلب. 1

بتتة لباباحث تتجبإتبرنب تتعانب،نباحارهاتتعباةستت  اعاحاوب ح صاتتةنباحابتت ننباحايزلتتةءباآلااتتعبكاحعلتت منباحرلة تتاةلن
احاعلتامبالسةستاببا  تعةاحا  تييب اتاصة تةلبحت ىببأتالاتعب  ت ةباعلا اتعب أتقباحبظرلتعباحةبة اتعبةد راسعبأ

 تتتعب راستتتعب ةرا ا تتتةنبهتتتعحكبا تتتةةيلب تتتعهباح راستتتعب بب أتتتاب تتتة ةباح راستتتةلباتصا ةداتتتعنبكاح لرتتتعبال حتتت ،
ب.ثةح ة ةباح صركبدلييةب،2007كب   حبا ن

ح لرتتتعباحعةباتتتعب  نباح لرتتتعبابة حتتتلبر لتتتكباح راستتتةلبديبايتتتةب تتتنب ر لتتتعباحاعلتتتامبالسةستتتاب ر تتتزةبدلتتت با.ب2
لاتتعب  تت ةباعلا اتتعب أتتقباحبظرلتتعبةدبتتة لب راستتعبأيانبإتبرنب تتعاباحث تتجب تتنب ر لتتعباحاعلتتامبالسةستتابال حتت 

ا تةةيلبثعيبايتةب تعبباحاعلامبالسةسابكاح لرعبال ح ،نب هعحكبا  عةباح خباحراثعب نب ر لعاحةبة اعبح ىب
ب.،2007كب راسعباح  ةك

 تنب نب يجبرنباح بيجباحاصرلةاب  ثلباحاصرلةاب  باح بيجباح   مبحيعاباحبت عبلباح راسةص اعبااارلبً.3
ً.نب  عحكبادا  باحث جباح ةحاباح بيجباحاصرلةااح راسةل

 عبثعضباح راسةلباحسةثرعب عيبر ةب نب يجباحباة جباح اعلرعبثةحا  ييباح راسابأر باااقب عاباحث جب.ب4
،نب احا ا تتتتاب2009،نب احعرلبتتتتابك2009،نب احبةنتتتتعب  تتتتي)باحعيتتتت بك2006،نب اح طرأتتتتابك2005اح  ا تتتت ةبك

،نب  ةرا ا تتتتتتةنب  تتتتتت حبا نب2005،نب  تتتتتتنباح راستتتتتتةلبالصبةاتتتتتتعب عتتتتتتيب تتتتتتامبك2012،نب  ب تتتتتت ربك2012ك
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ة اباح ستتتا  مبأتتتاباحا  تتتييب،نب يتتتجبرظيتتترلبباة صيتتتةبأةدلاتتتعباحب تتت عاباحةبتتت2012،نب  تتتةرلروبك2007ك
ب.اح راسا

 راستعب عتيباحستةثرعب ر ةب نب يجباحباة جباح اعلرعبثةتاصة ةلبأر باااقب عاباحث جب تعبثعتضباح راستةل. 5
،ب يتتجب2007،نب  راستتعب ةرا ا تتةنب  تت حبا نبك2007 التتخب تتعب راستتعباح  تتةكبكا،نب ب2006اح طرأتتابك

ةيبلبباة صيمبرنباحب  عاباحةبة اباح سا  مبأاباحات رلسبحتمبيتؤعربأتاباب اتعبااصة تةلباحا  تعةبب ت باح تة ةب
 اح  ّرسع.

ًو دًاسيفادتًالباحثةًمنًالدراساتًالسابقةًف ًالنواح ًاآليية:ً-
 بلب عل  ةلباحثة ععباحبظرلع.ر   للباح راسةلباحسةثرعب لااعببظرلعب اسععنب 
 تتنب يتتجباح تتبيجباح اثتتعنبباحث تتجستتةد لباح راستتةلباحستتةثرعباحثة عتتعبأتتابا تت امباحصةبتتكباحع لتتاب تتنب 

 احث ج. اح ط الباةصرا اعباح سا   عبأابةبةءب ا د ا بر  الب
 استاراايصاعباح ت يباصرلةاتعبات رسبثةستا  امببعإحت بديبتباحث جرأة لباح راسةلباحسةثرعبأابارسامبديبعب
vنب ديبعب ةثطعبا رسبثةحطرلرعباحارلي اع.اح عرأاب 
 باسابة ًابحلار اةلباح  ص  ةبأاباح راسةلباحسةثرع.بباحث جباط لربأر اةل
 



 النظرياإلطار                                                                               الفصل الثالث  

 

26 

 : اإلطبر النظريالفصــل الثبلث  

 البنبئيت النظريت أوالً:

 تعريف النظريت البنبئيت 1-1 

 افرتاضبث النظريت البنبئيت   2-1

 مببدئ النظريت البنبئيت3-1  

 بيئت التعلم البنبئي 4-1 

 اجلديدة وفق النظريت البنبئيتاألدوار  5-1 

 .البنبئيت  النظريت  من املشتقت  التدريس   اسرتاتيجيبث6-1 
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 تمييد
بيف نظريات التعمـ األخػر  هي تحتل مكانة متميزة فتعد البنائية مف النظريات الحديثة في التربية 

تركػػػز  مػػػل أف الػػػتعمـ  مميػػػة تتا ػػػل ن ػػػطة ي ػػػتخدـ فيهػػػا التمميػػػذ أفكػػػار  ال ػػػا  ة  دراؾ معػػػاني  أنهػػػا إذ
مػف جميػ  ، فتي هذا التصل تتناوؿ ال احثة النظريػة البنائيػة التجارب، والخبرات الجديدة التي يتعرض لها

 ،وم ادئهػػػػا ،يػػػػاتهاجوانبهػػػػا لتويػػػػت فيػػػػا التعريتػػػػات المتعػػػػددة لهػػػػا، وجػػػػذورها التاريخيػػػػة ون ػػػػ تها، وافترا
ومرتكزاتها، وتبيف ال احثة أييًا ماهية بيئة التعمـ البنائي، ودور كل مف المعمـ والمتعمـ وفق هذ  النظرية 
يجابياتها، ويتناوؿ هػذا التصػل أييػًا ا ػتراتيجيات التػدريس  في الحجرة الصتية،  ا يافة إلل  مبياتها وا 

المعرفػػػي نظػػػرًا  vحثػػػة  ال ػػػرح والتتصػػػيل  ا ػػػتراتيجية ال ػػػكل وتتو ػػػ  ال االمبنيػػػة  مػػػل النظريػػػة البنائيػػػة 
  لتصميـ الوحدة الدرا ية مف مادة الدرا ات االجتما ية في الجانب العممي وف ها.

   Definition of Constructivism Theory تعريف النظرية البنائية: 1-1
والتػػي تمحػػورت حػػوؿ مػػنه  فم ػػتة التكػػر البنػػائي تعػػود النظريػػة البنائيػػة  كػػل نماذجهػػا إلػػل 

  النظريػػات التػػي تعتمػػد هػػي إحػػدفكػػري يعػػال  تكػػويف المعمومػػات ويػػدم  بػػيف الت نيػػة والتكنولوجيػػا، و 
الترد يبني معرفتا بنت ا مف خالؿ مرور  بخبرات كثيرة تؤدي إلػل بنػاا المعرفػة الذاتيػة   مل فكرة أف

يتعمما  ف مويوع معيف يختمف  ما في   ما، أي أف نمط المعرفة يعتمد  مل ال خص ذاتا، فما 
يتعممػػا  ػػخص عخػػر  ػػف المويػػوع نت ػػا،   ػػبب اخػػتالؼ كػػال ال خصػػيف ومػػا يمتمكػػا كػػل منهمػػا 

 .(462، 2013 ميماف، و فواؿ  ف المويوع ) م   اً 
أنهػا رؤيػػة فػي نظريػػة المعرفػػة، "وتعػرفؼ النظريػػة البنائيػة ح ػػب المعجػـ الػػدولي لمتربيػة  مػػل 

مـ ن ػطًا فػي بنػاا أنمػات التتكيػر لديػا نتيجػة تتا ػل قدراتػا التطريػة مػ  عأف المتونمو المتعمـ، قوامها 
البنائيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ الم ػػػػاد   (1988) فيمدويعػػػػرفؼ جال ػػػػر  .(17 ،2003)زيتػػػػوف، زيتػػػػوف،  "الخبػػػػرة
 اآلتية:

 تبنل المعرفة مف خالؿ الن ات الذاتي لممتعمـ وال يتـ تم ينها مف الخارج. -
 إلل المعرفة  ممية تكيف قائمة  مل خبرة المتعمـ. تمثل  ممية الوصوؿ -
 ي تند التعمـ  مل  ممية الم ارنة بيف الخبرة الجديدة والمعرفة ال ا  ة. -
 التتا الت االجتما ية التي ت ود بيئة التعمـ تمثل جزاًا أ ا يًا مف خبرة المتعمـ. -
المتاهيـ التي ت ػهـ فػي بنػاا معػايير يتمثل دور المعمـ في م ا دة المتعمـ  مل إيجاد صالت بيف -

 .(2611، 2013 ياش، و أبو  نينة متيدة )
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نظرية ت ـو  مل فكرة أف الطالب متعمـ ن ط  ط عا وقادر  مػل تكػويف "أييًا   نها عرفؼ تو 
)العرينػػي،  "بيئػػة معرفيػػة مػػف خػػالؿ ربػػط مػػا يتم ػػا  مػػف معمومػػات جديػػدة  مػػا لديػػا مػػف معرفػػة  ػػا  ة

1429 ،15.) 
البنائية   ارة  ف  ممية اجتما ية يتتا ل المتعممػوف فيهػا مػ  األ ػياا، واألحػداث  هذا تعدوفي 

مف خالؿ حوا هـ التي ت ا د  مل ربػط معػرفتهـ ال ػا  ة مػ  المعرفػة الحاليػة التػي تتيػمف المعت ػدات، 
تعمـ   ػػكل أ ا ػػي واألفكػػار، والصػػور، ولػػذا فػػ ف  مميػػة الػػتعمـ والتعمػػيـ تتػػ ثر  البيئػػة المحيطػػة  ػػالترد المػػ

 (.41، 2007وتتطمب دورًا )بنائيًا( ن طًا مف الطالب المتعمـ )زيتوف، 
فيعرفها  مل أنها "طري ة في ت كيل المعرفة، حيػث يبنػي األفػراد  Giesen (2014)جي يف أما 

فهمهػػـ الخػػاص ومعػػرفتهـ  ػػف العػػالـ مػػف خػػالؿ التعبيػػر  ػػف األ ػػياا وانعكا ػػاتها فػػي تجػػاربهـ الحياتيػػة" 
(p6). 

الػػتعمـ ال يػػتـ  ػػف طريػػق الن ػػل ف أنظريػػة ت ػػـو  مػػل ا ت ػػار "نهػػا  مػػل أ (2003) و رفهػػا الػػوهر
 مػػل  نمػػا  ػػف طريػػق بنػػاا المػػتعمـ معنػػل مػػا يتعممػػا بنت ػػا بنػػااً لػػل المػػتعمـ، وا  المعمػػـ إ ممعرفػػة مػػفاآللػػي ل

 .(106ص) "خبرتا ومعرفتا ال ا  ة
 مػػػػل أنهػػػػا "تػػػػوافر ال ػػػػدرة لػػػػد  المتعممػػػػيف  مػػػػل بنػػػػاا معػػػػرفتهـ Jones (2002 )جػػػػونز ويعرفهػػػػا 

مهػػارات الالزمػػة لبنػػاا المتػػاهيـ و الدوات و األالخاصػػة بهػػـ   ػػكل فػػردي أو جمػػا ي،  مػػا يتػػوافر لػػديهـ مػػف 
أمػػػا دور المعمػػػـ يتجمػػػل فػػػي ت ػػػديـ الػػػد ـ والت ػػػجي  معػػػارفهـ ولحػػػل الم ػػػاكل التػػػي تػػػواجههـ فػػػي بيئػػػتهـ، 

 .(p2) "لممتعمميف
أف المعرفػػػة ال ت ػػػت بل مػػػف المػػػتعمـ بجمػػػود، ولكنػػػا يبنيهػػػا  تهمػػػا التعػػػػاؿ "ويعرفهػػػا ويتمػػػي   ولػػػا 

ف لممويوع، و معنل عخر ف ف األفكار  ال توي  بيف أيدي الطم ة ولكف  ميهـ بناا متاهيمهـ   نت هـ، وا 
 (.25، 2008)كركولي،  "المعرفة تتولد لديهـ مف خالؿ تتكيرهـ ون اطهـ الذاتي

ف د  رفها  مل أنها "العممية التي تتطمب مف األ خاص Richardson (2014 ) أما ريكرد وف 
ـ الخاصػػػة، ولكيتيػػػة هوف ػػػًا لطػػػري تال يػػػاـ  العمميػػػات الع ميػػػة لت ػػػكيل وبنػػػاا المعرفػػػة الخاصػػػة بهػػػـ، وذلػػػؾ 

  .(p1) "تنظيمهـ لتهمهـ الحالي
هـ الرغـ مف وجود تتاوت إلل حػد مػا بػيف منظػري البنائيػة فػي تعريتػات بق أنا  مل  ويالحظ مما

ف معرفتػػػا بنت ػػػا  م ػػػتخدمًا أي أنػػػا محػػػور العمميػػػة التعميميػػػة، لهػػػا، إال أنهػػػا تتتػػػق  مػػػل أف المػػػتعمـ يكػػػوف
ممػػػا يؤكػػػد  مػػػل أهميػػػة الجديػػػدة،  فػػػي فهػػػـ وتت ػػػير خبراتػػػا ومعموماتػػػامعموماتػػػا الحاليػػػة وخبراتػػػا ال ػػػا  ة 
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أييًا  مل بناا الترد لمعرفتا بنت ا الخبرات ال ا  ة ك  اس لمتعمـ  ف طريق النظرية البنائية، كما تؤكد 
 ف يتعاوف معهـ لبناا هذ  المعرفة. طري ة  مبية، ولكف يمكف أ  حيث ال ي ت بمها مف اآلخريف م ا رةً 

ويمكػػف ال ػػوؿ إف النظريػػة البنائيػػة هػػي نظريػػة تربويػػة ي ػػـو فيهػػا المػػتعمـ بتكػػويف معارفػػا بنت ػػا إمػػا 
م ػتخدمًا وموظتػًا أ ػاليب المالحظػة لحاليػة وخبراتػا ال ػا  ة،  ي بناًا  مػل معارفػا اا  كل فردي أو جم

لمعمميػة  ويػتـ ذلػؾ فػي وجػود المعمػـ الموجػاواالكت اؼ والتجريػب والعديػد مػف المهػارات وال ػدرات الع ميػة، 
 .التعميمية

 Constructivism Theory Assumptions افتراضات النظرية البنائية: 2-1
 تصورها لممعرفة البنائية  مل أربعة افترايات:ت وـ التم تة البنائية في 

 االفتراض األول: -
يبني المتعمـ المعرفة بنت ا معتمدًا  مل خبرتا ال ا  ة وليس كم ػت بل لهػا مػف اآلخػريف، ويؤكػد 

 هذا االفتراض  مل ن اطًا أ ا ية في اكت اب المعرفة مف منظور التم تة البنائية هي:
  ا  ف طريق ا تخداـ   مي.يبني الترد المعرفة الخاصة  
  معرفة الترد تعتبر دالة  مل خبرتا، فالترد يكت ب المعرفة نتيجػة لتتا مػا مػ  العػالـ الخػارجي ال مػف

 خالؿ اآلخريف.
  خر.آلمتعمـ مف تعمـ قد يختمف مالمتاهيـ والم اد  معنل داخل كل ت خذ األفكار و 
 االفتراض الثاني:  -

إف وظيتػػة العمميػػة المعرفيػػة هػػي التكيػػف بػػيف المعرفػػة والعػػالـ الخػػارجي وخدمتػػا، ولػػيس اكت ػػاؼ 
الح ي ػػة الوجوديػػة المطم ػػة، وي صػػد  العمميػػة المعرفيػػة العمميػػة الع ميػػة التػػي يصػػ ت التػػرد  م تيػػاها وا يػػًا 

واال ػػتدالؿ وغيرهػػا  مويػػوع المعرفػػة، وهػػي ت ػػمل ا ح ػػاس وا دراؾ واالنت ػػا  والتػػذكر والػػربط والحكػػـ 
 (.35-34، 1426)ك ناوي، 

 االفتراض الثالث:  -
إف التعمـ  ممية بنائية ن طة  معنل أف البناا المعرفي لممتعمـ نات   ػف ابتكػار  ومواامتػا لمعػالـ 
الخارجي ومف خالؿ ذلؾ ي تخدـ جهدًا   ميًا مػف خػالؿ الن ػات التعميمػي الػذي تبنػل مػف خاللػا المعرفػة 

مة ت ابما أو تجيػب  ػف أ ػئمة بذلؾ يح ق مجمو ة مف األغراض التي قد ت هـ في حل م كبنت ا، وهو 
 وهذ  األغراض هي التي توجا أن طة المتعمـ وتكوف  مثا ة قوة الدف  لا لتح يق أهدافا.لديا  محيرة
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 االفتراض الرابع: -
الهدؼ الجوهري مف التعمـ هو إحػداث نػوع مػف التكيػف مػ  اليػموت المعرفيػة التػي قػد يتعػرض 
لها التعمـ واليموت المعرفية تعني كل ما يحدث نوع مف االيطراب المعرفػي لػد  المػتعمـ نتيجػة مػرور  

 (.32-31، 2008بخبرات جديدة )رزؽ، 
 تند إلل ثالث أ مدة، وهي:إلل أف التم تة البنائية ت  (2010) كما ي ير  بد هللا

المعنل يبنل ذاتيًا مف قبل الجهاز المعرفي لممتعمـ بنت ا، وال يتـ ن ما مػف المعمػـ إلػل  العمود األول:. 1
 المتعمـ.

 ت كيل المعاني  ند المتعمـ  ممية نت ية ن طة تتطمب جهدًا   ميًا. . العمود الثاني:2
 (. 6صالبنل المعرفية المتكونة لد  المتعمـ ت اـو التميير   كل كبير ) العمود الثالث:. 3

  دد مف االفترايات التي ت تند إليها النظرية البنائية:kim (2001 )كيـ كما حدد 
تنبثػػق النظريػػة البنائيػػة مػػف الحيػػاة الواقعيػػة التػػي  ػػيدها ن ػػات ألفػػراد مػػف خػػالؿ تعػػاونهـ مػػ   . الواقععع:1

  عيهـ ال عض.
 مل المعرفة التي هي أييًا نتيجة تتا ل األفراد م   عيهـ ال عض : تعتمد النظرية البنائية المعرفة. 2

 وم  البيئة التي يعي وف فيها.
التػػرد و ػػموكياتا إال إذا كػػاف تعتبػػر النظريػػة البنائيػػة الػػتعمـ كعمميػػة اجتما يػػة، ال تػػؤثر  مػػل  الععتعمم:. 3

 .(p3-4مية )فراد في األن طة التعميمية التعمتعممًا ذا معنل، نات   ف م اركة األ
ـ نجد أفف التعمـ وفق النظرية البنائيػة   ػارة  ػف  مميػة بنائيػة ن ػطة وم ػتمرة وغريػية  ومما ت دف

تح يػق التكيفػف بػيف المػتعمـ والعػالـ الخػارجي مػف وتهػدؼ إلػل التوجا تعتمد  مػل معرفػة المػتعمـ وخبرتػا، 
 حولا.
 Constructivism Theory Principles البنائية:مبادئ النظرية  3-1

 وهي: م اد   دة رئي ات وـ النظرية البنائية  مل 
ًا   ميػػًا الكت ػػاؼ المعرفػػة ، ويبػػذؿ المػػتعمـ جهػػديػػة ن ػػطة وم ػػتمرة وغريػػية التوجيػػايػػة بنائالػػتعمـ  مم. 1

 مف خالؿ المويوع المدرؾ. بنت ا
وتنظيمػػػػا . تتيػػػػمف  مميػػػػة الػػػػتعمـ ت ػػػػكيل ا دراؾ المعرفػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ التكيػػػػف مػػػػ  العػػػػالـ التجريبػػػػي 2
(Glasersfeld, 1989,1) 
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تػتالاـ مػ  اليػموت المعرفيػة لممار ػة  مػل خبػرة تػات  مميػة الػتعمـ الجػوهري إحػداث تكي . الهدؼ مف3
التػػرد ال ػػا  ة، والم صػػود  اليػػموت المعرفيػػة أي  ناصػػر الخبػػرة التػػي يمػػر بهػػا التػػرد التػػي ال تتوافػػق مػػ  
توقعاتا والمخططات الذهنية التي يمتمكها، وتػؤدي إلػل حػدوث حالػة مػف االيػطراب المعرفػي لػد  التػرد 

 .نتيجة مرور  بخبرة جديدة  ممية
 . مواجهة المتعمـ  م كمة أو مهمة ح ي ية في مناخ تعميمي تتوافر فيا أفيل ظروؼ التعمـ.4
. تتيمف  ممية التعمـ إ ادة بناا الترد لمعرفتا مف خالؿ  ممية التتا ل االجتما ي م  اآلخػريف )أبػو 5

 (.288-287، 2007رياش، 
ا د المعمميف  مل تحػدي إمكانػات التالميػذ ال عي لمعرفة وجهات نظر المتعمميف وت ديرها، وذلؾ ي . 6

  ة ذات معنل.وجعل الخبرات المدرف 
معرفػػة المػػتعمـ ال ػػا  ة هػػي محػػور االرتكػػاز فػػي  مميػػة الػػتعمـ، وذلػػؾ كػػوف المػػتعمـ يبنػػي معرفتػػا فػػي . 7

 (.17، 2010يوا خبراتا ال ا  ة )ال ي ي، 
ذات معنل ثابت لد  التالميذ جميعهـ، فهػي تميفر المعنل، وهذا معنا  أف المعمومات واألفكار لي ت . 8

ذات معاني مختمتة مف تمميذ آلخر ط  ػًا لمػا يتػوافر لديػا مػف خمتيػة  ػا  ة ووف ػًا لمػا هػو كػائف فػي بنيتػا 
 المعرفية.

. حدوث تميير في البنية المعرفية،  معنل  دـ حدوث تعمـ ما لـ يحدث تميير في البنية المعرفيػة  نػد 9
معمومات جديدة  مل معموماتا ال ا  ة، أو  ند إ ادة تنظيـ األفكار والخبرات )العتيبي، ا ت  اؿ التالميذ 

1429، 35.)  
ومػػػف العػػػرض ال ػػػابق لم ػػػاد  النظريػػػة البنائيػػػة يمكػػػف ال ػػػوؿ أفف هػػػذ  النظريػػػة تعتمػػػد  مػػػل جهػػػد 

جػػراا التكييتػػات مػػ  العػػالـ المحػػيط  ػػا، وذلػػؾ   اال تمػػاد   مػػل خبرتػػا ومػػف المػػتعمـ فػػي بنػػاا المعرفػػة، وا 
خػػالؿ تتا مػػا االجتمػػا ي مػػ  اآلخػػريف، وبهػػذ  العمميػػة يحػػدث التمييػػر فػػي البنيػػة المعرفيػػة لػػد  الطالػػب، 

  حيث تكوف هذ  البنل م اومة لمتميير   كل كبير.
 Constructivist Learning Environment :البنائيبيئة التعمم  4-1

المكػػاف الػػذي يحتمػػل أف يعمػػل فيػػا المتعممػػوف معػػًا "وصػػف ويم ػػوف بيئػػة الػػتعمـ البنػػائي   نهػػا: 
وي ػػجعوا  عيػػهـ الػػ عض، م ػػتخدميف فػػي تح يػػق ذلػػؾ األدوات المختمتػػة ومصػػادر المعمومػػات المتعػػددة 

 ."لتح يق األهداؼ التعميمية وأن طة حل الم كالت
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الح ي يػة  وبيئة التعمـ البنائي بيئة مرنة تهتـ  التعمـ ذي المعنل الػذي يحػدث مػف خػالؿ األن ػطة
 (.158، 2003زيتوف، و  ات المنا  ة لحل الم كالت )زيتوف التي ت ا د في بناا التهـ وتنمية المهار 

يػػا توجهػػات مهمػػة مػػف فػالتحوؿ الػػذي ت تيػػيا النظريػػة البنائيػػة فػػي بيئػػة الػتعمـ الصػػتية تترتػػب  م
 بينها اآلتي:

فيا  ما في ذلؾ دماغا ومدركاتػا، وخبراتػا . التركيز  مل   ل المتعمـ ذاتا وخبراتا ال ا  ة وما يحدث 1
 مػل العوامػل الخارجيػة ال ا  ة، ودافعيتا وفيولا الطبيعي، وكيف ينظـ بنيتا المعرفية بداًل مف التركيػز 

 المؤثرة في المتعمـ.
لتتكيػػر التػػ ممي االمهػػارات الع ميػػة العميػػا   ػػكل أكبػػر كمػػا فػػي ا بػػداع، والتتكيػػر الناقػػد و  مػػل ز التركيػػ .2

 والعمميات الع مية اال ت صائية و مل العالقات بيف المتاهيـ العممية المتعممة.
 . التحوؿ مف الحتز الخارجي إلل الحتز الداخمي وميوؿ الطم ة واهتماماتهـ.3
 . االهتماـ  المعرفة ال ا  ة لمطالب المتعمـ.4
 االنت اؿ مف التعمـ التردي إلل التعمـ التعاوني وليس الزمري. .5
م ؤواًل  ف تعمما، و التػالي تػـ االنت ػاؿ مػف اال تمػاد الكامػل  مػل المعمػـ إلػل  أص ت الطالب المتعمـ. 6

 (.54، 2007)زيتوف،  دور المعمـ المي ر لمتعمـ
التػػي يئػػة الصػػتية البنائيػػة وهػػذا كمػػا يتطمػػب التحػػوؿ مػػف البيئػػة الصػػتية اال تياديػػة الت ميديػػة إلػػل الب

 يجب أف تكوف:
 ا ت اللية وذاتية الطالب وت جعها. بيئة صف ت بل -
 بيئة صف يطرح فيها المعمـ أ ئمة متتوحة النهاية وي مت بزمف تتكير لتم ي ا جا ات والم ترحات. -
 بيئة صف ت ج  م تويات التتكير العميا مف التتكير. -
ومػػ   عيػػهـ بيئػػة صػػف ين ػػمل فيهػػا المتعممػػوف  ػػالحوار والمناق ػػات والمنػػاظرات العمميػػة مػػ  المعمػػـ،  -

 ال عض.
بيئػػػة صػػػف ت ػػػج  المتعممػػػيف لالنخػػػرات واالنهمػػػاؾ فػػػي الخبػػػرات التػػػي تتحػػػد  التريػػػيات مػػػف جهػػػة،  -

 وت ج  المناق ات مف جهة أخر .
بيئة صف ي تخدـ فيها المتعمموف البيانات الخاـ، والمصادر األولية، والمواد الماديػة المتتا مػة لتزويػد  -

 .(26، 2010ال ي ي، نات اآلخريف واال تماد  ميها ف ط )خداـ بياالطالب  الخبرات بداًل مف ا ت
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ومػػف العػػرض ال ػػابق يمكػػف ال ػػوؿ أف التحػػوؿ مػػف البيئػػة الصػػتية اال تياديػػة إلػػل البيئػػة البنائيػػة 
يعتمػػد  مػػل درجػػة التتا ػػل واالنخػػرات والتعػػاوف والحػػوار بػػيف المتعممػػيف أنت ػػهـ مػػف جهػػة، وبيػػنهـ وبػػيف 
معممهـ مف جهة أخر ، وتعتمد أييًا  مل ذاتية الطالب ومعرفتا وخبرتا ومهارتا، وكيتية تنظيما لبنيتا 

فيهػػا م ػػير لحػػدوث هػػذا  المعرفيػػة، و التػػالي يصػػ ت فيهػػا المػػتعمـ هػػو الم ػػؤوؿ  ػػف تعممػػا، والمعمػػـ يكػػوف 
 التعمـ.

 New Roles According to Constructivismاألدوار الجديعدة وفعا النظريعة البنائيعة: 5-1 

Theory 
  أ. دور المعمم وفا النظرية البنائية:

يجب  مل المعمـ الذي ي تخدـ االتجا  البنائي أف يمعب أدورًا متعددة، وأف يعمػل   ػكل أ ا ػي 
المعرفة، ويمكف ت جي  المعمميف  مل بناا فهمهـ الخاص بهـ مف خالؿ ت دية األدوار  مل ت هيل بناا 

 :(2008وفق ما أورد  خطابية ) اآلتية
 :لمجمو ػات الطم ػة والخيػارات لافػراد وهػو لػيس المحايػر ولكنػا الػذي ي ػرح وي ػدـ األن ػطة  المقعدم

  حيث يتـ ت جي  الخبرات الم ا رة لمطم ة   كل م تمر.
 ال ػػخص الػػذي يعمػػل  طػػرؽ ر ػػمية وغيػػر ر ػػمية لتحديػػد أفكػػار الطم ػػة ثػػـ التتا ػػل   ػػكل  قععب:المرا

 منا ب ولتزويد الطم ة بخيارات التعمـ.
 :وهو ال خص الػذي يثيػر تكػويف األفكػار واختيػار وبنػاا المتػاهيـ مػف  موجو األسئمة وطارح المشكمة

 ات.خالؿ توجيا األ ئمة و رض الم كالت التي تن   مف المراق 
 العامػة ويمػارس أن ػطة متنو ػة ج  ويطػور العالقػات  ػي يالػذ : هػو ال ػخصمنسا العالقات العامعة

في غرفة الصف، ويداف   ف هذ  الممار ة داخل الصف وخارجػا وخاصػة التوائػد التػي يجنيهػا األطتػاؿ 
 .مف هذا االتجا 

 :وهو ال ػخص الػذي ي ػا د األطتػاؿ  مػل ت ػكيل الػروا ط بػيف أفكػارهـ ويػمنها وبنػاا  باني النظرية
 (.133-132 صنماذج ذات معنل تمثل المعرفة التي قاـ الطم ة ببنائها )

 أدوار المعمـ الذي يدرس وفق النظرية البنائية  اآلتي: (1993) وحدد كل مف بروكس وبروكس
  ادراتهـ.وم. ي ج  ويت بل ا ت اللية المتعمميف 1
 واألدوات أثناا المعالجة والتتا ل.. ي تخدـ البيانات الخاـ والمصادر األولية 2
 والتصنيف والتركيب.ن اطات معرفية كالتحميل والتت ير والتنبؤ و  حوؿ مصطمحات. يصوغ المهاـ 3
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 والمحتو .ي مت  جا ات المتعمميف   يادة الدرس ويمير ويبدؿ في ا تراتيجيات التدريس . 4
 ؾ في الحوار معا وم   عيهـ ال عض، وينمي لديهـ حب اال تطالع.. ي ج  المتعمميف  مل اال ترا5
ممػػػيف  مػػل ال حػػػث واال ت صػػاا مػػػف خػػالؿ طػػػرح أ ػػئمة تتكيريػػػة وأ ػػئمة متتوحػػػة النهايػػػة ع. ي ػػا د المت6

 طرح األ ئمة.وت جيعهـ  مل 
  (.p101-118)مها، ويتيت لهـ الوقت الكافي األولية وتتصيييت ا تجا اتهـ . يطمب مف المتعمميف تو 7

 : دة أدوار لممعمـ وف ًا لمنظرية البنائية تتمثل في اآلتي (1989) جال ر تيمدكما أورد  
. منظـ لبيئة التعمـ،  حيث ي ػي  فيهػا جػو االنتتػاح الع مػي وديم راطيػة التعبيػر  ػف الػرأي وقبػوؿ الػرأي 1

صدار ال راراتاآلخر  .، وا 
 . مصدر احتياطي لممعمومات إذا لـز األمر.2
 . نموذج يكت ب منا الطالب الخبرة.3
 . موفر ألدوات التعمـ، مثل األجهزة والمواد المطمو ة  نجاز مهاـ التعميـ  التعاوف م  الطالب.4
 (. p162-163) ممية إدراؾ التعمـ وت ويما . م ارؾ في 5

 البنائية:ب. دور المتعمم وفا النظرية 
يعد المتعمـ وف ًا لمنظرية البنائية مكت تًا لمػا يتعممػا،  ممار ػتا لمتتكيػر العممػي، وهػو  احػث  ػف 
المعنػػل فيػػاًل  ػػف أنػػا  ػػاف لمعرفتػػا، وم ػػارؾ فػػي م ػػؤولية إدارة الػػتعمـ وت ويمػػا، فػػالمتعمـ فػػي األنمػػوذج 

 ػاؼ الحمػوؿ المنا ػ ة لمم ػكالت التػي البنائي أكثػر ن ػاطًا ويػؤدي دور العػالـ فػي ال حػث والتن يػب، الكت
 .(124، 2008الدليمي، و  الها ميفهو محور هذا األنموذج ومركز اهتماما ) تواجها

 إلل تعدد أدوار المتعمـ البنائي لت مل كل مف: (2012) وي ير المامدي
وهػػػو ي ػػػوـ بػػػدور ن ػػػط فػػػي  مميػػػة الػػػتعمـ حيػػػث ي ػػػوـ  المناق ػػػة والجػػػدؿ، وفػػػرض  . المعععتعمم النشععع :1

التروض، والت صي، وبناا الرؤ  بداًل مف اال ت  اؿ ال مبي لممعمومات  ف طريق اال تماع، أو ال ػرااة، 
 أو التدري ات الروتينية، أي أف الدور الن ط لممتعمـ يتمثل في االكت اب الن ط لممعرفة وفهمها.

: تؤكػػػد البنائيػػػة  مػػػل يػػػرورة أف يكت ػػػف الطػػػالب أو يعيػػػدوا اكت ػػػاؼ المعرفػػػة لمعععتعمم االجتمعععا ي. ا2
  نت هـ، فال تكتتي البنائية بجعل الطالب ن يطيف في  ممية التعمـ، بل البػد وأف يوجػا الطػالب   ػادة 

 (. 30صاكت اؼ النظريات العممية، والرؤ  التاريخية المصاح ة لتمؾ االكت افات )
 ف د أورد األدوار اآلتية لممتعمـ البنائي:( 2008) الن  ة لكركوكمي  أما

 .اكت اؼ ما يتعمما مف خالؿ ممار تا لمتتكير العممي 
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 .بناا معرفتا الذاتية بنت ا 
 .ال حث  ف معنل خبراتا م  مهاـ التعمـ 
 .م اركة زمالئا في إنجاز مهاـ التعمـ 
  (.47صوت ويما )م اركة المعمـ والزمالا في إدارة التعمـ 

يتيت مف خالؿ ما  بق أف أدوار كل مف المعمـ والمتعمـ في بيئة التعمـ البنػائي تختمػف   ػكل 
الم ػيطر  مػل العمميػة هػو  جوهري  ف أدوارهـ في بيئة التعمـ الت ميدي، فالمعمـ فػي بيئػة الػتعمـ الت ميػدي

ـ  ػػ ي جهػػد يػػذكر، إال أف هػػذا األمػػر لػػـ التعميميػة، والمػػتعمـ ي تصػػر دور   مػػل تم ػػي المعمومػػات دوف ال يػػا
يعد م بواًل في التدريس وفق التم تة البنائية فػالمعمـ أصػ ت مي ػرًا ومر ػدًا وموجهػًا فػي العمميػة التعميميػة، 

 ، في ػػ   مػػل  ات ػػا بنػػاا واكت ػػاؼ مػػا يتعممػػا مػػف خػػالؿفيهػػاوأمػػا المػػتعمـ فهػػو العنصػػر التعػػاؿ والن ػػط 
 وربطها م  المعارؼ الحالية.اال تماد  مل خبراتا ال ا  ة 

 مشتقة من النظرية البنائية:ال التدريس استراتيجيات 6-1
مػػػػف معػػػػايير لمتػػػػدريس التعػػػػاؿ، ف ػػػػد ترجمػػػػت إلػػػػل نمػػػػاذج تيػػػػمنا التم ػػػػتة البنائيػػػػة نظػػػػرًا لمػػػػا ت

 مل  هـ في التعمـ ال ائـميـ والتعمـ البنائية يمكف أف ت ولذلؾ فنماذج التعجيات متنو ة ومتعددة، وا تراتي
بناا المعنل وفي تميير وتعديل األفكار والخبرات لد  المتعمميف، فػالنموذج هػو تمثيػل م  ػط لمجػاؿ مػف 
مجاالت التدريس لمخروج  عدد مف اال تن اطات واال تنتاجات، ويتيمف النموذج  القات بػيف مجمو ػة 

 (.60، 2013،  يخ دمحممف العناصر التي يت لف منها مويوع التدريس )
   النماذج واال تراتيجيات: ومف هذ

 نموذج التعمـ البنائي.. 1
 نموذج دورة التعمـ.. 2
 ير المتاهيمي. ا تراتيجية التمي. 3
 ا تراتيجية ويتمي.. 4
 ا تراتيجية التعميـ التوليدي.. 5
 نموذج جوف زاهوريؾ البنائي.. 6
 ا تراتيجية وودز.. 7
 ا تراتيجية التعمـ الواقعي.. 8
 المت ابهات.ا تراتيجية . 9
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 . ا تراتيجية بيير.10
 .نموذج ياجر. 11
 ا تراتيجية المتناقيات. .12
 ..... إلخ.V. نموذج ال كل المعرفي 13
ك حد النماذج الم ػت ة مػف النظريػة البنائيػة، و تويػت  Vنموذج ال كل المعرفي  ال حث الحالي تخدـ يو 

 ال احثة هذا النموذج  التتصيل. 
 Vee-Shape cognitive Map Strategy المعرفي: V الشكلاستراتيجية خريطة  -

 مل فهـ العالقات ذات المعنل بػيف األحػداث كطري ة لمم ا دة  V ال كل Gowinطور جويف 
والتتا ػػل بػػيف مػػا هػػو معػػروؼ والعمميػػات أو األ ػػياا، وهػػذا ال ػػكل هػػو أداة لمم ػػا دة  مػػل رؤيػػة العالقػػة 

 كاف قد تـ  حثا أو ا ت صاؤ . مي معرفتا لحدث وما ين 
 الممة العربية )األرقػاـ  7، أو رقـ Veeول د ا ت ت الت مية مف ال كل األصمي األجنبي الحرؼ 

 لا ثالثة أغراض هي: Vفي هذا بيفف ال حث أف ال كل الهندية(، 
 تخطيط م روع  حث وتنتيذ . -
 ختمتة.قرااة وتحميل ون د  حث، أو م االت في مويو ات ومجاالت م -
 .(537، 2007أداة تعميمية )زيتوف،  -

 المعرفي: V أواًل: مفيوم خريطة الشكل
صػػػورة وو ػػػيمة  صػػػرية يػػػربط "المعرفػػػي   ػػػارة  ػػػف  Vأف خريطػػػة ال ػػػكل ( 2007)يػػػر  زيتػػػوف 

 الجانب المتاهيمي، ويركز  مل دور المتاهيـ الرئي ية في التعمـ واالحتتػا  الجانب المنهجي ألي ن ات 
 .(537ص) "بها

فػػي أداة م ػػا دة ت ػػود تتكيػػر الطػػالب وتعممهػػـ " مػػل أنهػػا ( 2006)  ػػعيدي والبمو ػػيويعرفهػػا 
 (.5ص) "أثناا األن طة والتجارب المعممية

بنػػػػػاا تخطيطػػػػػي يويػػػػػت العالقػػػػػة بػػػػػيف األحػػػػػداث، واأل ػػػػػياا، "  نهػػػػػا ( 1992)وتعرفهػػػػػا جػػػػػورلي 
 "التنا  ات في األحداث واأل ياا لترع مف فروع المعرفةوالعناصر المتاهيمية، وا جرائية التي تؤدي فهـ 

(p53 .) 
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 كل يتـ تخطيطا بهػدؼ الػربط بػيف الجػانبيف المتهػومي "  نا  V (2003)و رفؼ نصار ال كل 
 Vوا جرائي  ف طريق طرح األ ئمة ومف خالؿ األحػداث والتجػارب واأل ػياا التػي ت ػ  فػي بػؤرة ال ػكل 

 .(17ص) "حوؿ مويوع معيف لبناا المتاهيـ واكت اب المتاهيـ ذات األهمية
المعرفػػي يمكػف تعريتػػا  مػل أنػا أداة تعميميػػة وخريطػة معرفيػػة  vوممػا  ػبق مػػف تعريتػات لم ػكل 

تتنػػاوؿ المويػػوع المػػدروس بجانبيػػا العممػػي والنظػػري )التتكيػػري(،  مػػا فيهمػػا مػػف أحػػداث وأ ػػياا ومتػػاهيـ 
ت ومعػػارؼ وقػػيـ،  حيػػث يػػتـ الػػربط بػػيف الجػػانبيف   ػػكل ي ػػا د المػػتعمـ  مػػل اكت ػػاب وم ػػاد  ونظريػػا

 المتاهيـ، وتنظيـ بنيتا المعرفية.
 المعرفي: Vثانيًا: مكونات خريطة الشكل 

  Focus Question :الرئيس. السؤال 1
و التػػالي ص األ ػػياا واألحػػداث ود المػػتعمـ إلػػل فحػػي ػػ  ال ػػؤاؿ الػػرئيس فػػي قمػػة الخريطػػة وهػػو ي ػػ

اليرورية لبناا المعرفة الجديدة، وين   ال ؤاؿ نتيجة لتحػص المتػاهيـ التػي  لمتاهيـاالنظريات والم اد  و 
المعرفيػػة والتػػي تػػرت ط المػػتعمـ إلػػل ا ػػتد اا المعمومػػات مػػف بنيتػػا    المػػتعمـ، وي ػػا د ال ػػؤاؿ الػػرئيسلػػد

 جرائي. الجانب ا 
المعرفيػػة والمتػػاهيـ والم ػػاد  والنظريػػات التػػي يحتػػاج  وال ػػؤاؿ الػػرئيس ي ػػير إلػػل نػػوع المتطم ػػات

المػػػتعمـ الحػػػدث الػػػذي يػػػتـ درا ػػػتا  يمكػػػف مػػػف خاللػػػا أف ي تػػػرحوكػػػذلؾ  ،إليهػػػا المػػػتعمـ فػػػي بنائػػػا لممعرفػػػة
ا و مػػل نعرفهػػا الكت ػػاؼ األحػػداث واأل ػػياأننػػا ن ػػتخدـ المتػػاهيـ التػػي  والت ػػجيل  نػػا، هػػذا إلػػل جانػػب
 . عض الت جيالت لمالحظاتنا

  Event-Object :واألشياءاألحداث . 2
 هػػػي األفعػػػاؿ التػػػي تظهػػػر فػػػي الدرا ػػػة وي ػػػوـ الطالػػػب بت ػػػجيمها، ويكػػػوف قػػػادرًا  مػػػل  :حعععداثاأل

تخطيط وا تيعاب أي درا ة ي ـو بها، واألحداث إما طبيعية كعممية البناا اليوئي أو معدة مف 
 في التجارب المعممية. اقبل الطالب كم

 نػد م ارنػة الخميتػيف والمواد التي ت مت لمحػدث  ػالظهور، فمػثاًل وهي مختمف األدوات  :شياءاأل 
الن اتية والحيوانية نجد أف األ ياا تكوف متمثمة في المجهر وال رائت الزجاجيػة والخميتػيف الن اتيػة 

 (.31، 2008والحيوانية )العي وي، 
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 Conceptual Side الجانب األيسر المفاىيمي )التفكيري(:. 3
 اآلتي: مف ال كل المعرفي ويتيمف هذا الجانب

وهػػػي صػػػور ذهنيػػػة كخػػػرائط المتػػػاهيـ أو تمثػػػيالت لا ػػػياا واألحػػػداث التػػػي تجمعهػػػا معػػػًا  :المفعععاىيم -
 خصائص م تركة وي ار إليها  ا ـ أو رمز خاص.

 عالقػػات ذات معنػػل تح ػػق االقتصػػاد فػػي  يف أو أكثػػر تػػرت ط معػػاً يتكػػوف المبػػدأ مػػف متهػػوم المبععادئ: -
المتاهيـ أييًا، إيافة إلل ا تخدامها في تت ير العالقات بيف المتاهيـ والتنبؤ في مجاؿ المعرفة العممية 

مكانية التطبيق  مل مجتم  االحداث أو األ ياا والظواهر التي ترت ط بها.  ولها صتة ال موؿ وا 
ة مف الترييات المنظمة في إطػار معػيف تػـ اخت ارهػا وثبتػت مجمو تكوف مف فريية أو ت النظريات: -

صحتها، وهي تويػت العالقػة بػيف مجمو ػة مػف الم ػاد  والمتػاهيـ الكبػر  وال ػوانيف وتعمػل  مػل تت ػير 
 (.295، 2013ث م ت  اًل )التميمي، دالظواهر واألحداث والتنبؤ  ما يمكف أف يح

 Methodological Side اإلجرائي )العممي(: األيمن الجانب. 4
 ويتيمف هذا الجانب مف ال كل المعرفي مف أ مل إلل أ تل اآلتي:

 وهي   ارات ت وـ  مل المعارؼ الم تخمصة، وتويت قيمة اال ت صاا الذي تـ. الد اوي القيمية: -
وهػي   ػارات وتعميمػات جديػدة تجيػب  ػف ال ػؤؿ الرئي ػي، أو األن ػطة الرئي ػية  الد اوي المعرفية: -

 وذلؾ بناًا  مل البيانات التي تمت معالجتها و مل الجانب النظري )التتكيري(.
وتتمثل في الجداوؿ أو الر ومات أو ا حصائيات أو أي  كل مف  :(أو معالجة البياناتالتحويالت ) -

 ـ المالحظات الم جمة.ظاال كاؿ التي تن
وت مل تدويف المالحظات لاحداث أو األ ياا مويوع الدرا ػة أو ال حػث  التسجيالت )أو البيانات(: -

 (.541، 2007  نمات أدوات جم  البيانات المختمتة )زيتوف، 
المعرفػي نجػد أنفػا يتكػوف مػف  ػؤاؿ رئػيس ي ػ   vريطػة ال ػكل ومما  بق مف  رض لمكونات خ

يػمف الجانػب التتكيػري )الػد او  ال يميػة في ال مة، ويندرج تحتا الجانبيف )التتكيري والعممػي(،  حيػث يت
والمعرفية والتحويالت والت جيالت(، أما الجانب العممي يتيمف )النظرية والمتاهيـ والم اد (، وي   بػيف 

 الجانبيف األحداث والمتاهيـ.
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 V-Shaped  Importance  of  Knowledge  in :التدريسالمعرفي في  Vثالثًا: أىمية شكل 
Teaching  

 مهمًا في  مميتي التعمـ والتعميـ لا  اب اآلتية: Vيعد ا تخداـ  كل 
 لتدريس الم كمة. ةفؾ المعرفة وتحويمها مف الحالة الموجودة في الكتب المدر ية إلل معرفة منا   -
التركيز  مل ت ادؿ الت ثير والت ثر بيف العناصر النظرية المتاهيمية  مل الجانب األي ر، وبيف  -

 العممية المنهجية  مل الجانب األيمف.الجوانب 
 يعد أداة الكت اب المعرفة وكيتية تكوينها وا تخدامها. -
 ي ا د الطم ة  مل إدراؾ المعنل مف العمل أو الن ات. -
ي ا د الطم ة في رؤية التتا ل بيف ما يعرفونا  التعل وبيف المعرفة الجديدة التي هـ  صدد إنتاجها  -

 ومحاولة فهمها.
 طبيعة المعرفة وطبيعة التعمـ.يكامل بيف  -
لا قيمة نت ية، ألنا ي ج   مل التعمـ ذي المعنل وي ا د  مل فهـ العممية التي ينت  بها الناس  -

 المعرفة.
 ي ا د  مل التعمـ الذاتي. -
لتكويف  القات  ي ا د المتعمـ  مل تنظيـ بنيتا المعرفية وا ترجاع المعمومات الجديدة وال ا  ة -

 (.488، 2013 ميماف، و   )التواؿ جديدة مف ابتكار 
المعرفي أهمية معرفية ونت ية في العممية التعميمية  vومما  بق يمكف ال وؿ أف لم كل 

ف هميتا المعرفية تتجمل في قدرتا  مل م ا دة المتعمميف في ادراؾ المعنل واكت اب المعرفة التعممية، 
م درتا  مل توفير و التالي تنظيـ بنيتا المعرفية وحدوث تعمـ ذي معنل، أما أهميتا النت ية تتمثل في 

ية التعمـ لديهـ جو تعمـ تعاوني جما ي ي ا د  مل توليد م ا ر إيجابية لد  المتعمميف تعزز مف  مم
 وت ويها.

  Steps to Provide V-Shaped Cognitive :المعرفي Vرابعًا: خطوات تقديم شكل 
 المعرفي لمطالب ت عًا لمخطوات اآلتية: Vيتـ ت ديـ خريطة ال كل 

 شياء واألحداث:بالمفاىيم واأل. البدء 1
قػػد ألتػػوا  التعػػل  ناصػػر ين مػػي ت ػػديـ خريطػػة المتهػػوـ لمطػػالب قبػػل ال ػػكل حتػػل يكػػوف الطػػالب 

ال كل )المتاهيـ واألحداث( التي ينتمي إليها، حيث ي ـو المعمـ  عرض المتاهيـ واألحداث واأل ياا التي 
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يتيػػمنها مويػػوع الػػدرس، وين مػػي أف تختػػار مجمو ػػة م لوفػػة و  ػػيطة مػػف األحػػداث لتويػػيت المتػػاهيـ 
 تتا التا م  األحداث.حتل يتمكف المتعمـ مف جم  البيانات مف خالؿ م اهداتا و 

 :(ةاألسئمة الرئيس)م فكرة التسجيالت . تقدي2
 نػػدما ن ػػـو ببنػػاا البنيػػة المعرفيػػة ف ننػػا ن ػػتخدـ المتػػاهيـ التػػي نعرفهػػا مػػف قبػػل، وذلػػؾ لمالحظػػة 

رد المتػاهيـ لمالحظػة األحػداث األحداث واأل ياا و مل  عض الت جيالت لمالحظاتنا، حيث ي ػتخدـ التػ
مػػف المالحظػػات يكػػوف موجهػػًا بواحػػد أو  ػػي ـو  عػػد ذلػػؾ بت ػػجيل المالحظػػات، وهػػذا النػػوع  ػياا ف نػػا واأل

ة حيػػث طريػػق  ػػؤاؿ أو مجمو ػػة أ ػػئمة رئي ػػ أكثػػر مػػف األ ػػئمة المحوريػػة، ويػػتـ توجيػػا الت ػػجيالت  ػػف
 مل األحداث أو األ ياا التي ن ـو  مالحظتها. تجعمنا هذ  األ ئمة نركز 

 التسجيالت )معالجة البيانات(:. تقديم فكرة تحويل 3
ي ػػ ؿ المعمػػـ الطػػالب  ػػف اقتراحػػاتهـ   ػػ ف البيانػػات أو الت ػػجيالت التػػي قػػاموا بجمعهػػا و ػػف  

الرئي ػي، ثػـ ببنػاا إجا ػات لم ػؤاؿ أفيل الطرؽ التي يمكف بها تنظيـ هذ  البيانات فػي  ػكل ي ػمت لهػا 
 ا في   تعانةي رر المعمـ أفيل تنظيـ ممكف اال كاؿ المختمتة لالقتراحات،  عدها مناق ة الطم ة في األ

 .ا جا ة  ف ال ؤاؿ الرئيس
 . تقديم المتطمبات المعرفية:4

ت ػػػد   نهػػػا ا جا ػػػة لم ػػػؤاؿ وهػػػي مػػػا يكػػػوف  ميػػػا إجا ػػػات ال ػػػؤاؿ، وي ػػػرح المعمػػػـ لمطػػػالب مػػػا يع
رؼ جديػدة يتطمػب ، وذلؾ مف البيانات التي تمت معالجتها وين مي أف يدرؾ أف الوصوؿ إلل معػاالرئيس

ا ػػتخداـ الم ػػاد  والمتػػاهيـ التػػي لػػد  الطم ػػة، ثػػـ يويػػت المعمػػـ كيتيػػة ا ػػتتادة الطم ػػة  مػػا يعرفونػػا مػػف 
 متاهيـ وم اد  في تحويل الت جيالت. 

 تقديم المبادئ والنظريات: .5
 يويت المعمـ لمطالب أف هذ  الم ػاد  المنبث ػة مػف المتطم ػات المعرفيػة توجػا مالحظػاتهـ التػي

 ف األحداث واأل ياا و مل التحويالت التي ي وموف بها. فيكتب المعمـ هذا المبػدأ  مػل ال ػبورة  ُجمعت
فػػي الجانػػب الخػػاص  ػػا مػػف الخريطػػة ويويػػت لطػػالب كيػػف أف هػػذ  الم ػػاد  تتيػػد فػػي  مػػل التحػػويالت 

   ال ا  ة.والمتطم ات المعرفية، و عدها ي وـ   رح النظرية التي تبيف العالقة بيف المتاهيـ والم اد
 . تقديم المتطمبات القيمية )القيم المستخمصة(:6
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 المتطم ػات ال يميػة حتػل يت كػد المعمػـ أف الطػالب قػد ألتػوا المتطم ػات المعرفيػة، ثػـ ينػاقشتؤجػل 
هذ  المتطم ات م  الطم ة وتتيت مف خالؿ مناق اتهـ اتجاهاتهـ نحو مويوع معيف  واا كانػت  المعمـ

  (.288-286، 2008 مبية أو إيجابية )خطابية، 
التػدريس  ػا وفػق خطػوات مت م ػمة ومتتاليػة   ػكل  المعرفػي يجػري  vومما ت ػدـ نجػد أف ال ػكل 

منط ػػي وصػػواًل إلػػل تح يػػق األهػػداؼ المحػػددة، إال أف هػػذ  الخطػػوات لي ػػت نهائيػػة وغيػػر قابمػػة لمتمييػػر 
والتعػػديل، فب مكػػاف المعمػػـ أف يبػػدؿ فيهػػا ت عػػًا لمظػػروؼ وا مكانيػػات المتاحػػة لػػا  مػػا فيهػػا وقػػت الحصػػة 

 المعرفي. vأف ين ص  العناصر األ ا ية لم كل الدرا ية، وذلؾ دوف أف يخل أو 
 Availability Factors المعرفععي: V: العوامععل الععالوم توافرىععا لفعاليععة خريطععة الشععكل خامسععاً 

Necessary to the Effectiveness of the V-Shaped Map of Cognitive 
المعرفي في تدريس الن اطات المعممية البد أف تتػوافر لهػا  ػدد مػف  Vإف فعالية خريطة ال كل 

 العوامل وهي:
. فهػػـ الطػػالب والمعمػػـ لمكونػػات الخريطػػة وكيتيػػة بنائهػػا، األمػػر الػػذي يحتػػاج لتػػدريب كػػل منهمػػا  مػػل 1

 ا تخدامها مف خالؿ العديد مف الن اطات المعممية حتل تص ت م لوفة لهما.
)بنية معرفية( ذات كتاية  الية ومنظمة  صورة جيػدة لػد  المتعممػيف ت ػمت ببنػاا . توافر خمتية  ممية 2

 الجانب المتهومي مف الخريطة وت ا دهـ  مل ا تنتاج المتطم ات المعرفية.
. توافر  مميات العمـ مثل المالحظات، وال ياس، والتصػنيف، والتنبػؤ، واال ػتنتاج، وتحديػد الم ػكالت، 3

صػػػميمات التجريبيػػػة، وتت ػػػير البيانػػػات، والتػػػي تمكػػػف التالميػػػذ مػػػف ال يػػػاـ وفػػػرض التػػػروض، وويػػػ  الت
جراا التحويالت المطمو ة.   الت جيالت وا 

. تػػػوافر األ ػػػياا )المػػػواد واألجهػػػزة المعمميػػػة ... إلػػػخ( فػػػي المعامػػػل، حتػػػل يػػػتمكف التالميػػػذ مػػػف ال يػػػاـ 4
إجا ػة  نػا )زيتػوف،  مػرض ال حػث  ػفاؿ الرئي ي   الن اطات المعممية  صورة فعمية، ومف ثـ تت   ال ؤ 

2002 ،172.) 
المعرفػي أولهػا  vومما  بق يتبيف أنا البد مف تػوافر  وامػل  ػدة ليػماف فعاليػة خريطػة ال ػكل 
يات الم ػت ة مػف المعمـ الكفا والمدرب  مل ا تخداـ ا تراتيجيات التػدريس الحديثػة  مػا فيهػا اال ػتراتيج

ـ قػادرًا  مػل تػدريب المتعممػيف  مػل فهمهػا وا ػتخدامها، وال بػد أييػًا النظرية البنائية، وبذلؾ يص ت المعم
 مف توافر البيئة التعميمية المجهزة لذلؾ.
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 Shape V of Cognitive Correction :المعرفي V: تصحيح الشكل دساً سا
 ( ػكل  ػ عة المعرفػيالمعرفػي أو مػا ُيعػرؼ أييػًا ) vال ػكل هناؾ صيمتاف لت دير أو تصحيت 

 هما الصيمة الكمية أو ال مولية والصيمة الجزئية أي النظر إلل كل جزا:
 ػػمولي لكػػي ي ػػتطي  تعيػػيف الخمػػل فػػي  وهنػػا ينظػػر المعمػػـ إلػػل ال ػػكل    ػػموبأواًل: الصععي ة الشععمولية: 

  الصورة ال مولية:المعرفي  v مل الطالب، والجدوؿ اآلتي يمثل  طاقة لت دير أو تصحيت  كل 
 المعرفي  الصورة ال اممة vمعايير الت دير لتصحيت  كل 

 التعديل االستجابات معايير التقدير م
    هل ال ؤاؿ الرئيس محاولة الربط بيف اثنيف أو أكثر مف المتاهيـ؟ 1
    هل ال ؤاؿ الرئيس ذو صمة  ما  وؼ يظهر في التمريف؟ 2
    هل حدد الطالب األحداث؟ 3
    األ ياا الالزمة  ظهار الحدث؟هل حدد الطالب  4
    هل حدد الطالب المتاهيـ ذات الصمة  المويوع؟ 5
    هل حدد الطالب الم اد  والنظريات ذات الصمة  المويوع؟ 6
    هل  جل الطالب البيانات و الجها   ل كاؼ؟ 7
    هل المعارؼ الم تخمصة وايحة وكاممة ومتنا  ة م  ال ؤاؿ الرئيس؟ 8
    هل حدد الطالب ال يـ الم تخمصة؟ 9

 ثانيًا: الصي ة الجوئية: 
هنا ي وـ المعمـ ب ل اا نظرة خاصة  مل كل جزا مػف أجػزاا الخارطػة  مػرض ت يػيـ أداا الطم ػة، 
وهنا ي وـ المعمـ ب  طاا كل جزا مف أجزاا ال كل مد  مف الدرجات  حيث يعطي صترًا لمجزا الذي لػـ 

أو أرب   المات لمجزا الذي حدد  الطالب  طري ة جيدة، وهذ  طري ة لها  دد مػف يحدد  الطالب وثالث 
 ا يجابيات منها:

تت   الطالب في كل جزا مف أجزاا ال كل، وذلؾ لتحديد الصعو ات التي تػواجههـ حتػل يركػز  ميهػا  -
 المعمـ م  طال ا في العمل ال ادـ.

مػػػػد  ت ػػػػدـ الطم ػػػػة فػػػػي تح يػػػػق األهػػػػداؼ  تعػػػػرفؼي الػػػػدرجات المعطػػػػاة ألجػػػػزاا ال ػػػػكل تتيػػػػد المعمػػػػـ فػػػػ -
 المويو ة و التالي في ت ديـ التمذية الراجعة  ف أدائا، أي المعمـ و ف م تو  طمبتا.

 لجزئية فالجدوؿ اآلتي يويت ذلؾ: أما  الن  ة لمصيمة ا
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 المعرفي  الصورة الجزئية vمعايير الت دير لتصحيت ال كل 
 التقدير ناصر الشكل  م

 أوالً 

 السؤال الرئيس:
 .لـ يحدد الطالب ال ؤاؿ الرئيس -
 .تـ تحديد ال ؤاؿ الرئيس -
 .تـ تحديد ال ؤاؿ الرئيس و عض المتاهيـ المطمو ة -
دث الػػرئيس حػؿ الػرئيس والمتػاهيـ المتيػمنة ال ػتخدامها فػي مناق ػة الال ػؤ احػدد الطالػب  -

 واأل ياا المصاح ة.

 
 (صتر)
(1) 
(2) 
(3) 

 

 ثانياً 

 واألحداث: األشياء
 .لـ يحدد األ ياا واألحداث -
 .تـ تحديد األ ياا واألحداث وهي غير متنا  ة م  ال ؤاؿ الرئيس -
 .تـ تحديد األ ياا واألحداث وهي متنا  ة م  ال ؤاؿ الرئيس -
ؾ تػػـ تػػدويف البيانػػات تػػـ تحديػػد األ ػػياا واألحػػداث وهػػي متنا ػػ ة مػػ  ال ػػؤاؿ الػػرئيس وكػػذل -

 .ذهاالتي يمكف أخ

 
 (صتر)
(1) 
(2) 
(3) 

 

 ثالثا  

 والمبادئ والمفاىيم: تالنظريا
 .لـ يحدد الجانب المتاهيمي )النظريات، الم اد ، المتاهيـ( -
 .تـ تحديد متاهيـ قميمة بدوف الم اد  والنظريات -
 .تـ تحديد المتاهيـ ومثاؿ واحد مف الم اد  -
 .تـ تحديد المتاهيـ ومثاليف مف الم اد  -
 .تحديد المتاهيـ ومثاليف مف الم اد  والنظريات المنا  ةتـ  -

 
 (صتر)
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 رابعاً 

 البيانات والتحويالت:
 .لـ يتـ تحديد البيانات وت جيمها وكذلؾ لـ تعال  -
 .تـ ت جيل البيانات وهي متنا  ة م  ال ؤاؿ الرئيس -
 .تمامًا م  ال ؤاؿ الرئيستـ ت جيل البيانات ولكف المعالجة غير متنا  ة  -
 .تـ ت جيل البيانات والجزا األكبر متنا ب م  ال ؤاؿ الرئيس -
 .تـ ت جيل البيانات ومعالجتها بدرجة جيدة ومتنا  ة م  األحداث وال ؤاؿ الرئيس -
 

 
 (صتر)
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

  المعارف والقيم المستخمصة: خامساً 
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 .لـ تحدد لمعارؼ وال يـ الم تخمصة -
 .حددت المعارؼ الم تخمصة -
متنا ػػػػػبيف مػػػػػ  ت ػػػػػجيل البيانػػػػػات حػػػػػددت المعػػػػػارؼ وال ػػػػػيـ الم تخمصػػػػػة ولكنهمػػػػػا غيػػػػػر  -

 ومعالجتها.
 حددت المعارؼ وال يـ الم تخمصة وهما متنا بتاف م  ت جيل البيانات ومعالجتها. -
وتػؤدي  حددت المعارؼ وال يـ الم تخمصة وهما متنا بتاف م  ت جيل البيانات ومعالجتها -

 إلل أ ئمة رئي ة جديدة.

 (صتر)
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 .(26-23، 2003)نصار،(؛ 492-488، 2013 ميماف، و )التواؿ   
 

 Advantages V-Shaped of Cognitive Map  :المعرفي V: ميوات خريطة الشكل سابعاً 
 الجديد.ت ا د المتعمـ  مل التعمـ ذي المعنل وذلؾ بربط التعمـ ال ابق  التعمـ . 1
 المعرفي. Vتطمب ا تراؾ المتعمميف في تصميـ  كل ل توفير مناخ تعميمي جما ي ألنا يت ا د  م. 2
 ي ا د  مل بناا المتاهيـ وربطها  الم اد  والنظريات المتعم ة بها.. 3
 ت ا د  مل بناا خطة  مل  جراا تجربة  ممية ووي  خطة لن ات ا ت صائي.. 4
 ت ييـ م توا  )التعمـ الذاتي(.ت ا د المتعمـ  مل . 5
 تربط الجانب النظري  الجانب العممي.. 6
 تعتبر أداة وو يمة لمتعمـ مد  الحياة وال درة  مل حل الم كالت.. 7
 االحتتا   التعمـ.ت ا د  مل معنل لممتعمـ و  يادة التحصيل  حيث يص ت التعمـ ذات ا د  مل ز . 8
 االبداع والتتكير الت ممي.ت ا د المعمـ والمتعمـ  مل . 9

 . يدرب المتعمميف  مل  مميات العمـ مثل المالحظة والتصنيف وفرض التروض.10
 . يجعل العمل المخبري ذي المعنل.11
 دراؾ المتزايد لمعنل ما يدر وف.ب الطم ة م ا ر إيجابية  ببها ا . يك 12
 (.296-295، 2008. ال يتطمب تت ير المعرفة ف ط، بل تحميمها وتركيبها وت ويمها )خطابية، 13
  Disadvantages V-Shaped of Cognitive Map :المعرفي V:  يوب خريطة الشكل ثامناً 

  داد ويمطي مادة درا ية قميمة.. تحتاج لوقت في ا 1
 . يحتاج تصحيحها لوقت طويل.2
 لمراحل التعميمية الدنيا.ا. ي تصر ا تخدامها  مل 3
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 (.296 ،2008 ،خطابية.... إلخ )مكمتة حيث تحتاج إلل مواد وأجهزة. 4
المعرفػي مميػزات متعػددة وكثيػرة تتمثػل فػي كونهػا  vلم ػكل ومف العرض ال ابق يمكف ال وؿ أف 

مناخ تعميمي جما ي ي ا د  مل بناا المتاهيـ وربطها  النظريات والم ػاد  أي إيجاد  مل تمتمؾ ال درة 
الجانػب النظػري  الجانػب العممػي، و التػالي تػوفر تعممػًا ذي معنػل، يػؤدي إلػل زيػادة التحصػيل أنها تػربط 

و مػل الػرغـ مػف المميػزات التػي تتمتػ  بهػا فهػي ال تخمػو مػف الدرا ي وزيادة ال درة  مل حل الم ػكالت، 
، ال مبيات، إال أف هػذ  ال ػمبيات يمكػف أف تحػل بػد ـ مػف الجهػات الم ػؤولة )المتمثمػة فػي وزارة التربيػة(
دارة المدر ػة مػف جهػة، وبػيف إدارة المدر ػة والمدر ػيف  ويمػي ذلػؾ الػد ـ تعاونػًا بػيف الجهػات الم ػؤولة وا 

 مف جهة أخر .
تعمميػػة توجػػا الطالػػب ال ت صػػاا  تعميميػػة( كا ػػتراتيجية تخطيطيػػة Vوبػػذلؾ فػػ ف خريطػػة ال ػػكل )

م كمة وحمها، أو فهـ طري ة، أو قرااة  حث وتحميما ون د ، أو تخطيط م روع  حث وتنتيذ  والػربط بػيف 
الجانب المتاهيمي )التتكيري( والجانب المنهجػي )العممػي(، فت ػا د بػذلؾ الطالػب  مػل فهػـ المعرفػة مػف 

 ة أخر .جهة، وفهـ طرؽ بناا المعرفة ومنهجيتها مف جه
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 ثبنيبً: االجتبهبث

 تعريف االجتبه  1-2

 مكونبث االجتبه2-2  

 أنواع االجتبهبث 3-2 

 شروط تكوين االجتبهبث 4-2

 قيبس االجتبهبث   5-2

 تعديل االجتبهبث  6-2
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 تمييد
وذلػػؾ لمػػا لهػػا مػػف أهميػػة  المػػة تحتػػل درا ػػة االتجاهػػات مكانػػًة  ػػارزًة بػػيف العديػػد مػػف الدرا ػػات، 

اتػػا، وتويػػت وتػ ثير كبيػػر فػي حيػػاة التػرد، وفػػي هػذا التصػػل تتنػاوؿ ال احثػػة متهػـو االتجػػا  لتويػت تعريت
العوامػل المػؤثرة فػي تكوينػا، ، و أييًا أهميتة، وخصائصا، ومكوناتا، وأنوا ا، والنظريػات المت ػرة لت ػكما

مػػا  ليمػػا يمػي  ػػرح متصػػل لكػػقيػػاس االتجاهػػات وتعػػديمها، وفوال ػروت الالزمػػة لػػذلؾ، وتبػػيف أييػػًا كيتيػة 
  بق.
  Definition of Attide تعريف االتجاه: 1-2

ا تمػػػؾ التعػػػاريف فػػػي ل ػػػد تعػػػددت تعػػػاريف االتجػػػا  بتعػػػدد المنطم ػػػات النظريػػػة التػػػي تنطمػػػق منهػػػ
 ف هما:تيمجمو تيف رئي 
 معنػل أنػا ي ػير إلػل الجانػب الوجػداني االتجا  متهوـ   يط، أو أحادي ال عػد، إلل أف أ. تعريتات ت ير 

 تجا  األ خاص أو األ ياا ا المويو ات.اف ط، الذي يتبنا  الترد 
الػػذي يعػػرؼ االتجػػا    نػػا رد فعػػل  Brufoldومػػف التعػػاريف التػػي ت ػػ  يػػمف هػػذ  التئػػة تعريػػف بروفولػػد 

 .ادي أو مجرد أو نحو قيية مثيرة لمجدؿو  مبي، نحو مويوع مي، أابجيوجداني، إ
أف االتجػػا  النت ػػي ب. التعريتػػات التػػي يتبناهػػا معظػػـ ال ػػاحثيف فػػي  مػػـ الػػنتس االجتمػػا ي والتػػي تؤكػػد 

نا ال يعني م ا ر الترد أو حكما الت ويمي لا ياا فح ب، بل يتيػمف  ا يػافة إلػل متهوـ مركب، وأ
الػػذي ي ػػير  مػػل أفكػػار ومعت ػػدات ال ػػخص  ػػف مويػػوع ذلػػؾ مكػػونيف عخػػريف همػػا، المكػػوف المعرفػػي 

االتجا ، والمكوف ال موكي الػذي ي ػير إلػل ميػل ال ػخص أو ا ػتعداد  لال ػتجا ة نحػو مويػوع االتجػا ، 
  أي نوايا  أو م اصد  ال ػموكية، أو مػا ي ػرر التػرد أنػا  ػيتعما أو ي ػوـ  ػا نحػو مويػوع االتجػا  )الزغػوؿ

 (.187 ،2007المحاميد، و 
تنظػػيـ م ػػتمر "  نػػا  Crutchfield & Krech 1962كػػرتش وكرت ػػتيمد رفؼ االتجػػا  ويعػػ

)طػػػاهر،  "لمعمميػػػات االنتعاليػػػة وا دراكيػػػة والمعرفيػػػة إزاا  عػػػض جوانػػػب المجػػػاؿ الػػػذي يعػػػيش فيػػػا التػػػرد
1412، 28.) 

حالػػة داخميػػة تػػؤثر  مػػل "االتجػػا    نػػا Gange & Briggs (1976 )ويعػػرفؼ جانيػػا وبريجػػز 
 . (280، 2004)أبو  الـ،  "ال خص لتعل معيف تجا  مويوع معيف أو  خص أو حدثاختيار 

ا ػتجا ة مالزمػة لمويػوع معػيف أو حالػة أو قيمػة " مػل أنػا  ( فيعرفا 2009والحيمة ) أما مر ي
 (. 228ص) "ما، ويكوف ذلؾ مصحو ًا  األحا يس والعواطف، ويتميز هذا الموقف  اال ت رار الن بي
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أمػػا ألبػػورت يعطػػي االتجػػػا  التعريػػف اآلتػػي "إنػػػا حالػػة ذهنيػػة و يػػػوية  صػػبية تكونهػػا الخبػػػرة، 
وتػػؤثر فػػي التػػرد تػػ ثيرًا ديناميػػًا، يعػػد  لال ػػتجا ة  طري ػػة خاصػػة لعػػدد مػػف األ ػػياا والمواقػػف" )غراويتػػز، 

1996 ،26.) 
بػػػػػيف المثيػػػػػر و ػػػػػرفؼ زهػػػػػراف االتجػػػػػا    نػػػػػا "تكػػػػػويف فريػػػػػي أو متميػػػػػر كػػػػػامف أو متو ػػػػػط )ي ػػػػػ  

نحػو أ ػخاص أو  واال تجا ة( وهو ا تعداد أو تهيؤ   مػي  صػبي مػتعمـ لال ػتجا ة الموج ػة أو ال ػال ة
 (.69، 2008و مواقف أو رموز في البيئة التي ت تثير هذ  اال تجا ة" )رفا ي، أ ياا أو مويو ات أ

ويوع أو متهـو ما تعريتًا عخر لالتجا  "االتجا  نحو م Cronbach  (1977)ويعطي كرون اخ 
 ما ي  ما ال خص  مل هذا المويوع مف قيمة ا تنادًا إلل ما يح  ا لا مف فوائد وأغراض".إال  وه

االتجػػا    نػػا المػػؤثر الػػذي يػػدف  التػػرد ألف يكػػوف " ػػرفؼ  ف ػػدThreston (1931 )  أمػػا ثر ػػتوف 
 .(37، 1993غزاوي، ذا الطبيعة النت انية" )و م  الموايي  أيد 

نز ة ا ن اف لال تجا ة إلل حادث معيفف  طري ة محددة  متًا، واالتجاهات "ويعرفؼ االتجا    نا 
 .(25 ،2012ال ري ، و  )المجيدؿ "قد تكوف إيجابية أو  مبية

هػا ا ػتجا ة لمن ػا تجاهػات نمػط ثابػت و ػاـ ون ػبي، وأنأف اال ومما  بق مف تعريتات ن ػتخمص
وكمما كاف المن ا أو ال يا أو ال خص أو األمر قيمًا يكػوف االتجػا  أو  خص أو أمر محدد، أو  يا 

أقو . ون تدؿ  مل االتجا  مف خالؿ ال موؾ الظاهر، وقد تكوف االتجاهات إمػا إيجابيػة فػي حالػة إقػداـ 
 الترد  مل األ ياا، أو  مبية في حالة ا حجاـ  نها.

  The Components of Attitudes :مكونات االتجاه 2-2
 . المكون االنفعالي العاطفي:1

ي ير هذا المكوف إلل م ا ر الحب والكراهية التي يوجههػا التػرد نحػو مويػوع االتجػا ، ويػرت ط 
بتكوينا العاطتي ف د يحب مويو ًا ما فيندف  نحو  وي تجيب لا نحو  مبي، ويمكننا التعرؼ  مػل  ػدة 

  المتطػرفيف أي بػيف الت بػل التػاـ لمويػػوع هػذ  الم ػا ر مػف خػالؿ تحديػد موقػ  التػرد بػػيف طرفػي االتجػا
 االتجا  أو النبذ المطمق لا.

 . المكون المعرفي العقمي:2
ينطػػوي االتجػػا  إلػػل جانػػب المكػػوف العػػاطتي  مػػل مكػػوف معرفػػي يتيػػمف المعمومػػات والح ػػائق 
المويو ية المتوفرة لد  الترد  ف مويوع االتجا ، ف ذا كاف االتجا  في جوهرة  مميػة تتيػيل مويػوع 

لػػذلؾ تمييز، والتهػػـ، واال ػػتدالؿ، تتطمػػب  ػػادة  عػػض العمميػػات الع ميػػة: كػػال مػػل عخػػر فػػ ف هػػذ  العمميػػة 
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تتيػػمف اتجاهػػات التػػرد نحػػو  عػػض الم ػػكالت االجتما يػػة: كتمػػوث البيئػػة ومكافحػػة األميػػة جان ػػًا   ميػػًا 
 يختمف م توا   اختالؼ تع يد الم كمة و ما يمكنا مف اتخاذ االتجا  المنا ب.

 . مكون األداء أو النو ة إلى الفعل:3
إف االتجاهات تعمل كموجهات ل موؾ ا ن اف فهػي تدفعػا إلػل العمػل  مػل نحػو إيجػابي  نػدما 

يجابية نحػو  عػض المويػو ات فػالترد الػذي يحمػل اتجاهػًا دينيػًا ي ػتجيب ألداا الصػالة إيممؾ اتجاهات 
اال ػتجا ة  والزكاة ومعاممة الناس  الح نل، أما إذا كاف يحمل اتجاهًا  ػمبيًا نحػو مويػوع مػا ي ػرع نحػو

ال ػػمبية تجػػا  ذلػػؾ المويػػوع وهكػػذا يتيػػت أف االتجػػا  ينطػػوي  مػػل نز ػػة تػػدف   صػػاح ا إلػػل اال ػػتجا ة 
 (.197-196، 2007،  مل نحو معيف )الزغوؿ

ـ يمكف ال وؿ أفف االتجا   مكوناتا الثالثة )المكوف االنتعالي العػاطتي، والمكػوف المعرفػي  مما ت دف
نها وتتكامػل  حيػث تتػيت لصػاحب االتجػا   اال ػتجا ة  مػل تي تتتا ل فيما بيالع مي، ومكوف األداا(، وال

  نحو معيفف   يا مف الث ات واال ت رار.
  The Types of Attitudes أنواع االتجاىات: 3-2

 تعددت أنواع االتجاهات ويمكف ت  يمها  مل النحو اآلتي:
 االتجاه.التقسيم األول: ويقوم  مى أساس  مومية موضوع  -
 . اتجاهات ترت ط  مويو ات  امة اجتما ية ت مل اتجاهات  امة.1
 تدور حوؿ أمور  خصية وت مل اتجاهات خاصة. اتجاهات. 2
التقسيم الثاني: يقوم  مى طبيعة االستجابة التي تحدد االتجعاه وينقسعم االتجعاه  معى ىعسا األسعاس  -

 إلى:
رة  ف ا تجا ة فعمية يؤديها ال خص  الن  ة لمويوع أو : وهي   ااالتجاىات العممية أو السموكية. 1

 مويو ات معينة في مواقف خاصة، وأهـ ما يميز هذا النوع وجود  نصر األداا ال موكي.
 : وتتمثل في اآلراا التي يعبر  نها األ خاص في المواقف العادية.االتجاىات المفظية التمقائية. 2
والتػػػي تعبػػػر  ػػػف رأيػػػا نحػػػو  لمتػػػرد،وتتمثػػػل فػػػي اال ػػتجا ات المتظيػػػة  االتجاىعععات المفظيعععة المنتو عععة:. 3

 مثيرات صنا ية  مل  كل ا تخ ارات وا تتتااات ت دـ لا.
 التقسيم الثالث: ويقوم  مى ا تبار قطبية التفضيل -
 التي تجعل الترد ينمو قري ًا مف  يا ما. االتجاىات الموجبة:. 1
 .(28-27، 1422المامدي، يبتعد  ف  يا ما )و  وهي التي تجعل الترد ينتر . االتجاىات السمبية:2
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وممػػػػا  ػػػػبق نجػػػػد أف ت  ػػػػيمات االتجاهػػػػات تتعػػػػدد ت عػػػػًا لتعػػػػدد أنوا هػػػػا إال أنػػػػا يمكػػػػف أف ت  ػػػػـ 
االتجاهات إلػل ق ػميف رئي ػيف وهمػا )اتجاهػات  امػة واتجاهػات خاصػة(، وتحػت هػذيف ال  ػميف تنػدرج 

 أو لتظية أو إيجابية أو  مبية.  أكانت  موكيةاألنواع األخر   واا 
  Conditions of Formation Attitudes شروط تكوين االتجاىات: 4-2

ة وهذ    ال روت كاآلتي:إفف لتكويف االتجاهات  روت  دف
. تعاظـ اال تجا ات وتكاممها والتي كاف الترد تعممها فػي أثنػاا مجػر  نمػو  فمػثاًل إف وجػود الطتػل فػي 1

 ػػوؼ يولػػد  نػػد  اتجاهػػًا متػػاد  جػػو بيتػػي فيػػا األـ أقػػل أهميػػة مػػف األب، والبنػػات أقػػل أهميػػة مػػف األوالد 
 تعظيـ   ف الذكور.

 متميزة كبر الترد ونما.. كمما أص ت تتايل الخبرات وتتريدها وفصمها أنماطًا 2
. هنػػاؾ  عػػض الخبػػرات العنيتػػة التػػي يمػػر بهػػا التػػرد، فتػػي  عػػض الحػػاالت قػػد يكػػوف لخبػػرة واحػػدة متػػردة 3

  (.74 ،2008)رفا ي، موقف الم ابهة كمها أو ذات الصمة ت ثير دائـ فتعمق ال
. درجػػة نجػػاح التالميػػذ فػػي أداا ن ػػات مػػا أو فػػي تتػػا مهـ مػػ  النػػاس اآلخػػريف، فالطتػػل الػػذي يػػنجت فػػي 4

فػػي تعمػػـ ال ػػرااة غال ػػًا مػػا تعمػػـ المو ػػي ل ال بػػد لػػا أف يكػػوف اتجاهػػًا نحػػو المو ػػي ل، والطتػػل الػػذي يت ػػل 
 مة ال رااة.يكوف لا اتجا   مبي نحو ال رااة، رغـ أف المدرس يتكمـ يوميًا  ف أهمية وقي

. النمػػاذج التػػي يتعػػرض لهػػا الطتػػل، فػػنحف نػػتعمـ االتجاهػػات   ػػكل غيػػر م ا ػػر مػػف مالحظػػة  ػػموؾ 5
النػػاس المهمػػػيف لنػػا، إذ يػػػؤثر اآل ػػاا والمعممػػػوف والػػػزمالا وال خصػػيات العامػػػة تػػ ثيرًا  ظيمػػػًا إذا تصػػػرفوا 

 (.280 ،2004 األ موب الذي يتتق م  االتجاهات التي يريدوف تعميمها )أبو  الـ، 
ة  أهمها ما يمر  ػا الطتػل مػف خبػرات نجد مف العرض ال ابق أف لتكويف االتجاهات  روت  دف

في حياتا اليومية  واا في المنزؿ أو في الحي أو في المدر ة،  ا يافة إلػل النمػاذج التػي قػد يتعػرض 
 إيجابية أو  مبية.لها الطتل، والتي تؤثر   كل كبير في تكويف اتجاهات الطتل  واا أكانت 

 Measurement of Attitudesقياس االتجاىات:  5-2
ل د طور  مماا الػنتس االجتمػا ي  ػددًا مػف الم ػاييس التػي ت ػيس االتجاهػات، والم ػاييس   ػارة 

مثيػػػرًا ي ػػػتد ي اال ػػػتجا ة لػػػا، وهػػػذ  اال ػػػتجا ة  ػػػف مجمو ػػػة مػػػف الت ػػػرات أو الع ػػػارات تمثػػػل كػػػل منهػػػا 
اتجػػا  المتحػػوص نحػػو محتػػو  تمػػؾ الت ػػرة، وهنػػاؾ مجمو ػػة مػػف ال ػػروت التػػي يجػػب يتتػػرض أنهػػا تمثػػل 

 فرها في الت رة المنا  ة ل ياس االتجاهات وهي: اتو 
 تحديد المويوع الذي ن يس االتجا  نحو .. 1
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 . يجب أف تكوف الت رة ذات صمة بهذا المويوع.2
 . يجب أف تعبر الت رة  ف فكرة واحدة ف ط.3
 الت رة وايحة وقصيرة ومحددة.. أف تكوف 4
 . أال تصاغ الت رة    موب يوحي لممتحوص  ا جا ة.5
 ف تصاغ الت رة  صيمة الحاير.. أ6
 . أال تعبر الت رة  ف ح ي ة وايحة.7
 . أال تكوف الت رات  حاجة إلل تخصص دقيق.8
 (.199 ،2007 ،المحاميدو  ا تخداـ ال يايا المامية )الزغوؿ.  دـ 9

 تصنيف و ائل وأ اليب قياس االتجاهات إلل أرب  فئات رئي ية هي:ويمكف 
 . أ اليب المالحظة لم موؾ.1
 . األ اليب ا   اطية.2
 . م اييس الت دير الذاتي.3
 . أ اليب التعرؼ  مل االتجاهات مف خالؿ المتميرات وردود التعل الت يولوجية.4

 و وؼ نتعرض ل عض هذ  الم اييس:
  Thurston Methodثيرستون: طريقة . 1

تركػػز هػػذ  الطري ػػة  مػػل الجانػػب العػػاطتي، ويعتمػػد ثر ػػتوف  مػػل جمػػ   ػػدد مػػف الع ػػارات التػػي 
مػػف المواف ػػة و ػػدـ المواف ػػة، ويعطػػي الع ػػارة التػػي تعكػػس رفيػػًا  ػػديدًا لمويػػوع تعكػػس درجػػات مختمتػػة 

، 11يدًا لمويػوع االتجػا  الدرجػة رقػـ التػي تعطػي قبػواًل  ػد، و مػل العكػس فالع ػارة 1االتجا  الدرجة رقـ 
، ويكوف وزف كل 6الدرجة رقـ أما الع ارة التي ال تعكس رفيًا  ديدًا أو قبواًل  ديدًا، أي حيادية فتعطي 

الػػذيف تعػػرض  مػيهـ هػػذ  الع ػػارات  عػد صػػياغتها، و ح ػػب ن ػػ ة   ػارة  ح ػػب عراا  ػػدد مػف المحكمػػيف 
 1اتتاقهـ  مل الدرجة التي تصنف فيها كل   ارة مف   ارات الم ياس،  حيث يكوف لها وزف ن بي مػف 

 ح ػػب درجػػة مػػا تعك ػػا مػػف ت بػػل لمويػػوع االتجػػا  أو نتػػور  منػػا، مػػ  حػػذؼ الع ػػارات التػػي ال  11إلػػل 
 (.425، 1982ا المختصوف    ف الدرجة التي ت تح ها )الرفا ي، الحكاـ والخبرايتتق  ميها 

ثػػـ حػػدد ثر ػػتوف فػػي جػػدوؿ  ػػدد مػػرات ظهػػور كػػل   ػػارة، و عػػد ذلػػؾ ح ػػب قيمػػة الو ػػيط لكػػل 
و ميت هذ  ، (%50مف الع ارات وتحتها  %50  ارة )أي قيمة تمؾ الن طة مف التكرار الذي ت   فوقها 
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أو )ال يمػػة ال ػػممية( لمع ػػارة، و عػػد الت كػػد مػػف ث ػػاتهـ، يويػػ   (ال ػػمـ ال يمػػة مػػفال يمػػة الم ػػتخرجة  ا ػػـ )
 (.39 ،1991الحمادي، و  ت في صورتا النهائية )أحمد ال يد مـ االتجاها

 Likert Method :. طريقة ليكرت2
تجاهػػات نحػػو الكثيػػر مػػف المويػػو ات، كثػػر انت ػػارًا ل يػػاس االتعػػد طري ػػة ليكػػرت فػػي ال يػػاس األ

الطري ػة فػػي أنػا يطمػب مػف األفػػراد أف يويػحوا درجػة مػواف تهـ أو رفيػػهـ لكػل   ػارة مػػف وتػتمخص هػذ  
قصػل الطػرؼ المعػاكس  ػف  ػدة  ػة ويعبػر أ برات الم ياس،  حيث يعبر طرفا األقصل  ف  ػدة المواف

( فػي حالػة 5-1)الرفض لمويوع االتجا  وتعطل هػذ  اال ػتجا ات  ح ػب  ػدتها  المػة تتػراوح مػا بػيف 
ت الموج ػة أمػا الع ػارات ال ػال ة فتصػحت  ػالعكس، وي ػتخدـ هػذا الم يػاس  ػددًا كبيػرًا مػف الت ػرات الع ارا

 المختصػػيف  مويػػوع االتجػػا  )الزغػػوؿالتػػي يػػتـ الحصػػوؿ  ميهػػا مػػف المتحوصػػيف ومػػف أدب المويػػوع و 
 (.200، 2007المحاميد، و 
  Projective Tests :سقاطية. االختبارات اإل3

التػػي يػػتـ فيهػػا قيػػاس اتجاهػػات التػػرد نحػػو مويػػوع مػػا دوف معرفتػػا بهػػدؼ ق ائػػوهػػي إحػػد  الطر 
ال ياس، ذلؾ أف االتجاهػات الال ػعورية التػي تعكػس فػي إجا ػات التػرد   ػكل تم ػائي  مػل المثيػرات التػي 

 ػػمو اف همػػا اخت ػػارات الصػػور تػػرد الع ميػػة، وتتيػػمف هػػذ  الطري ػػة أيتعػػرض لهػػا،  حيػػث تعكػػس حالػػة ال
  ي الحر.المامية، والتدا 

وفػي اخت ػار الصػػور الماميػة يعػرض  مػػل التػرد مجمو ػػة مػف الصػور الماميػػة، ويطمػب مػػف  
المتحوص ذكر أو كتا ة ما تعبر  نا هذ  الصور، حيث وجد أف الترد ي  ط م ػا ر   مػل تمػؾ الصػور 
 ولػػيس  مػػل مػػا هػػو موجػػود ح ي ػػة، وقػػد ا ػػتخدـ هػػذا األ ػػموب لدرا ػػة اتجاهػػات العمػػاؿ نحػػو المؤ  ػػات

 التي يعمموف فيها.
أمػػا طري ػػة التػػدا ي الحػػر في ػػدـ فيهػػا لم ػػخص  عػػض الكممػػات المتتاحيػػة ذات العالقػػة  مويػػوع 

وؿ كممػػة أو جممػػة تخطػػر ب الػػا  نػػد  ػػما ها، وكػػذلؾ طري ػػة إكمػػاؿ الجمػػل ب منػػا ذكػػر أاالتجػػا  ويطمػػ
مػػل ذهنػػا، و نػػد الناقصػػة وفيهػػا تعطػػل لممتحػػوص جمػػل ناقصػػة يطمػػب منػػا إكمالهػػا  ػػ وؿ كممػػات تػػرد  

 ػ طوها بػدوف  ػف ا ػتجا اتهـ الال ػعورية التػي أ تحميػل ال احػث ال ػتجا ات المتحوصػيف نجػد أنهػا تعبػر
 .(202-201، 2007المحاميد، و  د معرفة اتجاهاتهـ نحوها )الزغوؿقصد منهـ  مل المويو ات المرا
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  Observation Method Behavior . طريقة مالحظة السموك:4
 مػل مالحظػة المعمػـ ل ػموؾ المتعممػيف، إذ يمكػف أف ت ػير لػا  عػض  ػواهد تعتمد هػذ  الطري ػة 

األمور  مل نوع اتجا  المتعمـ ودرجتا  واا أكاف ال ػموؾ لتظيػًا أو غيػر لتظػي، كػ ف يطػرح المعمػـ  مػل 
 (.77، 2008)رفا ي،  ف مف التعرؼ  مل اتجاهات التمميذنت ا  ددًا مف األ ئمة ليتمك

ـ نجد أنا  مل الرغـ مف تعدد الم اييس التي طوفرها  مـ النتس إال أفف معظمها ال يزاؿ ومم ا ت دف
غيػر دقي ػة وح ي يػة، وال تعبػر  يعاني مف  دـ مصداقية المعمومات التي تجمعها،  حيث تجمػ  معمومػات

   كل صادؽ  ف الترد المجيب  حيث تكوف إجا اتا  ما يتتق م  المرغوبية االجتما ية. 
  Modification Attitudes تعديل االتجاىات: 6-2

 التي يمكف بها تميير االتجاهات النت ية واالجتما ية ومف أهمها: العديد مف الطرائقهناؾ 
 إف اتجا  الترد نحو أي مويوع يت ثر ب طار  المرجعي الذي يتيمف المعايير ت يير اإلطار المرجعي :

االرت ػػػات الوثيػػػق يؤكػػػد أف تمييػػػر االتجػػػا  يتطمػػػب إحػػػداث تمييػػػر فػػػي وال ػػػيـ والمػػػدركات ويػػػؤثر فيػػػا، وهػػػذا 
 ا طار المرجعي.

 :إف لمجما ػة أثػرًا فػي تحديػػد اتجاهػات التػرد وتكوينهػا، ومػػف  ت ييعر الجما عة التععي ينتمعي إلييعا الفععرد
 أخػػر ، وهػػو مػػ  ميػػي الوقػػت يميػػل إلػػل الطبيعػػي أف تتميػػر اتجاهاتػػا بتميػػر انتمائػػا مػػف جما ػػة  مػػل

دراؾ التػرد  تعديل  موكا واتجاهاتا لتتما ل م  الجما ػة الجديػدة، إذا حػدث تميػر فػي مويػوع االتجػا  وا 
 ذلؾ.
 مػل المويػوع مػف جوانػب جديػدة، ممػا : ي مت لمتػرد  ػ ف يتعػرؼ االتصال المباشر بموضوع االتجاه 

 يؤدي إلل تميير االتجا  نحو .
  فنالحظ مثاًل أف اتجاهات الطالػب تتميػر االجتما يةتت ير اتجاىات الفرد والجما ة بت ير المواقف :

  ندما يص ت مدر ًا.
 ت ػػـو و ػػائل ا  ػػالـ بت ػػديـ المعمومػػات والح ػػائق واألفكػػار واآلراا أثععر المعمومععات ووسععائل اإل ععالم :

 حوؿ مويوع ما أو قيية ما، مما ي ا د  مل تميير االتجا  أما  م ًا او إيجا ًا.
 تجاهاتػػػا نتيجػػػة لتميػػػر  عػػػض أحيانػػػًا  مػػػل تمييػػػر ا ف ػػػد ييػػػطر التػػػردموك: الت ييعععر القسعععري فعععي السععع

 تطرأ  ميا كظروؼ الوظيتة أو ال كف. يو ال روت الحياتية التالظروؼ أ
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 :فػراد المػراد تمييػر اتجاهػاتهـ نحػو مويػوع مػا أف يمعبػوا دورًا وفيهػا يطمػب مػف األ طريقة لععب األدوار
يف وي ومػوا بت ػديـ ر ػالة المػدخنيف، أف يمعبػوا دور غيػر المػدخنيخالف اتجاهاتهـ أصػاًل، كػ ف يطمػب مػف 

 لممدخنيف لحثهـ  مل ترؾ التدخيف.  إقنا يا
 :وتػػتمخص فػي إقنػػاع صػػاحب اتجػا  معػػيف أف ي ػػدـ خدمػة   ػػيطة تخػػالف مواف ػػا  طريقععة سععحب القععدم

ف التنػازؿ ال  ػيط األمػر فػ مواف ػا والتزاماتػا، وفػي ح ي ػة واتجاهاتا، في دمها الترد متنازاًل   در   يط  ػف 
يؤدي إلل تحطيـ دفا ات صاحب االتجا ، ويص ت  عد ذلػؾ أكثػر ا ػتعدادًا لت ػديـ تنػازالت أخػر  ي تػرب 

( مف 20-19)دمحم، د.ت،  فيها مف اكت اب اتجاهات جديدة يعدؿ فيها أو يمير فيها مف اتجاهاتا ال ا  ة
   www.gulfkids.comموق  ال ا كة االلكترونية 

ق المتعػػػددة لتعػػػديل وتمييػػػر االتجاهػػػات، إال أفف االتجاهػػػات ال تتميػػػر أو ائػػػ مػػػل الػػػرغـ مػػػف الطر 
ت تبدؿ بنتس ال هولة التي تتعمـ أو تكت ب بها، فاالتجػا   عػد ن ػ تا يصػ ت جان ػًا منػدمجًا فػي  خصػية 

أ ػمو ا ال ػموكي ككػل، وتمييػر اتجػا  واحػد يعنػي تمييػر جػزاًا مػف  ػ كة تيػتي النظػاـ الترد ويؤثر  مػل 
 مػػػل  خصػػػية التػػػرد، وغال ػػػًا مػػػا تػػػنجت المحػػػاوالت جيػػػدة التخطػػػيط لتعػػػديل االتجاهػػػات فػػػي تمييػػػر التكػػػرة 
المعت دة ف ط دوف تعديل الم ا ر ونز ػات ردود التعػل  حيػث قػد يعػود االتجػا    ػهولة مػ  مػرور الوقػت 

مػػل ويػػعا ال ػػابق، ومػػ  ذلػػؾ فاالتجاهػػات يمكػػف تعػػديمها أو تمييرهػػا تحػػت ظػػروؼ معينػػة، و ميػػا فػػ ف  
 االتجاهات قابمة لمتعديل والتميير.
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 ثبلثبً: مبدة الدراسبث االجتمبعيت

 االجتمبعيت. الدراسبث   مبدة طبيعت   1-3

 االجتمبعيت.  الدراسبث  مبدة أهداف 2-3  

 .االجتمبعيت يف تدريس مبدة الدراسبث  vاسرتاتيجت الشكل  3-3  
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 تمييد
ة فػي بػرام  التعمػيـ المختمتػة، وهػذا يػدانًا مهمػًا مػف الميػاديف الرئي ػت كل الدرا ػات االجتما يػة م

ويػػر  الميػػداف فريػػد مػػف نو ػػا حيػػث أنػػا يركػػز  مػػل ا ن ػػاف و القاتػػا وتتا التػػا  مػػل كافػػة الم ػػتويات، 
ـ فػػػػػي 1905أف أوؿ ا ػػػػػتخداـ لمصػػػػػطمت الدرا ػػػػػات االجتما يػػػػػة ظهػػػػػر  ػػػػػاـ  Tabackinik"تا اكنػػػػػؾ "

"، ثػػـ ر ػػخ ذلػػؾ المتهػػـو فػػي مجػػاؿ  Joyceيسجػػو الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، وكػػاف  مػػل يػػد "تومػػاس 
 (.7،  2000ـ )حميدة،1921المناه  والتربية  مومًا  عد ت  يس را طة الدرا ات االجتما ية  اـ 

وفي هذا التصل تتناوؿ ال احثة الدرا ات االجتما ية كمادة درا يفة لتبيفف تعريتاتها المختمتة التي 
وأ ػػس إ ػػداد تناولهػػا ال ػػاحثوف، وتويػػت أييػػًا طبيعتهػػا والمجػػاالت التػػي تتيػػمنها، وأهميتهػػا، وأهػػدافها، 

 معمـ الدرا ات االجتما ية، والبرام  الالزمة لذلؾ.
 The nature of Social Studies الدراسات االجتما ية:طبيعة مادة  1-3

هناؾ مجمو ة مف العموـ ت مل العموـ االجتما يػة، وهػي تخػتص  ا ن ػاف حيػث أنهػا ال ت حثػا 
مف حيث هو فرد أو مادة أو ج ـ ولكنها ت حثا مف حيث هو نتس أو   ل لػا دوافعػا و ػموكا و القاتػا 

 ا أو  مير  مف ال  ر الذي يكوف معهـ مجتمعًا منظمًا ت ود  أنواع  مير   واا كاف ذلؾ  البيئة المحيطة 
مختمتة مف العالقات وتحكما مجمو ة مف العادات والت اليد واأل راؼ والمثل وال يـ والمصالت ينظـ  مل 
أ ا ها  القاتا م  غيػر   مػل جميػ  الم ػتويات االجتما يػة مػف األ ػرة إلػل المدر ػة إلػل مكػاف الع ػادة 

 (.19، 1987 بيمة إلل ال رية إلل المدينة إلل األمة والدولة إلل المجتم  العالمي )ريواف، إلل ال
وتػػرت ط هػػذ  الدرا ػػات م ا ػػرة بتنظػػيـ المجتمػػػ  ال  ػػري وتطػػور ، وا ن ػػاف  ا ت ػػار   يػػوًا فػػػي 
ا الجما ػػػات ال  ػػػرية، فهػػػو يمػػػر خػػػالؿ حياتػػػا  مواقػػػف يتتا ػػػل معهػػػا، ويتخػػػذ   ػػػ نها ال ػػػرارات، ومػػػف هنػػػ
فالدرا ات االجتما ية تهػتـ بدرا ػة كيػف يتخػذ المواطنػوف ال ػرارات فػي األمػور ال خصػية أو االجتما يػة 
التػػي تػػؤثر  مػػل حيػػاتهـ فػػي النػػواحي التاريخيػػة والجمرافيػػة واالقتصػػادية، كمػػا أنهػػا تهػػتـ بتربيػػة المػػواطف 

أثػر األحػداث واليػموت  الصالت في المجتم  التايل، وتتا الت الناس  مل كافػة الم ػتويات، وتويػت
الحيػػػػارية  مػػػػل  القػػػػات النػػػػاس فػػػػي أي زمػػػػاف وأي مكػػػػاف، و التػػػػالي يتح ػػػػق ل ن ػػػػاف الػػػػو ي  ػػػػ مور  
االجتما يػػة، وت ػػا د  مػػل ت ػػكيل هويتػػا الث افيػػة فػػي إطػػار مػػف المواامػػة مػػ  المعػػارؼ والمهػػارات وال ػػيـ 

فيػػل  بػػر المكػػاف والزمػػاف )حميػػدة، التػػي تمكنػػا مػػف الخمػػق واالبتكػػار وتكػػويف  ػػالـ مميػػز أمػػاًل فػػي غػػد أ
2000 ،8.) 
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و مل ذلؾ ف ف لمدرا ات االجتما ية مجاالت تختمف  اختالؼ مجاالت حياة ا ن اف، فا ن اف 
يتتا ل م  بيئتا ويبني مكانا االجتما ي مف خالؿ ث افتا وال رارات الذاتية ألفراد  وهو مجػاؿ الجمرافيػة، 

 ػػػطت األرض وحتػػػل اآلف كػػػاف لهػػػا م ػػػيرة مػػػف التطػػػور ومػػػرفت  كمػػػا أف ا ن ػػػانية منػػػذ أف وجػػػدت  مػػػل
 عصور وتتالػت  ميهػا أحػداث وظهػرت  بػر الػزمف  خصػيات  ػاهمت فػي صػنا ة التػاريخ مػ   ػعوبها 
وهػػو مجػػاؿ التػػاريخ، وا ن ػػاف يعمػػل وينػػت  ال ػػم  ويت ادلهػػا مػػف خػػالؿ  مميػػات البيػػ  وال ػػراا وهػػو مجػػاؿ 

مة ومعت داتا و اداتا التي ت كل ا طار العػاـ الػذي يػنظـ  القػات االقتصاد، وهو يعي في مجتم  لا قي
األفراد يػمف المجتمػ  الواحػد وغيػر  مػف المجتمعػات وهػذا مجػاؿ  مػـ االجتمػاع، كمػا أف النػاس يعي ػوف 
داريػػة ويختػػاروف نظػػـ الحكػػـ التػػي تنا ػػبهـ وييػػعوف قػػوانينهـ الخاصػػة لحمايػػة  يػػمف وحػػدات  يا ػػة وا 

حياتهـ وهو مجاؿ  مـ ال يا ية وال ػانوف، كمػا  أف ا ن ػاف ي ػعل دائمػًا ليػدرؾ  مجتمعهـ وتنظيـ  ؤوف 
العالقػػات التػػي تربطػػا مػػ  الطبيعػػة والمجتمػػ  والتػػاريخ ليرت ػػي بوجػػود   مػػل أ ػػاس إن ػػاني أفيػػل وهػػو 
مجػاؿ التم ػتة، كمػا ي ػػعل لتعػرفؼ  الظػواهر النت ػػية ال ػعورية والال ػعورية والك ػػف  ػف قوانينهػا العامػػة 

 (.27، 2014وهو مجاؿ  مـ النتس ) مهوب، 
ومػػف العػػرض ال ػػابق نجػػد أف لمدرا ػػات االجتما يػػة مجػػاالت مختمتػػة تختمػػف  ػػاختالؼ مجػػاالت 

و التػػالي ف ػػد أصػػ حت الدرا ػػات االجتما يػػة ذات متهػػـو أو ػػ  وطبيعػػة متميػػزة، وأهػػداؼ حيػػاة االن ػػاف، 
مها تؤدي دورًا أكثر فعالية في تربية األبناا  مػل أكثر حيوية في  صر يتميز  التع د والتطور، وهذا يجع

 كافة الم تويات، وفي مختمف المجاالت.
 The objectives of Social Studies أىداف مادة الدراسات االجتما ية: 2-3

 ترمي الدرا ات االجتما ية إلل تح يق األهداؼ اآلتية:
الخاصػػػػة  العالقػػػػات ا ن ػػػػانية واالجتما يػػػػة . تنميػػػػة م ػػػػدرة الطالػػػػب  مػػػػل تحديػػػػد وجمػػػػ  المعمومػػػػات 1

 واالقتصادية، و مل أف تكوف لمطالب الم درة  مل ت ويـ المعمومات في هذ  المجاالت.
 . تنمية م درة الطالب  مل تنظيـ المعمومات والحصوؿ  مل خالصات منط ية.2
 . أف تكوف لد  الطالب الم درة  مل العمل م  اآلخريف  تا مية.3
 رغ ة الطالب ل بوؿ واج اتا والتزاماتا.. تنمية 4
 تنمية حب اال تطالع الذكي. .5
 . أف يكوف لديا ح ف الت دير لمتراث الحياري ولمحيارات ا ن انية.6
 . الم درة  مل ا تخداـ ا مكانات الطبيعية بذكاا.7
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 منتجًا.. تزويد الطالب  المعرفة الح ي ية والواقعية  ف مجتمعا التي جعما فردًا 8
 . غرس الرغ ة ل  هاـ في تح يف العالـ الذي يعيش فيا.9

 (.18 ،1983 مي، و  . تنمية الي ط الذاتي )الجبر10
ف ػػد أقػػرف أهػػداؼ الدرا ػػات  ((1993أمػػا المػػؤتمر ال ػػومي لتطػػوير منػػاه  التعمػػيـ االبتػػدائي  ػػاـ 

 االجتما ية  اآلتي:
  تزاز بها.. أف تنمو لد  التمميذ قيمة الوالا لبمد  واال1
 . أف ي در التمميذ  ظمة الخالق وقدرتا التي تتمثل فيا وفيما حولا.2
 . أف ي تخدـ التمميذ  عض المعمومات التاريخية والجمرافية في موافق الحياة اليومية.3
 . أف يكت ب التمميذ  عض المتاهيـ المنا  ة في مجاؿ الدرا ات االجتما ية.4
 التوازف بيف الواج ات والح وؽ.. أف يدرؾ التمميذ أهمية 5
ومواجهػػة أيػػة أ ػػاليب لمنيػػل مػػف هػػذا  ،. أف ينمػػو و ػػي التمميػػذ   هميػػة المحافظػػة  مػػل ا ػػت الؿ الػػوطف6

 اال ت الؿ.
 . أف يتعرؼ التمميذ دور الترد في النهوض  المجتم .7
 . أف يتعرؼ التمميذ النظاـ ال يا ي في مصر ومؤ  اتا.8
 التكنولوجيا في تطوير حياة الترد والمجتم .. أف ي در التمميذ دور 9

 . أف يكت ب التمميذ  عض المهارات األ ا ية ل رااة الخريطة وا تخدامها في الحياة العممية.10
 . أف ي در التمميذ قيمة الوقت والتعامل م  الموارد والمحافظة  ميها.11
 المعرفة مف مصادرها المختمتة. أف يكت ب التمميذ ال درة  مل المالحظة ك  موب لمحصوؿ  مل .12
. أف ينمو الو ي  ند التمميذ   همية الدرا ػة البيئيػة وحمايتهػا وا ػتثمارها وتر ػيد ا ػتهالكها )حميػدة، 13

2000 ،19-20.) 
الهػػػػدؼ الػػػػرئيس لمػػػػادة ومػػػػف خػػػػالؿ العػػػػرض ال ػػػػابق ألهػػػػداؼ الدرا ػػػػات االجتما يػػػػة يتبػػػػيفف أف 

الترد الصالت وتهيئتا لمنهػوض  مجتمعػا، وذلػؾ مػف خػالؿ تزويػد  الدرا ات االجتما ية يتجمل في إ داد 
  الح ائق والمعارؼ والمهارات وال يـ واالتجاهات الالزمة لذلؾ.
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 االجتما ية: في تدريس مادة الدراسات  vاستراتيجة الشكل 3-3  
بهػػػػدؼ ترتيػػػػب وت م ػػػػل أفكػػػػار  وذلػػػػؾ بتحديػػػػد  لعناصػػػػر جػػػػانبي  V. ي ػػػػتخدـ المعمػػػػـ خريطػػػػة ال ػػػػكل 1

 الخريطة.
 . تتيد المعمـ في التخطيط لدرو ا وذلؾ بتحديد  لمن ات التي يرتبها ويبدأ بها در ا.2
في الموقف التعميمي  كونها أداة لتحديد م تو  التحصيل الدرا ي لمتالميػذ  V. ت تخدـ خريطة ال كل 3

 الدرا ية  مرض تن يحها وتطويرها.وكذلؾ ت ويـ الم ررات 
. تتيػػد التالميػػػذ فػػػي بنػػػاا المعرفػػػة وت م ػػػل المتػػػاهيـ وتمثيمهػػا ومواامتهػػػا مػػػ   عيػػػها ممػػػا يح ػػػق التهػػػـ 4

 واال تيعاب.
 . ت ا د التمميذ  مل إجراا الترا ط المتهومي بيف المتاهيـ  ما يح ق التهـ واال تيعاب.5
  مل توييت متاهيـ الدرس.. ت تخدـ كو يمة إيياح ت ا د المعمـ 6
. تعتبػػػػر أداة منهجيػػػػة فعالػػػػة  حيػػػػث توجػػػػا انت ػػػػا  مخططػػػػي ومصػػػػممي المنػػػػاه  إلػػػػل اختيػػػػار المتػػػػاهيـ 7

 األ ا ية والتنظيمات المتهومية التي تعد  مثا ة الركيزة األ ا ية في بناا المعرفة.
البرنػػػام  التربػػػوي فػػػي . يمكػػػف ا ػػػتخدامها فػػػي الم ػػػا الت ال خصػػػية مػػػ  التالميػػػذ ألخػػػذ عرائهػػػـ حػػػوؿ 8

 المدر ة.
. تعتبػػر ا ػػتراتيجية مهمػػة فػػي المجػػاؿ المعممػػي فػػي إجػػراا التجػػارب  مػػل  ػػكل خطػػوات فر يػػة م  ػػطة 9

 وهذا بدور  يتيد التالميذ في فهـ وا تيعاب العمل المعممي.
 لصحيت.. يمكف ا تخدامها في  مل الدرا ات ال حثية، وتتيد في توجيا احتياجات التالميذ لمتعمـ ا10
. ت ػػػػتخدـ لػػػػربط الجانػػػػب المتػػػػاهيمي لممعمومػػػػات  الجانػػػػب ا جرائػػػػي ألف النظريػػػػة والتطبيػػػػق  ػػػػيئاف 11

 (. 213، 1991مترا طاف ومتالزماف في  ممية التدريس )أبو جاللة، 
المعرفي أنا ال ي تصػر  مػل كونػا أداة تعميميػة،  vيتبيف مف العرض ال ابق ال تخدامات خريطة ال كل 

داما كػػػػ داة لتحديػػػػد م ػػػػتو  التحصػػػػيل الدرا ػػػػي لمتالميػػػػذ، وكو ػػػػيمة ل ييػػػػاح، كمػػػػا يمكػػػػف فػػػيمكف ا ػػػػتخ
 ا تخدامها في الم ا الت ال خصية، والتجارب المعممية، والدرا ات ال حثية .... إلخ.
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 : منهج البحث وإجراءاتهالفصــل الرابع

 

 منهج البحث أوالً:

 مستلزمات البحث ثانياً:

 أدوات البحث ثالثاً:

 جمتمع البحث وعينته رابعاً:

 التكافؤ بني أفراد عينة البحثخامساً: 

 التطبيق النهائيإجراءات  :سادساً

 األساليب اإلحصائية املستخذمة: بعاًسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 منهج البحث وإجراءاته                                                                الفصل الرابع  

61 

 تمهيد
هػػػدؼبحث اػػػلبحثاػػػعثفب ثػػػيب وردػػػعبدعية ػػػعبلاػػػد بلوة   ػػػعبلدػػػ بحث ظر ػػػعبحث  ع  ػػػعبدػػػفبل   ػػػعب
حثلاصػػػػاالبلحهلتعهػػػػػعذبثػػػػدابلا ػػػػػذ بحثصػػػػابحثرح ػػػػػاب ػػػػفبحثػػػػػلوةـبح  ع ػػػػفبدػػػػػفب ػػػػعد بحثدرح ػػػػػعذب

بحث اػلبيػددحمب ػفبحاتػرحيحذبال علثهػعبحثلصػالبحثاػعثف،بحهتل عي ع،بلثلاقا بحثهدؼب حث ع  بح لةـز
 ذبالضػػػ فبحثلصػػػالبحثاػػػعثفبلاداػػػدحمبث ػػػ ه،بحث اػػػلبحث ول ػػػد،بلحث طػػػلحذبحث ل وػػػعبدػػػفب  ػػػعيب دلحذب

الب ل ثةعب عث  لذجبحثلدر  فبحث قلرح،بلح ل عربحثلاصاالبحثدرح ف،بل ق عسبحهلتعهعذ،بل قّدـب حث
حثلط اػػػ بحث اػػػدح ف،بليرضػػػعمبثح ػػػعثا بحااصػػػع  عبالضػػػ فب تػػػرحيحذببلصػػػلعمبثوا ػػػعبحث اػػػل،ب  ػػػع

بحث  ل د عبدفب وعثتعبحث لع ،.
 أواًل: منهج البحث:

 ول ػػدبحث اػػلبحثاػػعثفبحث ػػ ه،بحثلتر  ػػفبث وردػػعبدعية ػػعبلاػػد بلوة   ػػعبلدػػ بحث ظر ػػعبحث  ع  ػػعب
 ػفبدػفب ػعد بحثدرح ػعذبدفبل   عبحثلاصاالبلحهلتعهعذبثدابلا ذ بحثصابحثرح اب فبحثلوةـبح  ع

للـبحث ػ طر بد ػهبيةػيبحث لااػرحذبل لاقػ بحثذيب" أ هبحث  ه،ببحهتل عي ع،بل وّرؼبحث  ه،بحثلتر  ف
ذثػػؾب ع ل ػػعرب ت ليػػعب ػػفبح دػػرحدباػػلـبلق ػػ  هعب  ػػ البي ػػلح فب ثػػيب ت ػػليلافب لب  ثػػربل ػػ يب

حث ت ليػػعبح  ػػرابحثلتر   ػػعبلل ػػ يبحث ت ليػػعبحث ت ليػػعب لبحث ت ليػػعذبح لثػػيب عث ت ليػػعذب
ب(.6،ب1434)هل  ال،بب" عث ت ليعبحثضع طع
حث ػ ه،باػددذب ت ليلػعف،ب اػدحه عبل ثػالبحث ت ليػعبحثلتر   ػع،بلح  ػرابل ثػالبللدقػعمبثهػذحب

حث اػػلب)ح ل ػػعربحثلاصػػاال،ب ق ػػعسبحهلتعهػػعذ(ب  ة ػػعمبيةػػيبحث ت ليػػعبحثضػػع طع،بلط قػػذب دلحذب
ثلاقػػػ ب ػػػفبل ػػػعدتبحث ت ػػػليلافبدػػػفبحثلاصػػػاال،ب دػػػرحدبحث ت ػػػليلافبحثلتر   ػػػعبلحثضػػػع طعب هػػػدؼبح
ثػػـبدر ػػذبحث ت ليػػعبحثلتر   ػػعب ع ػػل دحـبحث  ػػلذجبل علتعهػػعلهـب اػػلب ػػعد بحثدرح ػػعذبحهتل عي ػػع،ب

حث  ػػع ف،بيةػػيباػػافبدر ػػذبحث ت ليػػعبحثضػػع طعب ع ػػل دحـبحه ػػلرحلات عبحث ل وػػع،بثػػـبط قػػذب دلحذب
بحث الب ود عمبيةيبحث ت ليلاف.

بحث البحل عذبحاترحيحذبحآلل ع: بحث:ثانيًا: مستمزمات ال  ح لةـز
بلادادبحث اللابحثوة ف.ب.1
ب.بلاةاالبحث اللابحثوة ف.2
ب.بصلغبح هدحؼبحثلوة   عبحثلوة  ع.3
ب
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بلد  عباةفبللصاالبثهذهبحاترحيحذ:
 . تحديد المحتوى العممي:1

حث ورلدػػػػعب قصػػػػدب لاداػػػػدبحث الػػػػلابحثوة ػػػػفب"لصػػػػ اابلل ل ػػػػ بي عصػػػػرب ػػػػعد بحثلػػػػدر س،ب
،ب ػػاحمبد)ب" ػػعثلهرسبحثػػذيب  ػػ البحث لضػػليعذبحثدرح ػػ عبثة ػػ ه،بحث قػػرربدػػفبدصػػالبدرح ػػفبلحاػػد

ب(.93،ب2013
ل لػػأثابحث لػػع بحث قػػررب ػػفب  ػػسبلاػػدحذ،بللػػـبح ل ػػعربحثلاػػد بحثثعثثػػعب ػػفبحث لػػع بثة اػػلبحثاػػعثفب

ع،ب رل طػعب  ػ البلثاػ ب ا ػع بحثطة ػلذثؾبث عبداهعب فب وػعرؼبلاقػع  ببلحث تثلعب فب   عبدرلس
ا ػػافببلحثتػػدلؿبحآللػػفبلده هػػعب  ػػ البتاػػدب  ػػعيدهبيةػػيبللظاػػاب ػػعبلوة ػػهبدػػفبحث ا ػػعبحث ا طػػعب ػػه

ب:حث لضليعذبحثلفبللض  هعبحثلاد بحثثعثثع
ب(ب لضليعذبحثلاد بحثثعثثع1تدلؿب)

 عنوان الدرس الدرس
بحث  عفبدفبحثت هلر عبحثورب عبحث لر ع األول
بحثا ع بدفبحث عد ع الثاني
بحثا ع بدفبحثر ا الثالث
بحثا ع بدفبحث دا ع الرابع
ب فبحث دفبحث لر ع الخامس

 . تحميل المحتوى العممي:2
 قصدب لاةاالبحث اللا:ب" ادب  عثا بحث البحثوة فبحثلفبلهدؼب ثيبحثلصػابحث لضػليفب

،بلث ػػػفبالػػػ لبلاةاػػػالب(15،ب1983ا ػػػاف،بلحث ػػػ ظـبلحث  ػػػفبثة ضػػػ لفبحثظػػػعهربثة ػػػعد بحث اةةػػػع"ب)
هب(ب  ػهب1983ل  ػدبا ػافب)حث اللاب  صعؿبحث عالب ثػيب وط ػعذبل لػع ،بلل ػـب عثو ة ػعبلحثد ػع،ب

ب دب فب فبلللحدربدفبحثلاةاالبحث رلطبحآلل ع:
بحثا ػػعدبحث ع ػػالب  ػػل دحمب ثػػيبحثد ػػعبدػػفب طلحلػػه،ب واػػدحمبيػػفبب. الموضػػوعي :1 يةػػيبحث عاػػلب فباةلػػـز

ع،ب ػػػلحيبد  ػػػعبالوةػػ ب  لضػػػليعذبحث صػػػلصبحث اةةػػػع،ب لبد  ػػػعبالوةػػػ بحثلااػػزبلحثلػػػأثارحذبحث  صػػػ 
ب طر قعبحثلاةاال.

بثة لضػلي عب ذب قػلـبحث عاػلب لاةاػالبحث ػلحدبحث ػرحدبلاةاةهػعبح ػل عدحمب ثػيبلهلب رطببالتنظيم:. 2 هـز
صػا اعبل لضػلي ع،ب  سبل وعاارب ضوهعب   قعمبيةيب صلصبحثوا عب ةهعبثاللصالب ثػيب لػع ،ب
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لأ ػػذبصػػلعبحثلو ػػ ـبيةػػيبدرح ػػعذب ل عثةػػعبثهػػعبدػػفبحث صػػع صبلح هػػدحؼ،بلهػػذحبالطةػػ ب   ػػفب فب
يػػدـب الػػعؿب  ػػعبد ػػر ،ب لب ػػعد ب ػػفبحث ػػلحدبحثلػػفبلردذبدػػفبحث لضػػلعبحث اةػػال،بح طا ػػعمب ػػفبحث و ػػعرب

بحث لضلعب   قعمبلحثذيباتريبحثلاةاالبيةيب  ع ه.
لضػػوذبثق ع ػػه،ب  ػػهبللل ػػابيةاهػػعب يب فبل ػػلفب دح بحثلاةاػػالب ػػعدر بيةػػيب  ػػعسب ػػعبب. الصػػدؽ:3

يػػػػفبحثظػػػػلحهرب لبصػػػػاعبحث لػػػػع ،بل ػػػػا لهع،ب يب فبلػػػػتديب دح بحث اػػػػلبحث  ػػػػل د عب ثػػػػيبحث  ػػػػاب
بحث  عذب لبحثل ربحثق   عبحثلفبلـبحث الب فب تةهع.

:بل و ػػفبحثلصػػلؿب ثػػيبحث لػػع ،ب ل ػػهع،ب لب ثػػيب لػػع ،بذحذبدرتػػعبحرل عط ػػعبيعث ػػعب ذحبلػػـب. الثبػػات4
 (.22صب ر ب  را،ب لب ودبدلر ب فبحثز فب)ب ل هعلاةاالبحث عد ب لضلعبحث الب

بلبهدؼبلاةاالبحث اللابحثوة فبث لضليعذبحثلاد بحثثعثثعبحث درل عبحل وذبحث طلحذبحآلل ع: 
 ل:أواًل: تحديد أهداؼ التحمي

اهػػػػدؼبلاةاػػػػالبحث الػػػػلاب ثػػػػيبلاداػػػػدبحث قػػػػعطبحثلوة   ػػػػعبحث لضػػػػ  عبدػػػػفب ػػػػالب لضػػػػلعب ػػػػفب
ب لضليعذبحثلاد بحث درل عب هدؼ:

 ح هدحؼبحثلوة   عبحثلوة  ع.صلغب 
 عبلدػػ ب  ػػلذجبحثلػػدر سبحث  ػػع فب لضػػلعب ػػفب لضػػليعذبحثلاػػد بحث درل ػػب يػػدحدبللصػػ  ـب ػػال

 حث قلرح.
 .عيبحه ل عربحثلاصاةف   

 فئات التحميل: ثانيًا: تحديد
بلـبح ل عربد عذبحثلاةاالبل وعمبث عبال لفب  هبحث اللابحثدرح فبللـبلور لهعبب عآللف:

 ػػػػفبح  ػػػػ عيب لبحث ػػػػلحدب لبثةصػػػػلعذبحث  ػػػػلر عب ػػػػافب ت ليػػػػعببهػػػػفبصػػػػلر بذه  ػػػػعب:. المفػػػػاهيم1
بحثظلحهر.

بي عر بيفب ت ليعب ادحلب لبظلحهربث لذبصالهع،بل ع ةعبثإلث عذبحثوة ف.ب. الحقائق:2
لضلبحثوا عب افب لهل افب لب  ثر،بلحيل دذبحثلور لعذبي عر بلربطبللب. التعميمات )المبادئ(:3

بحث ع قعب لور لعذب ترح  ع.
ب
ب
ب



 منهج البحث وإجراءاته                                                                الفصل الرابع  

64 

 ثالثًا: تحديد وحدة التحميل: 
 عيل عرهػػعب صػػاربلاػػدحذبحثلاةاػػال،بلحثت ةػػعبلػػـبحيل ػػعدبحث ة ػػعبثةلاةاػػالبدػػفبحث اػػلبحثاػػعثفب

ب لاد بثةلاةاال.
 رابعًا: ضوابط عممي  التحميل:

ب ث عيبي ة عبحثلاةاال:دفبُرلياذبحثضلح طبحآلل عب
 تريبحثلاةاالبدفب طعربحثلور ابحاترح فبثل عذبحثلاةاال.ب ُ 
 ح لصربحثلاةاالبيةيب اللابحثلقرحذبحث ع ةعبحث و ل عب و عل فبر   ع.ب 
 حثهدؼبحثوػعـبلح هػدحؼبحثلوة   ػعبحثػلحرد بدػفب دح ػعب ػالب لضػلع،بل  ػ ةعبحثلقػل ـبحثػلحرد بح ل ودبب

 دفب هع عب الب لضلع.
 خامسًا: صدؽ التحميل: 

ي ة ػعبلاةاػالبحث الػلابث لضػليعذبحثلاػد بحث درل ػع،بُيرضػذبيةػيب ت ليػعب ودب  تعزب
،ب(10 ةاػ بر ػـب)بدريع ػبحثلرب عل ة عب فبحث عد بحث ا  افب فب  علذ ب ة عبحثلرب عب تع وعبد   ب

بل درسب عد بحثدرح عذبحهتل عي عبدفب اعدظعبدريع،ب هدؼب وردع:
 .دابصاعبي ة عبحثلاةاال  
 .دابحللعؽبحثلاةاالب ابحثل عذبحث  ل د ع  
 .دابلاط عبحثلاةاالبث اللابحثلادحذبحثدرح  ع  
 .ح لرححب عبارل هب  ع  عم 

بل لصيبحث عد بحث ا  لفب عآللف:
بحثلحاػػعبثل ػػعبحث لػػعه ـب وػػدب فب اػػذؼبب- بحث ػػ البحث  ػػع فب ػػفبضػػ فبحث لػػعه ـ،بلضػػـب لهػػـل  لهػػـل

ب اذؼب فبد عبحثاقع  .
ثوػػػدـبلتػػػلدب ظر ػػػعذبدػػػفبحثلاػػػد بحث درل ػػػعبدػػػفب ػػػعد بحثدرح ػػػعذبباػػػذؼبد ػػػعبحثلاةاػػػالب)حث ظر ػػػع(ب-

بحهتل عي ع.
ب
ب
ب
ب
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 لمتأكد من ثبات التحميل تم إجراء اآلتي: سادسًا: ثبات التحميل:
 لاةاالب اللابحثلاد بحث درل عبلد بي عصربحثلاةاالبحث ع قع.ث عاثعب ع ذبح  
 ب) ػػػػفبطة ػػػػعبحث عت ػػػػلارب  ػػػػـب  ػػػػعه،بلطرح ػػػػ بلػػػػدر س(بحتل وػػػػذبحث عاثػػػػعب ػػػػاب اةةػػػػافب  ػػػػر ف

للضػػػاذبثه ػػػعبطر قػػػعبحثلاةاػػػال،بثػػػـب ػػػعـبحث اةػػػافب ػػػالبيةػػػيباػػػد ب ػػػ ترحيبي ة ػػػعبحثلاةاػػػالبثةوا ػػػعب
 حث  لعر ب ل هعب فبحثدرلسبلد بي عصربحثلاةاالبحث ع قع.

 ي ة ػعبحثلاةاػالب ػر ب  ػراب وػدب ػرلربثاثػعب  ػع  اب ػفبحثلاةاػالبح لؿ،بثػـب ع ػذب ترذبحث عاثػعب
افبلاةاةهعبدفبحث رلافب فبتهع،بلبافبلاةاةهػعبح لؿب ا ع ب وع البحثث عذبلد ب وعدثعبهلث لفب 
 ل الب فبحث اةةافبحآل ر فب فبتهعب  را:

 .يددبلادحذبحثلاةاالبحثلفبالل بيةاهعبحث اةافب=بC1.2بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
بحثلاةاالبح لؿ.يددبلادحذب=ببC1بببببببببببببب       وع البث عذبحثلاةاالب=ب

ب.حثثع فبيددبلادحذبحثلاةاالب=بC2بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
بةاف(ب لع ،با ع بث عذبلاةاالبحث اللابحثذيب ع ذب هبحث عاثعبلحث ا2حثتدلؿب)بل لضل

التحميل األول 
 )لمباحث (

الثاني التحميل 
 )المحمل األول(

التحميل الثالث 
 )المحمل الثاني(

 وحدات التحميل
المتفق عميها في 

 2و 1التحميمين 
 3و

وحدات التحميل 
المتفق عميها 
في التحميمين 

 3و 2

معامل 
ثبات 
 األول

معامل 
ثبات 
 الثاني

معامل 
ثبات 
 العدد المحتوى  العدد المحتوى  العدد المحتوى  الثالث

ب0.95ب0.94 0.90ب58 52ب58 الحقائق 63 الحقائقب52 الحقائق
ب0.97ب0.95ب0.93ب22ب20ب22 المفاهيمب23 المفاهيمب20 المفاهيم
ب0.88ب0.95ب0.84ب12ب11ب12 التعميمات 15 التعميماتب11 التعميمات
ب0.95ب0.94ب0.90ب92ب83ب92 المجموعب101 المجموعب83 المجموع

 ػػع  اب ػػفبح لهػػعيبحثلاةاػػالبح لؿب)ثة عاثػػع(بلذثػػؾبثاثػػعب دبلاةاػػالبحث الػػلاب وػػدب ػػرلرب  ػػعب ياػػب-
فبحث ػع قع،بل لضػلبلثةلأ دب فبث عذب لع ،بحثلاةاال،بلا  بث عذبحثلاةاػالب ع ػل دحـب وعدثػعبهلث ػ

ب(ب لع ،بث عذبلاةاالبحث اللاب طر قعب يعد بحثلاةاال.3حثتدلؿب)
ب(ب لع ،با ع بث عذبلاةاالبحث اللاب طر قعب يعد بحثلاةاال3تدلؿب)

عدد الوحدات المتفق عميها في  التحميل الثاني )لمباحث ( التحميل األول )لمباحث (
 التحميمين

 معامل الثبات
 العدد المحتوى  العدد المحتوى 
ب0.92 52 60 الحقائق 52 الحقائق
ب0.95ب20ب22 المفاهيمب20 المفاهيم
ب0.91ب11ب13 التعميماتب11 التعميمات
ب0.93ب83ب95 المجموعب83 المجموع

     2×(C 1.2) 

 ــــــــــــــــــــــــــ  

C1 + C 2        
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(ب0.97ب–ب0.84الضلب فبحثتدلثافبحث ع قافب فب  ـب وع البث عذبحثلاةاالبلرحلاذب افب)
بلهفب وع اذبث عذب  ع  عبهيل عدبحثلاةاالبدفبحث ال.

 سابعًا: صوغ األهداؼ التعميمي  التعممي :
 ع  عبدفبحثو ة عبحثلوة   عبحثلوة  ع،بلحث لتهبي ة عبصلغبح هدحؼب فبحث طلحذبح لودب

ح  ع ػػػػفبثة ػػػػدرسبلحثطعثػػػػ بيةػػػػيباػػػػدب ػػػػلحي،بلصػػػػ اذبح هػػػػدحؼبحثلوة   ػػػػعبحثلوة  ػػػػعبحث عصػػػػعب
  لضليعذبلاد ب)حثا ػع بدػفبحثت هلر ػعبحثورب ػعبحث ػلر ع(بدػفبحث تػعؿبحث وردػفبلحثا ػفبحثار ػفب

بلحثلتدح فبدفبضليبحآللف:
حث وػػػعاارب:بلهػػػفب اػػػدد بدػػػفبلث قػػػعبمعػػػايير ومخرجػػػات الػػػتعمم لمػػػادة الدراسػػػات االجتماعيػػػ  1.7

ب هلر عبحثورب عبحث لر عب  عباةف:تحثلط  عبث  عه،بحثلوة ـبحثوعـبدفبحث
 أواًل: في مجال الجغرافيا:

 .بالل اب فبحث لوةـب ف:. يفهم المتعمم موقع سوري  وأهميته1
ب اددبحث ل ابحثتارحدفبثةت هلر عبحثورب عبحث لر عبل  عالهع.ب-
ب لر عبل  عطلهـبحث  ري. اةالب ه  عبحث ل ابل ثرهبيةيب  عفبب-
.بالل ػاب ػفبحثطعثػ بمػن خػ ل الوسػائل التعميميػ  الجغرافيػ  الظػواهر السػناني يفهم المػتعمم .ب2

ب ف:
بالورؼبيددبحث  عفبدفب لر عبل  ل ل،بيلح الب  لهـ.ب-
ب اةالبللزعبل ثعدعبحث  عفبدفب لر ع.ب-
ب-ل ظ  هػػػػػعب- اػػػػػددب لح ػػػػػابحث رح ػػػػػزبحثو رح  ػػػػػعب)حثر ػػػػػابلحث دا ػػػػػع(بل  ػػػػػافب صع صػػػػػهعب)  ػػػػػألهعب-

بلظع لهع(.
ب قلرحب وضبحثاةلؿبثةادب فبحثهتر بحثر ل ع.ب-
برل (.رح زبحثو رح  عب هعرحمب) ل عذبحثذالورؼبحثار عبحثال  عبثة  عفب ل رحمب   ع بحزداعـبحث ب-
بثدلثعبثتذ بح لث عرحذبحث الربافبحث لر اف. قّ ـبحاترحيحذبحثلفبلقلـب هعبحب-
ب.بالل اب فبحث لوةـب ف:. يفهم المتعمم أثر الموارد الطبيعي  عمى النشاط البشري 3
بحث وعدفب....(.ب-حث لطبلحثاعزب-حثلربعب-الوّرؼبحث لحردبحثط  و عب)حث  عهب-
ب  ل ل،ب   عطبحث  عطبحث  ريبدفب لر عبليا لهعب عث لحردبحثط  و ع.ب-
ب
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 :ثانيًا: في مجال القيم
الل ػاب ػفبحث ػلوةـبب. ينتسب المتعمم القيم االجتماعي  المرتبط  بحياتػه ومجتمعػه. )االنتمػاء(.1

ب ف:
بثيبحثت هلر عبحثورب عبحث لر ع. ولزب ع ل ع هب ب-
بقعثادبحااتع  عبدفبحث تل ابحث لري.ل ولزب عثوعدحذبلحثب-
ب  عيب لر ع. لل رب عث  ص عذبحثلفب عفبثهعبدلربدفبب-
بوعثـبح ثر عبلحثاضعر عبدفب لر ع.  لل رب عثب-
(.بالل ػاب. ينتسب المتعمم القيم االجتماعي  المرتبط  بحياته ومجتمعه. )المحافظ  عمى البيئ 2

ب فبحث لوةـب ف:
ب طّ  بحثقلح افبحث لوةقعب عثالعظبيةيبحث ا ع.ب-
،بلرب ػػػعبدػػػفبحثت هلر ػػػعبحثورب ػػػعبحث ػػػلر علزحر بحثةػػػيبت ػػػعؿبحث ا ػػػعبحث اة ػػػعبدػػػفب ػػػلر عب) اػػػعدعبيب-

ب.(357-349،ب2007
 النقاط التعميمي  األساسي  المتضمن  في نل موضوع من موضوعات الوحدة المدروس :  7.2

(ب38ل ػػدب ةػػدبيػػددبح هػػدحؼب)بضػػليبي ة ػػعبلاةاػػالبحث الػػلابحث ػػع قع،ل ػػدبح ػػل رتذبدػػفب
لدر  ػهعب ع ػل دحـبحث  ػلذجبلضػليعذبحثلاػد بحثدرح ػ عبحثلػفبلػـبهددعمبلوة   عمبلوة  عم،ب لزيعبيةيب 

ب.حث  ع فبحث قلرح
بيددبح هدحؼبحثلوة   عبحثلوة  عبث الب لضلعبلد ب  لل علهعبحث ورد عب(4تدلؿب)

 الموضوع
 األهداؼ التدريسي 

 المجموع الكمي
 تقويم ترنيب تحميل تطبيق الفهم المعرف 

ب9ب1 3ب1ب1 2 1 السنان في سوري 

ب8ب1ب1ب4ب0ب1ب1 البادي الحياة في 

ب8ب2ب2ب2ب0ب0ب2 الحياة في الريف

ب6ب0 0ب2ب1ب1ب2 الحياة في المدين 

ب7ب0ب0ب2ب2ب1ب2 من أهم المدن السوري 

ب38ب4ب6ب11ب4ب5 8 المجموع

 : الفئ  المستهدف  في النموذج التدريسي:ثامناً 
ترحيحلهبحث ع قع،بيا ػعمب ػفبلا ػذ بحثصػابح لهدؼبحث  لذجبحث  ع فبحث قلرحبلدقعمبث رحاةهب لح 

بحثرح اب فب در عبحثقصلربحثثع  ع،بدفب اعدظعبدريعبدفبحثت هلر عبحثورب عبحث لر ع.
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ب:: الخط  الزمني  لمتدريس وفقًا لمنموذجتاسعاً 
بلػدر سبحث لضػليعذبحث اػػدد ب ػفبلاػد ب)حثا ػع بدػػفبحثت هلر ػعبحثورب ػعبحث ػػلر ع(،ب ح ػلةـز

بيػػػددبحثاصػػػصبحثاز ػػػع(بالضػػػلب5در ػػػ ع،بلحثتػػػدلؿب)باصػػػص(ب9حث قلػػػرحب)ب ع ػػػل دحـبحث  ػػػلذج
ب.ثو ة عبحثلدر س

بثاز عبثلدر سب لضليعذبلاد بحثا ع بدفبحثت هلر عبحثورب عبحث لر عح(بيددبحثاصصب5تدلؿب)
 عدد الحصص عنوان الموضوع

ب2 السنان في الجمهوري  العربي  السوري 
ب2 الحياة في البادي 

 2 الريفالحياة في 
ب2 الحياة في المدين 
ب1 من المدن السوري 

ب9 المجموع

لضػػ  ذبي ة ػػعب : تحديػػد التقنيػػات والمػػواد التعميميػػ  المسػػتخدم  فػػي النمػػوذج التدريسػي:عاشػراً 
 ثلدر سب ع ل دحـبحث  لذجبحث قلرحبحثلق  عذبلحث لحدبحثلوة   عبحآلل ع:

ب..ب ر طعبحثت هلر عبحثورب عبحث لر ع1
ب  ع فبثوددب  عفب لر ع.ب.بل ثاال2
ب.بصلربللض ا ع.3
ب.ب لرحؽبي البحث لوةـ.4
ب.ب لع بحثطعث ب) عد بحثدرح عذبحهتل عي ع(.5
بحث  لر بلحثط ع اربحث ةل ع.ب.6

 أدوات البحث:ثالثًا: 
بثلاقا ب هدحؼبحث البُص  ذبثالب دلحذبر   عبل ثةذبدفبحآللف:

ب.حث وردفبvح لرحلات عبحث  الب.ب  لذجبحثلدر سبحث قلرحبحثقع ـبيةيب1
ب.بحه ل عربحثلاصاةف.2
ب.ب ق عسبحهلتعهعذ.3
ب
ب
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بلد  عباةفبللصاالبثو ة عبلص  ـبهذهبح دلحذ:
 .المعرفي vاستراتيجي  الشنل . نموذج التدريس المقترح القائم عمى 1

تصػػميم المواقػػف التدريسػػي  لموضػػوعات وحػػدة الحيػػاة فػػي الجمهوريػػ  العربيػػ  المرحمػػ  األولػػى: 
ب:المعرفي vالسوري  وفقًا لنموذج الشنل 

  ذبحث لح ابحثلدر  ػ عبحث عصػعب  ػالب لضػلعب ػفب لضػليعذبحثلاػد بحث درل ػعبدػفبُصب
حثلوة   ػػػعبضػػػليب هػػػدحؼبحث  ػػػلذجبحث قلػػػرحبل رحاةػػػه،بل لػػػع ،بلاةاػػػالبحث الػػػلابحثوة ػػػف،بلح هػػػدحؼب

بحثلوة  عبثةلاد بحث درل ع،بل  البحث ل ابحثلدر  فبحث  ل عذبحآلل ع:
ب.بي لحفبحثدرس.1
بحثهدؼبحثوعـبثة لضلع..ب2
بح هدحؼبحثلوة   عبحثلوة  ع..ب3
ب.بحثلق  عذبلحث لحدبحثلوة   عبحثاز عبثل لاذبي ة عبحثلدر س.4
 طلحذب اربحثدرس:ب فب اؿبل لاذب ت ليعبحاترحيحذبلح   طعبحث لض  عبدفب الب رحاػالب.ب5

حث وردفبلهفب)حث تحؿبحثر  س،بح ادحلبلح   عي،بحث لػعه ـ،بحاديػعيبحث وردػف،بحاديػعيببvحث  الب
بحثق  ف،بحثلال اذ،بحثل ت اذ،بي ة عبحثربط(.

 لرحؽبي البحث لوةـ:ب ت ليعب فبح   طعبحثلوة   عب ص  عب   الباللحد ب اب طلحذبحث  الب.ب6
vبحث وردف.ب

 الضبط العممي لمنموذج التدريسي )التحنيم(:المرحم  الثاني : 
حث وردػػػػفبيةػػػػيببvيػػػػرضبحث  ػػػػلذجبحثلدر  ػػػػفبحث  ػػػػع فبحث صػػػػ ـبلدػػػػ بح ػػػػلرحلاتفبحث ػػػػ الب

بثل لؼبيةيب رح هـبد  عبالوة ب عث قعطبحآلل ع:(ب10 ت ليعب فبحث عد بحث ا  اف،ب ةا ب)
بهبحثلدر   عب اب هدحؼبل اللابحث لضليعذبحثدرح  ع. ل.بللحد بحث  لذج،بل لح1
ب اي عب اللابحث لح ابحثلدر   ع،بل  ةهعبث رحاالبحث  لذجبحث قلرح.ب.2
بلدر   عبل  ةهعبث  للابلا ذ بحثصابحثرح ا. اي عب اللابحث لح ابحثب.3
ب عبحثوة  عبثح  طعبحثلوة   ع..بحثد4

 فبحث  ػػػلذجبال لػػػاب عثد ػػػعبحثوة  ػػػع،بل اقػػػ ب هػػػدحؼبحثلاػػػد ب  ػػػعربحث ػػػعد بحث ا  ػػػلفب ثػػػيب
حثلوة   عبحث درل ع،بل ا  لهبثة لح ابحثلدر  ػ عبلح   ػطعبحث لضػ  عبداهػعبث رحاػالبحث  ػلذج،ب  ػعب

ب دـبحث ا  لفب ت ليعب فبحث قلراعذب عفب فب ه هع:
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ب.بلاضاربحثدرلسبلد بحث  البح دقفبحث ول دبدفبلزحر بحثلرب ع.ب1
ب يعد بص عاعب وضبح هدحؼبحثلوة   عبحثلوة  ع.ب.2
ب.بح ل دحؿب صطةلبحث لطة ب عاديعيب لحيب  عفب وردفب لب   ف.3
ب.ب يعد بص عاعبحث تحؿبحثر  سبث وضبحث لضليعذ.4
 ث ػعيبحثل لاػذب  ػعببدػفب ػفبحثصػلربحثللضػ اعع ػل دحـبحث ز ػدب يعد بحث ظربدفب وضبح   طعب .ب5

بال ع  ب ابحث لضلعبحث دّرس.
ب.بلوداالب وضب   ةعبحثلقل ـبحث هع فبث وضبحث لضليعذ.6

هزحمبحث وردػفبتػعبvل ودب ترحيبحثلود اذبحث قلراع،ب ص لبحث  لذجبحثلدر  فبحث ص ـبلدػ بحث ػ الب
بثةلتربعبحه لطاي ع.

: يهػػدؼ التجريػػب االسػػتط عي إلػػى االسػػتط عي  لمنمػػوذج التدريسػػيالتجربػػ  المرحمػػ  الثالثػػ : 
ب:تعّرؼ

 حثلوةفبثة دحرس.حث  لذجبحثلدر  فبل وعمبثةلح ابب داب   ع  عبلط ا  -
  داب اي عبحث  لذجبحثلدر  فبث  للابلا ذ بحثصابحثرح ابح  ع ف. -
 حثصول عذبحثلفب دبلولرضبحثلط ا بحث هع ف. -
 ثل لاذب البدرسب فبدرلسبحث  لذج.حث د بحثز   عبحثاز عب -

بلثلاقا بح هدحؼبحث ع قعب ع ذبحث عاثعب عث طلحذبحآلل ع:
)حثا ع بدفببحثرح ا.بح ل عربحث لضلعبح لؿب)حث  عفبدفبحثت هلر عبحثورب عبحث لر ع(،بلحث لضلعب1

ب.(حث دا ع
حث اػػػل(،ب.بح ل ػػػعربيا ػػػعبح ػػػلطاي عب ػػػفبلا ػػػذ بحثصػػػابحثرح ػػػابح  ع ػػػفب) ػػػعرجباػػػدلدبيا ػػػعب2

(،ب ةػدبيػددبلا ػذ بحث ػو عبح  ل ػعل ثةذبدفبلا ذ بحث و عبح لثيب فبحثصابحثرح ابدفب در ػعب)
بحث وردف.بv(بلة اذحمبللة اذ م،بدر لحبلد بح لرحلات عبحث  الب24ح لثيب)

.بحهللػػػعؽب ػػػاب دحر بحث در ػػػعبلح يا هػػػـب  ػػػاربحثلتربػػػعبحه ػػػلطاي عبثلقػػػد ـبحثل ػػػه اذبحثاز ػػػعب3
بثةلتربع.

ب.ب ديبلط ا بحثدرلسبحث  لعر ب4 (ب16/9/2015ح ربوعيبحثلح ابدفب)ثةلتربعبحه لطاي عبدفباـل
 ػػػابحثلقاػػػدب لػػػدل فبحث ااظػػػعذباػػػلؿب ػػػاربب(،2016/ 2015 ػػػفبحثلصػػػالبح لؿبثةوػػػعـبحثدرح ػػػفب)
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حثػػدرلسبلح ػػلتع عبحثلا ػػذ بلح لل ػػعرحلهـ،بلل ػػتاالبحثػػز فبحث  ػػلارؽبدػػفب ػػالبدرس،بل ػػدبح ػػل رب
ب.ب((24/9/2015بحث   سبلط ا بحثلتربعبحه لطاي عباليبالـ

بل دبللصةذبحث عاثعبدفب هع عبحثلتربعبحه لطاي عب ثيبحآللف:
 للابلا ػذ بحثصػابحثرح ػابح  ع ػف،بلذثػؾب  ضػعدعب لوداالب وضبح   طعبلح   ةعبثل ع  بب-

صػػلرب ثػػيب لرحؽبحثو ػػالبثل ػػعيدبحثلا ػػذ بيةػػيبحاتع ػػع،ب  ػػعب عث  ػػ عبثح ػػ ةعبدقػػدبُاػػذؼب ػػداالب ػػفب
حثصػػول عبحثلػفبلحتههػػعبحثلا ػػذ بدػفبحثلوع ػػالب ػػابلذثػؾب  ػػ  بحث ػدح البح ربوػػعبثلصػ لبثاثػػعب ػػدح الب

 لببث دح البح ربوع،بل ع ذبحث عاثعب  ضعمب عثلقةاػالب ػفبحث ػدح البحثلػفبلت ػاب ػافب تػع لافبصػا الافح
ب داالب الب عب   .

ل وػػدبحه لهػػعيببثل لاػػذبي ة ػػعبحثلػػدر س.عفبلوػػداالبحث ر ػػع ،بح  ػػ ليف،ب ذباػػددذباصػػلعفب للعثالػػب-
بتعهزحمبثةلط ا . فبحاترحيحذب ص لب

 . االختبار التحصيمي:2
ثلا ػػذ بحثصػػابثق ػػعسبلاصػػاالبحثلا ػػذ بثةلاػػد بحث دّر ػػعبدػػفب ػػعد بحثدرح ػػعذبحهتل عي ػػعب

بحثرح ابلـب يدحدبح ل عربلاصاةفب.
:باهػػدؼبحه ل ػػعرب ثػػيب  ػػعسبلاصػػاالبلا ػػذ بحثصػػابتحديػػد الهػػدؼ مػػن االختبػػار التحصػػيمي .1

حثرح ػػػابح  ع ػػػفبلهػػػفبحثرح ػػابح  ع ػػػفبثةلاػػػد بحث اػػػدد ب ػػػفب لػػػع بحثدرح ػػعذبحهتل عي ػػػعبثةصػػػاب
ب)حثا ع بدفبحثت هلر عبحثورب عبحث لر ع(.

 ودبلص  ـبتدلؿبحث لحصلعذبحث طعبح لثيبلح  ع  عبدػفب:بواصفات االختبار. إعداد جدول م2
  عيبحه ل عرحذبحثلاصػاة ع،ب هػدؼبحثلأ ػدب ػفب فبحه ل ػعرب قػ سبح هػدحؼبحثلوة   ػعبحث اػدد ب ػفب

حث لضػػػ فبدػػػفبحثلاػػػد بحث اػػػدد ب)حثا ػػػع بدػػػفبحثت هلر ػػػعبحثورب ػػػعبتهػػػع،بل قػػػ سبحث الػػػلابحث وردػػػفب
بحث لر ع(،بل لـب يدحدبحثتدلؿب عل ععبحآللف:

يةػػيبيػػددبحثاصػػصبحثةز ػػعب  عبث ػػالب لضػػلعب ػػفب لضػػليعذبحثلاػػد ب  ػػعيب .بلاداػػدبح ه  ػػعبحث  ػػ
بلد ب عبالضاهبحثتدلؿبحآللف:ث الب لضلعب

ب
ب
ب
ب
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ب لضليعذبحثلاد (بح ه  عبحث    عبث الب لضلعب فب6تدلؿب)
 النسب  المئوي  عدد الحصص الموضوع

ب%22.22 2 السنان في الجمهوري  العربي  السوري 
ب%22.22ب2 الحياة في البادي 
ب%22.22ب2 الحياة في الريف
ب%22.22ب2 الحياة في المدين 
ب%11.11ب1 من المدن السوري 

ب%100ب9 المجموع

،بحثلوة  ػعبحث ورد ػعبدػفب ػالب لضػلعبدرح ػفبلحثػلزفبحث  ػ فبثهػعدحؼبحثلوة   ػعب .بلادادبيددبح هػ
بدفبحثتدلؿبحآللف:ب لضل

بدفب الب لضلعبللز هعبحث   ف(بيددبح هدحؼبحثلوة   عب7تدلؿب)
 األهداؼ التعميمي 

 المجموع
 تقويم ترنيب تحميل تطبيق فهم معرف  النسب 

ب38ب4 6 11 4 5ب8 العدد
ب%100ب%10.5ب%15.78ب%28.9ب%11ب%13.15ب%21.05 النسب 

لدفب الب  ػللاب ػفب  ػلل عذبح هػدحؼ،بلذثػؾبلادادبيددبح   ةعبحثلفبل صب الب لضلع،بج.ب
ب(ب تحهم،بلد بحثقع لفبحآللف:36 فب اؿبح لرححبيددب   ةعبحه ل عرب ةهبلهلب)

 ه  ػعبحث  ػ  عبح×بح ه  ػعبحث  ػ  عبثة لضػلعب×بيددبح   ةعبدفب الب ة عب=بيػددبح  ػ ةعبحث ة ػعب
 ث  لل عذب هدحؼ.ب

بتدلؿب لحصلعذبح ل عربحثلاصاالبحثدرح ف(ب8ؿب)تدلب

األوزان 
النسبي  
 لمموضوعات

مجموع 
 األسئم 

 األهداؼ السموني 
 المعرف  الفهم التطبيق التحميل الترنيب التقويم الموضوعات

4 6 11 4 5 8 
22.22% 8 0.8 1 2 1 1 1.6 1 
22.22% 8 0.8 1 2 1 1 1.6 2 
22.22% 8 0.8 1 2 1 1 1.6 3 
ب2 1 0.8 8 22.22% 1 1 1.6 4 
ب0 3 11.11% ب1 1 1 1 0.8 5 
ب8 5 4 9 5 4 35   مجموع األسئم 
ب16% 10.5%  100% ب28.9% ب%11ب ب21.05% 13.15%  األوزان النسبي  لألهداؼ
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 ػ:للصاب لرحيذبحث عاثعب فبل لفبحثص عاعبصياغ  فقرات االختبار التحصيمي:  .3

 .ة  عبثال عم  
 .صا اعبية  عم 
 .لحضاعب عث عب فبحثا لض 
 .)عثةعبثحهدحؼبلحث اللابحث وردفب)لد بتدلؿبحث لحصلعذ   
 .ع  عبث  للابلا ذ بحثصابحثرح ابح  ع ف   

عب(ب  ػػدحمب ػفب ػػلعبحه ل ػعرب ػػفب لوػدد،بث ػػالب  ػدبثاثػػ35ح ػل البحه ل ػعربحثلاصػػاةفبيةػيب)
بدقط.ب دح ال،بلحادب  هعبصا ل

 نتاب  تعميمات االختبار:  . 4
للـب لع عبلوة  ػعذبحه ل ػعرب هػدؼب ر ػعدبحثلا ػذ ب ثػيب  ل ػعبحثلوع ػالب ػاب  ػ ةعبحه ل ػعرب

بلحاتع عبي هع.
 التحقق من صدؽ االختبار التحصيمي:  .5

،ب2014  ػػػ لسبل  ػػػرلف،ب يب فب  ػػػلفبحه ل ػػػعرب ػػػعدرحمبيةػػػيب  ػػػعسب ػػػعبلضػػػابثق ع ػػػهب)
ذثػػؾبُيػػرضبحه ل ػػعرب صػػلرلهبح لث ػػعبيةػػيب ت ليػػعب ػػفبحث ا  ػػافب ةاػػ بر ػػـب(،بلثلاداػػدب119

ب(،با دحيب رح هـبدفب دا:10)
ب ا عب  لدبحه ل عربحثلاصاةفبثال عم.ب-
بصاعبحث عد بحثوة  ع.ب-
ب  عبحث ادد .حثدرح  عبحث قرر بلح هدحؼبحث ةلببل ثاالبحه ل عربث لضليعذبحثلاد ب-
بحثصابحثرح ابح  ع ف.  ع  لهبث  للابلا ذ بب-

دػػػفبضػػػليب رحيبحث ا  ػػػافبُيػػػدثذب وػػػضبحث  ػػػلدب ػػػلحيب ػػػفبااػػػلبحثصػػػ عاع،ب لب ػػػفبااػػػلب
 عاضػػػعدعب ثػػػيبح ػػػل دحؿب وػػػضبحثلقػػػرحذبلحث ػػػدح البلت  ػػػعمببحث ػػػدح البثػػػلا ـب  ػػػللابحثلا ػػػذ بحث وردػػػف،

ب(ب  دحم.35ل ودبحثلوداالب ص لب  ل عمب فب)بثةل ع ه،
حثلوػػػد اذبحثلػػػفبُ تر ػػػذبيةػػػيبدقػػػرحذبح ل ػػػعربحثلاصػػػاالب(ب ت ليػػػعب9ل لضػػػلبحثتػػػدلؿب)

بحثدرح ف:
ب
ب



 منهج البحث وإجراءاته                                                                الفصل الرابع  

74 

ب(بحثلود اذبحثلفبُ تر ذبيةيبح ل عربحثلاصاالبحثدرح ف9تدلؿب)
رقم 
 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل الفقرة

بحث داال:ب .بحث قصبدفبحثو ع عبحثصا ع.ببحث داال:ب .بهب ئب  عب   ب 4
 :2010 ـب ةدبيددب  عفب لر عبدفبيعـبب:2010 ـبا ةدبيددب  عفب لر عبدفبيعـب 5
ب:ي ة عبلودحدبحث  عفب صطةلب  ارب ثيبلودحدبحث  عفب صطةلب  ارب ثي: 8
ب فبحثولح البحث  ر ع:ب فبحثولح البحث  ر عبحثلفباللزعبحث  عفبلدقهع: 14
ب    :ارللابيددبحث  عفببحث   ب عرللععبيددبحث  عف: 20
بحثلرؽب افبح ا عيبحثقد  عبلح ا عيبحثاداثعبال ثالب ػ:بح ا عيبحثقد  عبدفبد   بلل ازب ػ: 24
با لعربحث دلبحثلحاعبثةو شبداهعب    :بحث دلبدفبحثلحاعب    : و شب 28

29 
دب فبز عد بيددبحثلد عذبدفب عبحثاالبثةا

ب لر ع:
حثلد عذب يب فبحآللفب ول رباامبثةادب فبز عد بيددب

ب:دفب لر ع
يدحبذثؾ،بُلتدبحللعؽب ػافب رحيبحث ػعد بحث ا  ػافب ػفبااػلب ػا عبحثلقػرحذبلد لهػع،بل ػذثؾب
 در بدقرحذبحه ل عربيةيب  عسب عبلضابثق ع ه،بل  ع  عبح ثلعظبحث  ل د عبث  للابحث لوة ػاف،ب

بُيّدبحه ل عربصعد عم.لبذثؾب
 تجريب االختبار التحصيمي استط عيًا: .6

 ع ذبحث عاثعب لتر  بحه ل عربيةيبيا عب فبلا ذ بحثصابحثرح ابح  ع فب ةػدبيػددهعب
بح  ل ػػػع(بلة اػػػذحمبللة اػػػذ مب ػػػفب در ػػػعب)24) (بااػػػربحث  ػػػ لثعبدػػػفبيا ػػػعبحث اػػػلبحث هع  ػػػع،بدػػػفباػػػـل

ب،بلذثؾب هدؼ:14/9/2015حاث افبحثلح ابدفب
بحثلاق ب فبلضلحبدقرحذبحه ل عرب)  لده(.ب-
بثإلتع عبيفب  لدبحه ل عربحثلاصاةف.لادادبب- بحثز فبحثاـز
بلاةاالبدقرحذبحه ل عربحثلاصاةف.ب-
بحثلاق ب فبث عذبحه ل عربحثلاصاةف.ب-

 أواًل: الزمن ال زم ل ختبار التحصيمي: 
 ا ػػ ب لل ػػطبحثػػز فبحثػػذيب  ػػلار هبحثلا ػػذ بثإلتع ػػعبيػػفبت  ػػاب  ػػلدبحه ل ػػعر،بلاػػددب

بلز فبح لهعيب  ربلة اذ،بثـبط قذبحث وعدثع:ز فبح لهعيب لؿبلة اذ،ب
ب
ب
ب
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ب
بثةلط اػػ بهػػلب،ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب=ببز ػػفبحه ل ػػعر د ػػعفبحثػػز فبحثػػاـز

ب(بد  قع.40)
 ثانيًا: تحميل فقرات االختبار التحصيمي:

صػااذب  ػلدهب ااػلب اصػالبحه ل عربحثلاصاةفبيةػيبحثوا ػعبحه ػلطاي عب ودبلط ا ب
 ػتحؿب ػالبلة اػذبيةػيبدرتػعبلحاػد بث ػالب ػتحؿب تع لػهبصػا اع،بل اصػالبيةػيبدرتػعبحثصػلربث ػالب

ببةػػيبحه ل ػػعربحثلاصػػاةفب اصػػلر ب ػػاف تع لػػهب عط ػػع،بل عثلػػعثفبل ػػلفبحثدرتػػعبحث ة ػػعبث ػػالبلة اػػذبي
ب(بدرتع،بثـباةةذب لع ،ب تع عذبحثلا ذ بيةيب  لده،ب هدؼبلاداد:35ب-ب0)
  : معامل الصعوب  والسهول 

 تع ػػػعبصػػػا اعبيػػػفبحث ػػػتحؿ،ب ثػػػيبيػػػددبحاتع ػػػعذببحلهل  ػػػ عبيػػػددبحثطة ػػػعبحثػػػذافب تػػػع لب
ب(،بل ا  بلد بحث وعدثعبحآلل ع:97،ب2009حثصا اعبلحث عط عب) ا ع اال،ب

ب
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببحث تحؿب=بببصول ع وع الب

ب
،بلبل ل ػطب(0.70 -0.25لرحلاذب ػافب)  لدبحه ل عرببصول عبب وع اذدثذبحث لع ،ب فب

(،بلبػػذثؾبل ػػلفبت  ػػاب  ػػلدبحه ل ػػعربحثلاصػػاةفب4،ب ةاػػ بر ػػـب)(بث وع ػػالبحثصػػول ع0.39 ػػدرهب)
(ب فبحه ل ػػػػعرب وػػػػدبتاػػػػدحمب ذحب ع ػػػػذبدقرحلػػػػهبللػػػػرحلحب  ػػػػ عب1971ثةلط اػػػػ ،بل ػػػػراب ةػػػػلـب)صػػػػعثاعب

،بل ػػػػراب ل صصػػػػلفبدػػػػفبحثق ػػػػعسبلحثلقػػػػل ـب فب ػػػػفب(107)صبب(0.80 -0.20صػػػػولبلهعب ػػػػافب)
عب) قػػامبيػػفبحثوػػعل ف،بحث  لا ػػفب فب ضػػـبحه ل ػػعربلػػدر تعمبلح ػػوعمب ػػفبدرتػػعذبحثصػػول عبلحث ػػهلث

2011 ،99). 
 :قوة التمييز 

ذ بذ بذليبحث  ػلل عذبحثوة ػع،بلحثلا ػدر بحث  ػدبيةػيبحثل ااػزب ػافبحثلا ػ قصدب قل بحثل ااز:ب 
بل دبُا  ذبلد بحث وعدثع:حثد  ع،ب عث   عب ثيبحثصلعبحثلفب ق  هعبحه ل عر،ببذذليبحث  لل ع

ب ت لعبحثوا عذبحثصا اعب فبحثل عبحثوة ع.بس:ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
ب ت لعبحثوا عذبحثصا اعب فبحثل عبحثد  ع.بص:ببببببببببببببببببببببببببببببب وع البل اازب=

بيددبحثطا بدفب ادابحثل لاف.بم:ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 زمن انتهاء التلميذ األخير +زمن انتهاء التلميذ األول   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            2 

 عدد اإلجابات الخاطئة               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ات الخاطئةعدد اإلجاب +عدد اإلجابات الصحيحة 

 ص -س             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م                
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حث ػتحؿب لرلاػ بيا ػعذبحثطػا بلرلا ػعمبل عزث ػعم،بثػـبل لـبح ػل رحجب وع ػالبحثل ااػزبثةلقػر ب لب
%(بلهػػـب ػػفب27%(بلهػػـب ػػفباصػػةلحبيةػػيب يةػػيبحثوا ػػعذ،بلحثل ػػعبحثػػد  عب)27لاػػددبحثل ػػعبحثوة ػػعب)

ب(.232،ب2014اصةلحبيةيب د يب)   لسبل  رلف،ب
دبحه ل ػػػػعربحثلاصػػػػاةفبللػػػػرحلحب ػػػػافبل وػػػػدبلط اػػػػ بحث وعدثػػػػعبُلتػػػػدب فب وػػػػع اذبل ااػػػػزب  ػػػػلب

(بالػػػيبلوػػػدب0.20(،ب ذبا  اػػػفب فباز ػػػدب وع ػػػالبل ااػػػزبحث  ػػػدبيػػػفب)4(ب ةاػػػ بر ػػػـب)0.83 -0.33)
 ق لثػػعبدػػفب قػػدرلهعبحثل ااز ػػع،بلية ػػهبل ػػلفبت  ػػابحثلقػػرحذب ق لثػػعب فب للهػػعبحثل ااز ػػعب   ػػرب ػػفب

ب(.0.20)
 :ثبات االختبار 

ل قصػدب عثث ػػعذب أ ػهبدرتػػعبث ػعذب لػػع ،بحث ق ػعسبدػػفباػعؿبل ػػرحربي ة ػعبحثق ػػعسب  ثػرب ػػفب
حه ل ػػػػػعربب(،بل ػػػػػدبُا ػػػػػ بث ػػػػػعذ354ب،2014 ػػػػػر بليةػػػػػيب لػػػػػسبحث ت ليػػػػػعب)  ػػػػػ لسبل  ػػػػػرلف،ب

بحثلاصاةفب طرح  بيد بللضاهعبد  عب ألف:
(،ب14/9/2015لػعر حمب)طر قعب يعد بحه ل عر:ب ودبلط ا بحه ل ػعربحثلاصػاةفبح ػلطاي عمبدػفبب-

(بال ػػعمب ػػفبحثلط اػػ بح لؿ،بثػػـبا ػػ ب وع ػػالب15حُياػػدبلط  قػػهبيةػػيبحث ت ليػػعب ل ػػهعب وػػدب ػػرلرب)
(،بلهفب   عب ق لثعب اصع  عمبلل ارب0.86)حهرل عطب ار لفب افبحثلط  قافبح لؿبلحثثع فبل دب ةدب

ب ثيبث عذب رللابثا ل عربحثلاصاةف.
(،ب0.80ثلقػػرحذبحه ل ػػعر،بد ةاػػذب   ػػعب وع ػػالبحثث ػػعذب رل  ػػعخب ثلػػعب)طر قػػعبحهل ػػعؽبحثػػدح ةفبب-

بللت دب   لعب وع ةفبحثث عذبحث ع قلعفب فبحه ل عربال لاب ث عذب  ع  ب ارحضبحث ال.
 ثالثًا: الصورة النهائي  ل ختبار التحصيمي:

 ػػػفبب(ب  ػػػدحمب ػػفب ػػػلعبحه ل ػػعر35ال ػػلفبحه ل ػػػعربحثلاصػػاةفبدػػػفبصػػلرلهبحث هع  ػػػعب ػػفب)
(بدرتػػػػػع،بلحثتػػػػدلؿبحآللػػػػػفبالضػػػػػلب لحصػػػػػلعذبحه ل ػػػػػعرب35 لوػػػػدد،بلاػػػػػددذبدرتلػػػػػهبحث ة ػػػػػعب ب)

بحثلاصاةفبدفبصلرلهبحث هع  ع:
ب
ب
ب
ب
ب



 منهج البحث وإجراءاته                                                                الفصل الرابع  

77 

ب(ب لحصلعذبحه ل عربحثلاصاةفبدفبصلرلهبحث هع  ع10تدلؿب)
مستويات 

 االختبار المعرفي 
عدد األسئم  
 في نل مستوى 

 مواصفات االختبار التحصيمي أرقام األسئم 

ب(.0.80-0.86 وع البحثث عذ:بالرحلحب افب) .1,2,7,8,9,14,19,28 8 المعرف 
ب(.0,70ب-0,25 وع البحثصول ع:بالرحلحب افب)ب4,3,13,16,18ب5 الفهم
ب(0.83ب-0.33 وع البحثل ااز:بالرحلحب افب)ب.15,33,34,35ب4 التطبيق
بد  قعب40ز فبلط  قه:ب .5,11,20,21,22,24,26,27,29ب9 التحميل
بدرتعب35حثدرتعبحثوظ ي:ب .6,10,17,30,31ب5 الترنيب
ب لعبح   ةع:بح ل عرب فب لودد .12,23,25,32ب4 التقويم
ب(5 للعحبحاتع ع:ب ةا بر ـب)ب35ب35 المجموع

 األداة الثالث : مقياس االتجاهات:
حث وردػفببvحثقػع ـبيةػيبحث ػ الب عسبدعية ػعبحث  ػلذجبحثلدر  ػفب  فب هدحؼبحث البحثاعثفب

دػػػػفبل   ػػػػعبحلتعهػػػػعذبلا ػػػػذ بحثصػػػػابحثرح ػػػػاب ػػػػفب راةػػػػعبحثلوةػػػػ ـبح  ع ػػػػفبدػػػػفب ػػػػعد بحثدرح ػػػػعذب
بحاتل عي ع،بلثلاقا بحثهدؼبحث ع  بُصّ ـب ق عسبحهلتعهعذبلد بحث طلحذبحآلل ع:

 تحديد الهدؼ من مقياس االتجاهات: . 1
لا ػػػذ بحث ت ليػػػعبحثلا ػػػذ بثػػػداب اتع  ػػػعب  ػػػعسبدعية ػػػعبحث  ػػػلذجبحث  ػػػع فبدػػػفبل   ػػػعبحلتعهػػػعذب -

 حثلتر   عب قعر عمب طة عبحث ت ليعبحثضع طعب فب اؿبحثلط ا بحث وديبثة ق عس.
حث  ػػػلدبحث ػػػهلثعبحثةال ػػػع،بلحثلضػػػلح،بلد ػػػعبل ػػػدبرليػػػفبدػػػفبصػػػ عاعببصػػػياغ  بنػػػود المقيػػػاس: .2

 حثص عاع،بل اي لهعبث  للابحث لوة اف.
لضػلاهع،بلحاللحتهػعبيةػػيبدػفب دح ػعبحث ق ػعس،ب لع لهػػعببلُرليػفبدػفبنتابػ  تعميمػات المقيػاس:. 3

  ثعؿب  عيدبحثطعث بيةيبحاتع عبيةيبحث ق عسب طر قعبصا اع.
يةػػيبثػػالبدرتػػعذب ذحب تػػع ب لحدػػ ،بلدرتػػعب  اصػػالبحثلة اػػذتصػػحيم مقيػػاس االتجاهػػات: . 4

 لحاد ب ذحب تع باارب لحد ،بلدرتلعفب ذحب تع ب اعاد.
ب،(10ح لث ػعبيةػيب ت ليػعب ػفبحث ا  ػافبحث ةاػ بر ػـب)ب صػلرلهعرض مقياس االتجاهػات . 5

 لحثطة ب  هـب  دحيب رح هـبدفب دا:
 لضلحبحثلوة  عذبلحث  لد. -
   ع  عبحث ق عسبث  للابلا ذ بحثصابحثرح ا. -
 حث ا عبحثوة  عبلحثةال عبث ض لفبحث ق عس. -
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 حهتل عي ع. اي عبحث ق عسب  البثق عسبحلتعهعذبحثلا ذ ب الب عد بحثدرح عذب -
ل ػػػدبحللػػػ بحث ػػػعد بحث ا  ػػػلفبيةػػػيبلضػػػلحبحث ق ػػػعسب ػػػفبااػػػلبلوة  علػػػهبلب ػػػلده،بليةػػػيب
ب  ع  لهبث  للابحثلا ذ ب فبحث عا عبحثوة  عبلحثةال ع،بليةيب درلهبيةيب  عسب عبلضابثق ع ه.

 . تجريب مقياس االتجاهات:6
ثػهبيةػيبحثوا ػعب ودبحه لهػعيب ػفبلصػ  ـبحث ق ػعس،بللا   ػهب تػريبحثلتر ػ بحه ػلطايفب

ب ،بل عفب15/9/2015بحثثاثعي ل هعبحثلفبط  بيةاهعبح ل عربحثلاصاال،بدط  بحث ق عسبيةاهـباـل
بحثهدؼب فبهذحبحثلط ا با ع ب عب ألف:

 :ػػ لسبل قصػػدب صػػدؽبحث ق ػػعسبهػػلب درلػػهبيةػػيب  ػػعسب ػػعبلضػػابثق ع ػػهب صػػدؽ المقيػػاس  (
 (،بل دبا  بصدؽبحث ق عسب ود بطرؽبلهفب عآللف:302، 2014ل  رلف،ب

ب:بلذثؾب ورضهبيةيب ت ليعب فبحث عد بحث ا  اف.صدؽ المحنمين -
 ) قعر عبحثل عذبحث لطردعبدفبحث ق عسب ل ه( :الصدؽ التمييزي  -

  ػػػعب ع ػػػذبحث عاثػػػعب ػػػعثلاق ب ػػػفبحثصػػػدؽبحثل ااػػػزيبثة ق ػػػعسبيػػػفبطر ػػػ ب قعر ػػػعبحثل ػػػعذب
(،بااػػلبط ػػ بحث ق ػػعسبيةػػيبيا ػػعب231ب،2014حثطرد ػػعبدػػفبحه ل ػػعرب ل ػػهب)  ػػ لسبل  ػػرلف،ب

%ب  هػػعب25،بثػػـبا ػػ ذبدرتػػعلهـبلرل ػػذبلصػػعيد عم،بل  ػػذذب يةػػيبلة اػػذحمبللة اػػذ مب(ب24 تثلػػعب ػػفب)
بل عربحثلرلؽبيفبطر  بح ل عربذب لالد ذبل ع ذبحث لع ،ب عآللف:%ب  هع،بللـبح 25ل د يب

ب(ب لع ،بح ل عرب)ذ(ب للد ذبثلاق ب فبحثصدؽبحثل اازيب11تدلؿب)
 القرار مستوى الدالل  درج  الحري  تقيم   6الفئ  الدنيا=  6الفئ  العميا= 

 ع م ع م
بدحثع 0.017 10ب8.328

ب5.154ب32.833 2.732 52.666

(بلهػذحب  ػارب ثػيب0.05(ب>ب)0.017ال افب فبحثتدلؿب فب  ـب  ػللابحثدهثػعبثػػب)ذ(بحث ا ػل عب)ب
لتلدبدرلؽب افب لل طعذبحث ت ليلافبثصعثلبد ػعبحث وة ػافبذليبحثػدرتعذبحث رللوػع،بلهػذحب و ػفب

  فبحث ق عسبالصاب صدؽبل اازي.
 حث صػل ع،ب ذب  ػ ذب  ػلدهب ثػيب:با  ب وع البحثث عذب ع ل دحـبطر قعبحثلتز عبثبات المقياس

 صلافب لوعدثافب)حثلقرحذبحثلرد ع،بلحثلقرحذبحثزلت ع(،بلُا  ب وع البحهرل عطب افبحثػدرتعذبحثلػفب
اصػػةذبيةاهػػعبحثوا ػػعبيةػػيبدقػػرحذبحث صػػابح لؿ،بلدرتػػعلهـبيةػػيبدقػػرحذبحث صػػابحثثػػع ف،بد ةاػػذب

 (.0.83)ب   عب وع البحثث عذب  ار عفب رحلفب=
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حثث عذب ع ل دحـبطر قعبحهل عؽبحثدح ةفبثلقرحذبحث ق عس،بد ةاػذب   ػعب  عبُا  ب وع الب
للت ػدب   لػعب وػع ةفبحثث ػعذبحث ػع قلعفب فبحث ق ػعسبال لػاب(،ب0,85)ب وع البحثث عذب رل  عخب ثلعب=

ب ث عذب  ع  ب ارحضبحث ال.
لرلهبحث هع  عب  ػلفب ػفبي ػر فب  ػد،ب ااػلب اصػالبلبذثؾب ص لب ق عسبحهلتعهعذب ص

 اػػذبيةػػيبثػػالبدرتػػعذب ذحب تػػع ب لحدػػ ،بلدرتػػعبلحاػػد ب ذحب تػػع بااػػرب لحدػػ ،بلدرتلػػعفب ذحبحثلة
(ب ق ػػعسب6ل لضػػلب ةاػػ بر ػػـب)(،ب0.85-0.83) ػػافب تػػع ب اعاػػد،بلبةػػدب وع ػػالبث ػػعذبحث ق ػػعسب

بحهلتعهعذ.
 مجتمع البحث وعينته:رابعًا: 

ب:بلد بحآللف:اختيار عين  التجرب  النهائي .ب1
ح  ع ػػفبدػػفبحثصػػابحثرح ػػابت  ػػابلا ػػذ بل ػػّلفب تل ػػابحث اػػلب ػػفب:باالبحػػثتحديػػد مجتمػػع  -

(ب87926لحث ػعثدبيػددهـب)ب(ـب2016ب/2015حث دحرسبحثر   عبدػفب اعدظػعبدريػعبثةوػعـبحثدرح ػفب)
ب ب اصع  عب دار عبحثلرب عبدفبدريع.لذثؾبا بطعث عمبلطعث عمب

 در لافبلع ولافبث دار عبحثلرب عبدفب فب ح لارذبيا عبحث الب صد عمباختيار عين  البحث:  -
بذحذبحث طع اف( بحثثع  ع، بهفب)حثقصلر بدريع ب اعدظع بحثقصد ع، ب  عيمبلحثوا ع بح ل عرهع ب"هفبحثلفبالـ :

بحثلار اب ب صعدر باثاعي بحث لاارحذبحثد اةع بذحلفب هدؼبحثل ةصب ف بلقدار ب  صفب ل يةيبا ـ
بح  ع بحآلل ع:ذثؾبثلـبلبب(،20،ب2006حث لل وع"ب)  لبز  عبل  رلف،ب

.ب  ػػػدحيب دحرحذبحث ػػػدحرسب ػػػ امبثةلوػػػعلفب ػػػابحث عاثػػػعبدػػػفبل لاػػػذبلتربػػػعبحث اػػػلبللقػػػد ـبحثل ػػػه اذب1
بحثاز ع.

ب.بلتلدبحث در لافبدفب  طقعبلحاد .2
.ب ػػػهلثعبللحصػػػالبل لع وػػػعبحث عاثػػػعبثةلط اػػػ ب  ػػػ  ب ػػػر بحث ػػػدحرسب ػػػفب ػػػ  هع،بلحثتػػػدلؿبحآللػػػفب3

بحثلتربعبحث هع  ع.الضلب يدحدبحثلا ذ بدفب دحرسب
ب(بيددب و بللا ذ بحثصابحثرح ابدفبحث در لاف12تدلؿب)

 عدد الت مذة عدد الشعب المدرس 
 103 4 القصور الثاني 
ب64 2 ذات النطاقين
 167 6 المجموع
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للػػـبح ل ػػعربحث ػػو با ػػدحيبحث وة ػػعذبحثرا ػػعبدػػفبحثلوػػعلفب ػػابحث عاثػػع،بلل ل ػػذبيا ػػعبحث اػػلب ػػفب
لطعث ػػعم،بلحثتػػدلؿبحآللػػفبا ػػافبلػػلزعب دػػرحدبيا ػػعبحث اػػلبيةػػيبحث ت ػػليلافبحثلتر   ػػعب ػػعمب(بطعث60)

بلحثضع طع.
بالبيةيبحث ت ليلافبحثضع طعبلحثلتر   ع (بللزعبيا عبحث13تدلؿب)

 عدد الطمب  الشعب  عدد الشعب المجموع  المدرس 
 30 3ب1بحثلتر   ع القصور الثاني 
ب30 1ب1بحثضع طع ذات النطاقين

 التكافؤ بين أفراد عين  البحث: خامسًا:
 فبحثللز ابحثو لح فب درحدبحث ت ليلافبحثلتر   عبلحثضع طعب فب ع هبلاقا بحثل عدتب افب

بحث ت ليلاف،ب هدؼبحثلأ دب فبل عدتب ت ليلفبحث ال،بحل وذبحث طلحذبحآلل ع:
(،بللػـب10 -9 ػعب ػافب)لرحلاػذب ي ػعربطة ػعبحث ت ػليلافبحثلتر   ػعبلحثضػع طعب:ب. العمر الزمني1

بلادادبذثؾب عثرتلعب ثيب  ع عذبحثطة عبحث عصعب أي عرهـبدفبحث در لاف.
لػػـبح ل ػػعرب در ػػلعبحث ت ػػليلافبحثلتر   ػػعبلحثضػػع طعب ػػفببالمسػػتوى االقتصػػادي واالجتمػػاعي:.ب2

 طػػػعؽبتارحدػػػفبلحاػػػد،ب  ػػػعب قةػػػالب ػػػفبلػػػأثاربيػػػع ةفبحث  ػػػللابحه لصػػػعديبلحهتل ػػػعيفبدػػػفب دػػػرحدب
بحثوا ع.

تر   ػػػعب ع ػػػل دحـبحث  ػػػلذجبحث  ػػػع فبحث قلػػػرحب ػػػفبلحث ت ليػػػعبحثبلا ػػػذ :بدّرسب. خبػػػرة التػػػدريس3
حث عاػلبلذثػؾبثوػػدـبحيل ػعدبحث در ػافبيةػػيبهػذحبحثػ  طب ػػفبحثلدر  ػفبلثوػدـب وػػردلهـب ػهب  ػعباػػتديب

حث دّر ػػعذ،بثوػػدـبحثلصػػلؿبثة لػػع ،بحث رتػػل ،ب  ػػعبحث ت ليػػعبحثضػػع طعبدقػػدبدّر ػػذب ػػفب  ػػالب اػػداب
اعصػػةعبيةػػيب تػػعز بدػػفب ة ػػعبحثلرب ػػعب) وةػػـبصػػا(،بلد ةػػلـبلأهاػػالبلربػػلي،بلثػػداهعب  ػػر بثػػالبلحث

ب  لحذبدفبحثلدر سب.
لثضػػ طب لااػػربحثػػز فبُطةػػ ب ػػفب دّر ػػعبحث ت ليػػعبحثضػػع طعبحثلقا ػػدب عث طػػعب. زمػػن التػػدريس: 4

بحث وردف.بVحثز   عب ل هعبحثاز عبثلدر سب لضليعذبحثلاد بحث درل عب ع ل دحـبحث  الب
حثػػػذيب لاصػػػالبية ػػػهب ةلػػػعبحث ت ػػػليلافب:بثضػػػ عفبل ػػػعدتبحث الػػػلابحثوة ػػػفب. المحتػػػوى العممػػػي5

بحثلتر   عبلحثضع طع،بلحث لتلدبدفبحث لع بحث در فبلثـبلقدـب يب وةل عذب ضعد ع.
 هدؼبحثل لؼبيةيبل ػعدتب لااػربلاصػاالببالتحصيل الدراسي في مادة الدراسات االجتماعي :.ب6

لا ػػػػػػػذ بحث ت ػػػػػػػليلافبحثلتر   ػػػػػػػعبلحثضػػػػػػػع طعبدػػػػػػػفبحثلاصػػػػػػػاالبحثدرح ػػػػػػػفبث لضػػػػػػػليعذبحثدرح ػػػػػػػعذب
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حهتل عي ع،بط  بح ل عربحثلاصاالبحثدرح ػفبحث صػ ـب اػرحضبحث اػلبحثاػعثفب  ة ػعمباػلـبحث  ػ سب
 لضػليعذبحثلاػد بضػ  عبدػفبثق عسبلاصاالبيا ػعبحث اػلبثةتلح ػ بحث ورد ػعبحث لب29/10/2015

تبحث ت ػػػػليلافبحثلتر   ػػػعبلحثضػػػػع طعب،بُا ػػػػ ذبحث لل ػػػػطعذبحثا ػػػػع  ع،بلثلاداػػػػدبل ػػػػعدبحث درل ػػػع،
ب،حث ت ػػػػليلافبحثلتر   ػػػػعبلحثضػػػػع طع،ب ع ػػػػل دحـبحث ر ػػػػع بلا ػػػػذ لحه ارحدػػػػعذبحث و عر ػػػػعبثػػػػدرتعذب

(بثلاةاػػػػػػالبحثلػػػػػػرؽب ػػػػػػافب لل ػػػػػػطفبدرتػػػػػػعذبلا ػػػػػػذ بT-test)،بلح ػػػػػػل دحـبذبSPSSحااصػػػػػػع فب
ةػػػفبيةػػيبح ل ػػػعربحثلاصػػاالب ةػػػه،ب ػػعبالضػػػاهب  ت ػػليلافبحثلتر   ػػػعبلحثضػػع طعبدػػػفبحثلط اػػ بحثقحث

بحثتدلؿبحآللف:
(بثدهثعبحثلرؽب افب لل طفبدرتعذبلا ذ بحث ت ليلافبحثلتر   عبلحثضع طعبT- test(ب لع ،بح ل عرب)14تدلؿب)

بدفبحثلط ا بحثق ةفبيةيبح ل عربحثلاصاال

 العدد المجموع 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 القرار مستوى الدالل  قيم  ت درج  الحري 

 3.18 14.10ب30 التجريبي 
بااربدحثع 0.27 0.34 58

 3.63 14.40ب30 الضابط 

)ذ(بااػػػػربدحثػػػػعب اصػػػػع  عمب عث  ػػػػ عبه ل ػػػػعرب(بالضػػػػلب فب ػػػػ ـب14ح ػػػػل عدحمب ثػػػػيبحثتػػػػدلؿب)
حثلاصاالب ةه،بل فبثـبهبالتدبدرؽبذلبدهثعبحاصع  عب افب لل طفبدرتعذبلا ذ بحث ت ليلافب
حثلتر   ػػػػػعبلحثضػػػػػع طعبدػػػػػفبحثلط اػػػػػ بحثق ةػػػػػفبيةػػػػػيبح ل ػػػػػعربحثلاصػػػػػاال،بلهػػػػػذحب ت ػػػػػرب ثػػػػػيبل ػػػػػعدتب

بتل عي ع.حث ت ليلافبدفب لااربحثلاصاالبحثدرح فبث لضليعذبحثدرح عذبحه
 هدؼبحثل لؼبيةيبل عدتب لااربلاصاالبباتجاهات الت مذة نحو مادة الدراسات االجتماعي : .6

لا ػػػػػذ بحث ت ػػػػػليلافبحثلتر   ػػػػػعبلحثضػػػػػع طعبدػػػػػفبحلتعهػػػػػعذبحثلا ػػػػػذ ب اػػػػػلبحث ػػػػػعد ،بط ػػػػػ ب ق ػػػػػعسب
ثق ػػػػعسبحلتعهػػػػعذبب1/11/2015حهلتعهػػػػعذبحث صػػػػ ـب اػػػػرحضبحث اػػػػلبحثاػػػػعثفب  ة ػػػػعمباػػػػلـبح اػػػػدب

ذ ب الب عد بحثدرح عذبحهتل عي ع،بلثلادادبل ػعدتبحث ت ػليلافبحثلتر   ػعبلحثضػع طعبُا ػ ذبحثلا 
حث ت ػػليلافبحثلتر   ػػعبلحثضػػع طع،ببلا ػػذ حث لل ػػطعذبحثا ػػع  ع،بلحه ارحدػػعذبحث و عر ػػعبثػػدرتعذب

(بثلاةاػػػػالبحثلػػػػرؽب ػػػػافب لل ػػػػطفبT-test،بلح ػػػػل دحـبذب)SPSSحااصػػػػع فبب، ع ػػػػل دحـبحث ر ػػػػع 
لا ذ بحث ت ػليلافبحثلتر   ػعبلحثضػع طعبدػفبحثلط اػ بحثق ةػفبيةػيبح ل ػعربحثلاصػاالب ةػه،بدرتعذب

ب عبالضاهبحثتدلؿبحآللف:
ب
ب



 منهج البحث وإجراءاته                                                                الفصل الرابع  

82 

(بثدهثعبحثلرؽب افب لل طفبدرتعذبلا ذ بحث ت ليلافبحثلتر   عبلحثضع طعبT- test(ب لع ،بح ل عرب)15تدلؿب)
بدفبحثلط ا بحثق ةفبيةيب ق عسبحهلتعهعذ

 العدد المجموع 
لمتوسط ا

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري 

 القرار مستوى الدالل  قيم  ت درج  الحري 

 3.83 29.03ب30 التجريبي 
بااربدحثع 0.77 1.157 58

 3.52 27.93ب30 الضابط 

(بالضػػػػلب فب ػػػػ ـب)ذ(بااػػػػربدحثػػػػعب اصػػػػع  عمب عث  ػػػػ عبه ل ػػػػعرب15ح ػػػػل عدحمب ثػػػػيبحثتػػػػدلؿب)
حثلاصاالب ةه،بل فبثـبهبالتدبدرؽبذلبدهثعبحاصع  عب افب لل طفبدرتعذبلا ذ بحث ت ليلافب

،بلهػػػػذحب ت ػػػػرب ثػػػػيبل ػػػػعدتب ق ػػػػعسبحهلتعهػػػػعذحثلتر   ػػػػعبلحثضػػػػع طعبدػػػػفبحثلط اػػػػ بحثق ةػػػػفبيةػػػػيب
برح عذبحهتل عي ع.حثدبحلتعهعلهـب الب عد حث ت ليلافبدفب لاارب

 حآلل عبثةلط ا بحث هع ف:بذحل وذبحث عاثعبحث طلح: إجراءات التطبيق النهائي: سادساً 
بدقعبحثاز عبثلط ا بحث هع فبيةيبيا عبحث الب فبحثتهعذبحث  لصع.ح.بحثاصلؿبيةيبحث لب1
حث  ػػػػلذجب.بحثق ػػػعـب ز ػػػػعر بحث ػػػدرحس،بث قع ةػػػػعب دحر ب ػػػػالب در ػػػعبللور لهػػػػعب  ه ػػػػعبحث عاثػػػعبلط  وػػػػعب2

بحثلدر  فبحث  ل دـ،بل دب  دذب دحرلعبحث در لافبلتعل عمبللوعل عمبدفبلط ا بحث ال.
لور اب دّر عبحث ت ليعبحثضع طعب عث البل هدحدػه،بل عث هػعـبحثلػفبيةاهػعب  تعزهػعب ػابضػرلر ب.ب3

بحثلقادب عث ر ع ،بحثز  فبثلدر سبحثلاد ،بل  دذبحث دّر عبلوعل عمب ابحث عاثع.
بحثق ةفبثحدلحذب)ح ل عربحثلاصاال،ب ق عسبحهلتعهعذ(بيةيبلا ذ بيا عبحث ال.ب.بحثلط ا 4
بvلدػ بح ػلرحلات عبحث ػ الب رحاػالبحثلػدر سلور ابحث لوة افب  فب اؿب.بحثلها عبثو ة عبحثلدر سب5

ضػ  عبدػفبحث لح ػابل،بلللز ابحث لوة افبضػ فب ت ليػعذ،بللتهاػزبحثل ػع البحثلوة   ػعبحث حث وردف
بحث وردف،بلط عيعب لرحؽبحثو البحث عصعب  الب  عط.بvحثلدر   عبحث ص  عبلد بحث  الب

بدػػػػفبحثت هلر ػػػػعبحثورب ػػػػعبحث ػػػػلر ع(ب.بلػػػػدر سبحث ت ليػػػػعبحثلتر   ػػػػعبث لضػػػػليعذبلاػػػػد ب)حثا ػػػػع 6
بحث وردف.بv ع ل دحـبح لرحلات عبحث  الب

بدػػػػفبحثت هلر ػػػػعبحثورب ػػػػعبحث ػػػػلر ع( ب.بلػػػػدر سبحث ت ليػػػػعبحثضػػػػع طعبث لضػػػػليعذبلاػػػػد ب)حثا ػػػػع7
ب ع ل دحـبحثطر قعبحث ولعد .

ط اػػ بحث وػػديب دلحذبحث اػػلب)ح ل ػػعربحثلاصػػاال،بل ق ػػعسبحهلتعهػػعذ(،بيةػػيبلا ػػذ بيا ػػعبل.بحث8
بحث ال.

ببيةيبلا ذ بيا عبحث البحثلتر   ع.بحثلاصاالب.بحثلط ا بحث وديبحث تتالبه ل عر9
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باترحيحذبحثلط ا بيةيبحث ت ليلافبحثضع طعبلحثلتر   ع.بلحثتدلؿبحآللفبالضلبحث ر ع ،بحثز  ف
ب(بحثتدلؿبحثز  فبثةلط ا بحث هع فبثة ت ليلافبحثضع طعبلحثلتر   ع16تدلؿب)

 عدد الحصص التاريخ المجموع  نوع التطبيق الموضوع

 اختبار التحصيل الدراسي
 التطبيق القبمي

 1 29/10/2015 تجريبي 
ب1ب29/10/2015 ضابط 

 مقياس االتجاهات
ب1ب1/11/2015 تجريبي 
ب1ب1/11/2015 ضابط 

 تدريس الوحدة
 9ب17/12/2015ب2015 -/5/11 تجريبي 
ب9ب17/12/2015ب2015 -/5/11 ضابط 

 اختبار التحصيل الدراسي
 التطبيق البعدي

ب1 22/12/2015 تجريبي 
ب1ب22/12/2015 ضابط 

 مقياس االتجاهات
ب1 27/12/2015 تجريبي 
ب1ب27/12/2015 ضابط 

ب1ب5/1/2016 تجريبي  التطبيق البعدي المؤجل اختبار التحصيل الدراسي

 5/1/2016ب-29/11/2015 الفترة الكمي  لمتطبيق النهائي
اصعبث البب18

ب ت ليع

 : األساليب اإلحصائي  المستخدم :سابعاً 
ث وعثتػعبحث  ع ػعذبحااصػع  ع،بدع ػل دـبح ل ػعربذببSPSSحااصػع فبحث ر ػع ،ببلـبحيل عد

(t-test(بثوا لػافب ػرل طلافب)Paired- samples t-testبثدرح ػعبدهثػعبحثلػرلؽب ػافب لل ػطعذب)
دػػػفبحثلط  قػػػافبحثق ةػػػفبلحث وػػػديبه ل ػػػعربحثلاصػػػاال،بل ق ػػػعسبحهلتعهػػػعذ،بدرتػػػعذبيا ػػػعبحث اػػػلب

ثدرح عبدهثعبحثلرلؽبب(Independent-samples t-test(بثوا لافب  لقةلافب)t-testلح ل عربذب)
 ػػػافب لل ػػػطعذبدرتػػػعذبلا ػػػذ بحث ت ػػػليلافبدػػػفبحثلط اػػػ بحث وػػػديبه ل ػػػعربحثلاصػػػاال،بل ق ػػػعسب

ب.حهلتعهعذ
ب
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 النتائج املتعلقة مبقياس االجتاهات ثانياً:

 املقرتحات ثالثاً:
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 تمهيد
ف عليدددحبةادددامبتعليقيدددحبةفدددببحثية فدددحبحث ي  يدددحبفددد بتيقيدددحببتعددد  لهدددالبحث ادددلبحثاددد ث ب ثددد ب

مبحألس سدددد بفدددد بقدددد امبحثا حسدددد مبيحثتاصدددداالبةحهتت هدددد مبثددددا بترقددددنمبحثصدددد بحث ح دددد بقدددد بحثتعلدددد
حهتتق عيح،بةثتاقاببحثهالبحثس  ببُصق مبيقةنجبب ي   بثتا فسبترقنمبحثص بحث ح  بق بحثتعليمب

 ،بكقد بُصدقمبحبت د  بتاصدالب فحبحثع بيحبحثسدة فح،،حألس س بقةضةع مبةاامب)حثاي مبف بحثتقهةب
ةققيدد سبحهتت هدد م،بةُيتدد ببحثتل اددببحثقادداحي بثددةاةحمبحثسدد  قحبفدد بحث صددالبحثا حسدد بحألة بقدد ب

ةثتدددمب اصددد  ي  بةعُببحث ي يددد م،بة عدددابحهيتهددد لبقددد بحثتل ادددببُتقعدددمب2015/2016حثعددد مبحثا حسددد ب
يدددحبفددد بتيقيدددحبحثتاصددداالبةحهتت هددد مبثدددا بعايدددحبف عليدددحبةادددامبتعليقيدددحبةفدددببحثية فدددحبحث ي  ثقيددد سب
بحث ال.

ةعل بنثكباتضق بحث صدالبحثاد ث بع ضد  بثيتد  ببحث ادلبةفقد  بألسد لتابةف ضدي تا،بةت سدا ح ب
ثهنهبحثيت  ببف بضةلبحثا حس مبحثت بحت قمبيةبحبتل مبق بحثيت  ببحثا ثيح،بةيبا ح بُقاقمبققت ا مب

باه .ثل البةفق  بثليت  ببحثت بتمبحثتةصالب ث
ما فاعلية وحدة تعليمية وفق النظرية البنائية في تنمية التحصيل واالتجاهات لدى تالمذة  -

 الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي في مادة الدراسات االجتماعية؟
ب،.0.05ع بحثسؤح بحثس  ب،بحبت  مبصاحبحث  ضي مبحآلتيحبعيابقستة باهثحب)ثإلت  حب

 باختبار التحصيل: أواًل: النتائج المتعلقة
هباةتددابفدد  بنةباهثددحب اصدد  يحب ددا بقتةسددل با تدد مبترقددنمبحثقتقةعددحببالفرضييية األوليي : -

بحثض  لحبف بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بحبت   بحثتاصاالبحثا حس .
ةحهيا حفدد مبحثقعي  فددحبثددا ت مببسدد مبحثقتةسددل مبحثاسدد  يح،،باُبهبت دد  بصدداحبحث  ضدديح

ق ل بةحث عاببعل بحبت   بحثتاصاال،بةحسدتبامبحبت د  بحثقتقةعحبحثض  لحبف بحثتل يقا بحثبترقنم
ا تددد مبب ددا بقتةسدددل بحث ددد  بثا حسدددحباهثددحبب،Paired-samples t-testمبثعايتددا بقددد ت لتا )

بحثترقنمبف بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بحبت   بحثتاصاال،بق باةضاابحثتاة بحآلت :
ب
ب

ب
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هثحبحث   ب ا بقتةسل با ت مبترقنمبحثقتقةعحبحثض  لحبف با،بثt-test)،بيت  ببحبت   ب17تاة ب)
بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بحبت   بحثتاصاال

المتوسط  العدد التطبيق المستوى 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 القرار

 1.90 3.96 30 قبلي معرفة
بغا باحثحب0.10 1.68 29

 1.19 4.76 30 بعدي

 0.73 3.13 30 قبلي الفهم
بغا باحثح 0.41 0.82 29

ب0.85 3.23 30 بعدي

 0.75 3.10 30 قبلي تطبيق
باحثح 0.07 2.89ب29

 1.14 3.93 30 بعدي

 0.68 1.86 30 قبلي تحليل
باحثحب0.00 9 29

 2.02 5.46 30 بعدي

 1.46 2.73 30 قبلي تركيب
باحثح 0.02ب2.42 29

 1.07 3.43 30 بعدي

 1.51ب0.83 30 قبلي تقويم
باحثح 0.00 2.93 29

 0.18ب0.03 30 بعدي

 3.63 14.40 30 قبلي االختبار
باحثح 0.00 8.77 29

 2.96 21.76 30 بعدي

تقةعددحبحثضد  لحبفدد بحثتل اددببقاتضددأبي بقتةسدربا تدد مبحثب ،17حسدتي اح ب ثدد بحثتداة ب)
ق بقتةسربا ت تهمبعليابفد بحثتل ادببحثق لد بثربت د  بكلدا،بكقد بي بقيقدحبمبثاهثدحبحث عاببيك  ب

حث   ب ا بقتةسل با ت مبلل حبحثقتقةعحبحثض  لحبفد بحثتل يقدا بحثق لد بةحث عداببعلد بحبت د  ب
احثدحب اصد  ي  بفد بحهبت د  بكلدا،بققدد بيقتضد ب فد بحث  ضديحبحثصد  فحبحألةثد ،بةق ددة بحثتاصداالب

ف  بنبباهثحب اص  يحب ا بقتةسل با ت مبترقنمبحثقتقةعحبحثضد  لحبحب ةتةابحث  ضيحبحث اال
ددأب،ب1.بةحثشددكالب)ث عدداببعلدد بحبت دد  بحثتاصدداالفدد بحثتل يقددا بحثق لدد بةح بقتةسددل  ددا ببحث دد  باةض 

بترقنمبحثقتقةعحبحثض  لحبف بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بحبت   بحثتاصاال.ا ت مب

ا ت مبترقنمبحثقتقةعحبحثض  لحبف بحثتل يقا بحثق ل ببقتةسل  ا ببثل   بتقثاالب ي ي ب،ب1شكالب)
بةحث عاببعل بحبت   بحثتاصاال.

 اختبار تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم معرفة
3.963.133.11.862.730.8314.4 قبلي
4.763.233.935.463.430.0321.76 بعدي

0
5
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ةبهددالبقيدد سبف عليددحبحهسددت حتاتيحبحثقت عددحبفدد بحثتاصدداالبحثا حسدد ،بُاسدد بقع قددالبحثكسدد ب
بحثقعا بثا ت مبترقنمبحثقتقةعحبحثض  لحب ا بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بحبت   بحثتاصاال.

بةُل ببق ية ب ركب
بقتةسربا ت مبحثترقنمبف بحثتل اببحثق ل بعل بحبت   بحثتاصاال.=بب1م اال:بب
بقتةسربا ت مبحثترقنمبف بحثتل اببحث عاببعل بحبت   بحثتاصاال.=بب2م بببببببب

بحثا تحبحثعةق بثربت   .=ببعبببببببب
ةتعابحهست حتاتيحبحثقت عحبف علدحبفد بحثتاصداالب نحبتتد ةدبقعدا بحثكسد بحثةحادابحثصدايأ،ب

،،بةحسدددتي اح ب ثددد بحثقعيددد  بحثسددد  ب،بتتضدددأبعدددامبف عليدددحب0.56ةك يددمبقيقتدددابثربت ددد  بحثتاصدددال ب)
بحهست حتاتيحبحثقت عحبف بحثتاصاالبحثا حس .

قتةسددل با تدد مبترقددنمبحثقتقةعددحب:بهباةتددابفدد  بنةباهثددحب اصدد  يحب ددا بالفرضييية النانييية -
بحثتت ف يحبف بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بحبت   بحثتاصاالبحثا حس .

هبت ددد  بصددداحبحث  ضددديحبحثسددد  قح،بُاسددد مبحثقتةسدددل مبحثاسددد  يح،بةحهيا حفددد مبحثقعي  فدددحب
ثددددا ت مبترقددددنمبحثقتقةعددددحبحثتت ف يددددحبفدددد بحثتل يقددددا بحثق لدددد بةحث عدددداببعلدددد بحبت دددد  بحثتاصدددداال،ب

بقتةسدل  دا ببحث د  بثا حسحباهثحب،بPaired-samples t-testتبامبحبت   بمبثعايتا بق ت لتا )ةحس
با ت مبحثترقنمبف بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بحبت   بحثتاصاال،بق باةضاابحثتاة بحآلت :

ثحبحث   ب ا بقتةسل با ت مبترقنمبحثقتقةعحبحثتت ف يحبف بحثتل يقا بحثق ل باه،بثt-test،بيت  ببحبت   ب)18تاة ب)
بةحث عاببعل بحبت   بحثتاصاال

المتوسط  العدد التطبيق المستوى 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 قيمة ت الحرية

مستوى 
 القرار الداللة

 1.84 3.63 30 قبلي معرفة
باحثحب0.00 3.31 29

 0.99 5.03 30 بعدي

 1.03 2.60 30 قبلي الفهم
باحثح 0.00ب5 29

 1.77 4.53 30 بعدي

 1.10 2.46 30 قبلي تطبيق
باحثح 0.00 7.07ب29

 1.64 4.80 30 بعدي

 0.83 1.70 30 قبلي تحليل
باحثح 0.00 7.72 29

 2.30ب5.26 30 بعدي

 1.72 2.70 30 قبلي تركيب
باحثح 0.00 5.50 29

 0.99ب4.66 30 بعدي

 1.09 1.36 30 قبلي تقويم
باحثح 0.00 5.82 29

 1.49 3.20 30 بعدي

ب2.69 13.66 30 قبلي االختبار
باحثح 0.00 17.26 29

 2.94 27.23 30 بعدي

 (/ ع 1م  – 2)م  +( 1م  –/ ع  1م  – 2)م  = الكسب المعدل 
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اتضددأبي بقتةسددربا تد مبحثقتقةعددحبحثتت ف يددحبفدد بحثتل اددببب ،18حسدتي اح ب ثدد بحثتدداة ب)
حث عاببيك  بق بقتةسربا ت تهمبعليابفد بحثتل ادببحثق لد بثربت د  بكلدا،بكقد بي بقيقدحبمبثاهثدحب

فد بحثتل يقدا بحثق لد بةحث عداببعلد بحبت د  ببثلتت ف يدححث   ب ا بقتةسل با ت مبلل حبحثقتقةعحب
حثتاصداالباحثدحب اصد  ي  بفد بحهبت د  بكلدا،بققدد بيقتضد ب فد بحث  ضديحبحثصد  فحبحألةثد ،بةق ددة ب

ثتت ف يدحبف  بنبباهثحب اص  يحب ا بقتةسل با ت مبترقنمبحثقتقةعدحبححث  ضيحبحث االحب ةتةاب
ددأب،ب2.بةحثشددكالب)حثا حسدد فدد بحثتل يقددا بحثق لدد بةحث عدداببعلدد بحبت دد  بحثتاصدداالب  ددا ببحث دد  باةض 

ا تددددد مبترقدددددنمبحثقتقةعدددددحبحثتت ف يدددددحبفددددد بحثتل يقدددددا بحثق لددددد بةحث عددددداببعلددددد بحبت ددددد  ببقتةسدددددل 
بحثتاصاال.

ا ت مبترقنمبحثقتقةعحبحثتت ف يحبف بحثتل يقا بحثق ل بةحث عابببقتةسل  ا ببثل   بتقثاالب ي ي ب،ب2شكالب)
بعل بحبت   بحثتاصاال.

،،بةاس بحثقعي  بحثس  بب)يعابحثيقدةنجبفد عر ب نحب1.01حثكس بثربت   ب)ةقاب لغبقع قالب
حثقع فدد بفدد بحثتاصدداالببvتتدد ةدبقعددا بحثكسدد بحثةحاددابحثصددايأ،،بةبددنثكبتتضددأبف عليددحبحثشددكالب

بحثا حس .
هباةتدابفدد  بنةباهثدحب اصد  يحب ددا بقتةسدل با تدد مبترقدنمبحثقتقددةعتا ببالفرضيية النالنيية: -

بف بحثتل اببحث عاببعل بحبت   بحثتاصاالبحثا حس .حثتت ف يحبةحثض  لحب
هبت ددد  بصددداحبحث  ضددديحبحثسددد  قح،بُاسددد مبحثقتةسدددل مبحثاسددد  يح،بةحهيا حفددد مبحثقعي  فدددحب
ثا ت مبترقنمبحثقتقةعحبحثض  لح،بةا ت مبلل حبحثقتقةعحبحثتت ف يحبف بحثتل اببحث عاببعلد ب

ب ،Independent-samples t-test ب)حبت د  بحثتاصداال،بةحسدتبامبحبت د  بمبثعايتدا بقسدتقلتا
با تدد مبترقددنمبحثقتقددةعتا بفدد بحثتل اددببحث عدداببعلدد بحبت دد  بقتةسددل  ددا ببحث دد  بثا حسددحباهثددحب

ب:حثتاصاال،بق باةضاابحثتاة بحآلت 

 اختبار تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم معرفة
3.632.62.461.72.71.3613.66 قبلي
5.034.534.85.264.663.227.23 بعدي
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،بثاهثحبحث   ب ا بقتةسل با ت مبترقنمبحثقتقةعتا بحثتت ف يحبt-test،بيت  ببحبت   ب)19تاة ب)
بحث عاببعل بحبت   بحثتاصاالبةحثض  لحبف بحثتل اب

المتوسط  العدد المجموعة المستوى 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 القرار

 معرفة
 1.60 5.70 30 ضابطة

باحثحب0.02 3.09 58
 0.99 4.63 30 تجريبية

 الفهم
 090 4.06 30 ضابطة

باحثح 0.03 0.75ب58
 1.70 4.33 30 تجريبية

 تطبيق
 0.98 3.26 30 ضابطة

باحثح 0.01 3.54 58
 1.63 4.50 30 تجريبية

 تحليل
 1.16 4.60 30 ضابطة

باحثح 0.00 0.18 58
 1.59 4.53 30 تجريبية

 تركيب
 1.17 3.70 30 ضابطة

باحثح 0.04 2.76 58
 2.22 4.96 30 تجريبية

 تقويم
 1.04ب0.46 30 ضابطة

باحثح 0.05 7.33 58
 1.63 3.06 30 تجريبية

 االختبار
 2.96 21.76 30 ضابطة

باحثح 0.00ب4.48 58
 3.82 25.73 30 تجريبية

قيقدحبمبثاهثدحبحث د  ب دا بقتةسدل با تد مبترقدنمباتضدأبي ب ،19حسدتي اح ب ثد بحثتداة ب)
حثقتقددةعتا بحثتت ف يددحبةحثضدد  لحبفدد بحثتل اددببحث عدداببعلدد بحبت دد  بحثتاصدداالباحثددحب اصدد  ي  بفدد ب

ثاهثدددحبحث ددد  ب دددا بقتةسدددل با تددد مبترقدددنمبحثقتقدددةعتا بمبحهبت ددد  بحثتاصدددال ،بفك يدددمبقيقدددحب
حثتاصدداال،بققدد بيقتضدد ب فدد بحث  ضدديحبحثتت ف يددحبةحثضدد  لحبفدد بحثتل اددببحث عدداببعلدد بحبت دد  ب

نبباهثددحب اصدد  يحب ددا بقتةسددل با تدد مبترقددنمبحبحث االددحب ةتددةابفدد  بيحثصدد  فحبةق ددة بحث  ضدد
حثقتقددةعتا بحثتت ف يددحبةحثضدد  لحبفدد بحثتل اددببحث عدداببعلدد بحبت دد  بحثتاصدداالبحثا حسدد ،بة قق  يددحب

،ب3ةحثشكالب)بحبحثتت ف يح.قتةسل با ت مبترقنمبحثقتقةعتا باتضأبي بحث   بثقصلاحبحثقتقةع
أب ا ت مبترقنمبحثقتقدةعتا بحثضد  لحبةحثتت ف يدحبفد بحثتل ادببحث عدابببقتةسل  ا ببحث   باةض 

بعل بحبت   بحثتاصاال.
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ب
ا ت مبترقنمبحثقتقةعت  بحثتت ف يحبةحثض  لحبف بحثتل اببحث عابببقتةسل  ا ببثل   بتقثاالب ي ي ب،ب3شكالب)

بعل بحبت   بحثتاصاال.
:بهباةتددابفدد  بنةباهثددحب اصدد  يحب ددا بقتةسددل با تدد مبترقددنمبحثقتقةعددحبالفرضييية الرابعيية  -

بحثتت ف يحبف بحثتل يقا بحث عاببةحث عاببحثقؤتالبعل بحبت   بحثتاصاالبحثا حس .
هبت ددد  بصددداحبحث  ضددديحبحثسددد  قح،بُاسددد مبحثقتةسدددل مبحثاسددد  يح،بةحهيا حفددد مبحثقعي  فدددحب

حثتت ف يددحبثلتل يقددا بحث عدداببةحث عدداببحثقؤتددالبعلدد بحبت دد  بحثتاصدداالبثددا ت مبترقددنمبحثقتقةعددحب
بحث د  بحبثا حسحباهث ،Paired-samples t-testحثا حس ،بةحستبامبحبت   بمبثعايتا بق ت لتا ب)

،بقد بعلد بحبت د  بحثتاصداالبحثتل يقدا بحث عداببةحث عداببحثقؤتدالقنمبف با ت مبحثتربقتةسل  ا ب
باةضاابحثتاة بحآلت :

،بثاهثحبحث   ب ا بقتةسل با ت مبترقنمبحثقتقةعتا بحثتت ف يحبف بحثتل يقا بt-test،بيت  ببحبت   ب)20)تاة ب
بحث عاببةحث عاببحثقؤتالبعل بحبت   بحثتاصاال

 العدد التطبيق المستوى 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 قيمة ت الحرية

مستوى 
 القرار الداللة

 1.04 4.76ب30 بعدي معرفة
بغا باحثحب0.89 0.12 29

 1.14 4.73 30 بعدي مؤجل

 1.70 4.33 30 بعدي الفهم
بغا باحثح 0.64 0.46 29

 1.39 4.20 30 بعدي مؤجل

 1.73 4.43 30 بعدي تطبيق
بغا باحثح 0.82 0.22 29

 1.22 4.50 30 بعدي مؤجل

ب2.31 5.13 30 بعدي تحليل
بغا باحثح 0.30 1.04 29

 1.93 4.80 30 بعدي مؤجل

 0.97 4.43 30 بعدي تركيب
بغا باحثح 0.22 1.24 29

 1.01 4.16 30 بعدي مؤجل

 1.54 3.13 30 بعدي تقويم
بغا باحثح 0.17 1.39 29

 1.61 3.43 30 بعدي مؤجل

 3.27 26.23 30 بعدي االختبار
بغا باحثح 0.83 0.20 29

 3.87 26.03 30 بعدي مؤجل

 اختبار تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم معرفة
5.74.063.264.63.70.4621.76 ضابطة
4.634.334.54.534.963.0625.73 جتريبية
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اتضدددأبي بقتةسدددربا تددد مبحثقتقةعدددحبحثتت ف يدددحبفددد بحثتل ادددبب،ب20حسدددتي اح ب ثددد بحثتددداة ب)
حث عاببعل بحبت   بحثتاصاالبيك  بق بقتةسربا ت تهمبعليابف بحثتل اببحثقؤتالبثربت   بكلدا،ب

ا تدددد مبترقددددنمبحثقتقةعددددحبحثتت ف يددددحبفدددد بعلدددد باددددا بي بقيقددددحبمبثاهثددددحبحث دددد  ب ددددا بقتةسددددل ب
حثتاصداالبغاد باحثدحب اصد  ي  بفد بحهبت د  ،بققد بحثتل يقا بحث عداببةحث عداببحثقؤتدالبعلد بحبت د  ب

يقضددد بق دددة بحث  ضددديحبحثصددد  فح،ب عدددامبفددد  بنبباهثدددحب اصددد  يحب دددا بقتةسدددل با تددد مبترقدددنمب
بحبت ددد  بحثتاصددداالبحثا حسددد .حثقتقةعدددحبحثتت ف يدددحبفددد بحثتل يقدددا بحث عددداببةحث عددداببحثقؤتدددالبعلددد ب

أب،ب4ةحثشكالب) ا ت مبترقنمبحثقتقةعحبحثتت ف يحبف بحثتل يقا بحث عابببقتةسل  ا ببحث   باةض 
بةحث عاببحثقؤتالبعل بحبت   بحثتاصاال.

 
ا ت مبترقنمبحثقتقةعحبحثتت ف يحبف بحثتل يقا بحث عاببةحثعابببقتةسل  ا ببثل   بتقثاالب ي ي ب،ب4شكالب)

 حثقؤتالبعل بحبت   بحثتاصاال.

 ويمكن تفسير النتائج المتعلقة باختبار التحصيل باآلتي:
بvيسدددتا بقددد بيتددد  ببحث  ضدددي مبحثدددثرلبحألةثددد بعلددد بف عليدددحبحسدددتباحمبحسدددت حتاتيحبحثشدددكالب

تاصداالبترقدنمبحثقتقةعدحبحثتت ف يدحبقدابحثقع ف بف بتاصاالبترقنمبحثقتقةعدحبحثتت ف يدح،بيببي ب
حثقع فدد بفدد بتددا فسبقدد ا مبحثا حسدد مببvدحاب  دد ة باحثددحب اصدد  ي  ب عددابتل اددببحسددت حتاتيحبحثشددكالب

،بةيسددددتا بقدددد بيتددد  ببحبت دددد  بحث  ضدددديحبحثث ثثدددحبعلدددد بت ددددة بةعلدددد بتقيدددد بحثقسدددتةي مبحهتتق عيدددح
حثقع ف بعل بحهست حتاتيحبحثقت عحبف بدفد امبقسدتة بحثتاصداالبحثا حسد بثدا ببvتاتيحبحثشكالبحست ح

بحثترقنم.
ب
ب
ب

 اختبار تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم معرفة
4.764.334.435.134.433.1326.23 بعدي
4.734.24.54.84.163.4326.03 بعدي مؤجل
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بةيقك بت سا بهنهبحثيت  بب  ثيق طبحآلتيح:
حثقع فد بعلد بتااادابحثق د هيمبحألس سديحبثقةحضدي بحثةادامبحثققت ادحببvت كدبحست حتاتيحبحثشدكالب.ب1

فددد بقددد امبحثا حسددد مبحهتتق عيدددح،بةع ضددده بعلددد بحثترقادددنب شدددكالبقتصدددالبةقتتددد   بققددد بيسدددهمبفددد ب
بتسهاالبعقليحبا ةه بة  ثت ث بتنك ه ب شكالباقاببةس ف .

هد بةسدالحبتسد عابحثتلقادنبعلد ببهبتشكالبحثق امبحثتعليقيحبقاة ح بثلعقليحبحثتعليقيحبحثتعلقيدحب دال.بب2
فهددمبحثقدد امبةحسددتيع  ه ب شددكالبيك دد بةيعقددب،بة  ثتدد ث بفهددمبي سددابةفهددمب ا تددابحثقايلددحبققدد بادديعكسب

ب ات    بعل بتاصالابحثا حس .
حثقع فدد بحثتلقاددنبقدد ب بددربحثقعلةقدد مبحثتااددامب  ثقعلةقدد مبحثسدد  قحببv.بتقكدد بحسددت حتاتيحبحثشددكالب3

بيس عابحثتلقانبعل بدف امبقا تابعل بحثتاصاالبحثا حس .ةحثتةصالبثلقع فحب ي سا،بقق ب
حإلات  يددحبفدد ببمةقشدد  كتهبثلترقاددنبحثيشددربعلدد بحثت  عددالحثقع فدد ببv.بتعتقددابحسددت حتاتيحبحثشددكالب4

  ثعقليددحبحثتعليقيددحبحثتعلقيددحبققدد بيسددهمبفدد بحكتسدد  ببثددا سبققدد باددؤابب ثدد بحي ق سددهميثيدد لب علدد لبح
ب ث بدف امبحثتاصاالبثااهم.بحثقع فحبةفهقه ب شكالبيشربقق باؤاب

علدد بحثددتعلمبحثتعدد ةي ب)ك ثقتقةعدد م،ب دداه بقدد بحثددتعلمبحث دد اب،بققدد ب v.بت كدددبحسددت حتاتيحبحثشددكالب5
حألفكد  بفيقد ب اديهمبققد بايقد بثايداب ةابحثتعد ة بباتعالبحثقتعلقا بات  علة بقد ب عضدهمبةفت د اثة ب
دفددد امبف عليدددحبحثتلقادددن،بة  ثتددد ث بادددؤابب ثددد بدفددد امببةحثعقدددالبحثتعددد ةي بحإلاتددد   ب اادددلبادددؤابب ثددد 

بحثتاصاالبحثا حس ،بةحهات  ظب  ثق امبحثعلقيحبةعامبيسي يه .
علددد بحثا ددددبحثقع فددد ،ببvتعتقدددابحثية فدددحبحث ي  يدددحبةحسدددت حتاتي ته ب قددد بفاهددد ب)حسدددت حتاتيحبحثشدددكالب.ب6

أبحثقددتعلمبهددةبحثقسددؤة بعدد بحثدداحبل ب)حثقددتعلم،ب دداه بقدد بحثا دددبحثبدد  ت ب)حثقعلددم،،بة  ثتدد ث بيصدد 
ب،بةنثكباؤابب ث بي بيص أبياحؤهمبيفضال.ي سابةع بتعلقا

ب.بتتقادددبقدد امبحثا حسدد مبحهتتق عيددحب كةيهدد بةثيقددحبحهتصدد  ب ايدد مبحثتلقاددنبةبا تددابحثقايلددحب ددا،7
حألق بحثدنبباداف بحثترقادنبعلد بتعد لبةحقعهدمبةحكتشد فا،بةقد ببدر بلد ابحثقعلةقد مبعد بل فدبب

حثقع ف بحألق بحثنببيس عابعل بةض بحثقعلةق مبف ب ل  بقيةمبنببقعيد ببvحست حتاتحبحثشكالب
  ثيس حب ثاهم،ب االبيسد عاهمبعلد ب بلهد ب  ثقعلةقد مبحثقايقدح،بققد بادؤابب ثد بحبتدحيهد ب  ثدنحك مب

 بثددمبياصددالبعلاهدد ب يشدد لابحثددنحت ،بتددفلددحبحثقددا ب شددكالبيك دد بقدد بحثقعلةقدد مبغادد بحثقيةقددحبةحثلةب
ققددد بادفدددابقددد بقدددا تهمبعلددد بتاصددداالبحثقع فدددح،بةعلددد بحيتقددد  بيثددد بحثدددتعلمب ثددد بحبت ددد  حمبتاصددداليحب
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،،بةك  حايقددد  ب2006ا حسددد مبكدددالبقددد بي دددةبعدددةامب)بات دددببقددد بقددد بتةصدددلمب ثيدددا،بةهدددنحبقددد بيبددد  ب
،،بققدددد بيشدددا ب ثدددد بي بتددددا فسبحثترقدددنمب  سددددتباحمبحثيقددددةنجب2007ةك ثيددددكب)،،ب2007ةكدددةثييك ب)

بحث ي   بقكيهمبق بحهات  ظب  ثقعلةق مبعل بحثقا بحثلةفال.
حأليشدددلحبحثتعليقيدددحبحثقسدددتباقحبفددد بحهسدددت حتاتيحبحثقت عدددحبقددد بقا  سدددحبحثقتقةعدددحبة غدددمبيتددد ابب-

ترقنمبهنهبحثقتقةعحبف بحثتل يقا بحثض  لحبف بتاقاببف  باح ب اص  ي  ب ا بقتةسل با ت مب
حثق لدد بةحث عدداببعلدد بحبت دد  بحثتاصدداال،ب هبي بقع قددالبحثكسدد بثددمباتتدد ةدبحثةحاددا،بة  ثتدد ث بفدد  ب

بحهست حتاتيحبحثقت عحبغا بف علحبف بحثتاصاالبحثا حس .
ةتت ببيت  ببهنهبحثا حسحبحثب صحب  ث  ضي مبحثقتعلقحب  ثتاصاالبحثا حسد بقد ب عد بحثا حسد مبب-
،،بةحثع فيدددد ب2009،،بةحثي قدددحبةشدددادبحثعاددداب)2006،،بةحثقل فددد ب)2005سددد  قحبقثدددالبحثاةحقدددامب)حث
،،ب2005،،بةقدد بحثا حسدد مبحألتي يددحبقثددالبكدديمب)2012،،بةقيصددة ب)2012،،بةحثتقيقدد ب)2009)

،،باادددلبيةهددد مبيت  تهددد بف عليدددحبحثيقدددةنجبحث يددد   بحثقسدددتبامبفددد ب2007ةك  حايقددد  بةكدددةثييك ب)
ققدد باددؤابب ثدد بدفدد امبيتدد ابحثترقددنم،بةح ت دد مبقسددتة بتاصددالهمبحألكدد ايق بحثتاصدداالبحثا حسدد ،ب

ثت بُا سمبفاه بحثقتقةعحبحثض  لحبةنثكبأل بحثترقنمبف بحثقتقةعحبقق  يحب  ثل فقحبحهعتي ايحبح
ةيةه ةحباق س  بيك  بيادةبحثدتعلمب هدنهببف بحثعقليحبحثتعليقيح،بحثتت ف يحبك يةبيكث بقش  كحبةحياف ع  ب

بقحبيكث بق بية ح همب  ثقتقةعحبحثض  لح.حثل ف
 نانيًا: النتائج المتعلقة بمقياس االتجاهات:

هباةتدابفد  بنةباهثدحب اصد  يحب دا بقتةسدل با تد مبترقدنمبحثقتقةعدحببالفرضية الخامسية: -
بحثض  لحبف بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بققي سبحهتت ه م.

حثقتةسدددل مبحثاسددد  يح،بةحهيا حفددد مبحثقعي  فدددحبهبت ددد  بصددداحبحث  ضددديحبحثسددد  قح،بُاسددد مب
ثدددا ت مبترقدددنمبحثقتقةعددددحبحثتت ف يدددحبفدددد بحثتل يقدددا بحثق لدددد بةحث عددداببعلدددد بققيددد سبحهتت هدددد م،ب

 دددا ببحث ددد  ب،بثا حسدددحباهثدددحبPaired-samples t-testةحسدددتبامبحبت ددد  بمبثعايتدددا بقددد ت لتا ب)
ققيد سبحهتت هد م،بقد باةضداابحثتداة با ت مبحثترقنمبف بحثتل يقدا بحثق لد بةحث عداببثبقتةسل 
بحآلت :

ب
ب



 عرض النتائج وتفسريها              الفصل اخلامس
 

94 

 

،بثاهثحبحث   ب ا بقتةسل با ت مبترقنمبحثقتقةعتا بحثض  لحبف بt-test،بيت  ببحبت   ب)21تاة ب)
بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بققي سبحهتت ه م

المتوسط  العدد التطبيق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 القرار الداللةمستوى  قيمة ت درجة الحرية

 7.42 36.33 30 القبلي
بغا باحثحب0.16ب1.42 29

 8.16 37.76ب30 البعدي

ي بقيقددددحبمبثاهثددددحبحث دددد  ب ددددا بقتةسددددل با تدددد مبلل ددددحبحثقتقةعددددحب،ب21حسددددتي اح ب ثدددد بحثتدددداة ب)
حثض  لحبف بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بققيد سبحهتت هد مبغاد باحثدحب اصد  ي  بفد بحثققيد س،ب

يقتض بق ة بحث  ضيحبحثصد  فحبحألةثد بحثتد بتديىبعلد بعدامبةتدةابفد  بنةباهثدحب اصد  يحبقق ب
 دددا بقتةسدددل با تددد مبترقدددنمبحثقتقةعدددحبحثضددد  لحبفددد بحثتل يقدددا بحثق لددد بةحث عددداببعلددد بققيددد سب

دددأب،ب5ةحثشدددكالب)بحهتت هددد م. ا تددد مبترقدددنمبحثقتقةعدددحبحثضددد  لحبفددد ببقتةسدددل  دددا ببحث ددد  باةض 
بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بققي سبحهتت ه م.

،،بةاسد بحثقعيد  بحثسد  بب)يعدابحثيقدةنجبفد عر ب0.08 لدغبقع قدالبحثكسد بثربت د  ب)باال
فدد ب نحبتتدد ةدبقعددا بحثكسدد بحثةحاددابحثصددايأ،،بةبددنثكبتتضددأبعددامبف عليددحبحهسددت حتاتيحبحثقت عددحب

بتيقيحبحهتت ه م.
هباةتددابفدد  بنةباهثددحب اصدد  يحب ددا بقتةسددل با تدد مبترقددنمبحثقتقةعددحببالفرضييية السادسيية:

بحثتت ف يحبف بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بققي سبحهتت ه م.
هبت ددد  بصددداحبحث  ضددديحبحثسددد  قح،بُاسددد مبحثقتةسدددل مبحثاسددد  يح،بةحهيا حفددد مبحثقعي  فدددحب

حثتل يقدددا بحثق لدددد بةحث عددداببعلدددد بققيددد سبحهتت هدددد م،بثدددا ت مبترقدددنمبحثقتقةعددددحبحثتت ف يدددحبفدددد ب
 دددا ببحث ددد  ب،بثا حسدددحباهثدددحبPaired-samples t-testةحسدددتبامبحبت ددد  بمبثعايتدددا بقددد ت لتا ب)

ا ت مبحثترقنمبف بحثتل يقدا بحثق لد بةحث عداببثققيد سبحهتت هد م،بقد باةضداابحثتداة ببقتةسل 
بحآلت :

حث   ب ا بقتةسل با ت مبترقنمبحثقتقةعتا بحثتت ف يحبف بب،بثاهثحt-test،بيت  ببحبت   ب)22تاة ب)
بققي سبحهتت ه محث عاببعل بةببحثق ل بحثتل يقا 

المتوسط  العدد التطبيق
 الحسابي

االنحراف 
 القرار مستوى الداللة قيمة ت درجة الحرية المعياري 

 3.71 24.43 30 القبلي
باحثح 0.00ب19.66 29

 4.66 47.40 30 البعدي
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اتضدددأبي بقتةسدددربا تددد مبحثقتقةعدددحبحثتت ف يدددحبفددد بحثتل ادددببب،22حسدددتي اح ب ثددد بحثتددداة ب)
حث عاببعل بققي سبحهتت ه تأك  بق بقتةسربا ت تهمبعليابف بحثتل اببحثق ل بثلققي س،بكق بي ب
قيقحب بثاهثحبحث   ب ا بقتةسل با ت مبحثقتقةعحبحثتت ف يحبف بحثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل ب

ققدد بيقتضدد ب فدد بحث  ضدديحبحثصدد  فحبةق ددة بحث  ضدديحبحث االددحببققيدد سبحهتت هدد مباحثددحب اصدد  ي  ،
 ةتدةابفد  بنبباهثدحب اصدد  يحب دا بقتةسدل با تد مبترقددنمبحثقتقةعدحبحثتت ف يدحبفد بحثتل يقددا ب

بحثق ل بةحث عاببعل بققي سبحهتت ه م.
،،بةاس بحثقعي  بحثس  بب)يعابحثيقةنجبف عر ب نحب1.022قاب لغبقع قالبحثكس بثربت   ب)

حثقع فدددد بفدددد بتيقيددددحببvةدبقعددددا بحثكسدددد بحثةحاددددابحثصددددايأ،،بةبددددنثكبتتضددددأبف عليددددحبحثشددددكالبتتدددد 
دددأب،ب5ةحثشدددكالب)بحهتت هددد م. ا تددد مبترقدددنمبحثقتقةعدددحبحثتت ف يدددحبفددد ببقتةسدددل  دددا ببحث ددد  باةض 

 حثتل يقا بحثق ل بةحث عاببعل بققي سبحهتت ه م.

ب
ا ت مبترقنمبحثقتقةعتا بحثض  لحبةحثتت ف يحبف بحثتل يقا بحثق ل ببقتةسل  ا ببثل   ب تقثاالب ي ي ب،5حثشكالب)

بةحث عاببعل بققي سبحهتت ه م.

:بهباةتابف  بنةباهثحب اصد  يحب دا بقتةسدل با تد مبترقدنمبحثقتقدةعتا ببعةالفرضية السا -
بحثتت ف يحبةحثض  لحبف بحثتل اببحث عاببعل بققي سبحهتت ه م.

حثسددد  قح،باسددد مبحثقتةسدددل مبحثاسددد  يح،بةحهيا حفددد مبحثقعي  فدددحبهبت ددد  بصددداحبحث  ضددديحب
ثددا ت مبترقددنمبحثقتقددةعتا بحثضدد  لحبةحثتت ف يددحبفدد بحثتل اددببحثعدداببعلدد بققيدد سبحهتت هدد م،ب

بحث دد  ب،بثا حسدحباهثددحبIndependent-samples t-testةحسدتبامبحبت دد  بمبثعايتدا بقسددتقلتا ب)
فددد بحثتل ادددببحث عددداببعلددد بققيددد سبحهتت هددد م،بقددد با تددد مبترقدددنمبحثقتقدددةعتا ببقتةسدددل  دددا ب

باةضاابحثتاة بحآلت :
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،بثاهثحبحث   ب ا بقتةسل با ت مبترقنمبحثقتقةعتا بحثتت ف يحبt-test،بيت  ببحبت   ب)23تاة ب)
بةحثض  لحبف بحثتل اببحث عاببعل بققي سبحهتت ه م

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 القرار مستوى الداللة قيمة ت الحريةدرجة 

 7.42 37.33 30 ضابطة
باحثحب0.00 6.51 58

 4.66 47.40 30 تجريبية

قيقدحبمبثاهثدحبحث د  ب دا بقتةسدل با تد مبترقدنمباتضدأبي ب ،23حسدتي اح ب ثد بحثتداة ب)
 اصد  ي  بفد بحثقتقةعتا بحثتت ف يدحبةحثضد  لحبفد بحثتل ادببحث عداببعلد بققيد سبحهتت هد مباحثدحب

حثققيدددد س،بفك يددددمبقيقددددحبمبثاهثددددحبحث دددد  ب ددددا بقتةسددددل با تدددد مبترقددددنمبحثقتقددددةعتا بحثتت ف يددددحب
ةحثضدد  لحبفدد بحثتل اددببحث عدداببعلدد بققيدد سبحهتت هدد م،بققدد بيقتضدد ب فدد بحث  ضدديحبحثصدد  فحب

نبباهثحب اصد  يحب دا بقتةسدل با تد مبترقدنمبحثقتقدةعتا بحبحث االحب ةتةابف  بيةق ة بحث  ض
،بة قق  يدددحبقتةسدددل با تددد مبحهتت هددد ملحبفددد بحثتل ادددببحث عددداببعلددد بققيددد سبحثتت ف يدددحبةحثضددد  

أب،ب6ةحثشكالب)بترقنمبحثقتقةعتا باتضأبي بحث   بثقصلاحبحثقتقةعحبحثتت ف يح.  ا ببحث   باةض 
ا تددد مبترقدددنمبحثقتقدددةعتا بحثضددد  لحبةحثتت ف يدددحبفددد بحثتل ادددببحث عددداببعلددد بققيددد سببقتةسدددل 
بحهتت ه م.

ب
ا ت مبترقنمبحثقتقةعتا بحثض  لحبةحثتت ف يحبف بحثتل اببحث عابببقتةسل  ا ببثل   بتقثاالب ي ي بب،6حثشكالب)

بعل بققي سبحهتت ه م.

 نانيًا: مناقشة النتائج المتعلقة باالتجاهات نحو مادة الدراسات االجتماعية:
حث  ضدددددي مب)حثب قسدددددحبةحثس اسدددددحبةحثسددددد  عح،بعلددددد بف عليدددددحببيسدددددتا بقددددد بيتددددد  ببحبت ددددد  

ياددددةبقدددد امبحثا حسدددد مبحهتتق عيددددح،بيببي ببفدددد بتيقيددددحبحهتت هدددد محثقع فدددد ببvحسددددت حتاتيحبحثشددددكالب
بvحتت ه مبترقنمبحثقتقةعحبحثتت ف يحبقابدحاب   ة باحثحب اص  ي  ب عابتل ادببحسدت حتاتيحبحثشدكالب
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تتق عيح،بةيستا بق بيت  ببحبت   بحث  ضديحبحثسد  عحبعلد بحثقع ف بف بتا فسبق ا مبحثا حس مبحه
ا بحثترقدنمبحثقع ف بعلد بحهسدت حتاتيحبحثقت عدحبفد بتيقيدحبحهتت هد مبثدبvت ة بحست حتاتيحبحثشكالب

بياةبحثق امبحثقا  سح.بةيقك بت سا بحثيت  ببحثس  قحب  ثيق طبحآلتيح:
حبحثتت ف يددحب  ثقق  يددحب ترقددنمبحثقتقةعددحب.بيةدد ح بثدفدد امبحثتاصدداالبحثا حسدد بعيددابترقددنمبحثقتقةعدد1

ق دد ثهمبعلاهدد ،ب حثضدد  لح،بفددنثكب بقدد بادفددابقدد بادد بحثترقاددنبثلقدد امبةفدفددابقدد باق سددتهمبثا حسددته بةح 
بة  ثت ث باؤاببنثكب ث بتيقيحبحتت ه مب ات  يحبياةبحثق امبحثقا  سح.

حثقع فد بعلد بحثتلقادنبكقادة بثلعقليدحبحثتعليقيدحبحثتعلقيدحب اادلببvب.ب  بحعتق ابحست حتاتحبحثشدكال2
يكددة بهددةبحألسدد سبفدد بحكتشدد لبحثقعلةقددحبةت تا هدد بةتصدديي ه بة بلهدد ب قعلةق تددابةب  حتددابحثقايقددح،ب
ثابحثقتعحبثا بحثتلقانبف بحثتعلمبقق بقدابادؤابب ثد بتشدكالبحتت هد مب ات  يدحبيادةبحثقد امب بنثكباة  كال 

بحثقا  سح.
حثقع فدد بيضددق بتاقاددببحثت  عددالبحثيشددرب ددا بحثترقاددنببv  بحثتددا فسبضددق بحسددت حتاتيحبحثشددكالب.ب3

ق بتهح،بةبايهمبةبا بقعلقهمبق بتهحبيب  ،باالبيعابنثكبع قر بقس عاح بفد بتيقيدحبحتت هد مب
حثترقدددنمبيادددةبقددد امبحثا حسددد مبحهتتق عيدددحبعلددد بعكدددسبترقدددنمبحثقتقةعدددحبحثضددد  لحباادددلبكددد يةحب

بةقحبسل اا .قتلقا بثلقعل
.بيهقيددحبقدد امبحث حسدد مبحهتتق عيددحبةقددا بح ت  لهدد ب دد ثقتتق بحثقادديرب هددم،بققدد بيسدد عاهمبعلدد ب4

فهمبقايلهمبحألق بحثدنببادؤابب ثد بدفد امبتقداا همبثهد بةيقدةبحتت هد تهمبحإلات  يدحبياةهد بألهقاتهد ب
بف باي تهمبحثعقليح.

هد مبحإلات  يدحبيادةبقد امبحثا حسد مبفتقيد بقد بسد ببقد بيسد   بثهد باة بك اد بفد بتيقيدحبحهتت ب-
،،بةتبتلدددد بقدددد با حسددددحبحثبشدددد  ب2006حثقل فدددد ب)حهتتق عيددددح،بفتت ددددببهددددنهبحثيتاتددددحبقدددد با حسددددحب

،باالب ايمبيت  تهمبي بحثيقةنجبحث ي   بحثقستبامب2007،،بةا حسحبك  حايق  بةكةثييك ب)2007)
 حثقا  سح.ف بحثتا فسبثمباؤث بف بتيقيحبحتت ه مبحثترقنمبياةبحثق امب

 مقترحات البحث:توصيات و نالنًا: 
بحآلتيح:بحثتةصي مف بضةلبحثيت  ببحثس  قح،بُةضعمبب-
.بضددد ة مبحهيتقددد  بقددد بحألسدددلة بحثتقلاددداببفددد بتدددا فسبقددد امبحثا حسددد مبحهتتق عيدددحبحثقددد  مبعلددد ب1

ب  يح.حثقعلمب ث بحثتعلمبحثقتق كدباة بحثقتعلم،بةنثكبق ببر بتل اببحست حتاتي مبحثية فحبحث ي
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حثقع فد باحبدالبحث  فدحبحثصد يحببv.بتشتي بحثقةتها بةحثقعلقا بعل بحستباحمبحست حتاتيحبحثشكالب2
ةتددا ف همبعلدد بكي يددحبتل يقهدد بثقدد بثهدد بقدد بقدحيدد بعااددامبيقكدد بي بتسددهمبفدد بفهددمبحثق دد هيم،بةدفدد امب

بحثتاصاالبحثا حس بثلترقان.
بع ب عاحابحثقي هببحثتعليقيح.بحثقسؤةثا حثقع ف بق بق الببv.بت ي بحست حتاتيحبحثشكالب3
بست حتاتي مبحث ي  يحبةبلةحته بةقدحي ه بف بتعلمبحثترقان.حه.بعقالباة حمبتا ف يحبثتةضيأب4
حثقع فدد بفدد بتددا فسبةادداحمبتعليقيددحبيبدد  بقدد بقدد امبحثا حسدد مببv.بحسددتباحمبحسددت حتاتيحبحثشددكالب5

بحهتتق عيحبثلص بحث ح  ،بةثق حاالبيب  بة قةحابيب  .
البعل بتبصيىبةقمبيلة بثتا فسبقةضةع مبق امبحثا حس مبحهتتق عيدحبثقد بتات تداب.بحثعق6

بعقليحبحثتا فسبةفببحست حتاتي مبحثية فحبحث ي  يحبق بةقمبيلة .
مبةفدددببحسدددت حتاتيحب7 .بتضدددقا بيسدددبحبكتددد  بحثقعلدددمبفددد بحثق حادددالبحثتعليقيدددحبحثقبتل دددحبا ةسددد  بقعدددا 

مبةفقدددد  بهسددددبvحثشددددكالب ت حتاتي مبةيقدددد نجبحثتددددا فسبحألبدددد  بحثق  قددددحبعلدددد بحثقع فدددد ،بةا ةسدددد  بقعددددا 
بحثية فحبحث ي  يح.

 مقترحات البحث: -
ب.ب ت حلبقدفابق بحث اةلبحثتت ف يحبف :1
حثقع ف بفد بتدا فسبقد امبحثا حسد مبحهتتق عيدحبفد بتيقيدحببvف عليحبحستباحمبحست حتاتيحبحثشكالبب-

بع .ييق طبحثت كا بحثعلي بك ثت كا بحثي قابةحثت كا بحإل احب
حثقع فدد بفدد بتددا فسببv تدد حلبا حسددحبتت ف يددحبثلقق  يددحب ددا بف عليددحبحسددتباحمبحسددت حتاتيحبحثشددكالبب-

قدددد امبحث ف ضدددي مبة عدددد بحسدددت حتاتي مبةيقدددد نجبحث ي  يدددحبحألبدددد  بعلددد ب عدددد بيدددةحتببحثددددتعلمبفددد ب
ب.حثا حس مبحهتتق عيح

ب-حثقع فددددد بفددددد بتيقيددددحبعقليددددد مبحثعلدددددمبثدددددا بحثترقدددددنمب)ق ت عددددد بvف عليددددحبحسدددددت حتاتيحبحثشدددددكالبب-
بقيب ض ،بحثتاصاال.

حثقع فد بفد بتيقيدحبقهد  حمبحثت كاد بحثعليد ببvف عليحب  ي قببقاةسد باةةد بحسدت حتاتيحبحثشدكالبب-
ببق امبحثا حس مبحهتتق عيح.ف بتا فسب
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فاعلية وحدة تعليمية وفق النظرية البنائية في تنمية التحصيل واالتجاهات لدى تالمذة الصف 
 الرابع من التعليم األساسي في مادة الدراسات االجتماعية

  هدف البحث: -
ريبةائية  فةت لةةية  ريلد ةاال حرهلتالةا  ية ة ل ةة ت فاعلية  حدة ت ليليةية  حفةن ريةظ  ة  

 ري ف ري ربع ةن ريليليم رألساست فت ةا ت ري  رسا  رهتلةاعي .
  منهج البحث: -

 رعُلة  ريةةهج ريلت  بت بغ ض رإلتاب  عن سؤرل ريبدث، حرخلبا   د  ف ضياله.
 مجتمع البحث وعينته: -

ن ةتلةةةع ريبدةةث ةةةن تةيةةع ل ةةة ت ري ةةف  ري ربةةع رألساسةةت فةةت ريةةة ر ة ري سةةةي   الكةةح 
( طايبةا  حطايبة   ح يةك 87926م( حريبايغ ع  لم )2016 /2015فت ةدافظ    عا يليام ري  رست )

دسةةإ صد ةةائي  ة ا  ةة  ريل  يةة  فةةت   عةةا، باةةةةا لكحةةة  عاةةة  ريبدةةث ةةةن ةتةةةحعلان ةةةن ل ةةة ت 
دةةث )ريضةةابط ، حريلت  بيةة (، ح لةةغ ةةةن ة دلةة  ريليلةةيم رألساسةةت ةم للةةا ةتةةةحعلت ريب ري ةةف ري ربةةع

( للةاةة ر  حللةاةة ت  ةةةن ة  سةة   ر  ريةطةةاتان، حعةة   ل ةةة ت 30عةة   ل ةةة ت ريةتةحعةة  ريضةةابط  )
 ( للةا ر  حللةا ت  ةن ة  س  ريق ح  ريماةي .30ريةتةحع  ريلت  بي  )

  أدوات البحث: -
 رعلة  ريبدث فت صت رءرله على رأل حر  رآللي :

ريةي فةت(، ح لكةحن  v. ةةح ج ريل   ة ريةقلة ح ريقةائم علةى ريةظ  ة  ريبةائية  )رسةل رلاتي  ري ة ال 1
، لغطةةةت ريةدلةةةحة رييلةةةةت يةحضةةةحعا  حدةةة ت د ةةة  (9ةةةةن خةسةةة  ةحرضةةةيع ل   سةةةي ، بحرتةةةع )

 ريديات فت ريتةهح    ريي  ي  ريسح    ةن ةق   ةا ت ري  رسا  رهتلةاعي .
ت يقياة ريةيا ف رييلةي  ي ة ل ة ت ري ف ري ربع ةن ة دل  ريليلةيم . رخلبا  ريلد اال ري  رس2

رألساست، حريةلضةة  فت ةحضحعا  حد ت ريديات فت ريتةهح  ة  ريي  ية  ريسةح    ةةن ةقة   ةةا ت 
 ري  رسا  رهتلةاعي .

ريةي فةةت فةةت ركلسةةاإ رلتالةةا  ةدةةح  v. ةقيةةاة رهلتالةةا  يقيةةاة فاعليةة  رسةةل رلاتي  ري ةة ال 3
 ي  رسا  رهتلةاعي  ي ة ل ة ت ري ف ري ربع.ةا ت ر
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 لح ال ريبدث صيى ريةلائج رآللي : نتائج البحث: -
. احت  ف ق  ح  هي  صد ائي  بان ةلحسطت   تا  ل ة ت ريةتةحع  ريضابط  فةت ريلطبيقةان 1

 ريقبلت حريبي ي على رخلبا  ريلد اال ري  رست ية لد  ريلطبان ريبي ي.
 هي  صد ائي  بان ةلحسطت   تا  ل ة ت ريةتةحعة  ريلت  بية  فةت ريلطبيقةان . احت  ف ق  ح 2

 ريقبلت حريبي ي على رخلبا  ريلد اال ري  رست ية لد  ريلطبان ريبي ي.
. احت  ف ق  ح  هي  صد ةائي  بةان ةلحسةطت   تةا  ل ةة ت ريةتةةحعلان ريضةابط  حريلت  بية  3

 ي  رست ية لد  ريةتةحع  ريلت  بي .فت ريلطبان ريبي ي على رخلبا  ريلد اال ر
. ه احتةةةة  فةةةة ق  ح  هيةةةة  صد ةةةةائي  بةةةةان ةلحسةةةةطت   تةةةةا  ل ةةةةة ت ريةتةحعةةةة  ريلت  بيةةةة  فةةةةت 4

 ريلطبيقان ريبي ي حريبي ي ريةؤتال على رخلبا  ريلد اال ري  رست.
ريلد ةاال ري  رسةت بتةيةع  ريةي فةت( فةت v. ظه   فاعلي  ريةةح ج ريبةةائت )رسةل رلاتي  ري ة ال 5

 ةسلحياله حلفحته على رهسل رلاتي  ريةل بي  فت ريل   ة.
 فت رهدلفاظ بةلائج ريلد اال ري  رست.ريةي فت  v. فاعلي  رسل رلاتي  ري  ال 6
ه احتةةةة  فةةةة ق  ح  هيةةةة  صد ةةةةائي  بةةةةان ةلحسةةةةطت   تةةةةا  ل ةةةةة ت ريةتةحعةةةة  ريضةةةةابط  فةةةةت . 7

 قياة رهلتالا .ريلطبيقان ريقبلت حريبي ي على ة
احت  ف ق  ح  هي  صد ائي  بان ةلحسطت   تا  ل ةة ت ريةتةحعة  ريلت  بية  فةت ريلطبيقةان  .8

 ريقبلت حريبي ي على ةقياة رهلتالا  ية لد  ريلطبان ريبي ي.
احت  ف ق  ح  هية  صد ةائي  بةان ةلحسةطت   تةا  ل ةة ت ريةتةةحعلان ريضةابط  حريلت  بية   .9

 فت ريلطبان رريبي ي على ةقياة رهلتالا  ية لد  ريةتةحع  ريلت  بي .
  رهلتالةةا  ةدةةح ريةي فةةت( فةةت لةةيةة vظهةة   فاعليةة  ريةةةةح ج ريبةةةائت )رسةةل رلاتي  ري ةة ال . 10

 ى رهسل رلاتي  ريةل بي  فت ريل   ة.ريةا ت رية   س  حلفحته عل
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  مقترحات البحث:توصيات و  -
 رآللي : ريلح يا ريةلائج ريسابق ، ُحضي   بةاء  على

. ضةةة ح ت رهةلقةةةال ةةةةن رألسةةةلحإ ريلقلاةةة ي فةةةت لةةة   ة ةةةةا ت ري  رسةةةا  رهتلةاعيةةة  ريقةةةائم علةةةى 1
 لطبان رسل رلاتيا  ريةظ    ريبةائي .ريةيلم صيى ريليلم ريةلة  ز دحل ريةليلم، ح يك ةن خ ل 

ريةي فةت  رخةال ريغ فة  ري ةفي   v. ل تيع ريةحتهان حريةيلةان على رسلخ رم رسل رلاتي  ري  ال 2
حلةة   بهم علةةى  يفيةة  لطبيقهةةا يةةةا يهةةا ةةةن ةزريةةا ع اةة ت ية ةةن هن لسةةهم فةةت فهةةم ريةفةةاليم، حز ةةا ت 

 ريلد اال ري  رست يلل ةا .
ريةي فةةةةت ةةةةةن تبةةةةال ريةةةةةحتهان حريةسةةةةؤحيان عةةةةن صعةةةة ر  ريةةةةةةالج  v ةةةة ال . لبةةةةةت رسةةةةل رلاتي  ري3

 ريليليةي .
. عةةةةةال  ح ر  ل   بيةةةة  يلحضةةةةيت رسةةةةل رلاتيا  ريةظ  ةةةة  ريبةائيةةةة  حخطحرلهةةةةا حةزريالةةةةا فةةةةت ليلةةةةم 4

 ريل ةا .
ريةي فةةت فةةت لةة   ة حدةة ر  ليليةيةة  هخةة ة ةةةن ةةةا ت ري  رسةةا   v. رسةةلخ رم رسةةل رلاتي  ري ةة ال 5

 يل ف ري ربع، حية ردال هخ ة حبةحر  هخ ة.رهتلةاعي  
. رييةال على لخ ي  حت  هطحل يل   ة ةحضحعا  ةا ت ري  رسا  رهتلةاعية  يةةا لدلاتةه 6

 عةلي  ريل   ة حفن رسل رلاتيا  ريةظ    ريبةائي  ةن حت  هطحل.
ت حفةةةن رسةةةل ر7 لاتي  . لضةةةةان ةسةةةخ   لةةةاإ ريةيلةةةم فةةةت رية ردةةةال ريليليةيةةة  ريةخللفةةة    حسةةةا  ةيةةة  

ت حفقةةةةا  هسةةةةل رلاتيا  حةةةةةةا ج ريلةةةة   ة رألخةةةة ة ريقائةةةةة  علةةةةى  vري ةةةة ال  ريةي فةةةةت، ح  حسةةةةا  ةيةةةة  
 ريةظ    ريبةائي .

 صت رء ةز   ةن ريبدحث ريلت  بي  فت: مقترحات البحث: -
ريةي فت فةت لة   ة ةةا ت ري  رسةا  رهتلةاعية  فةت لةةية   vفاعلي  رسلخ رم رسل رلاتي  ري  ال  -

 هةةاط ريلف ا  رييليا  ايلف ا  ريةات  حريلف ا  رإلب رعت.
 -ريةي فةةةةةت فةةةةةت لةةيةةةة  عةليةةةةةا  رييلةةةةةم يةةةةة ة ريل ةةةةةة ت )ة لفيةةةةةت vفاعليةةةة  رسةةةةةل رلاتي  ري ةةةةة ال  -

 ةةخفضت( ريلد اال.
فةت فةت لةةية  ةهةا ر  ريلف اة  رييليةا ريةي   vفاعلي  ب ةاةج ةدحسةإ احظةف رسةل رلاتي  ري ة ال  -

 .ةا ت ري  رسا  رهتلةاعي فت ل   ة 
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 أواًل: مراجع باللغة العربية:
فوو  ت،استخووب ت،يةيليووب فوو  ت،م .وو   جعيليووا   vفاعليووب تخووم اتم ت، وو    (.1991أبووج لة،ووبح .وو   .  . 1

.  ليوووب ت،مس.يوووب. ت،ةلوووم علووو  ع طوووب يووون لوووةا ت،.وووج تاجل ت،حووواطجة جتملايوووامبم ط وووج استخوووب ت،مووواس   ت،لبيةووو 
  لايةب لطلا.

 . عيان: اتس ت،يخ سة ،لط س جت،مجز ع.1. طت،مةلم ت،يةسف (. 2007أبج س اشح  خ ن دمحم.   .2
(. اسلب مجظ ج يةلي  ت،ةلجم جت،لغستفيا ،ي اائ ت،طظس ب ت،بطائيوب 2013عياشح آيال.  . أبج خط طبح عجاةح 3

يللووب لايةووب تاللمياعيووب فوو  موواس بم فوو  يس لووب ت،مةلوويم تاخاخوو  فييوواتسد ج ا،ووب ت،غووج  ت،اج،يووب فوو  تاسان. 
 .2648-2610(. 12  27. ت،طلاح ،أل  ا 

 عيان: اتس ت،ييخسة ،لط س جت،مجز ع. جملبيقامه.ت،مةلم أخخه (. 2004. أبج عةمح سلاء ي يجا.  4
أحوووس تخوووم اتم ت،طيوووجي  ت،بطوووائ  فووو  مووواس د ت،س ا ووويا  علووو  مطييوووب (. 2006. أبوووج عوووجاةح خوووليم دمحم دمحم.  5

.  ليووب ت،مس.يووب. ت،لايةووب يبوواست  ت،مي  ووس ت،يطظووجي  جتال ميوواى ببووا ،ووال لووةا ت،.ووج ت،خووا ع تاخاخوو   غووزة
 تإلخةييب. فلخل ن.

( فوو  م .وو   ت،ييوواييم ت،يقبيووب ،ووال V(. أحووس تخووم اتم لس قووب ت، وو    2012ت،ميييوو ح إييووان دمحم س ووا.   .6
 309. -293 (.3  9 .ت،يللب تاساطيب ف  ت،ةلجم ت،مس.جيب. ف  ي افظب ت،زسقاءلل ب ت،.ج ت،خا ع تاخاخ  

 موواس د ت،يووجتا تاللمياعيووب. تملايووا   ا حووب فو (. 1983ت،لبوسح خوولييان دمحمح علوو ح خووس ت، ومم عحيووان.  . 7
 ت،قايسة: يس ز ت،كّماا ،لط س.

 . ت،قايسة: عا،م ت،كما.م ل   ت،ي يجنح مةس يامهح ييايييهح ي ااتمه(. 1983.  خ نح خي س.  8
. ت،قووايسة: ي م ووب موواس د ت،استخووا  تاللمياعيووب فوو  ت،مةلوويم ت،ةووام (.2000.  سح جآ ووسجن .  ي وواةح إيووام ي مووا9

 زيستء ت، سق.
أحس تخم اتم تخومستم ل م  ت،ةيو  ت،ي بوسة ت،بطوائ  جاجسة ت،ومةلم (. 2005ت، جتياةح عبا ت،س ين ي يجا.  . 10

لايةوب عيوان . ف  مطييب ت،مي  س ت،ةلي  جت،م .   ،ال لل ب ت،يس   تاخاخيب.  ليب ت،استخا  ت،مس.جيب ت،ةليوا
 ت،ةس.يب ،لاستخا  ت،ةليا. تاسان.
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أحووس تخووم اتم أطيووجي  اجسة ت،وومةلم فوو  مطييووب يبوواست  عيليووا  (. 2007  . ت،  ووااح ييخوواء  ي ووا  خوون.11
 .  ليب ت،مس.يب. لايةب ت،يج. . ت،ةستق.ت،ةلم ،ال لا، ا  ت،.ج ت،ست ع ت،ةام جتملايبن ط ج ت،س ا يا 

 . عيان: اتس ت،يخ سة ،لط س جت،مجز ع.2. طمةليم ت،ةلجم ،للييع(. 2008.  لابيب. عبا هللا دمحم.  12
اتس ت،يخوووو سة ،لط ووووس . عيووووان: لستئوووور موووواس د ت،استخووووا  تاللمياعيووووب(. 2006  ووووسح ف ووووسة س وووو ا.  . 13

 جت،مجز ع.
 اي ر: يط جست  لايةب اي ر. قياد  ت،س ا يا (. .(2014  ح جآ سجن. طييدح  ا،ا. 14
علووو  حوووس مجظ وووج ت،ووومةلم ت،بطووائ  فووو  بسيليوووب  يوووااة ت،س ا ووويا  أ (.2008. سزق.  طووان عبوووا هللا أ يوووا.  15

.  ليوب ت،مس.يوب. لايةوب أم ت،قوسل. ت،ييلكوب ت،ةس.يوب م .   لا، ا  ت،.ج تاجل ت،يمجخط  يا طب ي وب ت،ي سيوب
 ت،خةجايب.

 -أيوواتفبا -ت،يووجتا تاللمياعيووب فوو  ت،مةلوويم ت،ةووام (.1987. س ووجتنح أبووج ت،يمووجحح ي وواسكح فم وو   جخووج.  16
 . ت،قايسة: اتس ت،يةاسف.لسق ماس خبا -يطايلبا

تملايووا  ت،لووةا جت،يةليوو ن ط ووج  مووا ت،مس.يووب تإلخووةييب فوو  ت،يس لووب ت،حاطيووب (. 2008سفوواع ح يالووا.  . 17
 .  ليب ت،مس.يب. لايةب اي ر. ت،ليبجس ب ت،ةس.يب ت،خجس ب.ين ت،مةليم تاخاخ 

 . عيوان:1ط خي ج،جليب ت،مواس د ت،.وي .(. 2007. ت،زغجلح عياا عبا ت،س يمح ت،ي اي اح  اكس عقله.  18
 اتس ت،ييخسة ،لط س جت،مجز ع.

. تاسان: اتس 1. طت،ووووومةلم جت،مووووواس د يووووون يطظوووووجس ت،بطائيوووووب(. 2003. ز موووووجنح  خووووونح ز موووووجنح  يوووووال.  19
 ت، سجق.

. عيوووووان: اتس 1. طت،طظس ووووب ت،بطائيوووووب جتخووووومستم ليا  موووواس د ت،ةلوووووجم(. 2007. ز مووووجنح عوووووايش ي يوووووجا.  20
 ت، سجق. 

 . ت،قايسة: عا،م ت،كما.1ط ت،ةلجم ،ليبم  سؤيب بطائيب(.ماس د (. 2002. ز مجنح  يال.  21
(. استخووب ت، الووا  ت،طيخوويب ،ووال تاليووال فوو  يست وو  2000ح أخووياءح عبووا ت،يق.ووجاح إييووان.  ت،خسخوو . 22

 (.24  4 . لايةب ع ن  يد.ليب ت،مس.يبيللب  مةليييب يم ا طبح 
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(. قيووواد فاعليوووب تخوووم اتم  س لوووب ت، ووو   2006. خوووة اةح عبوووا هللا  يووويد أيبوووجح ت،بلج ووو ح دمحم علووو .  23
Vee يللووب  ليووب . امبم ط جيووايووفوو  موواس د ت،ةلووجم علوو  م .وو   لل ووب ت،.ووج ت،ماخووع يوون ت،مةلوويم ت،ةووام جتملا

 .30-1 (.23 21 . ت،مس.يب/ لايةب تالياست  ت،ةس.يب ت،يم اة
 لايةب اي ر.. اي ر: يط جست  2 م.ييم ت،مةليم(. 2013. خلييانح ليالح خلجمح لايس.  24
فاعليوووب تخوووم اتم طيوووجي  اجسة ت،ووومةلم خووو اعيب ت،يست ووو  فووو  مووواس د  (.2009. ت،خووو اح جفووواء  ليووو  أ يوووا.  25
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 املالحق
 

 السىريت العربيت  يف اجلمهىريت   مىضىعبث احليبة حتليل حمتىي  أوالً:

 التدريسي للنمىذج   وفقبً املصممت  التدريسيت  املىاقف  ثبنيبً:

 الدراسي التحصيل   اختببر  ثبلثبً:

 التحصيلي االختببر   لبنىد والتمييز   والصعىبت  السهىلت  معبمالث نتبئح   رابعبً:

 التحصيلي  االختببر أسئلت  إخبببث    مفتبح  خبمسبً:

 االختمبعيت  الدراسبث مبدة   حنى  االجتبهبث  مقيبس   سبدسبً:

 درعب  حمبفظت يف  الرتبيت  مدير  السيد  من  مىافقت   كتبة  سببعبً:

 األسبسي للتعليم   الثبنيت  القصىر  مدرست إدارة  شهبدة   ثبمنبً:

 األسبسي  للتعليم  النطبقني  ذاث مدرست  إدارة  شهبدة   تبسعبً:

 البحث أدواث  حمكمي  السبدة   أمسبء  عبشراً:
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 (1ملحق )
 تحليل محتوى موضوعات الحياة في الجمهورية العربية السورية

  أواًل: الحقائق:
 .يستقر السكان في سورية منذ القدم. 1
 .عدد سكان سورية في ازدياد. 2
 تختمف الكثافة السكانية تبعًا لعوامل طبيعية وعوامل بشرية.. 3
 الطبيعية المياه والتربة الخصبة والثروات الباطنية.تتضمن العوامل . 4
 األنشطة الصناعية والتبادل التجاري.تتضمن العوامل البشرية . 5
 يتطور المجال الخدمي )الصحي والتعميمي( في سورية.. 6
 يعمل سكان البادية بالرعي وتربية األغنام واإلبل.. 7
 يعيش سكان البادية في بيوت الشعر.. 8
 مم(. 200 -50األمطار في البادية قميمة جدًا تتراوح بين ). 9

 يعتمد سكان البادية عمى مياه اآلبار الجوفية أو المجمعة في خزانات.. 10
 .يعاني البدو من نقص بالخدمات. 11
 تعيق الحدود السياسية الموجودة بين الدول تنقل سكان البادية.. 12
 ة المياه واألعالف والمدارس والمستوصفات المتنقمة لمبدو.تأمن الدول. 13
 من الطين أو االسمنت. فأصبحت البدو بعد التوطين تطورت بيوت. 14
 ذلك.ومحركات صغيرة لتوليد الكيرباء ك يمتمك البدو بعد التوطين وسائل نقل. 15
 تقوم عمى واحة تدمر مممكة تدمر التاريخية.. 16
 .السياحة سنويًا ميرجان البادية في تدمرتقيم وزارة . 17
 يحافظ أىل البادية عمى العادات والتقاليد األصيمة كالكرم، والشجاعة، والجيرة.. 18
 يعيش نحو نصف سكان سورية في األرياف.. 19
 يعمل سكان الريف في الزراعة وتربية الحيوان.. 20
 بيوت مصنوعة من الطين أو الحجارة.يعيش سكان الريف في . 21
 تطورت البيوت في الريف فأصبت من االسمنت والحديد.. 22
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 .تطورت الزراعة في الريف. 23
 يستفيد الفالحون من مواشييم بتأمين حاجاتيم.. 24
 يعمل الفالحون بالصناعات الحرفية البسيطة.. 25
  بالطيبة والكرم والتعاون. يتميز سكان الريف. 26
 توفر الدولة الخدمات لمريف من طرق ومدارس وخدمات.. 27
 يعود تاريخ معظم المدن السورية إلى فترات تاريخية قديمة.. 28
 يوجدمن حديثة في سورية ال يزيد عمرىا عمى عشر سنوات.. 29
 مدينة منيا مدن كبيرة وأخرى صغيرة. 84يوجد في سورية . 30
 تتألف المدن في سورية من أحياء قديمة وأحياء حديثة.. 31
 األحياء القديمة أزقتيا ضيقة وبيوتيا متقاربة.. 32
 األحياء الحديثة شوارعيا واسعة وأبنيتيا طابقية.. 33
 يعمل سكان المدن بالتجارة والصناعة والخدمات.. 34
 يتوفر في المدن العديد من الخدمات ال توجد في الريف.. 35
 يقوم أىل المدن بالنزىات الجماعية. .36
 عاصمة في العالم.دمشق أقدم تعد . 37
 القديمة مكانًا يقصده الزوار من داخل وخارج سورية. تعد دمشق. 38
 .سورية الصناعية حمب عاصمةتعد . 39
 دمشق عقدة مواصالت بين شمالي سورية وجنوبيا وبين البادية ولبنان.. 40
 قديم وحديث. إلى قسمين تقسم دمشق. 41
 يحتوي القسم القديم عمى السور والقمعة والمسجد األموي واألسواق القديمة.. 42
 جامعة دمشق أقدم جامعة في سورية.. 43
 يوجد في دمشق مكتبات حديثة كمكتبة األسد الوطنية.. 44
 يوجد مكتبات قديمة كالمكتبة الظاىرية.. 45
 بجامعتيا وقمعتيا ومتحفيا ومكتباتيا.تعد حمب مركزًا ثقافيًا ميمًا . 46
 يوجد في حمب عدد من األبواب كباب الحديد وباب قنسرين.. 47
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 تشتير حمب بصناعة الصابون والجمود والغزل والنسيج والقطن.. 48
 يوجد في حمب مصانع صناعة الجرارات واألدوات الكيربائية.. 49
 واالزدحام المروري.تعاني المدن من مشكالت أىميا تموث اليواء . 50
 بدخان المصانع ودخان السيارات ووسائط النقل المختمفة. يتموث اليواء. 51
 تتموث مياه األنيار والمياه الجوفية نتيجة مياه الصرف الصحي.. 52

 ثانيًا: المفاهيم:
السكككانه ىككم مجموعككة مككن البشككر يعيشككون فككي مكككان مككا، وىككم مككورد بشككري يعممككون وينتجككون . 1

 ا اكتسبوه من عمم وميارة في أداء األعمال من جيل إلى آخر.وينقمون م
الزيككادة السكككانيةه ىككم مصككطمل يشككير إلككى ارتفككاع عككدد السكككان بسككبب كثككرة الككوالدات وانخفككاض . 2

 عدد الوفيات.
سكككان الموجككودين عمككى أرض الدولككة، لتعكداد السكككانه ىككي عمميككة تجرييككا الدولككة لتتعككرف عككدد ا. 3

 )ذكورًا أو إناثًا(، من أجل توفير الخدمات المناسبة ليم.وأعمارىم وجنسيم 
الكثافة السكانيةه ىي توزع السككان عمكى منكاطق الدولكة، بحيكث يختمكف التكوزع مكن منطقكة إلكى . 4

 أخرى، ويعود ذلك إلى عوامل طبيعية وأخرى بشرية.
لتربكة الخصكبة )مثكل العوامل الطبيعيكةه وىكي العوامكل المرتبطكة بالطبيعكة ومكن ضكمنيا الميكاه وا. 5

 حول األنيار(، والثروات الباطنية )مثل مناجم الفوسفات في تدمر(.
العوامككل البشككريةه وىككي العوامككل المرتبطككة باإلنسككان ومككن ضككمنيا وجككود أنشككطة صككناعية )مثككل . 6

منطقة حسياء في حمكص(، وتكوفر طكرق المواصكالت والمكوان  حيكث ينشكط التبكادل التجكاري )مثكل 
 الالذقية(.

الرعايككة الصككحيةه وىككي الخككدمات الطبيككة التككي توفرىككا الدولككة لمواطنييككا مككن تككأمين مستشككفيات  .7
 وأدوية. ومستوصفات ولقاحات

سككككان الباديكككةه ىكككم السككككان الكككذين يعيشكككون فكككي المنكككاطق التكككي تتكككوافر فييكككا العشكككب والميكككاه، . 8
 ط حياتيم.ويعممون بالرعي وكان التنقل بحثًا عن مصادر الحياة ىو الذي يميز نم

الواحةه ىي منطقة في الصحراء أو البادية يظيكر فييكا نبكع مكاء أو يحفكر فييكا بئكر وتنمكو فييكا . 9
 بعض األشجار.
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توطين البكدوه وىكي عمميكة تشكجع الدولكة فييكا البكدو عمكى االسكتقرار، وذلكك بتكأمين ليكم الميكاه . 10
 إنشاء مدارس ومستوصفات متنقمة.واألعالف والتعمم والرعاية الصحية ألبناء البادية عن طريق 

العادات والتقاليده ىكو مكا اعتكاد عميكو النكاس واتفقكوا عميكو بكين بعضكيم لكتحكم حيكاتيم وطرائكق . 11
 تعامميم مع بعضيم البعض بقوانين معروفة من قبل الجميع.

سكككان الريكككفه ىكككم االشككخاص الكككذين يعيشكككون فككي القكككرى وضكككواحي المككدن، ويعممكككون بشككككل . 12
 لزراعة وتربية الحيوان ويسكنون ببيوت إما مبنية من حجارة أو طين.أساسي با

الضكرورية، ككالطرق لنقكل التنمية الريفيةه ىي الجيكود التكي تبكذليا الدولكة فكي تكوفير الخكدمات . 13
 والمدارس والمستوصفات ومراكز لمخدمات الحكومية كالبمديات.محاصيميم 

ن كانكت أقكل مكن ذلكك تعتبكر مكدنًا التي يزيد عدد المدن الكبيرةه وىي  .14 سكانيا عمى المميون، وا 
 صغيرة.

األحيكككاء القديمكككةه وىكككي األحيكككاء التكككي توجكككد فكككي معظكككم المكككدن السكككورية تتصكككف بأزقكككة ضكككيقة . 15
 وبيوت متقاربة تتألف من طابق أو اثنين عمى األكثر.

وتتميكككز بوجكككود شكككوارع األحيكككاء الحديثكككةه وىكككي األحيكككاء التكككي توجكككد حكككول األحيكككاء القديمكككة،  .16
 عريضة واسعة وأبنية طابقية وتوجد فييا مراكز حكومية وجامعات وأسواق كبيرة.

دمشككقه عاصككمة سككورية وىككي أقككدم عاصككمة فككي العككالم تقككع عمككى نيككر بككردى وفروعككو وسككط . 17
 الغوطة.

 حمبه ثاني المدن السورية وتقع شمال سورية بموقع متوسط بين الفرات وساحل البحر.. 18
االزدحكام المككروريه وىككي مكن المشكككالت التككي تعكاني منيككا سككورية والناجمكة عككن العككدد الكبيككر . 19

 من مواصالت النقل فييا.
تمككوث اليككواءه وىككي إحككدى المشكككالت الموجككودة فككي سككورية، ويكككون التمككوث بككاليواء والمككاء، . 20

بالنسككبة لتمككوث الميككاه  فتمككوث اليككواء بسككبب دخككان المصككانع والسككيارات ووسككائط النقككل المختمفككة، أمككا
 نتيجة الصرف الصحي.
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 ثالثُا: التعميمات )المبادئ(: 
 يزداد عدد السكان كمما ازدادت الوالدات وانخفض عدد الوفيات.. 1
 ينخفض عدد الوفيات كمما ازدادت العناية بالصحة وتوفر الغذاء والوضع اآلمن.. 2
 والبشرية.تزداد كثافة السكان كمما توافرت العوامل الطبيعية . 3
 كمما زاد عدد المتعممين زاد اإلنتاج في الدولة وتحسنت نوعية حياة الناس.. 4
 حياة سكان البادية في تنقل مستمر حسب توافر الكأل والماء.. 5
 والخدمات.يزداد استقرار البدو في مناطقيم كمما ُوفرت ليم الماء واألعالف . 6
 كمما وفرت الدولة الخدمات ألىل الريف قمت ىجرتيم لممدن.. 7
 يزداد إنتاج أىل الريف الزراعي كمما تحسنت واآلالت المستخدمة في ذلك.. 8
 العاصمة األقدم بالعالم عاصمة الجميورية العربية السورية دمشق.. 9

 مل المتنوعة.يستقر السكان في المدينة كمما توافر الخدمات وفرص الع. 10
 كمما ازداد عدد السكان في المدن ازدادت المشكالت التي تعاني منيا المدن.. 11
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 (2ممحق رقم )
 المواقف التدريسية المصممة وفقًا لمنموذج التدريسي

 ( المعرفيVإعداد دليل لممعمم باستخدام الشكل )أواًل: 
حل ةب ػػااحلرػػ ة ااة لػػتااحلقةحرػػتبالقػػقامت ػػباحلةتبإػػاا دلػػقحقاقلمػػتاحل  مػػـاللػػقة فا بػػقهاحلب ػػتها ػػ احل  ي ة ػػاا

ا(احل  ة  ا  اض ء:Vحال ل تل االمصفاحلةحةعاةترلخقحـاخةحئطاحلش تا)
ا(احل  ة  ا لط  قتلو.Vحللةب  ااذحباحلصمااة  ض عاحلش تا) ةح  ااحلكلتةتبا حألق  تباا-
ا(احل  ة  .Vحلقةحرتبا حلةب ثاحلرتةقااحلل احىل با قةحرااحلش تا)حرلطالعاا-
البممتا بل ػاحل بقهاحل خلتةهاللبقمقاحل فتى ـا حل يتةحب.ا-

ا  لك فاقلمتاحل  مـا فاحل   نتباحآلل ا:
ا قق ااحل  مـ..ا1
 (احل  ة  .Vن ذهالفاخةحئطاحلش تا).ا2 
ا(احل  ة  .Vخط حبا نتءاخةحئطاحلش تا)ا.3
ال  ميتبالت االم  مـ..ا4
البقمقاحألىقحؼاحلرم   االكتاقةف..ا5
 حلز ن االلقة فاحل بقه.لخطاا.ا6
اخططاحلقة ف..ا7

 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 أوال: المقدمة:
 مػقاأطمػعالمػذاىػذحاحلن ػ ذجا،احلن تذجاحللط  ق االمنظة ااحل نتئ ػا(احل  ة  اأبقاVن  ذجاحلش تا)اق  

(األفا   نتلػوال ضػعا   صػتا منيػتا خطػ لالشػ تاىػذحاحلشػ ت،اأ ػتاةتلمغػااحل ةب ػااVةتلمغااحإلن ممز ػااشػ تا)
ا شةواحلةمـارة ا.ا(V)ش تارة ااحل  ة  األفاحلش تا  طمعالم وا

(اةأنوامل حالمطتلااحلةبثا حالكلشتؼالمل صػتاإلػذاحل  ة ػاا حكلشػت يتا نفرػواV)  أىـا تا  مزاحلش ت
احل شتة اا حللفتلت. بذلؾا   فاحلطتلااأكإةاإم ت  اا  ا

 ( المعرفي:Vثانيًا: نبذة عن خرائط الشكل )
  ل قًحالمذانظة ااأ ز بتا  احلل مـاذؼاحل  نػذاا(احل  ة  V مقامتـا   فاةتشلقتؽاخة طااحلش تا)

 حلنظة ااحل نتئ ا،ال رتلقهاحلطمةاالمذا يـالك  فاحل  ة اا بنمليت،ا لبقمقًحال رتلقليـا  ا يـاحل المتباذحبا
اا حللفتلػتا ػمفا ػتاىػ ا  ػة ؼاحل  نذا مفاحألبقحثا حل  م تباأ احألش تء،ا ى اأقحها رتلقها  اةؤ ااحل المػ

انةغ ا  ة لو.  تام
 ل ّةؼاةأنيت:اش تالخط ط ام ضحاحل الماا مفالنتصػةاحل ػتن ممفاحل فػتى   )حللف مة(اة ػتاملضػ فا

حل ني ػػػ (اة ػػػتاملضػػػ فا ػػػفا لطمةػػػتبا  ة  ػػػا،ا ػػػفانظة ػػػتبا مػػػ حنمفا  فػػػتى ـا)حل تنػػػااحأل رػػػة(ا حإل ةحئػػػ ا)
ةبمػثا صػتغاحلرػؤحؿاحلػةئ فا ػمفاحل ػتن ممفا  لبػققاا(حل تنػااحأل  ػف  لطمةتبام   اا لر  البا لب  البا)

 حلشػػ تاحآللػػ ام ضػػحاحإلطػػتةاحل ػػتـالمن ػػ ذجاا(.481،ا2013لنػػقا  مػػعاحألشػػ تءا حألبػػقحثا)حلفػػ حؿ،ارػػم  تف،
ا    نتلو.
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ا
 ( المعرفي:Vخارطة الشكل ) ثالثًا: طريقة بناء

الةتعاحلخط حباحآلل ا:ح(احل  ة  ا  احللقة فا   قًتاأل  تةاحل نتئ ااVل رتلقهاحل  مـالمذا نتءاحلش تا)
لقق ـاحلنشتلاحل  م ،ا لقر ـاحلطالااإلذا    لػتب،ا حعلطػتئيـا ةصػاا.البقمقاحلرؤحؿاحلةئ فا ص تغلو،ا ا1

الص تغااحلرؤحؿ.
ا.  بصيتالإل تةاالفاحلرؤحؿاحلةئ ف.البقمقاحألبقحثا حألش تءاحلل ار ؼال ةػا للةعال البظليتا2
(،ا ىػ ا)حل فػتى ـ،ا حل ةػتقغ،ا حلنظة ػتب،اV.البقمقاحل تنااحل فتى   احلنظةؼا)حللف مػةؼ(الخة طػااحلشػ تا)3

ا حل ن تباحل قم ا(.
ذلػؾا ػفاخػالؿام ػتـا ػتاطتلػاا لبقمػقاا،ا   ػةؼا(V).ا نتءاحل تنااحأل  فاحللط  ق احل  م الخة طااحلشػ تا4

   نتباىذحاحل تنااحللط  ق ا نفرػواأ اًل،ا  ػفاإػـا ػفاخػالؿاحلبػ حةا حل نتمشػاا ػمفاأ ػةحقاحل    لػااحلل ت ن ػاا
احل   نتباليذحاحل تناا)حللط  ق (ا  تامم :احل حبقهاإتن ًت.ا   اىذحالبقق

 حللر  الباRecordميتالفاحألبقحث. لر م للض فا  عاحل  تنتباا 
 حللبػػػ  الباTransformationsػػػقح ؿاإبصػػػتئ ااأ اةرػػػ  تبا  تن ػػػاالمػػػذارػػػ متاا  ميػػػتامػػػلـال ػػػتا 

 حل إتؿا ذلؾالك ا صةحالم  تنتباحلل الـا   يتا  نذ.
 حل  ة  ػػػاااحإلقلػػػتءحبKnowledge Claimsحرػػػلنلت يتا ػػػفاحللبػػػ  الباا    ػػػفاحرلخالصػػػيتاأ ا

 حلرتةقا.



 املــــالحــــق 
 
 

119 

 

 حل رلخمصػػػااحلق   ػػػاااحإلقلػػػتءحبValue Claimsػػػعاا لقحخمػػػاحلق   ػػػاااحإلقلػػػتءحباةبمػػػثالكػػػ فاا 
 (.543-544،ا2007ز ل ف،ا)الفاة ضيتحل  ة  اا الالنفصتااحإلقلتءحب

 رابعًا: توجيهات عامة لممعمم:
اإفالم  مـا  اظتاحللقة فاةترلخقحـاحلنظة ااحل نتئ ااأق حةا قمقها خلمفاالفاأق حةهاحللقممق ا،ا بقق

ا(اأق حةاحل  مـاحلذؼامقةفا  عاحلنظة ااحل نتئ ااةتآلل :1993 تا فا ة  فا بة  فا)
ا.ا ش عا  لق تاحرلقالل ااحل ل م مفا  ةتقةحليـ.1
ا.ا رلخقـاحل  تنتباحلختـا حل صتقةاحأل ل اا حألق حباأإنتءاحل  تل اا حللفتلت.2
ا حللفرمةا حللن ؤا حللصنمفا حللة ما..ا ص غاحل يتـاب ؿا صطمبتبا نشتطتبا  ة  اا تللبممتا3
ا.ا ر حاإل تةتباحل ل م مفاةق تقهاحلقةفا  غمةا   قؿا  احرلةحلم  تباحللقة فا حل بل ػ.4
ا.ا ش عاحل ل م مفالمذاحالشلةحؾا  احلب حةا  وا  عاة ضيـاحلة ض،ا  ن  القميـابااحالرلطالع.5
طةحاأرئماالف مة اا أرئماا فل بااحلنيت اا لش   يـا.ا رتلقاحل ل م مفالمذاحلةبثا حالرلقصتءا فاخالؿا6

المذاطةحاحألرئما.
 (. p101-118.ا طماا فاحل ل م مفال ض حاحرل تةتليـاحأل ل اا لفصمميت،ا  ل حاليـاحل مباحلكت  الذلؾا)7

لمذا رم ااأفاحل  ة ااحل م  اانر  اا ل رػباإت لػاا الا طمقػاا  ػتال ل قاا(اV)حلش تاأ تاحرلةحلم  اا
(ا ػػػػ احللػػػػقة ةتباVل ل ػػػػقالمػػػػذاحل فػػػػتى ـا حلنظة ػػػػتباحللػػػػ الفرػػػػةا يػػػػتاىػػػػذهاحل  ة ػػػػاالػػػػذلؾا رػػػػلخقـاحلشػػػػ تا)

 حلنشػتطتباحل   م ػا،ا  رػتلقالمػذاإقةحؾاحللفتلػتا ػمفا ػتا  ة ػواحلطػالاا بػمفاحل  ة ػااحل قمػقهاحللػ ا ق  ػ فا
ا  نتئيت.

الااحرػلخقحـاحلشػ تا ذلػؾاطلفاحل(اأرت  عابلذا أ3-2(ا بلتجالفلةهاز ن اا فا)V حرلخقحـاحلش تا)
أفا طمػاالك مػااحل تنػاا(ا   ػفالم  مػـاVقة ااألمذا فاحلل مـاذؼاحل  نػذ،ا ة ػقاأفا  لػتقاحلطػالااحلشػ تا)

احأل  فا)حإل ةحئ (ا  صفوا ح ةًتا نزل ًت.
 السموكية لكل درس:: تحديد األهداف خامساً 

 ػػ اقلمػػتاحل  مػػـاحل  ػػقالػػذلؾا ػػ ا قح ػػاا ػػتاقةفاألػػقا  ػػعااحألىػػقحؼاحلرػػم   االكػػتاقةفمػػلـالبقمػػقا
ا(احل  ة  .Vحلش تا)

ا
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 الوحدة:  دريس: الخطة الزمنية لتسادساً 
بصػػما  زلػػاالمػػذالرػػعا،ا  حمػػعاا2015/2016احل بػػقهاةتلفصػػتاحأل ؿا ػػفاحل ػػتـاحلقةحرػػمذالطّ ػػع
اإالإااأرت  ع.

 : خطط الدروس:سابعاً 
حألىػقحؼاحإل ةحئ ػاالكػتا  ضػ ع،ا حلنشػتطتباحللػ ااإذالبػققلض نبالقة فا  ضػ لتباحل بػقه،ا مقا

 ػػ اخطػػ حبا للتة ػػاا  قػػًتال نػػتءا بلػػ ػا أنشػػطاا ػػتا  ضػػ عاا  ػػتامػػنظـلرػػتلقالمػػذاز ػػتقهاخ ػػةحباحللال مػػذ،ا
(احل ة ػ ،ا  ػتالضػ نباحلخطػطا حل ػ حقا حألق حبا حل رػتئتاحلل م   ػااحل قلػةحاحرػلخقح يتا ػ ا ةحبػتاVحلش تا)

ا قػالبقعاحألىقحؼ.ا نيتاةأرتلمااحللق  ـالل ّةؼا  ض عا تحل  تا حخللـا
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 حلخت را  الحصة:              ا3 الشعبة:   حلةحةعالصف:        5/11/2015التاريخ:           حلخ  فااليوم:
 1 الحصص المخصصة لمدرس: اااحلر تفا  احل  ي ة ااحل ةب ااحلر ة اعنوان الدرس: حلقةحرتباحال ل تل اااااالمادة: 

ا
 

ا:ا  ة ااحلر تفا  احل  ي ة ااحل ةب ااحلر ة ا.. األهداف العامة لمدرس1
 :األهداف التعميمية .2

امل معا فاحلطتلاا  انيت ااحلقةفاأفا   فامتقةًحالمذاأف:
اأفا  ّةؼاحلطتلاا صطمحاحلر تف. 1

الااةتنل تئوالر ة ا.تأفا فلخةاحلطا2
ا.حزق تقالققاحلر تفا فالتـاإلذاآخةحلطتلااا رلنلجأفاا3

اأفا فلخةاحلطتلااةتلخق تباحلل القق يتاق للو. 4

اأفا  متاحلطتلاا إةهالققاحل   تبا  ار ة اام تاحالرلقالؿ.ا5
احلطتلاار ااز تقهالققاحلر تفا  ار ة ااة قاحالرلقالؿ.أفا شةحاا6
ا
احلر تف،احلز تقهاحلر تن ا.االمفاهيم والمفردات الجديدة:.ا3
 :احالرلنلتج،ا حلل ممت.المهارات المتوقع اكتسابها.ا4
:اةرـا  تن ا  إتالط ةالققاحلر تفا  ار ة ا،ا ص ةالش حةعا قفار ة ا،امستمزمات الدرس والطرائق التدريسية المتبعة.ا5

لطة قااحلب حة اا حلطة قااحالرلنلت  اا حلطة قااأ تاةتلنرةاالمطةحئعاحللقة ر ااحل لة ااى احرلةحلم  ااحلش تاحل  ة  ا ح
احالرلقةحئ ا.

اا
 
 
ا
ا
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اإجراءات الدرس:.ا6
 (قا5إثارة الدافعية: ) -

م قأاحل  مـاقةروا دلقتءامصاامصػمةهالمػذاحلطمةػاال رػلنلجاحلطمةػاالنػ حفاحلػقةفاةأنفرػيـ،القػقارػ عابرػتفا ػ انشػةهاحألخةػتةاأفا
 ممػػ فانرػػ ا(،ا أإػػتةاىػػذحاحلخ ػػةابمةلػػوا مػػـا فيػػـا ػػتا  نػػذا م ػػاارػػ تف،ا  ػػتذحا قصػػقاا23لػػققارػػ تفارػػ ة اامػػزقحقا قػػقاأصػػةحا)

احل ذ عاةتزق تقالققىـ؟،اة قىتامق فاحل  مـاحل ن حفالمذاحلر  ةه
 "السكان في الجمهورية العربية السورية"

 اخطوات سير الدرس: -
احلر تفيطرح المعمم السؤال الرئيس عمى التالميذ - ا؟ا  ق نوالمذاحلر  ةه.ا:ا تاى ا فيـ 
لػققاا:ا شػتة ااحلطمةػاا ػ البقمػقاحل فػتى ـ،ا ةرػـا  ػتن ا  إػتالطػ ةاألحداث واألشيياء الالزمية لاجابية عين السيؤال اليرئيس -

احلر تفا  ار ة ا،اص ة،ا أ ةحؽال تال ةضالمذاحللال ذهاة قا تانشتلا ىـالمذاش تا    لتب.
ا لق  نيتا ى ا تآلل :احلر تف.مل صتاحل  مـاإلمياالمفاهيم المتضمنة: - اتاة رتلقهاحلطالاا  قـ 
  :(قا15)مفهوم السكان النشاط األول 
 السؤال الرئيس: ما هو مفهوم السكان؟ -

اا:م زعاحل  مـاحللال ذها  ا    لتباإـام زعالمميـاأ ةحؽاحل  تاحلختصااةتلنشتلاحأل ؿ
 ورقة عمل 

 اسم المجموعة: ......................                                        التاريخ: .........................     
        
 

                                                                                                      

                                                                                                       
ا
ا
ا
ا
ا يتاحلر تف؟ا.............................ح تاحلنشتطتباا-اا الل ا قـ 
ا
 

األول النشاط  

 

 

اعتمد على معلوماتك، وعلى الصور 
ادلوجودة جبانب السؤال لكي تستطيع 

 اإلجابة

كي تستطيع اإلجابة  على لأتمل الصور اآلتية  -
 :األسئلة اآلتية

 .................... من يعيش يف سورية؟ -

 ماذا تسمى رلموعة البشر اليت تعيش معاً؟ -

........................................... 

هللل فللتلب البشللر مللا تعلمللوأ ألألسلل         لل   -
 .................... يتناقلوأ من جيل آلخر؟
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 احلر تف.أ  ةاا فاخالؿا  حألرئمااحلرتةقااأكلاال ة فًتال فيـ 
.....................................................................................................................

ا..............................................................................................................
احلرػػ تفاإػػـاا حع ػػتىـام   يػػتالمل صػػت ا،قحىػػتاحللال مػػذا ػػفاخػػالؿاةئػػ فا ػػتا    لػػا رػػل عاحل  مػػـالإل تةػػتباحللػػ اأ للبقمػػقا فيػػـ 

احلق   .حإلقلتءاى ا  تا فاحإلقلتءاحل  ة  ا ااvمإ لوالمذاحلر  ةهاةتلقرـاحل خصمالوا  احلش تا
ىػـا    لػاا ػفاحلةشػةا   شػ فا ػ ا  ػتفا ػت،ا ىػـا ػ ةقاةشػةؼابمػثا   مػ فا  نل ػ فا  نقمػ فا ػتاحكلرػ  ها ػفالمػـاافالسكان:

ا  يتةها  اأقحءاحألل تؿا فا متاإلذاآخة.ا ة قىتامإ باحل  مـال ة فاحلر تفالمذاحلر  ةهاة قاأفا لاالمذال باا ةل ن ا.
المذاش تا    لتبا  ا  تفا بقق.احلر تفاىـا  ةقاةشةؼا    ش فاااإلدعاء المعرفي: -
ل ز ػػزاحنل ػػتءاحلطمةػػاالمػػ طفا ػػذ ةا  مزحليػػتاحللػػ ارػػتلقباحلرػػ تفالمػػذاحالرػػلقةحةابمػػثاحرػػلقةاحلرػػ تفا ػػ ااالقيمييي:اإلدعيياء  -

ار ة اا فاحلققـاألنيتالل لعاة  معا ل مزا أةضاخصةا.
 ( قا10) ثاني: الزيادة السكانيةالنشاط ال 
 سبب الزيادة السكانية؟السؤال الرئيس: ما هو  -
  ةضاحل  مـال بااةرـالمميتاةرـا  تن ام مفالط ةالققاحلر تفا  ار ة ا،الم قأا ل م  يـا  ف اامةحءهاحلشػ تاحل  ػتن ابمػثاا-

  ةلفعا دصة وابلػذا صػتالنيت ػااحل  ػ قاحلػذؼا  إػتاحل ػتـا  قػةأاحلػةمـاحل  ح ػعالػوا حلػذؼا شػمةاا1980منلقتالم باا منظةالم تـا
احلر تفاةتل الممف،اإـام زعاحل  مـاحللال ذها  ا    لتباإـام زعالمميـاأ ةحؽاحل  تاحلختصااةتلنشتلاحلإتن :اال قق

 ورقة عمل 
 اسم المجموعة: ......................                                        التاريخ: .........................     

        
 
 
 . تأمل الشكل البياني اآلتية واستنتج:1

                                                                              
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  يـاةطةحاحألرئمااحآلل ا:ا رأؿاحل  مـاملنتمشة قاذلؾا
 ىتامةقذالققاحلر تفاإت لًت؟ 
 تذحانر  اىذحاحللط ةاةتأللقحق؟  
 لفاحالبلالؿ؟ل تذحاحزقحقالققاحلر تفا  ار ة ااة قاحالرلقالؿا 

الثاين النشاط  

 

 

وعلى الصور اعتمد على معلوماتك، 
ادلوجودة جبانب السؤال لكي تستطيع 

 اإلجابة

؟ 2010ك  يبلغ عدد السكان يف عل    -
.................................... 
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 ل تذحاحزقحقالققاحل   تبا  ار ة اام تاحالرلقالؿ؟ 
 تاحلخق تباحلل ام االمذاحلق لاال  مةىتاللرتلقالمذاحلز تقهاحلر تن ا؟  

ا.vملمقذاحل  مـاحإل تةتبا فاحلطالاا  رتلقىـاإللتقهاص تغليت،ا لق  نيتاةتل  تفاحل خصماليتاةتلش تا
احةلفتعالققاحلر تفا ذلؾاةر اا إةهالققاحل القحبا حنخفتضالققاحل   تب. شمةاإلذامصطمح الزيادة السكانية 

بمػػثا شػػةحاحل  مػػـا  ػػةهاأفاحزق ػػتقاحلرػػ تفالكػػ فاةرػػ اا إػػةهالػػققاحلػػ القحبا حنخفػػتضالػػققاحل   ػػتباحلػػذؼاااإلدعيياء المعرفييي: -
الل م ـ.   قال تال  ةهاحلق لاا فاحلةلت ااحلصب اا تل شت  ا حلمقتبتب،ا حلغذحءاحل نترا،ا ح

بثانف فاحلطمةاالمذاحلفخةاةتلخق تباحلل امق ليتار ة اا خص صًتاة ػقاحالرػلقالؿا ػ احل  ػتؿاحلل م  ػ ااالقيمي:اإلدعاء  -
ا حلصب .

احل  مـا ل ز عاأ ةحؽاةرـالمميتاحل ق ؿاحآلل :تقديم التحويالت - اق(.10)ا:ا قـ 
ا2010 2000 1990ا1980 العام

اااا عدد السكان
 لل إتا  ا لتةاالققاحلر تفا  احل ق ؿاحلرت عا فام تاحللال مذ.ااالتسجيالت:تقديم  -
  ػلـاذلػؾا ػفاخػالؿاةبػطاحل  ػتةؼاحللػ ال صػتاإلميػتاحللال مػذا ػعاحل ةػتقغاحللػ الب ػـاحلظػتىةه،ا  ػلـاحلل صػتااعمميية اليربط: -

ا.اvلش تاإلميتا فاخالؿاأرئماالطةحالمذاحللال مذاإـالإ باحل ةتقغا  ا  تنيتاحل خصماةت
 "يزداد عدد السكان كمما ازدادت الوالدات وانخفض عدد الوفيات لذامزقحقالققاحلر تف؟ا." 
 "ا".ينخفض عدد الوفيات كمما ازدادت العناية بالصحة وتوفر الغذاء المناسب والوضع اآلمن لذامنخفضالققاحل   تب؟ا
ا
اق(ا10)لمميتاأ ةحؽاحل  تالإل تةاالنيتا  لـاذلؾالفاطة عالقر ـاحلفصتاإلذا    لتبا   زعاالتقييم النهائي لمدرس: -

احخلةاحال تةااحلصب با:اأ اًل:
 شمةا صطمحا)حلر تف،احلز تقهاحلر تن ا،احل نت ااحلصب ا(اإلذاحةلفتعالققاحلر تفاةر اا إةهالققاحل القحبا حنخفتضاا.1

الققاحل   تب.
)حلر تف،احلز تقهاحلر تن ا،احل نت ااحلصب ا(الأ مفاحلخق تباحلط  اا تل شت  ا حل رل صفتباملض فا صطمحا.ا2

  حلمقتبتب.
 ضعاإشتةهاصحاأ تـاحل ةتةهاحلصب اا خطأاأ تـاحل ةتةهاحلختطئا:إتن ًت:ا

احقباحل القحبا حنخفضالققاحل   تبا)اااااا(..امزقحقالققاحلر تفا م تاحزق1
ا)اااااا(.ا م تاحزقحقباحل نت ااةتلصباا ل  ةاحلغذحءاحل نترا.امزقحقالققاحل   تبا2
 
 التوسع بالدرس والواجب المنزلي: -

مةبثاحلطتلاا عاة تموا أىموار ااحرلقةحةاحلر تفا  ار ة ا،اأ تاحل ح ااحل نزل امل إتا  ابتاأرئمااحلكلتاا  انيت اا
احلقةف.
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 حلخت رااالحصة:            3الشعبة:  حلةحةعالصف:          12/11/2015التاريخ:           حلخ  فااليوم:
 1الحصص المخصصة لمدرس:  حلر تفا  احل  ي ة ااحل ةب ااحلر ة ااااعنوان الدرس:حلقةحرتباحال ل تل اااااالمادة: 

ا
 

ا:ا  ة ااحلر تفا  احل  ي ة ااحل ةب ااحلر ة ا.. األهداف العامة لمدرس1
 األهداف التعميمية: .2

امل معا فاحلطتلاا  انيت ااحلقةفاأفا   فامتقةًحالمذاأف:
اأفا رلخمماحلطتلاار اام تـاحلق لاا ل قحقار تنيت. 1
اأفا فلخةاحلطتلااةتنل تئوالر ة ا.اا2
احلطتلاا  حمعاحلكإت ااحلر تن ااحل ةلف االمذاخة طااحلكإت ااحلر تن اا  ار ة ا.اأفا  مف 3
احلل الؤإةالمذال زعاحلر تفا  ار ة ا.أفاممخماحلطتلااحل  ح تاا4
اأفام مفاحلطتلااةأ واةتللزحمقاحلر تن احلبتصتا  ار ة ا.ا5

اأفام ةزاحلطتلاا  ف ااحلبفتظالمذاحل  ح تاحلط    اا  ا  طنو.ا6

ا
احل  ح تاحلط    ا،احل  ح تاحلةشة ا،احلةلت ااحلصب ا.ا(،:ال قحقاحلر تف،ال زعاحلر تفا)حلكإت ا. المفاهيم والمفردات الجديدة3
ا يتةهال ممفاحأل تكفالمذاحلخة طا،احللمخ م.االمهارات المتوقع اكتسابها:.ا4
:اص ةال إتال ح تال زعاحلر تف،اخة طااحلكإت اا  احل  ي ة ااحل ةب اا. مستمزمات الدرس وطرائق التدريس المتبعة5

ا احرلةحلم  ااحلش تاحل  ة  ،ا حلطة قااحلب حة ا،ا حلطة قااحالرلنلت  اا حلطة قااحالرلقةحئ ا.حلر ة ا،ا حلطةحئعاحل ل ةااى
ا

ا
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 . إجراءات الدرس:6
اق(ا5)اإثارة الدافعية: -

 رأؿاحل  مـالال مذهالفالن حفاحلقةفاحل تض الم قؤ حا تاحنلي حا  وا  رلذ ةا نيـالفال ة فاحلر تف،ا ة قىتامق فاحل  مػـا
 "السكان في الجمهورية العربية السورية" حل ن حفالمذاحلر  ةه

 خطوات سير الدرس: -
ا:ا تاى ال ح تال زعاحلر تف؟ا  ق نوالمذاحلر  ةه.يطرح المعمم السؤال الرئيس عمى التالميذا-
 شتة ااحلطمةاا  البقمقاحل فتى ـ،اخة طااحلكإت ػاا ػ احل  ي ة ػااااألحداث واألشياء الالزمة لاجابة عن السؤال الرئيس: -

ا،اصػػػ ةال إػػػتال ح ػػػتاحللػػػ زعاحلرػػػ تف،ا أ ةحؽال ػػػتال ػػػةضالمػػػذاحللال ػػػذهاة ػػػقا ػػػتانشػػػتلا ىػػػـالمػػػذاشػػػ تاحل ةب ػػػااحلرػػػ ة 
ا    لتب.

ا لػق  نيتا ىػ ا ػتآلل :ال ػقاالمفاهيم المتضمنة:  - حقاحلرػ تف،احلكإت ػا،احل  ح ػتامل صتاحل  مـاإلميتاة رتلقهاحلطالاا  قػـ 
احلط    ا،احل  ح تاحلةشة ا،احلةلت ااحلصب ا،ا  شةبيتاحل  مـا  عا ة قىتا  احلقةف.

 :ق(.ا10) تعداد السكان النشاط األول 
ا مفاملـاإبصتءالققاحلر تف؟السؤال الرئيس:  -
ال قحقاحلر تف.ا- ا رأؿاحل  مـاحللال مذا  لنتمشا  يـالمل صتالل ة فا فيـ 

 ا يتا  لققار تنيت؟اللبص حلق لاا تاحل  م ااحلل القـ 
 ؟ تاحل قهاحلز ن ااحلل الفصتا مفا تال قحقا آخة 
  ؟ تاحلغت اا فال م ااحلل قحقاحلر تن 

ل ػقحقاحلرػ تفا ىػػ ال م ػاال ة يػتاحلق لػااللل ػةؼالػققاحلرػ تفاحل   ػ قمفالمػػذاأةضااالمعرفيي:اإلدعياء تقيديم المفهيوم و ا-
نتإًت(،ا فاأ تال  مةاحلخق تباحل نترةااليـ.  حلق لا،ا أل تةىـا  نريـا)ذ  ةًحا حع

 تبا:احلفخةاةتلخق تباحلل القق يتار ة اا) ذلؾا فاخالؿابةصيتالمذا  ة االققا  حطنميتاللقق ـاحلخػقالقيمياإلدعاء ا-
ا.vحل نترةاا حلكت  االيـ(.ا ة قاحلل صتالم  م  تباحل طم ةااملـالر مميتاةتل  تفاحل خصماليتاةتلش تا

 ق(.ا10)االنشاط الثاني: توزع السكان في الجمهورية العربية السورية 
احلر تفا  ار ة ا؟اا تال ح تال زعاالسؤال الرئيس:

  ةضاحل  مـاخة طػااحلكإت ػااحلرػ تن اا ػ احل  ي ة ػااحل ةب ػااحلرػ ة اا  إ ليػتالمػذاحلرػ  ةها   ضػحالملال مػذاقالالباحأللػ حفا
 طػػةحالمػػذاحللال مػػذاا،vلمػػذاحلخة طػػا،اةبمػػثا رػػ تاحل  مػػـا ػػتامل صػػتاإل ػػوا ػػعاحللال مػػذاةتل  ػػتفاحل خصػػماليػػتاةتلشػػ تا

 حألرئمااحآلل ا:
  ااةش تا لرت ا  ا   عاحل نتطع؟ىتامل زعاحلر تفا  ار ة 
 ا؟  ا نطقااق فاأخةػا تاى ار ااحزق تقاحلر تفا
 حلري ؿ؟حألنيتةا ال تا رلقةاحلر تفالنقا 
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 ىتا رقةاحلر تفالنقا نتطعاحلإة حباحلةتطن ا؟ا ل تذح؟ 
 ىتال  ةاحألنشطااحلل تة اا حلصنتل اا فاحل  ح تاحلةشة ااأـاحلط    ا؟ 
 ة إةه؟ل تذحا ر فاحلنتفا  اق شعا  

حلكإت ااحلر تن اا ى ال زعاحلر تفالمذا نتطعاحلق لا،اةبمثامخلمفاحلل زعا فا نطقااإلذاأخةػ،ا   ػ قااتقديم المفهوم: -
اذلؾاإلذال ح تاط    اا أخةػاةشة ا.

ا لق  نوا  ا  تنواحل خصما  احلش تاا- حل  ة  ،ا طمااحل  مـا ػفاحللال ػذهالملشػ تا  ػعا    لػتبااvة قالقق ـاحل فيـ 
امل ز عاأ ةحؽاحل  تاإلميـ ا.  قـ 

 ورقة عمل
 اسم المجموعة: ......................                                         التاريخ: .........................  
        
 

                                                    
 . تأمل الصور اآلتية واستنتج العوامل الطبيعية لتوزع السكان:1

 اااااااااا
 
 .........................        ..........................        ......................... 
لخلمفاحلكإت ااحلر تن االة ًتال  ح تاط    ػااحللػ اللضػ فالػ ح ةاحل  ػتها حللةبػااحلخصػةا،ا بػ ؿاحلإػة حبااالمعرفي:اإلدعاء  -

الف رفتبا  الق ة.حلةتطن اا بق ؿاحلنفطا حلغتزا  احل ز ةها  نت ـاح
ال   ػتباةشػة اا أ تاحل  ح تاةشة اا    قاأنشطااصنتل اا  تاى احلبتؿا  ا قمناابر تءا،ا  نطقاالػقةحاحلصػنتل ا،ا لقػـ 

المذاطةؽاحل  حصالبا لمذاحل  حنئابمثامنشطاحللةتقؿاحلل تةؼ.
ا بماا ب ته. أغمااحل قفاحللتة خ ااأنشئباب ؿا صتقةاحل  تها حلطةؽاحلل تة اا إتا قفاق شعا

ا:اغنذار ة ااةتل  ح تاحلط    ا،ا  رأؿاحل  مـالال مذهالفا  ف ااحلبفتظالمميتا  ش  يـالمذا  تاذلؾ؟القيمياإلدعاء ا-
ا
ا
ا
ا
ا

الثاين النشاط  

 

 

الصور اعتمد على معلوماتك، وعلى 
ادلوجودة جبانب السؤال لكي تستطيع 

 اإلجابة
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اق(.10)ا:ام زعاحل  مـاأ ةحؽالمذاحلطمةاا ىـا ش م فا    لتباةرـالمميتاحل ق ؿاحآلل :تقديم التحويالت -
 العامل نوع العامل ذكر مثال مدينة                                   

 المياه والتربة الخصبة  
 المناطق السهمية  
 الثروات الباطنية  
 أنشطة صناعية  
 طرق تجارية  

الل إتا  ا مئاحل ق ؿاحلرت عا فام تاحللال مذ.اتقديم التسجيالت: -
  لـاذلؾا فاخالؿاةبطاحل  تةؼاحلل ال صتاإلميتاحللال مذا عاحل ةػتقغاحللػ الب ػـاحلظػتىةه،ا  ػلـاحلل صػتااعممية الربط: -

اإلميتا فاخالؿاأرئماالطةحالمذاحللال مذ:
 "تزداد الكثافة السكانية كمما توافرت العوامل الطبيعية والبشرية لذالزقحقاحلكإت ااحلر تن ا؟ا." 

ا".ا زاد عدد المتعممين زاد اإلنتاج في الدولة وتحسنت نوعية الحياةكمم لذاللبرفان ل ااحلب ته؟ا"
ا
اق(.ا10  لـاذلؾالفاطة عالقر ـاحلفصتال    لتبا ل زعاأ ةحؽاحل  تالمميـا)االتقييم النهائي لمدرس: -

 حخلةاحإل تةااحلصب با:أ اًل:ا
 حل  ح تاحلةشة ا،ال ح تالتة خ ا(.لزقحقاحلكإت ااحلر تن اا  الق ةالة ًتالػػػػا)حل  ح تاحلط    ا،ا.ا1
  قتالققاحلر تفا  احلةتق اا ذلؾاةر اا)خص ةااحللةبا،اممااحل  ته،ا  نيتا نطقااصنتل ا(..ا2
 لزقحقاحلكإت ااحلر تن اا  القةحا بر تءالة ًتالػػػػا)حل  ح تاحلط    ا،ال ح تالتة خ ا،احل  ح تاحلةشة ا(..ا3
احلق لاا ل قحقالمر تفا ت.ا4 ا(ارن حب.15،ا10،ا5)القـ 
ا
 التوسع بالدرس والواجب المنزلي: -

أل ت فا عاة تم ا  ال قحقاحلش اا  ا قةرل ا دشةحؼاحل  مـا   إتاذلؾا  اش تا  تن ،اأ تاحل ح ااحل نزل امل إتا  ا
ابتاأرئمااحلكلتاا  انيت ااحلقةف.
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 ؟توزعهمعوامل ما و  ؟السكان يف سوريةما مفهوم : السؤال الرئيس
     

 
 :. ادلبادئ1          ادلعرفية:                                                                       دعااا . اإل1

 يزداد عدد السكان كلما ازدادت الوالدات واخنلض -                                   ه  رلموعة من البشر الذين يعيشون                    السكان  -
 عدد الوفيات.                                             يف مكان ما  وه  مورد بشري.                           
 ينخلض عدد الوفيات كلما ازدادت العناية ابلصحة -                                             عدد السكان ال يبقى اثبتاً وذلك بسبب كثرة         -

  وتوفر الغذاء ادلناسب والوضع اآلمن.                                               عدد الوالدات واخنلاض الوفيات الذي يعود لتوافر    
   تزداد كثافة السكان كلما توافرت العوامل الطبيعية –                                               الرعاية الصحية والغذاء ادلناسب.                     
 والبشرية.                                              سنوات دلعرفة عدد 01التعداد السكاين جيرى كل  -

 كلما زاد عدد ادلتعلمني زاد اإلأتاج يف الدولة وحتسنت  –                   ات.                       السكان ادلوجودين و عماره  وجنس   لتوفري اخلدم
 عية حياة الناس.أو                          .                   ختتلف الكثافة تبعاً لعوامل طبيعية ولعوامل بشرية -
 . ادلفاهيم: 2                                                . ادلتطلبا  القيمية:                        2

 السكان. - يكتسب ادلتعل  القي  االجتماعية ادلرتبطة حبياته ورلتمعه:                                      
 الزايدة السكاأية  العوامل الطبيعية. -      يتعز ابأتمائه إىل اجلم ورية العربية السورية.                                            -
     . تعداد السكان  العوامل البشرية –      يلتخر ابالجنازات اليت حققت ا الدولة بعد االستقالل.                                 -
ثافة(  الرعاية الصحية.توزع السكان )الك -                                                    :  يتمثل يف اجلدول اآليت:. التحويال 3  

 العامل نوع العامل                                    ذكر مثال مدينة
 ادلياه والرتبة اخلصبة  
 ادلناطق السهلية  
 الثروا  الباطنية  
 أنشطة صناعية  
 طرق جتارية  

 واجلدول اآليت:

 2111 2111 1881 1891 العام
     السكانعدد 

                                                       مساعدة ادلعل .                    ةول السابقاملئ اجلد الطلبةيقو  . التسجيال : 4

 
 
 

 
 
 

 الجانب اإلجرائي     
 اجلانب ادلفاهيمي     
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 5+4 الحصة:          3 الشعبة:  حلةحةعالصف:          19/11/2015التاريخ:           حلخ  فااليوم:

 2الحصص المخصصة لمدرس: حلب تها  احلةتق اااااااااااااااااااعنوان الدرس:حلقةحرتباحال ل تل اااااالمادة: 
ا
 

ا  ة ااحلب تها  احلةتق ا.. األهداف العامة لمدرس: 1
 األهداف التعميمية: .2

 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا عمى أن:
اا1 ار تفاحلةتق ا.أفا  َةؼاحلطتلاا فيـ 
اأفا بققاحلطتلااحل يتباحلل النلشةاحلةتق اا ميتا فار ة ا. 2
اأفام ضحاحلطتلااحل  تاحلذؼا شليةاةوار تفاحلةتق ا.ا3
اأفا ققةاحلطتلاال تاآةتئنتا أ قحقنت.ا4
اأفا  متاحلطتلاار ااحخل تةار تفاحل  حقؼاحل حباالم  شا ميت.ا5
احلبضتة اا  ا مقه.أفا بت عاحلطتلاالمذاحل  تلـاا6
اأفام ةزاحلطتلااحلص  ةتباحلل ال ح واب تهاحل ق احلةبت.ا7
اأفا ققةاحلطتلااحل يقاحلذؼام ذلوار تفاحلةتق اا  الأ مفا لطمةتباحلب ته.ا8
اأفامةلااحلطتلااحلر تفا  ار ة اابراانراال زليـا فاحألكإةاإلذاحألمت.ا9
ال طمفاحل ق .أفا شةحاحلطتلاار ترااحلق لاا  اا10
اأفا ققةاحلطتلااحل ي قاحلل ال ذليتالق لاا  ال طمفاحل ق .ا11
احلطتلااحل تقهاحلل ا صنعا نيتاحل ق ا م ليـ.اأفا رلنلجا12
اأفا قتةفاحلطتلاا مفاحل تقحبا حللقتلمقا  احلةتق اا   احل قمنا.ا13
اإلميت.أفا بت عاحلطتلاالمذالتقحبا لقتلمقاحل نطقااحلل امنل  اا14
ا
ا:ار تفاحلةتق ا،ا حل حبا،ا ل طمفاحل ق ،ا حل تقحبا حللقتلمق.. المفاهيم والمفردات الجديدة3
احللبقمق،ا حللةلما،ا حالكلشتؼ،ا حل قتةنا. . المهارات المتوقع اكتسابها:4
ا
ا
ا
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ل مفال زعاأ تكفا نتطعاحلة فاا:ا،ا خة طااحل  ي ة ااحل ةب ااحلر ة ااحلل . مستمزمات الدرس والطرائق التدريسية المتبعة5
 حلةتق اا حل قف،ا ل باا ةل ن اال إتانراال زعاحلر تفا  ار ة ا،ا ص ةال ضحا حباالق ة،ا ل تاحلر تفا  احلةتق ا،اأ تا

احلطةحئعاحل لة ااحرلةحلم  ااحلش تاحل  ة  ،ا حلطة قااحلب حة ا،ا حلطة قااحالرلنلت  اا حلطة قااحالرلقةحئ ا.

ا
ا
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 . إجراءات الدرس:6
م قأاحل  مـاحلقةفا فاخالؿاطةحاة ضاحألرئماالمذاحللال مذالمل صتال ن حفاحلقةفاحلبتل ،ا ذلؾااإثارة الدافعية: -

ةترلة تعال ة فاحلر تفا فام تاحللال مذ،ا  ةضاحل  مـالمذاحللال مذاص ةهاألىتاحلةتق اا  رأؿاحللال مذال تا شتىق ها  ا
ا(.ق 5"الحياة في البادية" )تالمذاحلر  ةه.ااحلص ةه،المل صتال ن حفاحلقةفا لمرؤحؿاحلةئ فا  ق فا تا ني 

 خطوات سير الدرس: -
اةتل  تفاحل خصمالو.اv تاى احلب تها  احلةتق ا؟ا  ق نوالمذاحلش تاايطرح المعمم السؤال الرئيس عمى التالميذ: -
 شػتة ااحلطمةػاا ػ البقمػقاحل فػتى ـ،ا خة طػااحل  ي ة ػااحل ةب ػااااألحداث واألشياء الالزمة لاجابية عين السيؤال اليرئيس: -

حلرػ ة ااحللػ ال ػػمفالػ زعاأ ػتكفا نػػتطعاحلة ػفا حلةتق ػػاا حل ػقف،ا ل بػاا ةل ن ػػاال إػتانرػػاالػ زعاحلرػ تفا ػػ ارػ ة ا،ا صػػ ةا
نشتلا ىـالمذاشػ تااباالق ة،ا ل تاحلر تفا  احلةتق ا،ا أ ةحؽال تال ةضالمذاحللال ذهاة قا تل ضحاأىتاحلةتق ا،ا  ح

ا    لتب.
ا لق  نيتا ى ا تآلل :ار تفاحلةتق ا.االمفاهيم المتضمنة:  - امل صتاحل  مـاإلميتاة رتلقهاحلطالاا  قـ 
  ار تفاحلةتق اا:االنشاط األول اق(.ا15) فيـ 
ا فاىـار تفاحلةتق ا؟:االسؤال الرئيس -
اا لػػ ز  يـاإلػػذم ػػقأاحل  مػػـا ػػعاحللال مػػذااتقييديم المفهييوم: -    لػػتليـا  ػػ زعا ةمػػااحل  ػػتاحآلل ػػاالمل صػػتا ػػعاحللال مػػذال فيػػـ 

 ر تفاحلةتق ا
 

 ورقة عمل 
 التاريخ: .........................       اسم المجموعة: ......................                                    
        
 
 . تأمل الصور اآلتية وأجب عمى األسئمة اآلتية: 1
 

   
ا................................أمفا   شار تفاحلةتق ا؟ا.........................ا-
ا....................................................... تذحا   م فار تفاحلةتق ا؟اا-
ا تذحالأكتاحألغنتـا  تذحالشةا؟....................................................ا-
ال تذحامنلقتار تفاحلةتق اا فا نطقااإلذاأخةػ؟ا......................................ا-
الةتم ار تفار ة ا؟ا.................................. تانرةاار تفاحلةتق ااةتلنرةااا-

األول النشاط  

 

 

اعتمد على معلوماتك، وعلى الصور 
ادلوجودة جبانب السؤال لكي تستطيع 

 اإلجابة



 املــــالحــــق 
 
 

133 

 

ارػػ تفاحلةتق ػػا،ا يػػـاحلرػػ تفاحلػػذمفا ػػفاخػػالؿاةئػػ فا ػػتا    لػػااأرػػل عاإل تةػػتباحللال مػػذا  أ   يػػتاألصػػ رال ة فػػًتال فيػػـ 
حل شػااحألخضػةا   ش فا  احل نػتطعاحللػ اللػ ح ةا ميػتاحل  ػتها حل شػا،ا    مػ فاةػتلةل ،ا حللنقػتاةبإػًتالػفا صػتقةاحل  ػتها ا

اةتلش تا اة  تنواحل نترا.اvى احلذؼا  مزان طاب تليـ،اإـامإ باحل  مـاحل فيـ 
ر تفاحلةتق اا   م فاةتلةل ا لةب ااحألغنتـا حإل ت،ا   ل ق فالمذاحللنقتا فا  تفاإلذاآخةاةبإػًتالػفااالمعرفي:اإلدعاء  -

ا صتقةاحل  تها حل شا،ابت ممفا  يـا م ليـاحل صن لاا فاش ةاحل تلز.
حآلةػتةاحل    ػااأ ا ػـ(،ا   ل ػقاحلرػ تفالمػذا  ػتهاا200-50أ تاةتلنرةاال صتقةاحل  تهالأل طتةا ي امممماا قًحاللةح حا مفا)

احل    اا  احلخزحنتب.
:الققمةاحل يقاحلذؼام ذلوار تفاحلةتق اا  الػأ مفا لطمةػتباحلب ػته،ا لقػقمةال ػتاحآلةػتءا حأل ػقحقا ػ الةب ػااالقيمياإلدعاء  -

احلبم حنتب.
احل ق ا  ار ة ا.ة قىتا  ةضاحل  مـاخة طااحل  ي ة ااحل ةب ااحلر ة االمذاحللال مذال بقق حا نتطعاحنلشتةار تفاا-
 :احل حباا)االنشاط الثاني  ق(.10 فيـ 
 ما هي الواحة؟السؤال  الرئيس:  -
احل حبػػاا  إ لػػوا ػػ احلشػػ تامػػ زعاحل  مػػـاحللال ػػذها:االمعرفييياإلدعيياء تقييديم المفهييوم و  - ة ػػقاأفااvل صػػتا حع ػػتىـاللبقمػػقا فيػػـ 

ا  ةةها فاحللال مذ.
 ورقة عمل 

 التاريخ: .........................       اسم المجموعة: ......................                                    
        
 
 . تأمل الصورة اآلتية وأجب عمى األسئمة اآلتية: 1
 
                                                                            

ا
 

.ة قاحنليتءاحللال ذها فاحإل تةاام  عاحل  مـاحإل تةتبالم  عال ة فًتا الم فيـ 
ىػػ ا نطقػػاا ػػ احلصػػبةحءاأ احلةتق ػػاا ظيػػةا ميػػتانةػػعا ػػتءاأ ا بفػػةا ميػػتا ئػػةا لن ػػ ا ميػػتاة ػػضاحألشػػ تة،ا  خلتةىػػتااالواحيية:

ار تفاحل  حقؼالمر فالرقت ااحل  حش احلل امةب نيت.
ضػتة اا) ق ػتـا  مكػاا:ابثانف فاحلطمةاالمػذاحالللػزحزاةتنل ػتئيـالرػ ة ا،ا حالللػزحزاة ػتا يػتا ػفا  ػتلـابالقيمياإلدعاء  -

الثاين النشاط  

 

 

اعتمد على معلوماتك، وعلى الصور 
ادلوجودة جبانب السؤال لكي تستطيع 

 اإلجابة

 ..........ماذا تشاهد يف الصورة؟ ........................... -
 دلاذا يعيش سكان البادية في ا؟ .............................  -

............................................................. 
 الس ول    يف الصحراء؟................... هل تظ ر الواحة يف -
 ...........ما ادل رجان الذي يقا  في ا؟ ...................... -
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الق ةاحللتة خ ا(،ا فاخالؿاذ ةاآإتةىتاحلبضتة اا) تل ية تفاحلل ا قتـا ميت(.ا
  اق(.ا15:احلص  ةتباحلل ال ح واحل ق احلةبتا)النشاط الثالث
ا:ا تاحلص  ةتباحلل ال ح واحل ق ؟السؤال الرئيس -
احلل ا  تن ا نيتاحل ق  رأؿاحل  مـاحللال مذاة ضاحألرئماالمل صتا حع تىـالمص  ةتباا-

 ىتاب تهار تفاحلةتق ااريماا  ة با؟ 
 ىتامقةفاأطفتؿاحلةتق اا  ا قحةفا تلل القةر فا ميت؟ا ل تذح؟ 
 ىتام  قا  احلةتق اا شت  ا  رل صفتب؟ا ل تذح؟ 
 ىتام  قا  احلةتق اا يةبتء؟ا 
 ىتام  قال حئعا  احللنقتا مفاق لاا أخةػ؟ 
 نيتاأىتاحلةتق ا؟ ةأ ؾا تاحلص  ةتباحلل ا  تن ا  

  ػػتن احل ػػق ا ػػفاحللةبػػتؿاحل رػػل ةا يػػـاالا رػػلقة فا ػػ ا  ػػتفا حبػػقا لػػةهاط  مػػا،اإضػػت ًاالػػذلؾا   ػػ قااالمعرفييي:اإلدعيياء  -
حلبق قاحلر تر اا مفاحلق ؿال معاحللنقت،ا  تال  قاص  ةاا  اإ صتؿاحلخق تباحلل م   ػاا حلصػب ااإلػميـاةرػ االػنقميـ،ا  ػتا

اة تباحليتلفا حلكيةبتء.ل  قاص  ةاا  ا قاش
الققمةاحل يقاحلذؼام ذلوار تفاحلةتق اا  الأ مفا لطمةتباحلب ته،ا حلص  ةتباحلل ال ح ييـا  اذلؾ.االقيمي:اإلدعاء  -

ا.v   احلنيت اامق فا تا تال صتاإل واحل  مـا  احل  تفاحل خصماليتالمذاحلش تا
  ق(.ا15:ال طمفاحل ق ا)الثالثالنشاط 
  تار ترااحلق لاا  الش  عاحل ق المذاحالرلقةحة؟االرئيس:السؤال  -
:ا لمذاحلةغـا فاحلص  ةتباحلل ا  تن ا نيػتاأىػتاحلةتق ػااإالاأفاحلق لػاالرػ ذا تىػقهالمػذالشػ   يـالمػذاتقديم المفهوم -

ال طمفاحل ق ؟ا  مفالرتلقاحلق لاالمػذاذلػؾ؟ا حالرلقةحةا  اأ تكفاإت لاا لر ذاىذهاحل  م اا ل طمفاحل ق ،ا تذحا  ن ا فيـ 
،ا  إ  المذاحلش تاملمقذاحل  مـاحإل تةتبالمل صتالل ة فاحل فيـ  ا.vباحل فيـ 

:ا ى ال م االش عا ميتاحلق لااحل ق المذاحالرلقةحة،ا ذلؾا لأ مفاحل  تها حأللػالؼ،ا لػأ مفاحلخػق تباحلل م   ػااتوطين البدو
ا حلصب االفاطة عاإنشتءا قحةفا لنقماا  رل صفتب.

اا ػفاحللال مػذامػةحءهاحلنرػااحل  منػاالمػذاة قىتامإ باحل  مـالمذاحلر  ةهال باال مفانراال زعاحلر تفا ػ ارػ ة ا،ا  طمػا-
احلم باالكتا فار تفاحلةتق اا حلة فا حل قف،ا ة قىتا رأؿاحللال مذالف:

 ؟2ر االنتممانرةاار تفاحل ق ا  ار ة ااإلذاأمتا فا% 
 ىػػتاةقػػ ارػػ تفاحل ػػق ا   شػػ فا ػػ اخ ػػتـا ػػفاشػػ ةاحل ػػتلزاة ػػقاحللػػ طمف؟اة ػػتذحاأصػػةب حا رػػ ن ف؟ا   ػػةضاصػػ ةها

 حل قمق.ل ر نيـا
 ةأ ؾا مفا   فابتا ش مااحل قحةفا حل رل صفتبالقػاحل ق ؟ا  

الش عاحلق لااحل ق المذاحالرلقةحةا ذلؾا لأ مفاحل  تها حأللالؼا حل قحةفا حل رل صفتباحل لنقما.االمعرفي:اإلدعاء  -
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بقمإػػػاالمنقػػػت،ا  ػػػتا  لمكػػػ فاأصػػػةحا  ػػػ شاحل ػػػق اة ػػػقاحللػػػ طمفا  مػػػ با  ن ػػػاا ػػػفاحلطػػػمفاأ احالرػػػ نب،ا   لمكػػػ فا رػػػتئتاا-
ا بة تباصغمةهالل لمقاحلكيةبتء

ل ز زاحنل تءاحلطتلاال طنوا فاخالؿالذ مةهاةتل يقاحلل ال ذليتاحلق لاا    عا نتطعار تنيتاللأ مفاالقيمي: اإلدعاء  -
ا.اv لطمةتباحلب تهاليـ.ا  ق فاحل  مـا تا تال صتاإل واةتل  تفاحل خصماليتاةتلش تا

 ق(.10:احل تقحبا حللقتلمقا  احلةتق اا)عالراب النشاط 
ا:اةـاملصفاأىتاحلةتق ا؟السؤال الرئيس -
:اة قىتامنلقتاحل  مـا ػعاحللال مػذالمل ػةؼالمػذا ػتا  مػزارػ تفاحلةتق ػاا ػفابمػثالػتقحليـا لقتلمػقىـا  رػأليـاتقديم المفهوم -

 ػمفاة ضػيـالػلب ـاب ػتليـا طةحئػعال ػت ميـا ػعاة ضػيـال تال ن ػواحل ػتقحبا حللقتلمػقا يػ ا ػتاحللػتقالم ػواحلنػتفا حلفقػ حالم ػوا
حلة ضاةق حنمفا ل تةؼالمميتا   تا منيـ،اإـا رأليـالفاأىـا تامل مزاةوار تفاحلةتق اا فاخػالؿا  ػة ليـا يػـا  ػتا رػ   نوا

النيـ،ا  ضمفاحل  مـا تاأنقص هاحللال مذ.
أ ػتاةتلنرػةاالرػيةحليـا م ل  ػ فالنػقاشػمخاحلق ممػاا ػ ا مػباا:اشمخاحلق ممااى احل رؤ ؿالفابتاحلنزحلػتب،المعرفياإلدعاء  -

احلش ة.
ا حلش تلاا حل مػةها)ب ت ػاا ػفا رػل مةاالقيمياإلدعاء ا- :ا بت عاأىتاحلةتق االمذاحل تقحبا حللقتلمقاحل ةب ااحألصمما:ا تلكـة

ا يـ(.
 ورقة عمل 

 التاريخ: .........................       اسم المجموعة: ......................                                    
                                                                                    

                                                                     
 . امأل الفراغات اآلتية:3
.......ا .....................ا الش عاحلق لااحل ق المذاحالرلقةحةا فاخالؿالأ مفا.................ا ا..........ا-

ا........................
اأصةحار تفاحلةتق اا   ش فاة قاحلل طمفا  ا م با صن لاا فا.............اأ ا...............ا-
  فاحل تقحبا حللقتلمقا  احلةتق ااى ا.............ا ..................ا .................ا-
احل  مـا ل ز عاأ ةحؽاةرـالمميتاحل ق ؿاحآلل المذا    لتباحلطمةااتقديم التحويالت: - ا(.اق10:ا) قـ 

 العمل النسبة السكن وسائل النقل
 قديماً  حديثاً  قديماً  حديثاً 

  
    

 .لل إتا  ا لتةااحل  م  تبا  احل ق ؿاحلرت عا فام تاحللال مذتقديم التسجيالت:  -
:ا  لـاذلؾا فاخالؿاةبطاحل  تةؼاحلل ال صتاإلميتاحللال مذا عاحل ةػتقغاحللػ الب ػـاحلظػتىةه،ا  ػلـاحلل صػتاعممية الربط -

اعتمد على معلوماتك، وعلى الصور ادلوجودة  النشاط الثالث
 جبانب السؤال لكي تستطيع اإلجابة

 



 املــــالحــــق 
 
 

136 

 

اإلميتا فاخالؿاأرئماالطةحالمذاحللال مذ:
 ".حياة البدو في تنقل مستمر حسب توافر الكأل والماء تذحال ل قاب تهاحل ق المذاحللنقت؟ا"ا-
يزداد استقرار سكان البادية في مناطقهم كمما وفرت الدولة لهم الماء واألعالف ؟ا" لذامزقحقاحرلقةحةار تفاحلةتق اا-

ا."والخدمات
ا
ا
اق(:ا10:ا  لـال ةاصنق ؽا  وا    لاا فاحأل ةحؽا لاالمميتاحألرئمااحآلل اا)التقييم النهائي لمدرس -

لمتا تامم :أ اًل:ا  
ر االنقتار تفاحلةتق اا فا  تفالمذاآخة.ا-  
قاحل ق ا  ار ة ا.لنتممالقا-  

أصبحاحلخطأا  احل ةتةحباحآلل ا:اإتن ًت:  
ا ـا  احلرنا.ا200لز قا   ااحأل طتةا  احلةتق االفاا-
للشتةواحل م با  احلةتق اا فابمثا تقهاحل نتء.ا-  
ا فانقما  احلخق تب.اا- ل تن احلةتق ااحلمـ   
ا
 التوسع بالدرس والواجب المنزلي: -

ا صفاحلب تها  احلةتق ااة قها  تا فاإنشتءاحلطتلا،ا حل ح ااحل نزل امل إتا  ابتاحألرئمااحل    قها نيت ااحلقةف.ا
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 ؟من هم سكان البادية: السؤال الرئيس                                   
 الجانب اإلجرائي                   

                                                                                       

                                                
 : . ادلبادئ1                                . اإلدعاا ادلعريف:                                     1    

حياة سكان البادية يف تنقل مستمر حسب   توافر الكأل  -                                                         البادية يعملون ابلرعي وتربية األغنا سكان  -
             واإلبل  والتنقل من مكان آلخر حبثاً عن مصادر                                          وادلاء.

يزداد استقرار سكان البدو يف مناطق   كلما -                                                  ادلياأ والعشب األمر الذي مييز منط حياهت   حاملني   

واألعالف واخلدمات. وفرت ذل  ادلاء                                                                     بيوهت  ادلصنوعة من شعر ادلاعز.  
. ادلفاهيم:2                                                م (  011-01األمطار قليلة جداً ترتاوح بني ) -  

: هي منطقة يف الصحراء  و البادية يظ ر في ا أبع الواحة -                                            ويعتمد السكان على مياأ اآلابر اجلوفية  و اجملمعة يف   
.ماء  و فلر في ا بئر وتنمو في ا بعض األشجاريق إأشاء مدارس ومستوصلات متنقلة.                                      ألبناء البادية عن طر   

: وهي عملية تشجع الدولة في ا البدو على توطني البدو -                                                                                         خزاانت.  
   الصحيةاالستقرار  وذلك بتأمني ذل  ادلياأ واألعالف والتعل  والرعاية                                         يف البادية  و الصحراء يظ ر في ا أبعمنطقة  الواحة: -

ألبناء البادية عن طريق إأشاء مدارس ومستوصلات متنقلة.                                                             ماء  و بئر  وتنمو في ا األشجار.  
                         يعاين البدو من صعوابت  مه ا: الرتحال ادلستمر   -

                     يت تعيق تنقل    وصعوبة واحلدود السياسية بني الدول ال
                                                      إيصال اخلدمات لدي  .

                 توطن الدولة البدو وذلك بتأمني ادلياأ واألعالف  وإأشاء  -
                                               ادلدارس وادلستوصلات متنقلة.

تطور معيشة البدو حيث يعيشون ببناء من الطني  و االمسنت -  
 وميتلكون وسائل أقل  وزلركات صغرية لتوليد الك رابء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلانب ادلفاهيمي         
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. ادلفاهيم:2                    . متطلبا  قيمية:                                                              0  

                   كان الذين يعيشون يف ادلناطقه  السسكان البادية:  -                                             ورلتمعه:يكتسب ادلعل  القي  االجتماعية ادلرتبطة حبياته 
   التنقل              عملون ابلرعي وكانتتوافر في ا العشب وادلياأ  وياليت                          يعتز ابأتمائه إىل اجلم ورية العربية السورية.                               -
حبثاً عن مصادر احلياة هو الذي مييز منط حياهت .    يعتز ابدلعامل األثرية واحلضارية يف سورية وفافب علي ا.                                        -  

هو ما اعتاد عليه الناس واتلقوا عليهالعادا  والتقاليد:  -                                               يعتز ابلعادات والتقاليد إلجيابية ابجملتمع السوري. -   
تعامل   مع بعض   البعض. لتحك  حياهت  وطرائقيقدر ادل ن اليت مارس ا اآلابء واألجداد.                                                        بني بعض    -  
                                                    تتمثل يف اجلدول اآليت:      :التحويال . 3

 العمل النسبة السكن وسائل النقل
 قدميا   حديثا   قدميا   حديثا  

  

    

 

 مساعدة يقو  الطالب ملئ اجلدول السابق . التسجيال :4
                                                                                   .ادلعل 

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلانب اإلجرائي     

 

 

 اجلانب ادلفاهيمي        
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 5+4 الحصة:         3الشعبة:   حلةحةعالصف:          26/11/2015التاريخ:         حلخ  فااليوم:
 2 لمدرس:الحصص المخصصة حلب تها  احلة فاااااااااااااااااعنوان الدرس:حلقةحرتباحال ل تل اااااالمادة: 

 

 

ا  ة ااحلب تها  احلة ف.. األهداف العامة لمدرس: 1
 األهداف التعميمية: .2

 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا عمى أن:
اأفا  َةؼاحلطتلاا صطمحاحلب تها  احلة ف. 1
اأفا صنفاحلطتلااش تا م بار تفاحلة ف.ا2
احلة ف.أفا بققاحلطتلااحل  تاحلةئ ر الر تفاا3
اأفا ققةاحلطتلاال تاآةتئنتا أ قحقنت.ا4
اأفا قتةفاحلطتلاا مفاحلزةحلاا  احلة فام تا ة قاحللط ة.ا5
اأفا  ققاحلطتلااحلخق تباحلل ال  ةىتاحلق لاالمة ف.ا6
اأفا  لزاحلطتلااةتلخق تباحلل القق يتاحلق لاالمة ف.ا7
احلر ةؼ.أفام ضحاحلطتلااحل تقحبا حللقتلمقا  احلة فاا8
اأفام مفاحلطتلااةأ واة تقحبا لقتلمقار تفاحلة ف.ا9
اأفا بت عاحلطتلاالمذالتقحبا لقتلمقاحل نطقااحلل امنل  اإلميت.ا10
ا
ار تفاحلة ف،ا حللن  ااحلة ف ا،ا حل تقحبا حللقتلمق.ا. المفاهيم والمفردات الجديدة:3
ا:احللصنمف،ا حل قتةنا.. المهارات المتوقع اكتسابها4
:ال باا ةل ن اال إتانراال زعاحلر تفا  ار ة ا،ا ص ةال إتالط ةا. مستمزمات الدرس والطرائق التدريسية المتبعة5

حل م با  احلة ف،ا حلط   اا  احلة ف،ا لةب ااحلبم حف،ا  ن احل بتصمت،ا حل م باحلةالرل   االمزةحلا،ا حرلخقحـاحآللاا  ا
اااحلش تاحل  ة  ،ا حلطة قااحلب حة ا،ا حلطة قااحالرلنلت  اا حلطة قااحالرلقةحئ ا.حلزةحلا،اأ تاحلطةحئعاحل لة ااحرلةحلم  
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 . إجراءات الدرس:6
م قأاحل  مـاحلقةفا فاخالؿا قق ااملبقثا ميتالفاحألشختماحلذمفا   ش فا ػ احلقػةػا ضػ حب احل ػقف،ا إثارة الدافعية: -

   شا  المؾاحل نػتطع،اأ اأىميػـا  ػتذحا   مػ فا ميػت،املمقػذاحإل تةػتبا ػفاحللال مػذالمل صػتال نػ حفاا  رأؿالال مذها فا نيـ
اق(.ا5حلقةفا ى احلب تها  احلة ف،ا  ق فاحل ن حفالمذاحلر  ةه."حلب تها  احلة ف"ا)

 خطوات سير الدرس: -
ا نوالمذاحلر  ةه. تاى احلب تها  احلة ف؟ا  قايطرح المعمم السؤال الرئيس عمى التالميذ:ا-
 شػتة ااحلطمةػاا ػ البقمػقاحل فػتى ـ،ا ل بػاا ةل ن ػاال إػتانرػااااألحداث واألشيياء الالزمية لاجابية عين السيؤال اليرئيس:ا-

لػػ زعاحلرػػ تفا ػػ ارػػ ة ا،ا صػػ ةال إػػتالطػػ ةاحل مػػ با ػػ احلة ػػف،ا حلط   ػػاا ػػ احلة ػػف،ا لةب ػػااحلبمػػ حف،ا  نػػ احل بتصػػمت،ا
ةحلػا،ا حرػلخقحـاحآللػاا ػ احلزةحلػا،ا أ ةحؽال ػتال ػةضالمػذاحللال ػذهاة ػقا ػتانشػتلا ىػـالمػذاشػ تا حل م باحلةالرػل   االمزا

ا    لتب.
ا لػق  نيتا ىػ ا ػتآلل :ارػ تفاحلة ػف،احللن  ػااحلة ف ػػا،االمفياهيم المتضيمنةاا- :امل صػتاحل  مػـاإلميػتاة رػتلقهاحلطػالاا  قػـ 

القةف.حل تقحبا حللقتلمق،ا  شةبيتاحل  مـا  عا ة قىتا  اح
 ار تفاحلة فا)النشاط األول  ق(.ا15:ا فيـ 
  فاىـار تفاحلة ف؟السؤال الرئيس:  -
ار تفاحلة فااتقديم المفهوم: -   ػ زعام قأاحل  مـا عاحللال مذا لبقمقاحل فتى ـا  ضعال ة فاليت،ا م قأا  يـا ل ض حا فيـ 

المذاحل    لتباأ ةحؽاحل  تاحآلل ا:
 ورقة عمل 

 اسم المجموعة: ......................                                           التاريخ: ......................... 
        
 
 . تأمل الصور اآلتية وأجب عمى األسئمة اآلتية: 1
 

   ا
ا...............................أمفا   شار تفاحلة ف؟ا.........................ا-
ا............................... تذحا   م فار تفاحلة ف؟ا.......................ا-
احل نطقا؟..........................................ألِطاأ إمااألر تءامةػا    قها  اا-
ا................ ـالصنعاحل م باحلل ا   شا ميتار تفاحلة ف؟ا....................ا-

األول النشاط  

 

 

اعتمد على معلوماتك، وعلى الصور ادلوجودة 
 جبانب السؤال لكي تستطيع اإلجابة
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ارػػ تفاحلة ػػف،ا يػػـاحألشػػختماحلػػذمفا   شػػ فا ػػ احلقػػةػا ضػػ حب ا أرػػل عاإل تةػػتباحللال مػػذا أ   يػػتاألصػػ رال ة فػػًتال فيػػـ 
ا حل قف،ا    م فاةش تاأرتر اةتلزةحلاا لةب ااحلبم حفا  رػ ن فا  مػ باإ ػتا  ن ػاا ػفاب ػتةهاأ ا ػفاطػمف،اإػـاأإ ػباحل فيػـ 

 بػػاا ةل ن ػػاا إ ػػبالمميػػتانرػػاالػػ زعاحلرػػ تفا ػػ ارػػ ة ا،ا  رػػأؿاحل  مػػـا،ا أإ ػػباأ ضػػًتالvةتل  ػػتفاحل خصػػمالػػواةتلشػػ تا
احللال مذالفاحلنرةااحلل ا  إميتار تفاحلة فا  ار ة ا.

:ا   شار تفاحلة فا  احلضػ حب ،ا ػ ا مػ بام ن ىػتا  ػتالػ  ةهاحلط   ػاا تلب ػتةها حلطػمف،ا  ػعاحللطػ ةاالمعرفياإلدعاء  -
امق،ا    م فاةش تاأرتر اةتلزةحلاا لةب ااحلبم حف.أصةببا م ليـال نذا فاحالر نبا حلبق

ا:ابثانف فاحلطمةاالمذاحالللزحزاةتنل تئيـاإلذاحلة فا)بمثا   شا  وانب انصفار تفار ة ا(.القيمياإلدعاء  -
 ق(.ا20:ال تار تفاحلة فا)النشاط الثاني 
  تاط   اال تار تفاحلة ف؟االسؤال الرئيس: -
احل ةحقال ض بو::ا طةحاتقديم المفهوم - احل  مـالمذاحللال مذا    لاا فاحألرئماالمل صتالم فيـ 
مإ ػباحل  مػـاحل ػق ؿا ػ امرػـام زعاحل  مـاحللال ذها  ا    لتب،ا   طميـاأ ةحؽاحل  تاحآلل ا،ا ة قاحالنليتءا فاحإل تةػااا-

 حللب  الب.
 ورقة عمل 

 اسم المجموعة: ......................                                           التاريخ: ......................... 
        
 
 
 تأمل الصور اآلتية وقارن بين الزراعة قديمًا وحديثًا والتنقل قديمًا وحديثًا في الريف:                                . 1

     ا
 
 

ا
ا
ا
 

ا

 حديثاً  قديماً  العمل

   الزراعة

   التنقل

الثاين النشاط  
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اةش تاصب ح.احل  م  ااإلميـملبت ةاحل  مـا عاحللال ذهاب ؿاإ تةتليـا  طةحالمميـاة ضاحألرئماالملأكقا فا ص ؿاا-
 .تاحل ينااحألرتر االر تفاحلة ف؟ا  ةضاحل  مـاللةب ااحلبم حفا حلزةحلاا  احلة ف  
 لالـا تفا  ل قاحلفالب فا  األ تليـاحلزةحل ا؟ 
 . ىتا تازحل حا رلخق  فاأق حليـاحلقق  ا؟ا  ةضاحل  مـاص ةهال ةحةازةحل 
 ة تذحا رلفمقاحلفالب فا فالةب ااحل  حش ؟ا 
 اىتا قلصةال تاحلفالب فالمذاحلزةحلاا لةب ااحلبم حف؟

:ا  ل ػػقاحلفالبػػ فالمػػذاحل يػػقاحل ضػػم ا حرػػلخقحـاحلبمػػ حف،اإالاأفاحلب ػػتهالطػػ ةبا ػػ احلة ػػف،ا لػػ ح ةباالمعرفييياإلدعيياء  -
ل ػػا،ا  ػػتا رػػلخقـاحلفالبػػ فاحألق  ػػااحلزةحل ػػاا حألرػػ قها رػتئطانقػػتا ػػفاشػػتبنتباصػػغمةها  ل رػػطا،اةتإلضػػت االم ػةحةحباحلزةحا

 رتئتاحلةؼاحلبقمإاا تلةؼاةتلةشا ةتللنق ط،ا  رلفمقاحلفالب فا ػفا  حشػميـا ػ الػأ مفابت ػتليـ،ا حلفػتئضالػنيـام    نػوا ػ ا
 ػػػااأ احل  ػػػقحباحألرػػػ حؽاحلقة ةػػػا،ا حلفالبػػػ فا   مػػػ فاأ ضػػػًتا ػػػة ضاحلصػػػنتلتباحلبة  ػػػااحلةرػػػ طاا دصػػػالحاحألق حباحلكيةبتئ

احلزةحل ا.
ا.v  إ باحل  مـا تال صتاإل واةتل  تفاحل خصمالواةتلش تاا-
 ق(ا15:احللن  ااحلة ف اا)النشاط الثالث 
  تاحلخق تباحلل امق ليتاحلق لاالمر تفاحلة ف؟السؤال الرئيس:  -
 لػأ مفاحلخػق تباحلكت  ػااليػـ،ا  ػتارػ با ػ ا:امخ ةاحل  مـالال مذهاةأفاحلق لاالرػ ذا تىػقهاللن  ػااحلة ػف،اتقديم المفهوما-

حلةتق ػػػااإلػػػذالػػػ طمفاحل ػػػق ،ا تللن  ػػػااحلة ف ػػػاال إػػػتاحل يػػػ قاحللػػػ ال ػػػذليتاحلق لػػػاا ػػػ الػػػ  مةاحلخػػػق تباحلضػػػة ة اا ػػػتلطةؽالنقػػػتا
المػػذاحلرػػ  ةها   ػػةةها ػػف ا بتصػػمميـا حل ػػقحةفا حل رل صػػفتبا  ةحكػػزالمخػػق تباحلب    ػػاا تل مػػق تب.ا ة ػػقىتامإ ػػباحل فيػػـ 

 حللال مذ.
ل مباحلق لاالمذال  مةاحلخق تباحلضة ة اا تلطةؽا حل قحةفا حل رل صفتبا  ةحكػزالمشػةطاا  ةحكػزااالمعرفي:اإلدعاء ا-

ا    قاحلكيةبتءا حليتلفا   تهاحلشةاا شة تباحلصةؼاحلصب . المخق تباحلب    اا تل مق تب،ا  ن ـاحلة فاحلمـ 
حالللزحزاةتلق لاااالىل ت يتا    عا نتطعار تنيتاللأ مفاليـا لطمةتباحلب ته،ا حالللزحزاة  تاأ قحقنتااالقيمي:اإلدعاء  -

اةتلزةحلاا لةب ااحلبم حف.ا
ا.v  إ باحل  مـا تال صتاإل واةتل  تفاحل خصمالواةتلش تاا-
 ق(.ا10:احل تقحبا حللقتلمقا  احلة فا)النشاط الرابع 
اأىتاحلة ف؟:اة تاملصفاالسؤال الرئيس -
احل ػتقحبا حللقتلمػػقا ػػفالال مػػذهال ػة ةها  يػػـا ػػ احلػػقةفاحلرػػت ع،ااالمعرفييي:اإلدعيياء تقييديم المفهييوم و  -  رػػلذ ةاحل  مػػـا فيػػـ 

 تل تقحبا حللقتلمقاى ا تاحللتقاحلنػتفالم ػوا حلفقػ حا ػمفاة ضػيـالػلبـاب ػتليـا طةحئػعال ػت ميـامػ حنمفا  ضػ لاا   ة  ػاا ػفا
للال مػػػذال ػػتا  ة  نػػوالػػػفالػػتقحبا لقتلمػػػقاأىػػتاحلة ػػفا ػػػ ا)حلضػػ ت ا،ابنػػػ احل بتصػػمت،احأللػػػةحف(ام ػػتاحل   ػػع،اإػػػـا رػػأؿاح

ا خص صًتاإذحا تفا  احلفصتالال مذا فاحلة ف.
ا حلل ت ف(.القيمياإلدعاء  - ا:ا  لزاحلطتلااةتل تقحبا حللقتلمقاحإلم ت  ااةتل  ل عا) تلطمةاا حلكـة
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ا.vنواحل نتراا  احلش تا ة قىتامإ باحل  مـا تال صتاإل واة  ت
اق(.15:ا):ام زعاحل  مـاأ ةحؽالمذاحلطمةاا ىـا ش م فا    لتباةرـالمميتاحل ق ؿاحآلل تقديم التحويالت -

 العمل النسبة السكن وسائل النقل
 قديماً  حديثاً  قديماً  حديثاً 

  
    

 لل إتا  ا مئاحل ق ؿاحلرت عا فام تاحللال مذ.اتقديم التسجيالت: -
:ا  لـاذلؾا فاخالؿاةبطاحل  تةؼاحلل ال صتاإلميتاحللال مذا عاحل ةػتقغاحللػ الب ػـاحلظػتىةه،ا  ػلـاحلل صػتاعممية الربط -

اإلميتا فاخالؿاأرئماالطةحالمذاحللال مذ:
 ". م تا  ةباحلق لااحلخق تباألىتاحلة فاممااى ةليـاإلذاحل قفا لذالقتاى ةهاأىتاحلة فاإلذاحل قمنا؟ا"ا-
ا".ذلؾ أىتاحلة فاحلزةحل ا م تالبرنباحألق حبا حآلالباحل رلخق اا   حقاحنلتجاأىتاحلة فاحلزةحل ؟ا"مزقحقاحنلتج لذامزقا-
ا
 (قا10التقييم النهائي لمدرس: يجرى التقييم النهائي بتقسيم الطمبة لمجموعات وتوزع عميهم األسئمة اآلتية ) -
ضعاإشتةهاصحاأ اخطأاأ تـاحل ةتةحباحآلل ا.ا:أ الًا  
ا.ا  ل قار تفاحلة فاةش تاأرتر المذاحلصنتلاا)ااا(.1
 .ال  تاحلق لاالمذال  مةاحلطةؽا حل قحةفا حل رل صفتبالمة فا)ااا(.2
ا.ا   عا نل تباحلبم حنتبام   يتار تفاحلة فا)ااا(.3
ا(..ا م باحألة تؼاللألفا فاإالثاط ح عاأ اأكإةا)اااا4
ا.ا   شاأىتاحلة فا  ا م با فاحلب تةها)اااا(.5
ا.املـابصتقاحلزةعاةش تا ةقؼا)اااا(.6
ا  
 التوسع بالدرس والواجب المنزلي: -

حللقتلاص ةال إتاحل نتطعاحلة ف ااحلل ا   شا ميتاأ احلقة ةاا نو،اأ تاحل ح ااحل نزل ا مل إتا  ابتاحألرئمااحل    قها  ا
احلكلتااحل قةر .نيت ااحلقةفا  ا
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 ؟من هم سكان الريف: السؤال الرئيس
 

 

                                                                                             

. ادلبادئ:1                                    ادلعرفية:                                           . اإلدعااا 1  

اخلدمات ألهل الريف كلما وفرت الدولة  -                                                      يعيش سكان الريف يف بيوت يبنوها مما توفرأ -   
  قلت هجرهت  للمدن.                                                      الطبيعة كاحلجارة والطني  ومع التطور  صبحت 

  يزداد اأتاج  هل الريف الزراعي كلما حتسنت األدوات –                                                                    بيوهت  تبىن من االمسنت واحلديد.
واآلالت ادلستخدمة يف ذلك.                                                 يعمل سكان الريف السوري بشكل  ساسي يف  -  

. ادلفاهيم:2                                                                              .الزراعة وتربية احليوان  
ه  األشخاص الذين يعيشون يف القرىسكان الريف:  -                                          تطورت الزراعة يف الريف حيث توافرت وسائط النقل -  

 كل  ساسي ابلزراعة وتربية وضواحي ادلدن  ويعملون بش                                               من شاحنات صغرية ومتوسطة وجرارات زراعية                        
              ويسكنون ببيوت إما مبنية من حجارة  و طني.احليوان                                       ابإلضافة إىل استخدامه األدوية الزراعية واألمسدة ووسائل 

وهي اجل ود اليت تبذذلا الدولة يف توفريالتنمية الريفية:  -                                                                                   الري احلديثة.  

 زلاصيل   وادلدارس وادلستوصلاتقل خلدمات الضرورية  كالطرق لن                                    تأمني حاجاهت الحون ادلواشي ليستليدوا من ا بيريب الل -                   
ومراكز للخدمات احلكومية كالبلدايت.                                                       من اللحو  والبيض واأللبان واألجبان.      

                                            يعمل اللالحون ابلصناعات احلرفية البسيطة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلانب اإلجرائي

 

 

 اجلانب ادلفاهيمي    
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. ادلفاهيم:2                                                                              :ادلتطلبا  القيمية. 0  

       هو ما اعتاد عليه الناس واتلقوا عليه بني العادا  والتقاليد: -                                             يكتسب ادلعل  القي  االجتماعية ادلرتبطة حبياته ورلتمعه:
   وطرائق تعامل   مع بعض   البعض. بعض   البعض لتحك  حياهتيعتز ابأتمائه إىل اجلم ورية العربية السورية.                                                       - 

                                               يعتز ابلعادات والتقاليد إلجيابية ابجملتمع السوري. - 
يقدر ادل ن اليت مارس ا اآلابء واألجداد.                                                         -    

 :  ةول اآلتياتتمثل يف اجلد :. التحويال  3 
 حديثا   قدميا   العمل
   الزراعة
   التنقل
 

 العمل النسبة السكن وسائل النقل
 قدميا   حديثا   قدميا   حديثا  

  

    

 

                                                                                     مساعدة  يقو  الطالب ملئ اجلدول السابق . التسجيال :4
 ادلعل .

                                                             
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 اجلانب اإلجرائي

 

 

 اجلانب ادلفاهيمي  
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 5+4 الحصة:         ا3 الشعبة:  حلةحةعالصف:          10/12/2015التاريخ:           حلخ  ف اليوم:
 2 الحصص المخصصة لمدرس:حلب تها  احل قمناااااااااااااااااعنوان الدرس:حلقةحرتباحال ل تل اااااالمادة: 

 

ا  ة ااحلب تها  احل قمنا.. األهداف العامة لمدرس: 1
 األهداف التعميمية: .2

 نهاية الدرس أن يكون قادرًا عمى أن:يتوقع من الطالب في 
اأفا بققاحلطتلاالققاحل قفا  احل  ي ة ااحل ةب ااحلر ة ا. 1
اأفا  مزاحلطتلاا مفاحل قفاحلك مةها حل قفاحلصغمةه.ا2
اأفا فلخةاحلطتلااةتنل تئوالر ة ا.ا3
اأفا رلنلجاحلطتلااحالخلالؼا مفاحألب تءاحلقق  اا حلبقمإا.ا4
احلطتلاالمذاحل  تلـاحلبضتة اا  ا مقه.أفا بت عاا5
اأفا ر  احلطتلاالتص ااحل  ي ة ااحل ةب ااحلر ة ا.ا6
اأفا  لشفاحلطتلااحل يفاحلل ا   تا يتاأىتاحل قف.ا7
اأفام ضحاحلطتلااحلخق تباحل ل ح ةها  احل قمنا.ا8
احل لة اا  احل نطقا.احإلم ت  ااأفا بت عاحلطتلاالمذاحل تقحبا حللقتلمقا9
ا
ا:احألب تءاحلبقمإا،ا حألب تءاحلقق  ا،ا حل قفاحلك ةػ.. المفاهيم والمفردات الجديدة3
ا:احللبقمق،ا حالرلنلتج،ا حل قتةنا.. المهارات المتوقع اكتسابها4
:اص ةال إتاحآلل :ا قمنااق شع،ا بتةهاق شق اامق  ا،ا ر ؽاحلب مق ا،ا. مستمزمات الدرس والطرائق التدريسية المتبعة5
حلبفةالمذاحلخشا،ا  قفا فار ة ا،ا ل باا ةل ن اال إتانراال زعاحلر تفا  ار ة ا،ا خة طااحل  ي ة ااحل ةب ااحلر ة اا ا

حلل ال مفاأىـاحل قفا ميت،ا حلطةحئعاحل ل ةااى احرلةحلم  ااحلش تاحل  ة  ،ا حلطة قااحلب حة ا،ا حلطة قااحالرلنلت  اا حلطة قاا
احالرلقةحئ ا.
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ا
 . إجراءات الدرس:6 
  ةضاحل  مـا    لاالص ةا قفا فار ة اا  رأؿاحللال مذالفاأر تءاحل قفاحلل ال إميت،ا  لمقذااإثارة الدافعية: -

حإل تةتبا فاحللال مذا،ا ة قاقةحرااحلب تها  احلةتق اا حلة فابتفاق ةاقةحرااحلب تها  احل قفا  ق فاحل ن حفالمذاحلر  ةها
اق(.ا5)ا"حلب تها  احل قمنا"

 خطوات سير الدرس: -
ا.v:ا تاى احلب تها  احل قمنا؟ا  ق نوا  ا  تنواحل بققا  احلش تايطرح المعمم السؤال الرئيس عمى التالميذا-
:ا شػػتة ااحلطمةػػاا ػ البقمػػقاحل فػػتى ـ،اصػ ةال إػػتاحآللػػ :ا قمنػػاااألحييداث واألشييياء الالزميية لاجابيية عيين السييؤال الييرئيس -

مق  ػػا،ا رػػ ؽاحلب مق ػػا،ا حلبفػػةالمػػذاحلخشػػا،ا  ػػقفا ػػفارػػ ة ا،ا ل بػػاا ةل ن ػػاال إػػتانرػػاالػػ زعاق شػػع،ا بػػتةهاق شػػق اا
 ال ػمفاأىػـاحل ػقفا ميػت،ا أ ةحؽال ػتال ػةضالمػذاحللال ػذهاة ػقاحلر تفا ػ ارػ ة ا،اا خة طػااحل  ي ة ػااحل ةب ػااحلرػ ة ااحللػ

ا تانشتلا ىـالمذاش تا    لتب.
ا لػق  نيتا ىػ ا ػتآلل :احل ػقفاحلك ػةػ،احألب ػتءاحلقق  ػا،اا:امل صتاحل  مـالمفاهيم المتضمنة  - إلميتاة رتلقهاحلطالاا  قـ 

احألب تءاحلبقمإا،ا  شةبيتاحل  مـا  عا ة قىتا  احلقةف.
 ق(.ا15:احل قفا  ار ة اا)النشاط األول 
 :ا تاى اأىـاحل قفا  ار ة ا؟السؤال الرئيس -
امـا عاحللال مذا لإ مباخة طاار ة االمذاحلر  ةه،اإـا رأؿاحللال مذالف::ام قأاحل  المعرفياإلدعاء تقديم المفهوم و  -

 .حرـاحل قمنااحلل ا   ش فا ميت 
 أر تءاحل قفاحل بت ظتباحلل ا  ة  نيتاا 
 تالتص اار ة ا،ا فا ن ـازحةىتا فام ت؟اىتاى التص اامق  ااأ ابقمإا؟ا  ة يـا  م يتالمذاحلخة طا  
 احل رتباا لققاحلر تف؟ىتا   عاحل قفاليتانففا

 قمنا،ا نيتا قفا  مةهامز قالػققارػ تنيتالمػذاحل ممػ فا  نيػتاحل ػقفاحلصػغمةهاحللػ اا84م  قا  ار ة ااالمعرفي: اإلدعاء  -
ا قتالققار تنيتالفاحل مم ف.
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حبا ل تمةػػا،الػػذ مةاحلطمةػػاا لػػتة خا  ظػػـاحل ػػقفاحلرػػ ة ااإلػػذا لػػةحبالتة خ ػػاامق  ػػا،امت ػػبالمميػػتابضػػتةااالقيمييي:اإلدعيياء  -
ا ذلؾا

الل ز زاش  ةىـاةتالنل تءالر ة ا.
ا.vإـامإ باحل  مـا تا تال صتاإل واةتل  تفاحل خصمالوا  احلش تاا-

اق(.ا25حألب تءاحلقق  اا حلبقمإاا)النشاط الثاني:
احلرؤحؿاحلةئ ف:ا تاأن حعاحألب تءا  احل قف؟ا-
احل ةحقال ض بو:اتقديم المفهوم: - ا طةحاحل  مـالمذاحللال مذا    لاا فاحألرئماالمل صتالم فيـ 

 ػػفا ػػن ـازحةاق شػػعاحلقق  ػػاا)حل ػػت عاحأل ػػ ؼ،ارػػ ؽاحلب مق ػػا(؟ا أة يػػـاصػػ ةًحال إػػتالمػػؾاحل نػػتطعاأرػػأليـالملال مػػذا 
 حلذمفالـامز ة ىتا فام ت.

 مفال ق اش حةعاحلبتةحباحلقق  ا؟  
 ؟ا فا ـاطت عاللألف؟ىتا م ليتالتل ااحلط ح ع 
 .احألب تءاحلقق  اا  إ لوالمذاحلر  ةه   مفال ق احألر حؽا)ر ؽاحلب مق ا(؟اة قاذلؾام ضحاليـاحل  مـا فيـ 
 لمذا    لتباحللال ذه.م زعاحل  مـاأ ةحؽاحل  تاحآلل اا 

 ورقة عمل 
 اسم المجموعة: ......................                                          التاريخ: ......................... 
        
 
 . تأمل الصور اآلتية وقارن بين األحياء القديمة واألحياء الحديثة:   1

ا                             

      ا
 

 األحياء الحديثة األحياء القديمة من حيث
اا الشوارع
اا األبنية

 

األول النشاط  

 

 

اعتمد على معلوماتك، وعلى الصور 
ادلوجودة جبانب السؤال لكي تستطيع 

 اإلجابة
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 بم ليػتاحل لقتةبػاا حللػ اللػألفا:ا ى احألب تءاحللػ ال  ػقا ػ ا  ظػـاحل ػقفاحلرػ ة اا للصػفاةأزمليػتاحلضػ قا،ااألحياء القديمة
ا فاطت عاأ احإنمفالمذاحألكإة.

:ا ى احألب تءاحلل ال  قاب ؿاحألب تءاحلقق  اا لل مزا    قاش حةعا حر اا أ ن ااطتةق ػا،ا ل  ػقا ميػتا ةحكػزااألحياء الحديثة
 ب    اا  ت  تبا أر حؽا  مةه.

حألزمػػااحلضػػ قاا حل مػػ باحل لقتةبػػا،ابمػػثام  ػػقا ػػ ا ػػتابػػ ارػػتباا:احل ػػقفاللكػػ فا ػػفاأب ػػتءامق  ػػااذحباالمعرفييياإلدعيياء  -
ا حر اا ميتا ر ق،ا     لاا فاحلب حنمب،اأ تاحألر حؽا ي الةتةهالفاش حةعاط  ماا رق  اا لكتار ؽاحخلصتما  مف.

با حألرػػػ حؽاحلك مػػػةهاأ ػػػتاحألب ػػػتءاحلبقمإػػػاالل مػػػزاةشػػػتةليتاحل حرػػػ اا أ نمليػػػتاحلطتةق ػػػاا  ميػػػتال  ػػػقاحل ةحكػػػزاحلب    ػػػاا حل ت  ػػػت
ا حألب تءاحلر ن اا حل ةحكزاحلإقت  اا ق احلرمن تا حلبقحئع،ا    قاب ؿاحل قفاحلك ةػاحل صتنعا حل نتطعاحلصنتل ا.

ا:احألب تءاحلقق  االةحثا بضتةهام ااحلبفتظالمميت.القيمياإلدعاء  -
ا.v  إ باحل  مـا تا تال صتاإل واةتل  تفاحل نتراا  احلش تاا-
  (.ق15)ا:ا ينااأىتاحل قفالثالثالنشاط 
 :ا تاحل يفاحلةئ راالر تفاحل قف.السؤال الرئيس -
ا رلذ ةاحل  مـا فالال مذهال تار تفاأىتاحلةتق ا،ا حلة ف،الملنقتاة قىتال  تار تفاأىتاحل قمنا.ا-

ا حل ةحكزاحلإقت  ا.  رأؿاحللال مذالفاحلخق تباحل ل ح ةها  ا قمنلوا فابمثاحل رلشف تبا حل قحةفا حل ت  تبا
 ة قاحالنليتءا فال تار تفاأىتاحل قمناا حلخق تبال ل ح ةهالقميـ،امنلقتاحل  مـاة قىتالمبػقمثالػفالػتقحباأىػتاحل ػقفا) ػفا
لػػػتقحباأىػػػتاحل ػػػقفاحلنزىػػػتباحل  تل ػػػا(ا حللػػػ االالخلمػػػفالػػػفاحآلخػػػة فا  بػػػثالال مػػػذهالمػػػذاحل بت ظػػػاالمػػػذاحلصػػػب حا ػػػفا

التقحليـا لقتلمقىـ.
 عمل ورقة  

 اسم المجموعة: ......................                                          التاريخ: ......................... 
        
 
 
 أهل البادية والريف والمدينة.. تأمل الصور واكتب مهنة كل من 1

اااااا
 

ا.................................اااااااا.................................اااااااا..............................ااا
ا
ا

الثالث النشاط  

 

 

اعتمد على معلوماتك، وعلى الصور 
ادلوجودة جبانب السؤال لكي تستطيع 

 اإلجابة
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ا حلصباا حلنقت.:ا   تار تفاأىتاحل قفاةتلل تةها حلصنتلااحللقممق اا حلبقمإا،ا    م فا  احلخق تباالمعرفياإلدعاء  -
حللزحزاحلطمةااةتل تقحبا حللقتلمقاحإلم ت  اا  ا  ل  و.:االقيمياإلدعاء  -  
ا(.ق15)ام زعاحل  مـاأ ةحؽالمذاحلطمةاا ىـا ش م فا    لتباةرـالمميتاحل ق ؿاحآلل :اتقديم التحويالت: -

 المدينة الريف البادية من حيث
العادات 
    والتقاليد

 لل إتا  ا مئاحل ق ؿاحلرت عا فام تاحللال مذ.:اتقديم التسجيالت -
:ا  ـاذلؾا فاخالؿاةبطاحل  تةؼاحلل ال صػتاإلميػتاحللال مػذا ػعاحل ةػتقغاحللػ الب ػـاحلظػتىةه،ا  ػلـاحلل صػتاعممية الربط -

اإلميتا فاخالؿاأرئماالطةحالمذاحللال مذ:
 "عاصمة الجمهورية العربية السورية هي دمشق تاى التص اار ة ا؟ا" 
 ايستقر السكان في المدن نظرًا لتوافر الخدمات الكثيرة وفرص العمل المتنوعة".ل تذحا رلقةاحلر تفا  احل قف؟ا"ا

ا
 (ق15التقييم النهائي لمدرس: ويتم التقييم من خالل تقسيم الطالب بمجموعات توزع عميهم األسئمة اآلتية ) -

اضعاإشتةهاصحاأ اخطأاأ تـاحل ةتةحباحآلل ا.اأ اًل:
ا قمناا)اااا(.ا28م  قا  ار ة اااا.1
احألر حؽاحلقق  ااش حةليتاط  ماا  رق  اا)ااااا(.ا.2
 ل قا قمناابماا فاحل قفاحلك ةػا)اااا(.ا.3
ا فالتقحباأىتاحل قفاحلنزىتباحل  تل اا)ااااا(.ا.4
الل ح ةاخق تبا  احلة فاالالل ح ةا  احل قفا)ااااا(.ا.5
 
المنزلي:التوسع بالدرس والواجب -  

  عاة ضاحلص ةاحلقق  اا حلبقمإاال قمنل ،اأ تاحل ح ااحل نزل ا مل إتا  احإل تةاالفاحألرئماا  انيت ااحلقةفا  ا
 حلكلتا.
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 ؟ما هي احلياة يف ادلدينة: السؤال الرئيس
 
 

                                                                                             

:. ادلبادئ1                                              ادلعرفية:                                  . اإلدعااا 1  

عاصمة اجلم ورية العربية السورية هي دمشق. -                                                        مدينة  من ا مدن كبرية 48يوجد يف سورية  -  

توافر اخلدماتكلما يستقر السكان يف ادلدينة   –                                                   يزيد عدد سكا ا على ادلليون  ومن ا مدن صغرية.  

الكثرية وفرص العمل ادلتنوعة.                                                     القدمية: تتصف أبزقة ضيقة  وبيوتاألحياء  -  
. ادلفاهيم:2                                              طابق  و اثنني على األكثر  ويوجد  متقاربة تتألف من  

 األحياء اليت توجد يف معظ  ادلدن: وهي األحياا القدمية –                                              شوارع طويلةفي ا مسجد وحواأيت  واألسواق في ا 
       لسورية تتصف أبزقة ضيقة وبيوت متقاربة تتألف من طابق ا                                                                 مسقوفة ولكل سوق اختصاصه.

. و اثنني على األكثر                                        األحياء احلديثة: شوارع ا واسعة و بنيت ا طبقية  في ا  -  
                   مراكز حكومية وجامعات و سواق كبرية  و حياء سكنية 

                                                                 ومراكز ثقافية.

                          يعمل سكان ادلدن ابلتجارة والصناعة وابخلدمات  -
                                                  )كالتعلي  والصحة والنقل(.
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. ادلفاهيم:                        2                                                :                              . ادلتطلبا  القيمية2   

              وهي األحياء اليت توجد حول األحياء األحياا احلديثة: –                                               االجتماعية ادلرتبطة حبياته ورلتمعه:يكتسب ادلعل  القي  
ة  وتتميز بوجود شوارع عريضة واسعة و بنية طابقية القدمييعتز ابأتمائه إىل اجلم ورية العربية السورية.                                                        -   

.وتوجد في ا مراكز حكومية وجامعات و سواق كبرية                                                يعتز ابلعادات والتقاليد إلجيابية ابجملتمع السوري. -   
ي ادلدن ايل يزيد عدد سكا ا علىوهادلدن الكبرية:  -يقدر ادل ن اليت مارس ا اآلابء واألجداد.                                                          -    

         ادلليون  وإن كاأت  قل من ذلك تعترب مدانً صغرية.  يعتز ابدلعامل األثرية واحلضارية يف سورية وفافب علي ا.                                           -

. التحويال :3  

 ميثل مقارأة بني األحياء القدمية واحلديثة:اجلدول اآليت  -
 األحياا احلديثة األحياا القدمية من حيث
   الشوارع
   األبنية

 اجلدول اآليت ميثل العادات والتقاليد يف ادلناطق السورية الثالث: -
 ادلدينة الريف البادية من حيث
العادا  
 والتقاليد

   

 . التسجيال :4
 يقو  الطلبة ملئ اجلداول السابقة مساعدة ادلعل .

 

                                                           
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 اجلانب اإلجرائي

 

 

 اجلانب ادلفاهيمي  



 املــــالحــــق 
 
 

154 

 

 5 الحصة:           3الشعبة:  حلةحةعالصف:          17/12/2015التاريخ:         احلخ  فاليوم: 
 1االحصص المخصصة لمدرس:                فاحل قفاحلر ة اعنوان الدرس: حلقةحرتباحال ل تل اااااالمادة: 

 

 

ا  ة ااأىـاحل قفار ة ا.. األهداف العامة لمدرس: 1
 األهداف التعميمية: .2

 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا عمى أن:
اأفا بققاحلطتلاا  معاحل تص ااحلر ة اا"ق شع".ا1
اق شع.احلبقمثا  اصفتباحلقرـاحلقق ـا فحأفام ضحاحلطتلاا  اا2
اأفا  مفاحلطتلاا  معاحل تص االمذاحلخة طا.ا3
اأفا  لزاحلطتلااةتل  تلـاحلبضتة اا  ا مقه.ا4
اأفا  ط احلطتلاال ة فًتال قمناابما.ا5
احلصنتلتباحللقممق اا  ابما.أفا رلنلجاحلطتلااأىـاا6
اأفا ققةاحلطتلاا يفاآةتئنتا أ قحقنت.ا7
اأفا شمةاحلطتلااإلذاحل شتكتاحلل ال تن ا نيتا نطقلو.ا8
اأفا  مفاحلطتلاا  معا قمنلوالمذاحلخة طا.ا9

اأفا بت عاحلطتلاالمذارال اا قمنلوا فاحللم ث.ا10
ا
اق شع،ا بما،ا حالزقبتـاحل ة ةؼ،ا حللم ث.ا. المفاهيم والمفردات الجديدة:3
ا:احللبقمق،ا حالرلنلتج.المهارات المتوقع اكتسابها.ا4
:اصػػ ةال إػػتاحآللػػ :ا ػػقفارػػ ة ا،ا قمنػػااق شػػعاحلقق  ػػاا حلبقمإػػا،ا ػػقختامسييتمزمات الييدرس والطرائييق التدريسييية المتبعيية.ا5

 ت  اابما،ا قختابق قااحلر مت،ا خة طااحل  ي ة ااحل ةب ػاا ت  ااق شع،ا   لةااحألرقاحل طن ا،امم اابمااحألإة ا،ا قختا
الرػلنلت  ااحلر ة ااحلل ال مفال زعاحل قفاحلر ة ا،اأ تاحلطةحئعاحل لة ااحرلةحلم  ااحلش تاحل  ة  ،ا حلطة قااحلب حة ا،ا حلطة قااح

ا حلطة قااحالرلقةحئ اا حرلةحلم  اابتاحل ش الب.ا
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ا
االدرس:. إجراءات 6
م قأاحل  مـاحلقةفاةرؤحؿاحللال مذالفاأر تءاحل قفا حلقةػاحلل ا   ش فا ميتاىـاأ اأمةبتئيـا  احل  ي ة اااإثارة الدافعية: -

ا5حل ةب ااحلر ة ا،ا   ةضالققا فاحلص ال إتاحل قفالمل صتا حع تىـاإلذالن حفاحلقةفاحلبتل ا ى ا" فاحل قفاحلر ة ا"ا)
اق(.
 خطوات سير الدرس: -
ا:ا تاأىـاحل قفاحلر ة ا؟ا  ق نوالمذاحلر  ةه.يطرح المعمم السؤال الرئيس عمى التالميذ -
 شػػتة ااحلطمةػػاا ػػ البقمػػقاحل فػػتى ـ،اصػػ ةال إػػتاحآللػػ :ا ػػقفاااألحييداث واألشييياء الالزميية لاجابيية عيين السييؤال الييرئيس: -

ر ة ا،ا قمنااق شعاحلقق  اا حلبقمإا،ا قختا ت  ااق شع،ا   لةااحألرقاحل طن ا،امم اابمااحألإة ا،ا قختا ت  ػاابمػا،ا
ل ػةضالمػذاحللال ػذها ااحلل ال مفالػ زعاحل ػقفاحلرػ ة ا،ا أ ةحؽال ػتا قختابق قااحلر مت،ا خة طااحل  ي ة ااحل ةب ااحلر ةا

اة قا تانشتلا ىـالمذاش تا    لتب.
ا لػػػق  نيتا ىػػػ ا ػػػتآلل :اق شػػػع،ابمػػػا،احالزقبػػػتـااالمفييياهيم المتضيييمنة:  - مل صػػػتاحل  مػػػـاإلميػػػتاة رػػػتلقهاحلطػػػالاا  قػػػـ 

احل ة ةؼ،احللم ث،ا  شةبيتاحل  مـا  عا ة قىتا  احلقةف.
 اق(.ا10:احل تص ااحلر ة اا"ق شع"ا)النشاط األول
مػػ زعالمػػميـاأ ةحؽاحل  ػػتام ػػقأاحل  مػػـا ػػعاحللال مػػذا ل مػػمفا  حمػػعاأىػػـاحل ػقفا ػػ ارػػ ة االمػػذاحلخة طػػا،اإػػـااديم المفهييوم:تقيي -

ا:حآلل ا
   تالتص ااحل  ي ة ااحل ةب ااحلر ة ا؟السؤال الرئيس:  -
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 ورقة عمل 

 اسم المجموعة: ......................                                          التاريخ: ......................... 
        
 
 . تأمل الصور اآلتية وأجب عمى األسئمة اآلتية: 1

   ا
 
ا تاى التص ااحل  ي ة ااحل ةب ااحلر ة ا؟ا..................................ا-
ا تاحرـاحلنيةاحل  ضحاةتلص ةه؟............................................ا-
ا......................................................لمذاأؼانيةالقعاحل تص ا؟اا-

ةالكػتا ػعالػةضاصػ ااحرلذ ةا عاحللال مذامر  احل تص ااق شعا ة ػتامل مػزا ػتا نيػت؟ة قاحنليتءاحل    لتبا فاحإل تةاا
  ني ت.

التص اار ة ا،ا ى احألمقـا  احل تلـالقعالمذانيةا ةقػا  ة لوا رطاحلغ طا.ادمشق:
:اق شػػعاىػػ اأمػػقـالتصػػ اا ػػ احل ػػتلـ،القػػعالمػػذانيػػةا ػػةقػا  ة لػػوا رػػطاحلغ طػػااحل شػػي ةها خصػػ ةااالمعرفييياإلدعيياء  -

الةبليت.
لقرػػـاق شػػعاإلػػذامرػػ مف:امرػػـامػػق ـا بػػقمث،احلقػػق ـا  ػػوارػػ ةاق شػػعا حل ػػت عاحأل ػػ ؼا حلقم ػػاا حألرػػ حؽاحلقق  ػػا،اأ ػػتاحلقرػػـا

ب    اا حل زحةحب،ا    قا  اق شعا ت  ااق شعا ى اأمقـا ت  اا ػ احلبقمثا ش حةلوا حر اا أ نملوالتل اا   واحل ةحكزاحل
ار ة ا،ا  ميتاحل قمقا فاحل ةحكزاحلإقت  اا حل  لةتباحلبقمإاا   لةااحألرقاحل طن اا حلقق  اا تل  لةااحلظتىة ا.

ايت.حللزحزاحلطتلااةتل  تلـاحلبضتة اا  ا طنوا)ق شع(،ا بإوالمذاحل بت ظوالممااالقيمي:اإلدعاء  -
ا.vمق فاحل  مـا تا تال صتاإل وا  ا  تنواحل نتراا  احلش تاا-

اق(.ا10:ا قمناابماا)النشاط الثاني
ا:ا تالتص اار ة ااحلصنتل ا؟السؤال الرئيس -
:ا رأؿاحل  مـالال مذهالفاإتن اأك ةا قمناا  ار ة ا:ا- القق ـاحل فيـ 

 حل  مـال  تنيتالمذاحلخة طا،ا   ةضاص ةهاليت.ىتار عاألبق ـاأفازحةا قمناابما؟اأمفالقع؟ا  شمةا 
 ل تذحالر ذابمااةتل تص ااحلصنتل االر ة ا؟ا  تاحلصنتلتباحلل الشليةا يت؟ 

األول النشاط  

 

 

اعتمد على معلوماتك، وعلى الصور 
ادلوجودة جبانب السؤال لكي تستطيع 

 اإلجابة
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 ىتاللك فابماا فامر مفا  تا  اق شعاأ اال؟ 
 تاأشيةا  تل يتاحالإة ا؟ا   ةضاحل  مـاص ةًحالمقم اا حل ت  اا بق قااحلر متا  
 لقػعاشػ تؿارػ ة ااة  مػعا ل رػطا ػمفاحلفػةحبا رػتبتاحلةبػة.ا   مػقاحلل ة ػفا ػفاحللال مػذاإػـااى اإتن احل قفاحلر ة ااحمب:

 .اvمإ لواة  تنوالمذاحلش تا
لقرـا قمناابمااإلذامر مفاى ت:امق ـا بػقمث،المقرػـاحلقػق ـاأ ػ حاالقمػقها ةػتاامنرػة فا ةػتااحلبقمػقااالمعرفي:اإلدعاء  -

 غمةىت،ا  فاأشيةا  تل يتاحألإة اامم اابما،ا ل قا ة زًحاإقت  ًتا  ت  ليتا  لبفيتا   لةتليػت،ا لشػليةا قمنػاابمػااةبػقحئقيتا
ل الشليةا ميتاصنتلااحلصت  فا حل م قا حلنرمجا حلقطػف،ا  ػتام  ػقا ميػتاحلك مةها  نيتابق قااحلر مت،ا  فاأىـاحلصنتلتباحل

اصنتلااحل ةحةحبا صنتلااحألق حباحلكيةبتئ ا.
بثانف فاحلطمةاالمذاحالللزحزاة  تلـار ة ااحلبضتة اا حلبفعالمميت،اةتإلضت ااإلذا خةىـااالقيمي:اإلدعاء  -

اأ قحقنت. اةتلصنتلتباحللقممق ااحلل ا تفا قـ 
ا.v باحل  مـا تا تال صتاإل وا عاحلطمةااة  تنواحل نتراالمذاحلش تامإا-

 ورقة عمل 
 اسم المجموعة: ......................                                          التاريخ: ......................... 
        
ا

                                                              
اصّنفا تا فاىذهاحل  تلـاحلبضتة اابراا  تفال ح قىت.. 2

ابق قااحلر مت،ا  لةااحألرقاحل طن ا،احل  لةااحلظتىة ا،امم اابما،احل ر قاحأل  ؼ،ا ت  اابما.
 حمب دمشق

اا

 ق(.ا10:احللم ثا حالزقبتـاحل ة ةؼا)النشاط الثالث 
  تاأىـاحل ش الباحلل ال تن ا نيتاحل قف؟االسؤال الرئيس: -
:امخ ػػةاحل  مػػـالال مػػذهاأنػػوالمػذاحلػػةغـا ػػفاحلخػػق تباحلكإمػػةهاحل لػػ  ةها ػػ احل ػػقفاإالاأنيػػتاالمعرفييياإلدعيياء تقييديم المفهييوم و  -

حل شػتكتاحللػ ال ػتن ا نيػتا ػقمنلؾ؟ا  مػفا   ػفاأفانقمػتا نيػت؟ا  ػتاىػ احلبمػ ؿال تن ا فا    لػاا ػفاحل شػتكت،ا  ػتاىػ ا
حل نترةاالذلؾ؟األمقػذاحإل تةػتبا ػفاحللال مػذاألػززاحلصػب حا نيػتا أصػبحاحلخػتطئا أطػةحالمػميـاة ػضاحألرػئماال رػتلقليـا

اةتلل صتالم شتكت.
 تذحامخةجا فاحل صتنعا حلر تةحبا  رتئتاحلنقتاحل خلمفا؟  
 حلي حءاحلختةجا نيت؟ا تذحا ر ا 
 ىتا صمااحللم ثا قطاحلي حء؟ا تذحا صمااأ ضًت؟ 

الثاين النشاط  

 

 

اعتمد على معلوماتك، وعلى الصور 
السؤال لكي تستطيع ادلوجودة جبانب 

 اإلجابة
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 تذحا ر ااحل ققاحلك مةا فاحلر تةحب؟  
 ةأ ؾا مفان تلجالم ثاحلبتصتا  احل قف؟  
:ا ى احبقػاحل شتكتاحل   ػ قها ػ ارػ ة ا،ا   ػ فاحللمػ ثاةػتلي حءا ةتل ػتء،اةػتلي حءاةرػ ااقخػتفاحل صػتنعا حلرػ تةحباالتموث

احلنقتاحل خلمفا،اأ تاةتلنرةاالم  تها  فاطة عا  تهاحلصةؼاحلصب .  رتئطا
ا:ا ى ا فاحل ش الباحلل ال تن ا نيتار ة ا،ا حلنت  االفاحل ققاحلك مةا فا  حصالباحلنقتا ميت.االزدحام المروري 

ا.vمإ باحل  مـا تال صتاإل وا عاحلطمةااة  تنواحل نتراا  احلش تاا-
ا   تاحللم مذا تىقًحالمذاإم تقابم ؿالبتاحل شتكتاحلل ال تن ا نيتا قمنلوا    تالمذالط  قيت.االقيمي:اإلدعاء  -
ام زعاحل  مـاأ ةحؽالمذاحلطمةاا ىـا ش م فا    لتباةرـالمميتاحل ق ؿاحآلل :اتقديم التحويالت: -

 من حيث دمشق حمب
 الموقع  
 من معالمها  

الل إتا  ا مئاحل ق ؿاحلرت عا فام تاحللال مذ.اتقديم التسجيالت: -
  ػلـاذلػؾا ػفاخػالؿاةبػطاحل  ػتةؼاحللػ ال صػتاإلميػتاحللال مػذا ػعاحلنظة ػتبا حل ةػتقغاحللػ الب ػـاحلظػتىةه،ااعممية اليربط: -

ا  لـاحلل صتاإلميتا فاخالؿاأرئماالطةحالمذاحللال مذ:
 "عاصمة في العالمدمشق عاصمة سورية هي أقدم  تاأمقـالتص اا  احل تلـ؟ا." 
 "حمب هي العاصمة الصناعية لسورية تذحالقلذا قمناابما؟ا." 
 "كممييا ازداد عييدد السييكان فييي المييدن ازدادت المشييكالت التييي تعيياني منهييا  ػػتذحا رػػ ااز ػػتقهاحلرػػ تفا ػػ احل ػػقف؟ا

ا"المدن
ا
 (.قا10عميها األسئمة اآلتية )التقييم النهائي لمدرس:يتم التقييم النهائي بتقسيم الفصل عمى مجموعات توزع  -

 ضعاإشتةهاصحاأ اخطأاأ تـاحل ةتةحباحآلل ا.اأواًل:
ابمااأمقـالتص اا  احل تلـا)اااااا(.اا.1
ا.الشليةابمااةتلزةحلاا)اااااا(.2
ا.القعاق شعا  ا رطاحلغ طاا)اااااا(.3
ا.ام  قاةتااحلبقمقا  اطةط فا)اااااا(.4
  فاحل  لةتباحلبقمإاا)ااااا(..ال ل ةاحل  لةااحلظتىة اا  اق شعا5

ا
 التوسع بالدرس والواجب المنزلي: -

اأ  عاة ضاحلص ةاحلقق  اا حلبقمإاال قملن اأ القة ل ،اأ تاحل ح ااحل نزل امل إتا  ابتاحألرئماا  انيت ااحلقةف.
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 ؟ما أهم ادلدن السورية: الرئيسالسؤال                                   
 

                                                                                             

. ادلبادئ:1                    ادلعرفية:                                                            . اإلدعااا 1  

   دمشق عاصمة سورية وهي  قد  عاصمة ابلعامل. -                                                    العاصمة تقع على  ر بردى وهي عقدةدمشق:  -

. حلب هي العاصمة الصناعية لسورية -                                                      مواصالت بني مشايل سورية وجنوهبا حيث تتصل  

كلما ازداد عدد السكان يف ادلدن ازدادت ادلشكالت -                                                      بللسطني واألردن  كما تقع بني البادية ولبنان.  

ا ادلدن. اليت تعاين من                                                تقس  دمشق إىل قسمني: األول القدمي وفيه سور  -  

. ادلفاهيم:2                                                والقلعة واألسواق دمشق القدمي  وادلسجد األموي   

عاصمة سورية وهي  قد  عاصمة يف العامل تقع  دمشق: -                                          القدمية   ما القس  احلديث شوارعه واسعة و بنيته عالية.  

  ر بردى وفروعه وسط الغوطة. على                                        جامعة دمشق: هي  قد  جامعة يف سورية في ا العديد -

اثين ادلدن السورية وتقع مشال سورية موقع متوسطحلب:  -                                         من ا احلديثة كمكتبة من ادلراكز وادلتاحف وادلكتبات    

بني اللرات وساحل البحر.                                                 األسد والوطنية   ما القدمية كادلكتبة الظاهرية.  

                       حلب: تقع مشال سورية وذلا قسمني قدمي وحديث  يف -

                    ني اللرات وساحل البحر  وتعد مركزاً ثقافياً موقع متوسط ب

                                    م ماً جبامعت ا وقلعت ا ومتحل ا ومكتباهتا.
                  يف حلب عدد من األبواب كباب حديد  وابب قنسرين  -

                                                           وفي ا قلعة حلب.
                   والنسيجتشت ر حلب بصناعة الصابون واجللود والغزل  -

                           والقطن  وصناعة اجلرارات واألدوات الك رابئية.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 اجلانب اإلجرائي

 

 

 اجلانب ادلفاهيمي   
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. ادلفاهيم          2                                                                                . ادلتطلبا  القيمية:2  

 : وهي ادلشكالت اليت تعاين من ا االزدحام ادلروري –                                               االجتماعية ادلرتبطة حبياته ورلتمعه:يكتسب ادلعل  القي  
عدد الكبري من مواصالت النقل في ا.سورية والنامجة عن ال                                               يعتز ابأتمائه إىل اجلم ورية العربية السورية.           -   

سورية  هي احدى ادلشكالت اليت تعاين من ا تلوث اذلواا: –     يعتز ابدلعامل األثرية واحلضارية يف سورية وفافب علي ا.                                         -  

ويكون لتلوث ابذلواء وادلاء  فتلوث اذلواء يسبب دخان يقدر ادل ن اليت مارس ا اآلابء واألجداد                                                           -   
ادلصاأع والسيارات ووسائط النقل ادلختللة   ما ابلنسبة لتلوث                                                                                                       

 فيكون أتيجة الصرف الصحي. ادلياأ. التحويال :                                                                                 3                  
:يتمثل يف اجلدول اآليت مقارأة بني مدينيت دمشق وحلب  

 من حيث دمشق حلب
 ادلوقع  
 من ادلعامل الصحيحة  

. التسجيال :8  

 مساعدة ادلعل . قو  الطلبة ملئ اجلدول السابقي
 
 
 
 

 

 اإلجرائياجلانب 

 

 

 اجلانب ادلفاهيمي         
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 (3ملحق )

 اختبار التحصيل الدراسي

 : ......................................التميذة /تلميذلاعزيزي 

ييدددهذ ىدددتب ب إلىددداس إحدددك فيددداو لت دددي ز حددد  ي اددد واي  تدددهي بحتيددداي حددد  بح يي س ددد  بح س يددد  
( سؤبً  يص ن ع بإلياس يص يل هه، ىتيث يلىع كد  حردسي ثد ث 35  لك ص ب إلىاس يص )بحس س  ، 

إ اىددداي إتدددهبىا ىددد  بح اىددد  بح دددتيت   بحىددداف  إ اىددداي إاطةددد ،   لىدددع ب سدددة   إس طددد  سددد س   
 حلتهيه و ييا ى ض ب ياكص.

  بحيط  ب ينز:

 . أص لرسأ ك  سؤبس ىشك  هفيق.1

 يص بيص بحإياسبي بحث ث  بحيلات  لتي ك  سؤبس. أص لإلاس بح اى  بح تي   .2

 مثال:

 وا ي  س س   بح ناوي  ى : -

 أ. هيشق.

 ب. ت ب.

 ج. طسط و.

 أاع هبةسي ت س بح اى  بح تيت  و ك  سف  ب سة   نفسيا.
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 أ ً : بإلس إ اى   تيت   بتهي يص بحبهبة  بحل  ل   ك  سؤبس ييا يأل : 

 . بحسكاص ىش:1

 ي ي و  ل يش ح  يكاص يا تيث ي ي  ص   نل  ص   نر  ص يا بكلسب ه يص و ش  يياسي يص  ي  إحك آإس.أ. 

 ب. بحتيص ي يش ص ح  بحيناطق تبي بحطبي   بح ب ي .

 ج. بحتيص ي يش ص ح  بحيناطق تبي ب يطاس بحر ي  .

 بحبه  ي ط ح يط ق و ك:. 2

 آإس ىتثًا وص بحيياه  بح شب.أ. يص ي ي  ص ىاحسو    لنر  ص يص يكاص إحك 

 ب. ي يش ص ح  بحرسى  بحا بت   ي ي  ص ىاحزسبو   لس ي  بحتي بص.

 ج. ي يش ص ح  بحيهص  ي ي  ص ىاحزسبو   بح ناو   بحإهياي.

 ي يش ......... سكاص س س   ح  ب س اذ. .3

 أ. س ع.

 ب. ن ف.

 ج. ك .

 ىسبب:. كثسي وهه بح حياي ح  س س   فب  ب سلر س 4

 أ. بحنرص ح  بح ناي  بح تي .

 ب. ل حس بحغتبء.

 ج. ل حس بحل  يش.

 .2010. كش ب غ وهه سكاص س س   ح  واش 5

 ي ي ص نسي . 20أ. يز ه و ك 

 ي ي ص نسي . 23ب. يز ه و ك 

 ي ي ص نسي . 23ج. 

 . ل  ه بي ي طيني  و ك شك  فىاب ح :6

 أ. بحس ف.
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 ب. بحيهين .

 ج. بحىاهي .

 وا ي  بح يي س   بح س ي  بحس س   ى :. 7

 أ. هيشق.

 ب. ت ب.

 ج. بح تفي .

 :وي ي  . ل هبه بحسكاص ي ط ح يشيس إحك8

 أ. ل س يا بحه ح  حلل سذ و ك أسياء بحسكاص.

 ب. ل س يا بحه ح  حلل سذ وهه بحسكاص  أوياسىش   نسيش.

 ج. ل س يا بحه ح  حلل سذ و ك أياكص سكنيش.

 هيشق و ك:. لرع بح ا ي  9

 أ. نيس بحفسبي  حس وو.

 ب. نيس بسهى  حس وو.

 ج. نيس بح ا    حس وو.

 . بح  بي  بحل  يل زع  حريا بحسكاص.10

 أ. و بي  طبي ي   ىشس  .

 ب. و بي  ىشس    ب لياوي .

 ج. و بي  طبي ي   ثراحي .

 لؤهي يياه بح سذ بح ت  إحك ل  ث ح : .11

 أ. بحي بء.

 ب. بحياء.

 ب زهتاش بحيس سي.ج. 
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 بحكثاح  بح احي  ح  هيشق:بسأيز يا سبب . 12

 أ. ل حس بحإهياي  ي اهس بحيياه.

 ب. ك نيا بح ا ي  حس س  .

 ج.  ييع يا سبق.

 . ل ي  بحه ح  و ك ل طيص بحبه  يص إ س:13

 أ. لأييص بحيياه ح ي بش   ب و ذ.

 ب. إنشاء يهبسو هبةي .

 ح  لهيس. ج. إيراذ بحتسك  بحسياتي 

 . يص بح  بي  بحىشس  :14

 أ. بحلس   بحإ ى .

 ب. ب نشط  بح ناوي .

 ج. بحثس بي بحىاطني .

 . ي ي  أى  بحيهص ىك  ش ء يا وهب:15

 أ. بحزسبو .

 ب. بحل اسي.

 ج. بح ناو  بحلر يهي   بحتهيث .

 يث :اح ناواي بحلر يهي  لشليس ت ب ى. 16

 أ. بح اب ص.

 بحزسبوي .ب. بح سبسبي 

 ج. ب ه بي بحكيس اةي .

 .......... أف  نسى  بيص بحسكاص ح  س س  : سكاص . ليث  نسى 17

 أ. بحبه .

 ب. بحس ف.
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 ج. بحيهين .

 . بحيهص بحكبيسي ى  بحل  يز ه وهه سكانيا و ك:18

 أ. ي ي ص.

 ب. ي ي نيص.

 ي ييص. 3ج. 

 بحل  ل حسىا بحه ح  ح س ف إفاي :. يص بحإهياي 19

 أ. بح اي اي.

 ب. ب وسبو.

 ج. بحيهبسو  بحيسل  فاي.

 يسلفع وهه بحسكاص ىسبب: .20

 أ. ف   وهه بح  هبي.

 ب. كثسي وهه بح حياي.

 ج. كثسي وهه بح  هبي  بنإفاض وهه بح حياي.

 . بسلفاع بحكثاح  بحسكاني  ح  إنيفيو ح  لهيس ىسبب ل بحس:21

 أ. بحيياه.

 ب. ب سبا  بحزسبوي .

 ينا ش بحف سفاي.ج. 

 :يلييز سكاص بحىاهي  و ك سكاص بحس ف بدد. 22

 .بحش او   بح يسيأ. 

 . ن  بحيتا ي ب. 

 .ب وسبو بح ياوي ج. 

 كاني ل ليه بحزسبو  ح  بحس ف فب  بحلنيي  و ك:بسأيز و ك ياتب . 23

 أ. بح سبسبي بحزسبوي .
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 ب. ب ه ي  بحزسبوي .

 بحتي بص.ج. بح يه بح ا    بسلإهبش 

 بددددددد: يليث   ب تياء بحتهيث  ب تياء بحرهيي  ح  هيشقبحفسر بيص . 24

 طاىري .بحبني  ب  بس     بحش بسع بحأ. 

 تهبةق.بح اي اي   بحتك يي    بحيسبكز بحب. ب   ه 

 يلراس  .بحبي ي بحاير    بحزف  ب ج. 

 :بحىاهي  بسأيز أي يص بح اهبي  بحلراحيه بآللي  يليلع بيا أى . 25

 .سىار بحِ َياسأ. 

 ب. بحنزىاي بح ياوي .

 ج. بحل ا ص ح   ن  بحيتا ي .

 . ب تياء بحتهيث  ح  هيشق لل ف بددددددددددددد: 26

 أ. ش بسع  بس    أبني  طاىري .

 ب. أس بفيا ش بسع ط     يسر ح .

 ج. أزف  اير    ي ي يلراس  .

    ل  ه ح  بحس ف:. يص بحإهياي بحل  ل  ه ح  بحيهين  27

 أ. بحكيس اء.

 ب. ه س بحسينيا  بحيساسح.

 ج. بحياء.

 ح بت  ح  يش حييا ىسبب:ببحبه   يإلاس. 28

 أ. أص كيي  ب يطاس حييا كثيسي.

 ب. ظي س نىع ياء أ  بةس.

 ج. ي ليع أى  بحىاهي  حييا ح لسايس  بح زذ و ك بحس اى .
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 :   ي ان  ينيا أى  بحيهص بحست . يص بح   ىاي بحل  ي ان  ينيا بحبه  29

 أ. ل بحس بحيسل  فاي  بحكيس اء.

 .شىكاي بحيالفب. ل بحس 

    بحل  ييي ي  ى  إي اس بحإهياي بح تج  

 أي يص بآلل  ي لبس تً   ح ته يص ز اهي وهه بح حياي ح  س س  :. 30

 .نرص ح  بحغتبءبحأ. 

 س بحإهياي بح تي .يب. ل ح

 بحل  ييي .نرص ح  بحإهياي بحج. 

 حسكاص بحس ف: بح ي  بحسةيو. 31

 أ. بحزسبو .

 ب. لس ي  بحتي بص.

 ج. بحزسبو   لس ي  بحتي بص.

 يشك   بحل  ث ح  بحيهص:ح بسأيز يا بحت  .32

 أ. بناء بحي انع إاسج بحيهص.

 ب. ز اهي وهه بحي انع ح  بحيهص.

 ج. بغ ر بحتهبةق بحي   هي.
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إس ط  بح يي س   بح س ي  بحس س   بآلل : بح ا ي  هيشق، ينطر  كثاح  يسلف  ، ثانيًا: وّيص و ك 
 بحيهين  بحل  لسكص حييا.
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 (4ملحق )

 معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لبنود االختبار التحصيلينتائج 

 معامل التمييز معامل الصعوبة م
1 0.45 0.5 
2 0.25 0.33 
3 0.45 0.33 
4 0.29 0.33 
5 0.66 0.5 
6 0.25 0.83 
7 0.37 0.5 
8 0.29 0.33 
9 0.25 0.33 

10 0.41 0.66 
11 0.29 0.33 
12 0.33 0.33 
13 0.29 0.66 
14 0.5 0.5 
15 0.58 0.66 
16 0.29 0.33 
17 0.29 0.5 
18 0.41 0.66 
19 0.33 0.83 
20 0.29 0.33 
21 0.45 0.5 
22 0.25 0.33 
23 0.29 0.33 
24 0.25 0.33 
25 0.29 0.5 
26 0.37 0.5 
27 0.41 0.5 
28 0.37 0.66 
29 0.58 0.33 
30 0,70 0.33 
31 0.29 0.5 
32 0.37 0.5 
33 0.66 0.5 
34 0.58 0.5 
35 0.62 0.66 

 



 املــــالحــــق 
 

 

170 

 

 (5ملحق رقم )

 مفتاح إجابات أسئلة االختبار التحصيلي

 مفتاح اإلجابة رقم السؤال
 أ 1
 أ 2
 ب 3
 أ 4
 ب 5
 أ 6
 أ 7
 ب 8
 ب 9

 أ 10
 ب 11
 ج 12
 أ 13
 ج 14
 أ 15
 أ 16
 أ 17
 أ 18
 ج 19
 ج 20
 ج 21
 أ 22
 ج 23
 ج 24
 أ 25
 أ 26
 ب 27
 ب 28
 ج 29
 ب 30
 ج 31
 أ 32
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 (6ملحق )

 مقياس االتجاهات نحو مادة الدراسات االجتماعية

 عزيزي الطالب/ الطالبة: 

نحو مادة الدراسات االجتماعية بيدف تعّرف اتجاه تيدف ىذه األداة لقياس اتجاىات الطلبة 
 الطالب وموقفو من موضوعات المادة.

 والمطلوب منك:

 . أن تقرأ كل سؤال بشكل دقيق.1

 تحتيا. )×( . أن تختار اإلجابة الموافقة آلرائك من الخيارات المتاحة أمامك بوضع إشارة 2

 مثال:

 العبارة موافق حمايد غري موافق
 مادة الدراسات االجتماعية.أحب  - ×  
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 العبارة موافق حمايد غري موافق
 أشعر ابمللل يف حصة الدراسات االجتماعية.. 1   
 . يسرين غياب معلم الدراسات االجتماعية.2   
 . أرى أن مادة الدراسات االجتماعية مفيدة للجميع.3   
 . أشعر ابلتعب عند استذكار دروس االجتماعية يف املنزل. 4   
 . يسرين استبدال حصة الرتبية الرايضية حبصة الدراسات االجتماعية.5   
 . أشعر ابلسعادة يف حصة الدراسات االجتماعية.6   
 . شخصية معلم الدراسات االجتماعية جّذابة وقوية.7   
 االجتماعية ابلذىاب إىل املدرسة.. حيببين درس الدراسات 8   
 . معلم الدراسات االجتماعية غري عادل يف تعاملو مع الطالب.9   
 االجتماعية. عات اليت يتناوهلا كتاب الدراسات. أجد صعوبة يف فهم املوضو 10   
 . أكره درس الدراسات االجتماعية بسبب اختباراتو.11   
 . أكره درس الدراسات االجتماعية ألنين ال أحب موضوعاهتا. 12   
 . أفضل ختفيض عدد حصص مادة الدراسات االجتماعية.13   
 . أرغب أن أكون معلماً ملادة الدراسات االجتماعية.14   
 . تنمي الدراسات االجتماعية لدّي حب الوطن.15   
 االجتماعية.. يسهل علّي فهم مادة الدراسات 16   
 . أنتظر بلهفة حصص الدراسات االجتماعية.17   
 . تزودين الدراسات االجتماعية ابحلقائق اليت أحتاجها.18   
 . أفضل أن أبدأ مذاكريت مبادة الدراسات االجتماعية.19   
 . عالمات امتحاانيت مبادة الدراسات االجتماعية مرتفعة دائماً.20   
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 (7ملحق )

 كتاب موافقة من السيد مدير التربية في محافظة درعا
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 (8ملحق )

 شهادة إدارة مدرسة القصور الثانية للتعليم األساسي
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 (9ملحق )

 شهادة إدارة مدرسة ذات النطاقين للتعليم األساسي
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 (10ملحق )

 أسماء السادة محكمي أدوات البحث

 القسم االسم
 مستلزمات البحث وأدواته

 مقياس االتجاهات اختبار التحصيل النموذج البنائي المحتوى تحليل 
   × × مناهج وطرائق التدريس أ.د. علي الحصري 
 × × × × مناهج وطرائق التدريس أ.د. جمال سليمان

 × × × × مناهج وطرائق تدريس ساري  ةد. سعد
 × × × × مناهج وطرائق التدريس د. رويدا حمدان
   × × وطرائق التدريسمناهج  د. ابتسام فارس
 × × × × مناهج وطرائق التدريس د. أمين شيخ دمحم
 × × × × مناهج وطرائق التدريس د. خلود الجزائري 
 × × × × مناهج وطرائق التدريس د. أحمد سمهر
 × × × × أصول الرتبية د. نادية الزعبي

 × × × × مدرسة اختصاص أ. ماري أبو زيدان
 

 



 ملخص البحث باللغة االنكليزية
 

A 

 

SUMMARY 

The effectiveness of the educational unit according constructivist theory in 

achievement development and attides to the fourth grade students of basic 

education in the subject of social studies. 

 - Research Objective: 

 Measure the effectiveness of an educational unit in accordance with the 

constructivist theory in achievement development and attides to the fourth 

grade students of basic education in the subject of social studies. 

- Research methodology: 

 The experimental method was adopted for answering the research 

question, and tests the validity of assumptions. 

- Research Population and Sample: 

The Population of the research consists of all the students of the fourth 

grade primary in public schools in Deraa for the academic year (2015/2016) 

totaling (87 926) students, according to the statistical Education Directorate in 

Daraa, while the sample of the research in the two groups of students (control 

and experimental) was (60) students, the number of students in the control 

group (30) students from  "That-Alnetaqen" school, and the number of students 

in the experimental group (30) students from "Alqousor Althanya" school. 

- Research Tools: 

 Research procedures adopted on the following tools: 

1. Teaching model is proposed based on the constructivist theory (strategy 

cognitive v), and consists of five subjects teaching, by (9) lessons, covers the 

scientific content of the unit of life in the Syrian Arab Republic in the subject 

of Social Studies. 

2. Achievement test to measure the academic achievement of scientific 

knowledge among the students of the fourth grade of primary education, which 

included in the unit of life issues in the Syrian Arab Republic in the subject of 

Social Studies. 

3. Scale attides to measure the effectiveness of shape v cognitive attides in the 

acquisition strategy towards Social Studies students at the fourth grade 

. 
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- Research results:  

Research concluded the following results: 

1. There is a statistically significant difference between the mean scores of 

control group students in the two applications pre-post academic achievement 

test application, in favor of the post application. 

2. There is a statistically significant difference between the mean scores of 

experimental group students in the two applications pre-post academic 

achievement test application, in favor of the post application. 

3. There is a statistically significant difference between the mean scores of 

control and experimental groups students in the post application on academic 

achievement test in favor of the experimental group. 

4. There is no difference statistically significant between the mean scores of 

experimental group students in the two applications post- delayed posttest on 

academic achievement test. 

5. Ineffectiveness of the strategy followed in academic achievement, while the 

effectiveness of the structural model appeared (Vee-Shape cognitive Strategy) 

in all levels of academic achievement. 

6. The effectiveness of Vee-Shape cognitive Strategy to retain the results of 

academic achievement strategy. 

7. There is no difference statistically significant between the mean scores of 

control group students in the two applications pre-post on a scale attides. 

8. There is a statistically significant difference between the mean scores of 

experimental group students in the two applications pre - post on a scale attides 

in favor of the post application. 

9. There is a statistically significant difference between the mean scores of 

control and experimental groups students in post application on a scale attides 

in favor of the experimental group. 

10. Ineffectiveness of the strategy followed in the development of attides about 

Social Studies, while the effectiveness of the structural model appeared (Vee-

Shape cognitive Strategy) to development the attides towards Social Studies. 
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-Research suggestions: 

Based on previous results develop the following suggestions: 

1. The need to move from the traditional method in teaching social studies 

based on the teacher to the learner-centered learning, through the application of 

constructivist theory strategies. 

2. Encourage mentors and teachers to use the shape v cognitive strategy inside 

the classroom and training on how to apply them because of their many 

advantages that can contribute to understand the concepts, and increase the 

academic achievement of students. 

3. Adopt a form of cognitive v by the mentors and those responsible for the 

preparation of educational curricula. 

4. Action training sessions to explain the constructivist theory strategies and its 

steps and advantages in student learning. 

5. Use the form of cognitive v in teaching in other educational units of Social 

Studies fourth grade, and other stages and other materials. 

6. Work to customize more time to teach subjects Social Studies of what you 

need to the teaching process in accordance with the constructivist theory of 

strategies for the longest time. 

7. Include a copy book of the teacher in the various stages of education lessons 

designed according to the shape v cognitive strategy, and lessons prepared in 

accordance with the strategies and other teaching models based on the 

constructivist theory. 

8. Further experimental research in: 

- The effectiveness of the use of the shape v cognitive strategy in the teaching 

of social studies in the development patterns of higher-order thinking skills 

such as thinking critical and creative thinking. 

- The effectiveness of shape v cognitive in the development of science 

processes to the students (high- low) achievement. 

- The effectiveness of a computerized program employs a form of cognitive v 

strategy in the development patterns of higher-order thinking skills in the 

teaching of other materials such as science or math. 
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