ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

اثر استخدام انموذجي سكمان االستقصائي ودرايفر في تحصيل طالب
الصف الرابع العام في مادة التاريخ

خالد جمال حمدي
سممى مجيد حميد

جامعة ديالى/كمية التربية
مشكمة البحث

يواجو تدريس التاريخ صعوبات كثيرة تحد مف قدرتو عمى تحقيؽ األىداؼ

التربوية المنشودة والكثير مف ىذه الصعوبات تتحمميا األساليب والطرائؽ التدريسية
المتبعة التي تعتمد الحفظ واالستظيار) ويكوف فييا المدرس محور العممية التعميمية
في حيف يكوف دور الطالب غير فعاؿ فيتحدد بتمقي المعمومات الجاىزة فقد كانت
وسيمة المدرسة الوحيدة ىي الكتاب  ،وكاف واجب المعمـ محدد بشرح المعمومات
وتفسيرىا مثمما وردت في الكتاب المدرسي ( رضواف  :ص ) 12
وتمثؿ طرائؽ وأساليب التدريس عنص ار"مف العناصر الرئيسية المكونة لممنيج
فيي ترتبط ارتباطا" وثيقا باألىداؼ ومحتوى المادة كما أنيا تؤدي دو ار في تحقيؽ
ىذه األىداؼ ،ألنيا تحدد دور كؿ مف المتعمـ والتدريسي في العممية التعميمية وتحدد
أساليب ووسائؿ األنشطة الواجب استخداميا.
وقد أفرزت محاوالت عديدة بذلت لتحسيف وابتكار طرائؽ وأساليب التدريس إال
إف أمر االرتقاء بتدريس ىذه العمـ لـ يكف كافيا" نتيجة لمتطور الكبير المتسارع لمعموـ
بشكؿ عاـ والعموـ االجتماعية بشكؿ خاص مما يستمز ـ إحداث تطوير في طرائؽ
تدريس التاريخ التي تركز عمى الوصؼ وتبتعد عف التطبيؽ وتنمية التفكير .إذ
أشارت دراسة( الشياب )2001 ،إلى ضعؼ الطرائؽ التقميدية في التدريس وضرورة
استخداـ طرائؽ وأساليب حديثة في التدريس (الشياب:2001 ،ص)175واف استخداـ
أساليب وطرائؽ تدريس مناسبة تعد واحدة مف المقومات الرئيسية في زيادة تحصيؿ
الطمبة إذ يعزى الضعؼ في معارفيـ وقدراتيـ العقمية إلى إف بعض المدرسيف يقفوف
عاجزيف عف إيجاد طرائؽ وأساليب مناسبة في التدريس (السامرائي:1994 ،ص)132
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لذا فمشكمة الدراسة تتمثؿ بوجود حاجة لتحسيف ىذه الطرائؽ واألساليب المتبعة في
التدريس وبالنظر لضعؼ فاعمية طرائؽ التدريس التقميدية في زيادة التحصيؿ.
أىمية البحث

يعد التاريخ عمما" ميما" مف العموـ االجتماعية ويحتؿ مكانة ىاـ

ة فييا ،إذ

يعنى بدراسة الماضي في مختمؼ مراحمو باعتباره جذو ار" لمحاضر الذي نعيشو وبذلؾ
فاف تدريس ىذه المادة ضروري لتربية الطالب وتعريفو باإلحداث التاريخية في وطنو
وفي العالـ ألنة قد يتأثر ويؤثر في اإلحداث التاريخية (الكموب:1983،ص. )27
والمقصود بالتاريخ دراسة نشاط اإلنساف الذي يعيش في المجتمع مرتبة مادتو
تبعا" لتسمسؿ تعاقبيا الزمني فالتعاقب الزمني ىو السمة األساسية لتنظيـ دراسات
التاريخ.
وتأتي أىمية التاريخ مف أنو "وسيمة رئيسي ة لمعرفة الذات وأداة كبيرة لكشؼ
قابميات األمة اإلبداعية " فيو مف ناحية يذكر األجياؿ الحاضرة باالنجازات الكبيرة
التي تحققت عمى يد األمة مف خالؿ العصور في مجاالت الفكر والحضارة والمياديف
األخرى فيصبح مدعاة فخر واعتزاز ىذا الجيؿ .
لذلؾ اصبح مف الضروري اف تسيـ مناىج التاريخ في المراحؿ الدراسية كافة
في إشباع حاجات الطالب والسيما فيما يتعمؽ بالنواحي النفسية واالجتماعية ،
كالحاجة لالستطالع ،وتكويف فمسفة لمحياة واف يستوعب المنيج الثورة العممية والتقنية
التي يعيشيا العصر الحالي  .فضال" عف تطوير طرائؽ تدريس المنيج اذ اف(
المنيج وطرؽ التدريس جزأف متداخالف مترابطاف غير قابميف لالنفصاؿ).فأىمية
الطريقة التدريسية التقؿ عف أىمية محتوى المنيج الدراسي الف االستعداد لمتعمـ
يعتمد عمييا قدر اعتماده عمى محتوى المنيج الدراسي  )RUSSELL:P524 (.لقد
تطورت الدوؿ المتقدمة بتطوير مناىج وطرائؽ تدريس المواد االجتماعية وفي
مقدمتيا التاريخ،ومثميا الدوؿ النامية ومنيا العراؽ باالضافة الى اىمية طرائؽ
واساليب التدريس فاف التدريس يعد عنص ار" اساسيا" وميما" في العممية التدريسية
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والتربوية والتي اليمكف لتمؾ العممية مف تادية دورىا عمى الوجو المطموب بمشاركة
المدرس بكامؿ جيده (حمداف:ص)9
ويتوقؼ نجاح مدرس التاريخ عمى مدى تمكنو مف الكفايات والميارات
التدريسية وعميو ايضا استعماؿ طرائؽ التدريس التقميدية في المواقع التي تتطمب
االستعماؿ اذ ىناؾ اتجاىا" سائدا" في تدريس التاريخ في الوقت الحاضر ىو
استخداـ الطريقة االلقائية في التدريس وىذا ما أشارت إليو العديد مف الدراسات
كدراسة(الدليمي):2001،ودراسة (الموسوي):2003،ودراسة(الجاؼ)2004،حيث يمقف
فييا المدرس المعمومات والفاعمية بأنصرافو إلى الحفظ والستظيار .لذا البد مف
انتقاؿ الطالب مف طريقة المحاضرة التي لـ تعد كافية ألعداد الطالب الذي نريده الى
مرحمة جديدة مف خالؿ استعماؿ طرائؽ تدريسية اكثر تقنية وتقدما" لتناسب ولتحقؽ
طالبا" متحر ار" مف التخمؼ يثؽ بمخزونة المعرفي والخبراتي والثقافي ومزودا"
بخبرات مقدمة عمى وفؽ اسس منطقية مدروسة تقوـ عمى التحدي واألثارة والمتعة
،منطمقا" مف احتياجات الطالب ومتمشيا" مع استعداداتيـ وقدراتيـ .
وبناءا" عمى ماتقدـ ونظ ار"لمتطور اليائؿ والسريع الذي يشيده عصرنا الحالي
في مجاؿ التعميـ نتيجة لمتقدـ الذي ساد العالـ كمو ،لذا البد مف اف نتعامؿ مع
التكنولوجيا الحديثة في التدريس ونماذج التصميـ التدريس ووسائمو ونظمو واألخذ
بأفكار المنظريف المحدثيف امثاؿ(كولنز،ستيفنس،جانيو،ريجميوث وغيرىـ)
واعتماد ما يتناسب منيا والتعميـ بكؿ جوانبو االنسانيو والعممية والتقنية وتطويرىا
عممي وحديث لقد وظؼ عمـ التصـ التعميميinstructional designبأسموب
نظريات التعميـ والتعمـ بما يخدـ االنساف وبالذات الطالب في الصؼ وتظمف تحقيؽ
االىداؼ التعميمية في اقصر وقت وجيد ممكنيف ،اقؿ تكمفة اقتصادية ممكنة
)(instructional design,1982:p18 23
وأف اعتماد مبادئ تصميـ التدريس في تنظيـ ىذه المناىج خاصو" منيج التاريخ يعد
خطوة لكؿ منيج لـ يجرب بعد في ىذا الميداف  ،اذ يعد موضوع الدراسة الحالية
واحدا" مف المواضيع التي تحتاج بشكؿ مركز ألف تدرس عمى وفؽ منيج منظـ
ومصحح بحسب النموذجيف التدريسييف ىما:ػ
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1ػ أنموذج سكمان االستقصائي:ـ

يمكف وصؼ انموذج سكماف بأنو انموذج تدريسي استفساري ييدؼ الى

مساعدة الطالب عمى تطوير ميارات وقدرات عقمية ضرورية إلستشارة التساؤالت
والبحث عف اجوبة نابعة عف رغبتيـ في االستطالع(.رزوقي وآخروف:ص)106
2ػ انموذج(:)driverـ
ىو صيغة تنظيمية لمجموعة مف الخطوات التي ينتقؿ فييا الطالب مف خطوة
الى اخرى والتي تبدأ بالتوجيو واظيار الفكرة (االفكار) واعادة صياغتيا وتطبيقيا
عمى المواقؼ الجديدة الى عممية المراجعة االخيرة (رزوقي واخروف:ص)139
ىدف البحث
ييدؼ البحث الحالي الى :ػ
معرفة اثر أنموذجي سكماف االستقصائي ودرايفر في تحصيؿ طالب الصؼ
الرابع العاـ في مادة تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية .
فرضية البحث:ـ

التوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( )0,05بيف متوسط درجات

تحصيؿ طالب الصؼ الرابع العاـ الذيف يدرسوف مادة تاريخ الحظارة العربية
االسالمية في المجموعات التجريبية الثالث
حدود البحث:ـ

يتحدد البحث الحالي بـ:
1ـالفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2007ػ2008
 2ػ االبواب الستة اآلخيرة مف كتاب تاريخ الحظارة العربية االسالمية لمصؼ الرابع
العاـ المقرر تدريسو في العاـ الدراسي 2007ػ 2008الطبعة الثالثة والعشروف
3ػ عينة مف طالب الصؼ الرابع العاـ في مدرسة مف المدارس الثانوية أو االعدادية
الصباحية في محافظة ديالى.
تحديد المصطمحات :ـ

األنموذج التعميمي()instructional model
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1ـ عرفو (نشواتي)1985 ،بأنو مجموعة مف المبادئ الموجية التي تزودنا بأطار

يمكننا مف فيـ طبيعة سيكولوجية التعمـ وتفسير االنماط السموكية المتنوعة (نشواتي

:ص.)5
2ػ وعرفو(قطامي)1998 ،بأنو االستراتيجيات التي يتعمميا المدرس في الموقؼ
التعميمي بيدؼ تحقيؽ نواتج تعميمية عالية لدى الطالب مستندا" فييا الى
االفتراضات التي يقوـ عمييا االنموذج ويتحدد فيو دور المدرس والطالب واسموب
التقويـ المناسب(قطامي:ص)42
ومف خالؿ ماسبؽ مف تعريفات يمكن تعريف االنموذج التعميمي اجرائيا" عمى انو:ـ
مجموعة مف الخطوات والمبادئ التي يتـ توضيحيا في انموذجي سكماف
االستقصائي ودرايفر وفقا" لمخطوات التي يتظمنيا ىذاف االنموذجاف التدريسياف .
انموذج سكمان االستقصائي:ـ
عرفو رزوقي 2005 ،بأنو:ػ نموذج تدريب استفساري يقوـ عمى اساس تييئة
المواقؼ التعميمية التي تساعد عمى ممارسة عممية االستقصاء والتحقؽ مف الظواىر
واالحداث باستخداـ اجراءات محددة غير مألوفة لدى الطالب في التعميـ(رزوقي
وآخروف:ص)106
ويمكف تعريؼ انموذج سكماف اجرائيا" عمى انو:ػ احد التصاميـ التعميمية الذي
يقوـ عمى اساس تييئة المواقؼ التعميمية التي تساعد الطالب عمى ممارسة عممية
االستقصاء والتحقؽ مف الظواىر في مادة التاريخ العربي االسالمي.
انموذج درايفر()driver
عرفو رزوقي  2005عمى انو:ػ اطار تنظيمي لمجموعة مف الخطوات لمساعدة
الطالب عمى تعديؿ و تصويب المفاىيـ ذات الفيـ الخاطئ لدييـ والذي يشترط
احداث الموائمة بيف مايعرؼ الطالب وبي الخبرات الجديدة (.رزوقي:ص)139
ويمكن تعريفو اجرائيا"عمى انو:ـ

احد التصاميـ التعميمية الذي يقوـ عمى

اساس تصويب وتعديؿ المفاىيـ ذات الفيـ الخاطئ في مادة التاريخ العربي
االسالمي لمصؼ الرابع العاـ.
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التحصيل

عرفو عاقؿ  1971عمى انو:ػ معرفة او ميارة مقتبسة وىو خالؼ القدرة

وذلؾ

الف االنجاز امر معيف وليس امكانية (عاقؿ:ص.)13

وعرفو الخميمي 1997عمى انو :ػالنتيجة النيائية التي تبيف مستوى الطالب ودرجة تقدمو في
تعمـ مايتوقع منو اف يتعممو (الخميمي:ص.)6

ويمكن تعريفو اجرائيا" عمى انو:ـ ما يحصؿ عميو الطالب (عينة البحث) مف درجات في
االختبار التحصيمي البعدي الذي أعده الباحث إلغراض ىذا البحث.

التاريخ

عرفو ابف خمدوف عمى انو:ػفي احد خصائصو ذكر احواؿ الماضيف واخبارىـ  ،وفي

خصائصو االخرى نظرات وتحقيؽ وتقميؿ بيذه االخبار والوقائع (.ابف خمدوف

،د.ت:ص)2

وعرفو(ىيكؿ )1985بأنو:ػ ليس عمـ الماضي وحده وانما ىو عف طريؽ استقراء

قوانينو،عمـ الماضي والمستقبؿ ايضا" (.ىيكؿ: 1985،ص)140

ويعرف الباحث مادة التاريخ اجرائيا" باألتي:ـ

الموضوعات الدراسية التي سيدرسيا الباحثاف في التجربة الحالي ة وىي عدد مف موضوعات
كتاب تاريخ الحضارة الربية االسالمية المقرر تدريسو لطمبة الصؼ الرابع العاـ.

الفصل الثاني
األطار النظري

مفيوم أنموذج سكمان االستقصائي:

ىو انموذج تدريب استفساري ييتـ بمساعدة الطالب عمى ممارسة عممية
التساؤؿ التمقائي او المستقؿ ولكف بطريقة منيجية منظمة بحيث يحصؿ الطالب
عمى معمومات ألسئمتيـ ويعالجوىا بطريقة منطقية ،بحيث يمكف اف يطوروا
استراتيجيات عقمية عامة يمكف استخداميا في تفسير الظواىر وضبطيا والتنبؤ بيا.
ويمكف اف يعرؼ بأنة أنموذج تدريب استفساري يقوـ عمى أساس تييئة المواقؼ
التعميمية التي تساعد ممارسة عمى عممية االستقصاء والتحقؽ مف الظواىر واألحداث
باستخداـ إجراءات محددة غير مألوفة أدى الطالب في التعمـ
(رزوقي واخروف:ص.)106
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شروط التعمم االستقصائي ألنموذج سكمان

 .1اختيار حادث أو ظاىرة تستشير اىتمامات الطالب  ،وتدفعيـ الى التساؤؿ
والبحث عف تعميؿ أو تفسير ،إذ أف الظواىر الغامضة أو غير المتوقعة أو غير
المألوفة ىي المناسبة لموضوعات التعميـ االستقصائي.
 .2يجب اف تكوف الظاىرة المستيدفة بالتعميـ أو التدريب  ،عمى درجة مف األىمية
والغموض بحيث تشير دىشة الطالب او استغرابيـ عمى نحو يحوؿ دوف ظيور
الال مباالة لدييـ.
 .3يجب اف تكوف اسئمة الطالب مف النوع الذي يمكف اف يجيب عنة المدرس بكممة
نعـ او ال  ،أي ينبغي تجنب السؤاؿ عف تفسير او تعميؿ الظاىرة موضوع
االىتماـ ،ومحاولة األداء بعبارات استفيامية تقرر حقيقة او واقعة معينة في نظر
ىؤالء الطالب  ،وعمى المدرس إف يبيف ليـ ما أذا كانت عباراتيـ صحيحة اـ
ال.

 .4يجب أف يدور الحوار التعميمي عمى نحو يمكف الطالب مف تحديد حقائؽ الظاىرة
موضوع البحث ،وشروط حدوثيا او تفسيرىا  ،وتنظيـ ىذه الحقائؽ عمى نحو منطقي
يسيؿ عمميات التفسير والضبط والتنبؤ ،وبمعنى أخر ،ينبغي عمى الحوار التعميمي
اف يتخذ شكال يؤىؿ الطالب الكتساب المفاىيـ وادراؾ العالقات واستخالص المبادئ
وتكويف النظريات(.رزوقي واخروف:ص106ػ)107
مراحل نمط التعميم االستقصائي لسكمان:
ينطوي نمط التعميـ االستقصائي عمى خمس مراحؿ اساسية ىي:
.1المرحمة األولى :عرض المشكمة او الحدث ومواجيتو وتتضمن المرحمة
اإلجراءات اآلتية:
ػ عرض المشكمة مف قبؿ المعمـ.
ػ توضيح إستراتيجية التدريب عمى التساؤؿ الستخداميا.
ػ توضيح نمط األسئمة المستخدمة (نعـ او ال).
ػ مالئمة المشكمة لمخصائص التطورية لمطالب .
ػ إعداد مشكالت تستدعي التقصي والتساؤؿ.
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ػ البدء بمشكالت اقؿ تعقيد ثـ االنتقاؿ الى مشكالت اكثر تعقيد.

ػ اختيار إحداث او قضايا تتعارض مع منطؽ الطالب لضماف استم اررية عممية
التساؤؿ.
ػ تجنب قضايا مألوفة او اعتيادية .
ػ تييئة الجو المناسب لطرح عدد كبير مف األسئمة .
ػ زيادة قدرة الطالب عمى طرح األسئمة.
 .2المرحمة الثانية :مرحمة جمع البيانات والمعمومات وتتضمن ما يمي:

ػ تدريب الطالب لمحصوؿ عمى المعمومات حوؿ الحدث او الموقؼ عف طريؽ طرح
االسئمة عمى المعمـ الذي بدوره يجيب (نعـ او ال).

ػ ينبغي عمى المعمـ اف يستشير الطالب لممساىمة بعدد كبير مف األسئمة المتنوعة
الموجية نحو توفير الخبرات والمعمومات.
ػ يتدرب الطالب عمى استخداـ استراتيجيات ذىنية مناسبة.
ػ يساعد المعمـ الطالب عمى التوصؿ الى معمومات عف طريؽ التجريب واالختبار .
ػ يتدرب الطالب عمى التجريب اعتمادا عمى ما طوروا مف فرضية محددة
(.رزوقي واخروف:ص.)108
ويمكن توضيح مراحل االنموذج السابقة بالمخطط االتي:

(المراحل االولى ألنموذج التدريب عمى االستقصاء باالسئمة)

تبقى
الفرضية
وتثبت
البيانات
التي تؤيد
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الفرضية

صياغة
الفرضية

ــ جمع
البياوات

البيمنات
التي ال
تدعـ
الفرضية
ترفض
الفرضية
وتخضع
لممراجعة
 .3المرحمة الثالثة :مرحمة التجريب واختبار المعمومات وتتضمن ما يأتي:
ػ االسئمة التي يطرحيا الطالب تشكؿ الفرضيات االولية.
ػ تصاغ ىذه الفرضية عمى صورة اسئمة وتحتمؿ الصواب والخطأ.
ػ اكتشاؼ المعارؼ الجديدة .
ػ تطوير الفرضيات.
ػ ممارسة الضبط والتحكـ بعناصر الموقؼ الختيار الفرضية وتجريبيا.
ػ مساعدة الطالب عمى األنضباط وعدـ القفز الى النتائج بسرعة(.الحيمة؛ص .)80
.4المرحمة الرابعة  :مرحمة التفسير وتتضمن ما يأتي:
ػ يواجة الطالب صعوبة في ردـ الفجوة الذىنية بيف المعمومات التي قاموا بجمعيا
وتقديـ تفسير واضح.
ػ يطمب مف الطالب تقديـ تفسيرات عممية لمظاىرة موضوع المناقشة
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ػ يواجة الطالب مشكمة تكويف افكار مبنية عمى العالقة بيف االفكر او الخبرات او
المعمومات المتوافرة والتفسير الصحيح المترتب عمى ذلؾ.
ػ يحتاج الطالب الى تكثيؼ النظريات التي يطورونيا ويشجعوف عمى ضميا
لموصوؿ الى نظرية واحدة تفسر الحدث.
ويختتـ ىذا النشاط التدريب عمى االستقصاء بالمرحمة الخامسة
.5المرحمة الخامسة  :عممية االستقصاء وتتضمن مايمي:
ػ تيدؼ ىذة المرحمة الى تعميؽ االستقصاء والفيـ لمظاىرة .
ػ تدريب الطالب عمى اجراء عمميات تقويمية مرتبطة باألسئمة التي تـ طرحيا
والبيانات والمعمومات التي تـ التوصؿ إلييا وأسموب صياغة الفرضية وبناء النظرية .
ػ تدريب الطالب عمى عممية ذىنية محددة مثؿ عمميات التميز  ،الربط ،االستدالؿ،
واصدار الحكـ عمى وفؽ معايير محددة.
ػ تدريب الطالب عمى صياغة تعميمات تتعمؽ بالخبرات التي مرو بيا اثناء ممارسة
االستقصاء الذىني
تفسير التعمم عند سكمان
يمكف توضيح كيفية حدوث التعمـ عند استخداـ انموذج سكماف مف مالحظة
المخطط االتي :
( تفسير سكمان لكيفية حدوث التعمم عند استخدام انموذجة )
انخشن

انمذخم

انذافعيح

انتحكم

انعقم
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تعني مصطمحات المخطط

- 1الخزف  :عممية خزف خبرة الفرد وما لديو مف أنظمة مفاىيمية ومعاف قد سبؽ لو
تعمميا ويحدث ىذا الخزف عندما يواجو بموقؼ لو عالقة بيذا الخزف
- 2التحكـ والضبط  :تاتي وظيفة التحكـ مف قدرتو عمى تمكف الفرد مف اختيار
وضبط ما يتـ استرجاعة مف الخزف ومف خبرة سابقة او بمعنا يساعد عمى
التكيؼ لمموقؼ الجديد وتفسيرة  ،وتقع وظيفة التحكـ بيف كؿ مف وظيفتي
الخزف والمدخؿ
- 3المدخؿ  :عندما يواجو الفرد موقؼ جديد فاف المدخؿ يسمح لممعمومات باالنتقاؿ
مف اتجاه الخزف مرو ار" بالوظيفة التوسطية واليذه المعمومات دور اثار التذكر
او الخزف وعمى العمؿ لتزويد الفرد بنضاـ او بمعنا يمكنو مف تفسيرالموقؼ
الذي يواجو
 - 4العقؿ  :لو وظيفتاف وىي انتاج ضروؼ بيئية جديدة واالخرى توليد معمومات
جديدة .
- 5الدافعية  :ترتبط بوظيفة التحكـ بشكؿ كبير لدرجة أنيا تتكوف فييا وتتأثر بيا
فالدافعية تغمؽ حمقة االستقصاء ولذالؾ فيية تحدد اتجاه االستقصاء وتتأثر
بالتغذية الراجعة وما ينتج حقيقة عف االستقصاء (.رزوقي
واخروف:ص 111ػ )112

األىداف التي يمكن أن يحققيا انموذج سكمان االستقصائي :
- 1زيادة استقالؿ الطالب بما لديو مف معارؼ وخبرات واساليب لموصوؿ الى معرفة
لممعمومات او الخبرات التي يحتاجيا
- 2تفعيؿ دور المعمـ في تفاعمة مع الخبرات التي يواجييا .
- 3استغالؿ طاقات المتعمـ في الفيـ واالستطالع واالستقصاء والتساؤؿ
- 4فيـ عمميات التفكير التي يجرييا المتعمـ ووعييا وتحميميا وتطويرىا .
- 5استثارة التفكير لدى المتعمـ
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- 6زيادة نمو وتطور المتعمـ عمى وفؽ عناصر بيئتو ومجتمعو .

- 7مساعدة المتعمـ عمى توظيؼ االستراتيجيات التعميمية والتفكيرية في مواقؼ
تعميمية وحياتية مختمفة
- 8تدريب الطالب عمى ممارسة اسموب العالـ في التذكير فيما يواجيو مف قضايا
واحداث
- 9يعزز استراتيجيات البحث العممي االساسية لدى الطالب مثؿ المالحظة وجمع
المعمومات وتنظيميا  ،وتحديد المتغيرات وضبطيا وصياغة الفرضيات
واختبارىا واستنساخ الدالئؿ  ،ووضع النظريات
 -10يعزز االتجاىات والقيـ الظرورية لتطوير التفكير العممي مف خالؿ تاكيد
النشاط الذاتي لممتعمـ والمثابرة وتقبؿ الغموض والفكير المنطقي وقابمية
المعرفة لمتغير والتعديؿ 0

صعوبة استخدام نمط التعميم االستقصائي ألنموذج سيكمان
ىنالؾ بعض الصعوبات التي تواجو المدرس لدى استخداـ ىذا النمط ىي
- 1يصعب وضع اىداؼ تعميمية محددة عمى نحو سموكي لعدـ قدرة المدرس عمى
التنبؤ بجميع نتائج التعمـ المتوقعة التي قد تنجـ عف استخداـ التعميـ االستقصائي ،
كما" ونوعا"  ،والتي يسعب تحديدىا عمى نحو مسبؽ .
 - 2اف الصعوبة في تحديد اىداؼ السموكية لمتعميـ االستقصائي  ،تؤدي الى
صعوبة اخرى في مجاؿ التقويـ  ،فما لـ تكف اىداؼ تعميمية واضحة محددة وقابمة
لممالحظة والقياس  ،لف تكوف اإلجراءات التقويمة دقيقة بدرجة كافية
- 3قد يواجو المدرس صعوبة في تحويؿ بعض المواد الدراسية المتضمنة في
المنياج إلى أوضاع تعميمية مشكمة  ،األمر الذي يحوؿ فعال" دوف أمكانية تطبيؽ
النمط االستقصائي  ،لذلؾ ينبغي عمى المدرس الميتـ أف يحاوؿ اكتساب ميارات
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تمكنو مف ذالؾ التحويؿ ومف إجراءات التكييفات أو التعديالت المناسبة لتحويؿ
المواد الدراسية المتنوعة إلى مشكالت (.الحيمة:ص.)90
مفيوم انموذج درايفر()driverالتعميمي

انبثؽ انموذج درايفر كغيرة مف النماذج ،مف الفمسفة البنائية القائمة عمى تفسير

المتعمـ الظواىر ،ومدى استيعابيا في ضوء الخبرة السابقة  .اذ أشارت إلى أنة مف
الصعب أحداث تغيير في المفاىيـ الخاطئة الموجودة عند الطمبة باستخداـ الطرؽ
االعتيادية في التدريس ،ونادت بضرورة استخداـ افكار بنائية في تدريس العموـ .
وذلؾ بإعادة المتعمـ الى المفيـ االولى او الى نقطة البداية لقياس مقدرتو الفردية
عمى تفسير جممة مف المفاىيـ وكيفية تنمية ىذه المقدرة او كيفية نفييا  ،ومحاولة
ربطيا بمفيوـ سبؽ واف تعرؼ عميو المتعمـ في المرحمة الدراسية السابقة  ،وبذلؾ يتـ
تجاوز مشكالت تغير المفاىيـ عبر الخبرة السابقة لممتعمـ ( .رزوقي:ص .)138
- 1التوجيو :orientation
وفي ىذه المرحمة يقوـ المدرس بعرض األنشطة او النماذج عف المحتوى او
الموظوع لتوجيو افكار المتعمميف نحوىا وتييئة ما يمتمكوف مف المعمومات العممية
التي سبؽ واف تعمموىا أو أثارت اىتماميـ وحفزتيـ عمى التفكير  ،أي توجيو
مختصر لتعريؼ المعمميف ماذا سيدرسوف ؟
ويشر بعض التربويوف في ىذا الصدد الى اف عمى المدرس اف يحدد كيؼ يدخؿ في
الدرس بما يشير دافعية المتعمميف لمتعمـ ويحفز فضوليـ العممي  ،ويمكف اف تكوف
عمى شكؿ انشطة ينجزىا امامو  .لذا العرض االساسي مف ىذه المرحمة تييئة اذىاف
المتعمميف لمدرس الجديد وتشويقيـ اليو .
- 2اظيار الفكرة :elicitation & ideas
يجيب المتعمموف عمى االسئمة مف الفكار الموجودة لدييـ ويظيروف االخطاء
المفاىيمية ففي ىذه المرحمة يعد المدرس مجموعة مف االسئمة التي تساعد عمى
اظيار ما لدى المتعمـ مف معمومات  ،خالؿ وقت محدد يوجييا الى جميع المجاميع
لالجابة عمييا  ،وتتظمف كؿ مجموعة (

 )4-2طالب يتناقشوف فيما بينيـ  .لذا
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فعمى المدرس صرؼ جزء كبير مف الوقت لتشخيص االفكار الخاطئة لدى المتعمميف
 ،وتوقع المب اررات التي يمكف اف يمجا الييا ىؤالء في الدفاع عف افكارىـ الخاطئة .
وقد يعطي لممتعمميف فرصة لتشجيعيـ في تفسير ظاىرة او اجراء تجربة ذاتيا"
لتقوية ادراكيـ الحسي  ،وابراز نقاط القوة والضعؼ لخمؽ تفاعؿ وتوافؽ معنوي بيف
المتعمـ والمدرس والذي بدوره سوؼ ييؿ تخطيطا" لالجراءات واالنشطة واالىداؼ
الواجب اتباعيا في المرحمة االحقة لمتوصؿ الى تصحيح المفاىيـ ذات الفيـ الخاطئ
متجاو از" العقبات والصعوبات في ذلؾ (.رزوقي:ص.)139
- 3اعادة صياغة االفكار: restructuring of ideas

يشترؾ المتعمموف في مجموعات تعاونية لتوضيح وتبادؿ االفكار واالراء

واجراء االنشطة والتجارب  ،وادراكيـ المعاني المتظاربة واخطائيـ المفاىيمية وتقبميـ
لمتخمي عنيا وتغيرىا .
وفي ىذه المرحمة تواصؿ المتعمـ مف خالؿ عرض المفاىيـ الى وجود عقبات
تسبب سوء فيـ فيحاوؿ تعدؿ افكارة مع افراد مجموعتو مف خالؿ التجريب وعمؿ
انشطة يكتشؼ مف خالليا وبؿ تدرج التناقض بيف ما يمتمكو في بنيتو المعرفية وما
قد توصؿ اليو فيعيد صياغة الفكار صياغة صحيحة وعرض كؿ مجموعة لنتائجيـ
تقويما" ليذه الخطوة
- 4تطبق االفكار:application of ideas

يعزز المتعمموف بناء او صياغة االفكار الجديدة بستعماليا مف جديد في

مواقؼ مئموفة وجديدة مف خالؿ تطبيؽ المتعمـ لممعمومات التي حصؿ عمييا في
المرحمة السابقة  ،لزيادة استيعابيا ووضوحيا لديو  ،ويساعد المدرس لموقوؼ عمى
تمؾ النقاط التي لـ يستوعبيا المتعمـ استيعابا" جيدا"
وليذه المرحمة اىمية كبيرة مف الناحية السيكولوجية  ،فيي تثبت المعمومات
وتعززىا وتييئيا لتعمـ جديد مما يزيد ثقة المتعمـ بنفسو وتمنحو قوة لممضي في تعمـ
اخر .فجميع ما يتـ تعممو في المدرسة ما ىوا الى وسيمة لتسييؿ الحياة العممية
واالستفادة مف جميع امكانياتيا
- 5مراجعة التغير في االفكار :review of ideas
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يعكس مدى تحسف اداء المتعمميف واستيعابيـ لالفكار مف خالؿ طرح المدرس
مجموعة مف االسئمة تخص المفاىيـ التي سبؽ ذكرىا خالؿ الدرس لمتعرؼ مف
خالؿ اجابات المتعمميف مدى استيعاب وتعديؿ االفكار مقارنة باالجابات األولية ،
فضال" عف تنبيييـ عمى اخطائيـ ومحاولة تصحيحيا .
لمتغذية الراجعة كما يسمييا البعض اثر كبير في تحسيف عممية التعمـ  ،فيي تثبيت
المعاني ،واالرتباطات المرغوبة فييا وتصحيح االخطاء  ،وتيذيب الفيـ الخاطئ،
كما تزيد ثقة المتعمـ بنتاجاتو وتدفعو لتركيز جيوده وانتباىو ،مما يزيد مف احتفاظة
بالمادة التعميمية افترة طويمة .
وتشير ىذة العممية الى تزويد المتعمـ بمعمومات عف مدى تقدمة نحو تحقيؽ
اىدافة المحددة .وكمما كانت نتائج اجود نوعية  ،كمما ازدادت سرعة التعمـ وارتفاع
مستواه (رزوقي:ص140ػ.)142
أنموذج  driverواألرتقاء المعرفي.
فسر بياجيو النمو العقمي عمى اساس عمميتيف متكاممتيف ىما :
(التمثيؿ  )assimilationوىو عممية استخداـ او نقؿ المثيرات البيئية وتمثيميا عمى
شكؿ نماذج في ىياكؿ ادراكية سابقة الوجود والتكييؼ(الموائمة )accommodation
تكييؼ النماذج طبقا" لمخبرات الجديدة التي اكتسبيا المتعمـ فيحاوؿ تمثيمو في
مخططاتو المتيسرة او عممية التغيير الحاصؿ في اليياكؿ اإلدراكية لكي تكسب شيئا"
مف البيئة  .اف الوظائؼ العقمية ال تتغير عند المتعمـ ،اما األبنية المعرفية ىي التي
تتغير نتيجة تعرض المتعمـ الى متغيرات جديدة ومشكالت معقدة ومواقؼ اكثر
تطو ار"  ،وما يمتمكة مف خبرات سابقة ال تؤىمو لحؿ المشكمة او اجتياز موقؼ معيف
فيولد حالة مف عدـ التوازف

 disqulibrationيدفعة الى التعرؼ الييا وفيميا

ودمجيا مع ما لدية مف خبرات سابقة وتعديميا لتتفؽ مع المو قؼ الجديد  ،وتسمى
ىذة العممية الموائمة ،وبذلؾ تتخذ البنى لمعرفة شكال" جديدا" قاد ار" عمى التفاعؿ مع
المثيرات الخارجية فيصؿ المتعمـ الى حالة مف التوازف

 equilibrationاما

 driverفترى اف النمو العقمي يتـ مف خالؿ ادراؾ الفيـ الصحيح لممفاىيـ العممية
واعادة صياغة االفكار الخاطئة وتعديميا ،وىذا ما يماثؿ الموائمة عند
- 243 -

piaget

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

بعتبارىا عممية خمؽ المخططات الجديدة او تحوير المخططات القديمة وينجـ عف
كمييما تغير وارتقاء معرفي (.رزوقي:ص142ػ.)143

الفصل الثالث
التصميم التجريبي :

اعتمد الباحثاف تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي مالئما لظروؼ البحث الحالي

فجاء التصميـ عمى ما موضح في جدوؿ ( . ) 1
جدول ( ) 1
التصميم التجريبي لمبحث
المجموعة

المتغير المستقل

التجريبية األولى

أنموذج سكمان االستقصائي

التجريبية الثانية

أنموذج درايفر

الضابطة

الطريقة التقميدية

المتغير التابع
التحصيل

يقصد بالمجموعة التجريبية األولى  :المجموعة التي يتعرض طالبيا الى
المتغير المستقؿ األوؿ أنموذج سكماف ،وبالمجموعة التجريبية الثانية  :المجموعة
التي يتعرض طالبيا إلى المتغير المستقؿ الثاني أنموذج درايفر ،وبالمجموعة
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الضابطة  :المجموعة التي يتعرض طالبيا إلى طريقة المحاضرة  .ويقصد
بالتحصيؿ  :المتغير التابع االوؿ الذي يقاس بوساطة اختبار تحصيمي بعدي يعده
الباحثاف ألغراض البحث الحالي .
مجتمع البحث وعينتو :

مف متطمبات البحث الحالي اختيار إحدى المدارس الثانوية او االعدادية لمبنيف

في محافظة ديالى  /بعقوبة المركز  ،عمى أف ال يقؿ عدد شعب الصؼ الرابع العاـ
فييا عف ثالث شعب .
وبعد اف زار الباحثاف شعبة التخطيط في مديرية تربية محافظة ديالى وجدىا قد
قسمت مدارس المديرية عمى شكؿ مناطؽ او قطاعات  ،ومنيا اختار قطاع بعقوبة /
المركز الذي يضـ (  ) 12مدرسة ثانوية واعدادية تحتوي شعباً لمصؼ الرابع العاـ ،
ومف ثـ اختارالباحثاف بصورة قصدية ثانوية جماؿ عبد الناصر لمبنيف  ،ومف اسباب

اختيار ىذه الثانوية ما ياتي :
- 1إبداء إدارة الثانوية الرغبة في التعاوف مع الباحثاف في إجراء تجربة بحثو .
- 2سيولة انتقاؿ الباحث مف الثانوية والييا .
- 3وجود اربع شعب لمصؼ الرابع العاـ في الثانوية .
ووجد انيا تضـ اربع شعب لمصؼ الرابع العاـ لمعاـ الدراسي
2007ػ 2008ىي ( أ – ب

– ج – د )  ،وبطريقة السحب العشوائي اختيرت

شعبة ( ب ) لتمثؿ المجموعة التجريبية األولى التي سيتعرض طالبيا الى المتغير
المستقؿ األوؿ وىو أنموذج سكماف عند تدريس مادة الحضارة العربية اإلسالمية ،
ومثمت شعبة ( ج ) المجموعة التجريبية الثانية التي سيتعرض طالبيا لممتغير
المستقؿ الثاني وىو أنموذج درايفرعند تدريس مادة الحضارة العربية اإلسالمية  ،في
حيف مثمت شعبة ( أ ) المجموعة الضابطة التي سيدرس طالبيا مادة الحضارة
العربية اإلسالمية بالطريقة التقميدية مف دوف التعرض ألي متغير مستقؿ .
بمغ عدد طالب الشعب الثالث (  ) 112طالبا بواقع (  ) 37طالبا في شعبة (
ب )  ،و (  ) 38طالبا في شعبة ( ج )  ،و (  ) 37طالبا في شعبة ( أ )  ،وبعد
استبعاد الطالب الراسبيف البالغ عددىـ (

 ) 4طالب  ،أصبح عدد أفراد العينة
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النيائي (  ) 108طالبا  ،بواقع (  ) 36طالبا في كؿ مجموعة مف المجموعات
الثالث  .جدوؿ ( .) 2
جدول ( ) 2
عدد طالب مجموعات البحث قبل االستبعاد وبعده
المجموعة

الشعبة

التجريبية األولى

ب

التجريبية الثانية

ج

38

الضابطة

أ

37

1

112

4

المجموع

عدد الطالب قبل

عدد الطالب

عدد الطالب

االستبعاد
37

الراسبون
1

بعد االستبعاد
36

2

36
36
108

إف سبب استبعاد الطالب الراسبيف ألنيـ يمتمكوف خبرات سابقة عف
الموضوعات التي ستدرس في التجربة  ،وىذه الخبرات قد تؤثر في دقة نتائج البحث
أو في السالمة الداخمية لمتجربة  ،وىذا ما جعؿ الباحثاف يستبعدانيـ مف النتائج فقط
 ،إذ أبقي عمييـ في داخؿ الصؼ حفاظا عمى النظاـ الدراسي .
تكافؤ مجموعات البحث :
حرص الباحثاف قبؿ الشروع ببدء التجربة عمى تكافؤ طالب مجموعات البحث
الثالث إحصائيا في بعض المتغيرات التي يعتقد أنيا قد تؤثر في سالمة التجربة ،
وىذه المتغيرات ىي :
- 1العمر الزمني لمطالب محسوبا باألشير.
- 2التحصيؿ الدراسي لآلباء .
- 3التحصيؿ الدراسي لؤلميات .
- 4درجات مادة التاريخ في االختبار النيائي لمصؼ الثالث المتوسط العاـ لمعاـ
الدراسي .2007 / 2006
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- 5درجات االختبار القبمي في المعمومات السابقة في مادة تاريخ الحضارة العربية
اإلسالمية .

 - 6درجات اختبار الذكاء
تحديد المادة العممية :

حدد الباحثاف المادة العممية التي ستدرس في إثناء التجربة باألبواب الستة التي

تدرس في الفصؿ الدراسي الثاني وعمى النحو االتي :
- 1الباب السابع  :الحركة الفكرية .
- 2الباب الثامف  :العموـ الدينية .
- 3الباب التاسع  :العموـ المسانية واالنسانية .
- 4الباب العاشر  :العموـ العقمية .
- 5الباب الحادي عشر  :الفف .
- 6الباب الثاني عشر  :مكانة الحضارة العربية االسالمية في العالـ وأثرىا في التقدـ
العممي .
صياغة األىداف السموكية :

تساعد صياغة األىداؼ السموكية المدرس عمى تحديد ظروؼ التعمـ المناسبة

لمختمؼ الميمات التي ينبغي عمى المتعمـ تعمميا  ،وىذا يعني اف مسؤولية المدرس
اكبر مف مجرد وصؼ العمؿ التربوي او صياغة األىداؼ في عبارات سموكية فيي
تضـ أيضا تصنيؼ األىداؼ المصاغة عمى الفئات السموكية التي تنتمي إلييا ( .
ابو حطب  :1996 ،ص  ) 106واذا تحقؽ ذلؾ تصبح رؤية المعالـ التدريسية
واضحة  ،وخطواتيا معروفة  ،واف ىذا الوضوح ضماف لتوجيو عممية التعمـ والتعميـ
بطريقة عممية وانسانية لتحقيؽ التربية الحقيقية .

( الدريج  :1994 ،ص 62

– ) 64
وصاغ الباحثاف (  ) 160ىدفا سموكيا اعتمادا عمى األىداؼ العامة ومحتوى
الموضوعات التي ستدرس في التجربة  ،موزعة عمى المستويات الستة في تصنيؼ
بموـ ( التذكر  ،والفيـ  ،والتطبيؽ  ،والتحميؿ  ،والتركيب  ،والتقويـ ) .
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وبغية التثبت مف صالحيتيا واستيفائيا لمحتوى المادة الدراسية عرضيا الباحثاف
عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في تدريس االجتماعيات  ،وطرائؽ التدريس
 ،وفي العموـ التربوية والنفسية  ( .ممحؽ )3
وبعد تحميؿ استجابات الخبراء عدلت بعض األىداؼ  ،وحذفت

(

) 10

أىداؼ لـ تبمغ نسبة االتفاؽ التي اعتمدىا الباحثاف وىي (  .) % 80وبذلؾ اصبح
عدد األىداؼ السموكية بشكميا النيائي (  ) 150ىدفا سموكيا  ،بواقع (  ) 56ىدفا
سموكيا لمستوى التذكر  ،و (  ) 56ىدفا سموكيا لمستوى الفيـ  ،و (  ) 4اىداؼ
 ) 6اىداؼ سموكية لمستوى التحميؿ  ،و (

سموكية لمستوى التطبيؽ  ،و (

)6

اىداؼ سموكية لمستوى التركيب  ،و (  ) 21ىدفا سموكيا لمستوى التقويـ .
إعداد الخطط التدريسية :

تضـ ىذه العممية تحديد األىداؼ واختيار الطرائؽ التي تساعد عمى تحقيقيا ( .

االميف  : 1992 ،ص  ) 133ولما كاف إعداد الخطط التدريسية يعد واحدا مف
متطمبات التدريس الناجح فقد اعد الباحثاف خططا تدريسية لموضوعات تاريخ
الحضارة العربية اإلسالمية التي ستدرس في اثناء التجربة  ،في ضوء محتوى الكتاب
واألىداؼ السموكية المصاغة  ،وعمى وفؽ انموذج سكماف االستقصائي بالنسبة الى
طالب المجموعة التجريبية

االولى  ،وعمى وفؽ انموذج درايفر بالنسبة الى

طالب المجموعة التجريبية الثانية  ،وعمى وفؽ الطريقة التقميدية فقط بالنسبة الى
طالب المجموعة الضابطة (ممحؽ  . )1وقد عرض الباحثاف نماذج مف ىذه الخطط
عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في تدريس التاريخ وطرائؽ التدريس والعموـ
التربوية والنفسية ( ممحؽ  ) 3الستطالع آرائيـ ومالحظاتيـ ومقترحاتيـ لغرض
تحسيف صياغة تمؾ الخطط  ،وجعميا سميمة تضمف نجاح التجربة  ،وفي ضوء ما
أبداه الخبراء أجريت بعض التعديالت الالزمة عمييا  ،وأصبحت جاىزة لمتنفيذ
أداة البحث :

أ -االختبار التحصيمي البعدي :
اعد الباحثاف اختبا ار لقياس التحصيؿ لدى طالب مجموعات البحث الثالث ،
وقد اتبع الخطوات االتية في بناء االختبار :
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- 1إعداد الخريطة االختبارية :

اعد الباحثاف خريطة اختبارية لمموضوعات التي ستدرس في التجربة واألىداؼ

السموكية لممستويات الستة في المجاؿ المعرفي مف تصنيؼ بموـ (تذكر ،فيـ ،
تطبيؽ ،تحميؿ ،تركيب ،تقويـ)  .وقد ُحسبت أوزاف محتوى الموضوعات في ضوء
وحسبت أوزاف مستويات األىداؼ اعتمادا عمى عدد
مفاىيميا التي كانت متساوية ُ ،
األىداؼ السموكية في كؿ مستوى بحسب أىداؼ كؿ موضوع إلى العدد الكمي

لؤلىداؼ  ،وحدد عدد فقرات االختباربػ (

 ) 30فقرة موضوعية وزعت عمى خاليا

مصفوفة ( جدوؿ المواصفات ) الخريطة االختبارية  .جدوؿ (.)3

جدول ()3

عذد انساعاخ

 2انثامه

3

 3انتاسع

3

 4انعاشز

3

 5انحادي
عشز

3
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عذد انفقزاخ االختثاريح عذد
انفقزا
خ
انكهي

تقىيم
تزكية
تحهيم
تطثيق
فهم
تذكز

 1انساتع

3

اهميح انمحتىي

خ اال 0ىم
ؤتىاب

الخريطة االختبارية
عذد االهذاف انسهىكيح
تذكز فهم تطة تحم تزك تقى
 37 37يق يم ية يم
15 %4 %4 %3 % %
%
1
 19 12 16.6
%6
2
1
1 11 12 16.6
%6
3
1
3
7
8 16.6
%6
5
1
2
1 10 11 16.6
%6
7
1
11
5 16.6
%6

- 4

- -

1 -

5

- 4

- -

1 -

5

- 3

1 - 1 -

5

- - 2 2

1 -

5

- - 3 1

1 -

5
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 6انثاوي
عشز
انمجمىع

16.6 3
%6
100 18
%
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8

8

2

-

2

5

- - 2 2

1 -

5

56

56

4

7

5

23

6 - 1 - 7 1
6

30

 - 2صياغة فقرات االختبار :

اعتمد الباحثاف عند صياغة فقرات االختبار التحصيمي الفقرات الموضوعية

لما تمتاز بو مف موضوعية في التصحيح  ،إذ ال يختمؼ في تصحيحيا اثناف إذا
وضعت بشكؿ جيد فيي تتصؼ بثبات وصدؽ عالييف  ،فضال عف الشمولية ،
( الظاىر  :ص ) 91

وتعميـ الطمبة الدقة في اختيار اإلجابة .

وصاغ الباحثاف (  ) 40فقرة مف نوع االختيار مف متعدد  ،والسبب في صياغة
(  ) 40فقرة اكثر مف العدد المحدد في الخريطة االختبارية ىو التحوط في عدـ
حصوؿ بعض الفقرات عمى موافقة الخبراء  ،أو انيا تتميز بصعوبة أو سيولة كبيرة
جدا  ،أو انيا ال تمتمؾ قوة تمييزية مقبولة .
صدق االختبار :
يعد الصدؽ مف مواصفات االختبار الجيد  ،وبغية التثبت مف صدؽ االختبار
الذي أعده الباحثاف عرض عمى عدد مف الخبراء والمتخصصيف في التاريخ ،
وطرائؽ التدريس  ،وفي العموـ التربوية والنفسية (ممحؽ

 ) 3إلبداء آرائيـ

ومالحظاتيـ في صالحية الفقرات مف عدـ صالحيتيا في قياس ما وضعت الجؿ
قياسو  .وبعد أف حصؿ الباحثااف عمى مالحظات الخبراء وآرائيـ عدلت بعض
الفقرات  ،وأُعيدت صياغة بعضيا اآلخر  ،وحذفت (  )10فقرات ألنيا لـ تحصؿ
عمى نسبة الموافقة التي حددىا الباحث بػ (  ) % 80مف مجموع الخبراء الكمي .
-4تعميمات االختبار  :وضع الباحثاف التعميمات اآلتية :
أ  -تعميمات اإلجابة :

 -اكتب اسمؾ  ،وشعبتؾ  ،في المكاف المخصص ليا في ورقة اإلجابة

 أمامؾ اختبار يتكوف مف عدد مف الفقرات  ،المطموب اإلجابة عنيا جميعيادوف ترؾ أي فقرة منيا .
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ب -تعميمات التصحيح :

خصصت درجة واحدة لمفقرة التي تكوف إجابتيا صحيحة  ،وصفر لمفقرة التي

تكوف إجابتيا غير صحيحة  ،وتعامؿ الفقرة المتروكة او التي تحمؿ اكثر مف إجابة
واحدة معاممة الفقرة غير الصحيحة .
-5التجربة االستطالعية :

لغرض معرفة المدة التي تستغرقيا اإلجابة عمى االختبار  ،ووضوح فقراتو ،

وكشؼ الغامض منيا  ،طبقو الباحثاف عمى عينة مف طالب الصؼ الرابع العاـ مف
مجتمع البحث نفسو وليا مواصفات عينة البحث نفسيا كاف عددىا (

 ) 20طالبا مف

طالب االعدادية المركزية لمبنيف  ،فاتضح اف الفقرات كانت واضحة وغير غامضة
لدى الطالب  ،واف وسط الوقت المستغرؽ في اإلجابة ىو (  ) 35دقيقة .
-6التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار :
إف الغرض مف تحميؿ فقرات االختبار التثبت مف صالحية كؿ فقرة ،
وتحسيف نوعيتيا مف خالؿ اكتشاؼ الفقرات الضعيفة جدا أو الصعبة جدا أو غير
( Scannell , 1975 ,

المميزة  ،واستبعاد غير الصالح منيا .

 ) p: 211لذلؾ طبؽ الباحثاف االختبار عمى عينة مماثمة لعينة البحث تكونت مف (
 ) 100طالب مف طالب الصؼ الرابع العاـ في االعدادية المركزية لمبنيف ،
ولتسييؿ اإلجراءات اإلحصائية فقد رتبت الدرجات تنازليا مف أعمى درجة إلى أدنى
درجة  ،ثـ اختيرت العينتاف المتطرفتاف العميا والدنيا بنسبة (

 ) % 27بوصفيا

افضؿ مجموعتيف لتمثيؿ العينة كميا  .وفيما يأتي توضيح الجراءت التحميؿ
اإلحصائي لفقرات االختبار :

أ-مستوى صعوبة الفقرات :
بعد أف حسب الباحثاف معامؿ صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار وجدىما
تتراوح بيف (  ) 0.31و (  ، ) 0.68ويرى ( ايبؿ ) إف الفقرات االختبارية تعد مقبولة
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إذا كاف معدؿ صعوبتيا بيف (
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و ( ( . ) 0 ،80

) 0 ،20

) Bloom , 1971 , p: 66
وىذا يعني إف فقرات االختبار جميعيا تعد مقبولة  .جدوؿ (.)4

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جذول ()4
معامالخ صعىتح فقزاخ االختثار انتحصيهي انثعذي
ت
المعامؿ
ت
المعامؿ
21
0.48
11
0.44
22
0.55
12
0.53
23
0.35
13
0.55
24
0.40
14
0.52
25
0.68
15
0.43
26
0.49
16
0.44
27
0.40
17
0.35
28
0.55
18
0.51
29
0.50
19
0.33
30
0.44
20
0.42

المعامؿ
0.38
0.52
0.47
0.34
0.32
0.50
0.40
0.48
0.55
0.35

ب-قوة تمييز الفقرات :

بعد أف حسب الباحثاف القوة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وجدىا

تتراوح بيف (  ) 0.33و (  ، ) 0.62واألدبيات تشير إلى اف الفقرة التي يقؿ معامؿ
قوتيا التمييزية عف (  ) % 20يستحسف حذفيا أو تعديميا  ( .امطانيوس ، 1997 ،
ص  ) 100لذا أبقى الباحثاف عمى الفقرات جميعيا دوف حذؼ أو تعديؿ  ،جدوؿ (
.) 5
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جذول ()5
معامالخ انقىج انتمييشيح نفقزاخ االختثار انتحصيهي انثعذي
ت
المعامؿ
ت
المعامؿ
ت
21
0.33
11
0.40
1
22
0.43
12
0.38
2
23
0.61
13
0.38
3
24
0.48
14
0.60
4
25
0.41
15
0.45
5
26
0.59
16
0.62
6
27
0.41
17
0.44
7
28
0.62
18
0.62
8
29
0.54
19
0.55
9
30
0.61
20
0.50
10
ج -فعالية البدائل الخاطئة :

المعامؿ
0.44
0.60
0.38
0.42
0.55
0.48
0.40
0.45
0.55
0.56

عندما يكوف االختبار مف االختيار مف متعدد يفترض أف تكوف البدائؿ الخاطئة

جذابة لمتثبت مف أنيا تؤدي الدور الموكؿ إلييا في تشتيت انتباه الطمبة الذيف ال
يعرفوف اإلجابة الصحيحة  ،وعدـ االتكاؿ عمى الصدفة  ( .امطانيوس ،

: 1997

ص  ) 101والبديؿ الجيد ىو ذلؾ البديؿ الذي يجذب عددا مف طمبة المجموعة
العميا اكبر مف طمبة المجموعة الدنيا ،وبعكسو يعد غير فعاؿ وينبغي حذفو  ( .عودة
 : 1993 ،ص  ) 125ويكوف البديؿ اكثر فعالية كمما ازدادت قيمتو في السالب .
وبعد أف أجرى الباحثاف العمميات اإلحصائية الالزمة لذلؾ  ،ظير لديو اف البدائؿ
الخاطئة لفقرات االختبار التحصيمي البعدي قد جذبت إلييا عددا مف طالب
المجموعة العميا اكبر مف طالب المجموعة الدنيا  ،لذا تقرر اإلبقاء عمييا جميعيا
دوف حذؼ أو تعديؿ  .جدوؿ (.)6
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جذول ()6

فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيلي البعدي
تسلسل الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

فعانيح انثذيم
انخاطئ االول
131616163034231324310132 1124122313261016161012-

فعانيح انثذيم
انخاطئ انثاوي
 111026101616162133 11416 11410161516161616303041334- 254 -

فعانيح انثذيم انخاطئ
انثانث
1030413101012 11101010334234131016 114310101211 -
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28
29
30
-7ثبات االختبار :
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 111010-

23132-

131616-

اختار الباحثاف طريقة إعادة االختبار لحساب ثبات االختبار التحصيمي
البعدي  ،إذ اعتمد درجات عينة التحميؿ اإلحصائي نفسيا  ،وبعد أسبوعيف أعاد
تطبيؽ االختبار عمى العينة نفسيا  ،وبعد تصحيح اإلجابات  ،ووضع الدرجات ،
واستعماؿ معادلة ارتباط بيرسوف (  ) Bearsonبمغ معامؿ الثبات (  ) 0.81وىو
معامؿ ثبات مقبوؿ بالنسبة إلى االختبارات غير المقننة .
(البياتي :1977،ص)183
-8الصورة النيائية لالختبار :
بعد إنياء اإلجراءات اإلحصائية المتعمقة باالختبار وفقراتو  ،اصبح االختبار
بصورتو النيائية يتكوف مف (  ) 30فقرة موزعة مف نوع االختيار مف متعدد ( .ممحؽ
)2
تطبيق التجربة :

اتبع الباحثاف في أثناء تطبيؽ التجربة ما يأتي :

- 1باشر الباحثاف بتطبيؽ التجربة عمى طالب مجموعات البحث الثالث يوـ

/ 16

 2008 /2بتدريس حصتيف أسبوعيا لكؿ مجموعة  ،وأنييت التجربة يوـ

5/1

. 2008 /
- 2وضح الباحثاف في اليوـ األوؿ مف تطبيؽ التجربة  ،وقبؿ التدريس الفعمي
لطالب المجموعة التجريبية األولى كيفية التعامؿ مع انموذج سكماف
االستقصائي عند تدريس مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية  ،ووضح لطالب
المجموعة التجريبية الثانية كيفية التعامؿ مع أنموذج درايفرعند تدريس مادة تاريخ
الحضارة العربية اإلسالمية  ،ووضح لطالب المجموعة الضابطة خطوات
الطريقة التقميدية .
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- 3درس الباحثاف طالب المجموعات الثالث مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية
استنادا الى الخطط التدريسية التي وضعيا بنفسو .

 - 4طبؽ الباحثاف االختبار التحصيمي البعدي عمى طالب المجموعات الثالث في وقت
واحد  ،وساعة واحدة  ،كاف ذلؾ في الساعة  9 ، 50مف يوـ . 2008 / 5/1

الوسائل اإلحصائية :
استعمؿ الباحثاف الوسائؿ اإلحصائية اآلتية في إجراءات بحثو وتحميؿ نتائجو
:
 - 1تحميؿ التبايف األحادي :

استعممت ىذه الوسيمة لمعرفة دالالت الفروؽ بيف مجموعات البحث الثالث عند

التكافؤ اإلحصائي لعدد مف المتغيرات  ،وفي تحميؿ النتائج النيائية .
 -2مربع كاي ( كا: ) 2

( البياتي : 1977 ،ص ) 316

استعممت ىذه الوسيمة لمعرفة دالالت الفروؽ اإلحصائية بيف مجموعتي
البحث عند التكافؤ اإلحصائي في متغيري التحصيؿ الدراسي لآلباء ولؤلميات .

(ف–ؽ)2
ؾ = ػػػػػ

ؽ
إذ اف :
ف = التكرار المالحظ
ؽ = التكرار المتوقع

 - 2معامؿ الصعوبة :

( البياتي  : 1977 ،ص ) 293

استعممت ىذه الوسيمة لحساب معامؿ صعوبة فقرات االختبار التحصيمي البعدي

واختبار التفكير الناقد .

(ف–فع)(+ف–فد)
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2ف

إذ تمثؿ :
( ف – ف ع ) = عدد الطالب الذيف اجابوا إجابة غير صحيحة في المجموعة العميا
.
( ف – ف د ) = عدد الطالب الذيف اجابوا إجابة غير صحيحة في المجموعة الدنيا
 2ف = عدد الطالب في المجموعتيف .
( الظاىر  : 1999 ،ص ) 77

 -4معامؿ تمييز الفقرة :

استعممت ىذه الوسيمة لحساب القوة التمييزية لفقرات االختبار التحصيمي البعدي

واختبار التفكير الناقد .

(فصع)–(فصد)

معامؿ التمييز = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ف

إذ تمثؿ :
( ف ص ع ) = عدد الطالب الذيف اجابوا إجابة صحيحة في المجموعة العميا .
( ف ص د ) = عدد الطالب الذيف اجابوا إجابة صحيحة في المجموعة الدنيا .
ف = عدد طالب إحدى المجموعتيف .
 - 5فعالية البدائؿ الخاطئة :

( الظاىر  : 1999 ،ص) 80 – 79

استعممت ىذه الوسيمة إليجاد فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات السؤاؿ االوؿ في االختبار التحصيمي

البعدي .

فعـ–فدـ

فعالية البديؿ =
اذ تمثؿ :

ف

ف ع ـ = عدد الطالب الذيف اختاروا البديؿ الخاطئ مف المجموعة
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ف ع د = عدد الطالب الذيف اختاروا البديؿ الخاطئ مف المجموعة

ف = عدد أفراد إحدى المجموعتيف .

الدنيا .

( الظاىر  : 1999 ،ص ) 91

 - 6معامؿ ارتباط بيرسوف :
استعممت ىذه الوسيمة لحساب ثبات االختبار التحصيمي البعدي واختبار
التفكير الناقد .
ف مج س ص – ( مج س ) ( مج ص )
ر = ػػػػػػػػػػػػػػػ
ف مج س ( – 2مج س ) 2ف مج ص ( 2مج ص )2
إذ تمثؿ :
ف = عدد أفراد العينة .
س = قيـ المتغير األوؿ .
ص = قيـ المتغير الثاني .
( البياتي  : 1977 ،ص ) 183
 -7معادلة سبيرماف – براوف :
استعممت في تصحيح معامؿ الثبات بعد استخراجو بمعامؿ ارتباط بيرسوف
2ر
ر ث = ػػػػ
 +1ر
(إبراىيـ  ،وآخروف : 1989 ،ص ( ) 76األماـ 154: 1990 ،ص )
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 -8طريقة شيفيو لممقارنات المتعددة :
استعممت ىذه الوسيمة لمعرفة اتجاه الفروؽ اإلحصائية بيف المجموعات
الثالث في نتائج االختبار التحصيمي البعدي .
س–1س2
ؼ المحسوبة =
ـ.ع د 1 x

1 +

ف1

ف2

اذ اف :
س = المتوسط الحسابي .
ف = عدد افراد العينة .
( )Glass,1970,p.394

 -9االختبار التائي ( )t-testلعينتيف مستقمتيف :
استعممت ىذه الوسيمة لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية بيف مجموعات البحث عند
الموازنة بيف درجات االختبار القبمي واالختبار البعدي في التفكير الناقد .
ن=

س– 1

س2

(ن )1 – 1ع( + 2 1ن)1 – 2
( ن + 1ن)2– 2

ع2

2

( ) 1 + 1
ن2
ن1
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الفصل الرابع
نتائج البحث
تفسير النتائج
يعرض الباحثاف في ىذا الفصؿ النتيجتيف المتيف توصال إلييما في ضوء
اإلجراءات المشار إلييا في الفصؿ الرابع  ،وسوؼ يعرضيما عمى وفؽ فرضيتي
البحث .
فرضية البحث:
بعد أف طبؽ الباحثاف االختبار التحصيمي البعدي استخرجا المتوسط الحسابي
لكؿ مجموعة  ،فبمغ متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى (  ) 20.333درجة
 ،وبمغ متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية (  ) 16.333درجة  ،في حيف
متوسط درجات المجموعة الضابطة (  ) 15.722درجة  ،وعند استعماؿ تحميؿ
التبايف األحادي ظير أف القيمة الفائية المحسوبة (  ) 13.840اكبر مف القيمة
الفائية الجدولية البالغة (  ) 3.0718مما يعني وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند
مستوى (  ) 0.05وبدرجتي حرية (  2و  ، ) 105وفي ضوء ىذه النتيجة ترفض
الفرضية الصفرية األولى التي تنص عمى " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستوى (  ) 0، 05بيف متوسط درجات تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع العاـ الذيف
يدرسوف مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية في المجموعات التجريبية الثالث " .
جدوؿ ( )7و (.)8
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جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب مجموعات البحث الثالث
في االختبار التحصيمي البعدي

المجموعة

المتوسط الحسابي

المجموعة التجريبية األولى
المجموعة التجريبية الثانية
المجموعة الضابطة

االنحراف المعياري

20.333

3.794

16.333

4.554

15.722

3.715

جدول ()8
نتائج تحميل التباين لدرجات طالب مجموعات البحث الثالث في االختبار التحصيمي
البعدي

مصدر

مجموع

درجة

متوسط

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

بيف

451.630

2

225.8152

مستوى

القيمة الفائية
المحسوبة
13.840

الداللة
الجدولية
3.0718

داؿ عند

المجموعا

مستوى

ت

0.05

داخل

1713.222

105

16.316

المجموعا
ت
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وبالنظر لوجود فروؽ ذات داللة إحصائية  ،استعمؿ الباحثاف طريقة شيفيو
لتعرؼ اتجاىات الفروؽ  ،فظير لديو النتائج الموضحة في جدوؿ (. )9
جدول ()9
نتائج طريقة شيفيو ( االختبار التحصيمي البعدي )
نوع الموازنة

قيمة شيفيو الحرجة

قيمة شيفيو المحسوبة

2-1

1.99

4.000

3-1

4.611

3-2

3.944

ويتضح مف الجدوؿ أعاله ما يأتي :
 -1اف ىناؾ فرقا ذا داللة إحصائية بيف طالب المجموعة التجريبية األولى ،
وطالب المجموعة التجريبية الثانية  ،إذ كانت شيفيو المحسوبة (  ) 4.000كبر مف
قيمة شيفيو الحرجة البالغة (  . ) 1.99مما يعني تفوؽ طالب المجموعة التجريبية
االولى عمى طالب المجموعة التجريبية الثانية في درجات االختبار التحصيمي
البعدي .
 -2اف ىناؾ فرقا ذا داللة إحصائية بيف طالب المجموعة التجريبية األولى ،
وطالب المجموعة الضابطة  ،إذ كانت شيفيو المحسوبة (  ) 4.611اكبر مف قيمة
شيفيو الحرجة البالغة (  . ) 1.99مما يعني تفوؽ طالب المجموعة التجريبية االولى
عمى طالب المجموعة الضابطة في درجات االختبار التحصيمي البعدي .
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 -3اف ىناؾ فرقا ذا داللة إحصائية بيف طالب المجموعة التجريبية الثانية ،
وطالب المجموعة الضابطة  ،إذ كانت شيفيو المحسوبة (  ) 3.944اكبر مف قيمة
شيفيو الحرجة البالغة (  . ) 1.99مما يعني تفوؽ طالب المجموعة التجريبية الثانية
عمى طالب المجموعة الضابطة في درجات االختبار التحصيمي البعدي .
ويمكف أف ترد أسباب نتائج تفوؽ طالب المجموعة التجريبية االولى عمى
طالب المجموعتيف األخرييف  ،وتفوؽ طالب المجموعة التجريبية الثانية عمى
طالب المجموعة الضابطة الى أحد األسباب اآلتية :
 -1اف الموضوعات التي درست في أثناء التجربة مف الموضوعات التي يصمح
تدريسيا باستعماؿ انموذج سكماف االستقصائي ،وانموذج درايفراكثر مف الطريقة
التقميدية .
 -2فاعمية أنموذج سكماف االستقصائي بجعمو الطالب في موقؼ إيجابي متفاعؿ
مع الدرس اعتمادا عمى تنوع اإلجابات وتشعبيا وكثرتيا  ،بدال مف الموقؼ السمبي
الذي ُيعتمد فيو عمى المدرس .
 -3اف أنموذجي سكماف االستقصائي ودرايفر عمال عمى تعزيز ثقة الطالب بأنفسيـ
 -4اف أنموذجي سكماف االستقصائي ودرايفر مف األساليب التدريسية الحديثة التي
لـ تكف في خبرة الطالب مما استيواىـ التدريس وزاد مف رغبة تعمميـ  ،وبالنتيجة
زيادة التحصيؿ .
ـ التوصيات
في ضوء النتائج التي توصؿ الييا الباحثاف يوصيا بما يمي:ػ
1ػ االبتعاد عف الطرائؽ التقميدية في تدريس مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية
لمصؼ الرابع العاـ .
2ػ اطالع مدرسي ومدرسات مادة التاريخ عمى خطوات استعماؿ انموذجي سكماف
االستقصائي ودرايفر الستعماليما في تدريس مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية
لمصؼ الرابع العاـ.
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3ػ تدريب الطالب عمى تعمـ ودراسة الخطوات التطبيقية في استخداـ النماذج
التعميمية وبخاصة انموذجي سكماف االستقصائي ودرايفر الف فييا مساحة واسعة
لمتعمـ.
المقترحات

استكماال" لمبحث الحالي يقترح الباحثاف اجراء الدراسات االتية:ػ

1ػ دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى الذكور واالناث .
2ػ دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مراحؿ دراسية اخرى .
3ػ دراسة مقارنة بأستخداـ نماذج تعميمية اخرى مثؿ انموذج باردف  ،وانموذج دروزة
مع انموذجي سكماف االستقصائي ودرايفر.
المصادر
المصادر العربية
1ػ ابف خمدوف،عبد الرحمف بف محمد

.مقدمة العالمة ابن خمدون

،المجمد

االوؿ،ط،3بيروت،دار الكتاب المبناني1977.،
2ػابو حطب،فؤاد عبد المطيؼ.
المصرية،القاىرة1983.،

القدرات العقمية

،ط،4مكتبة االنجمو

3ػ امطانيوس،ميخائيؿ.القياس والتقويم في التربية الحديثة ،دمشؽ،منشورات جامعة
دمشؽ1997.،
4ػاالماـ،مصطفى محمود .القياس والتقويم في العممية التعميمية

،جامعة

بغداد1990.،
5ػ االميف،شاكرمحمود،واخروف  .اصول تدريس المواد االجتماعية

،دار الحكمة

لمطباعة والنشر،بغداد1992.،

6ػ البياتي،عبد الجبار توفيؽ،وزكريا اثناسيوس .االحصاء الوصفي واالستداللي في
التربية وعمم النفس،بغداد،مطبعة مؤسسة الثقافة1977.،
7ػ حمداف،محمد زياد .طرق منيجية لمتدريس الحديث وانواعيا واستخداميا في
التربية الصفية،دار التربية الحيثة،عماف،االردف1985.،
- 264 -

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

8ػ الحيمة،محمد محمود .التصميم التعميمي نظرية وممارسة ،ط،1دار اؿمسيرة لمنشر
والتوزيع،عماف1999.،

9ػ الخميمي،خميؿ يوسؼ واخروف .تدريس العموم في مرحمة التعميم العام

،ط،1دار

القمـ،دولة االمارات1996.،
10ػ الدريج،محمد .تحميل العممية التعميمية ،ط،1دار عالـ الكتب لمطباعة والنشر
والتوزيع،الرياض1994.،
11ػ رزوقي،رعد ميدي واخروف.طرائق ونماذج تعميمية في تدريس العموم ،ط،1مكتبة

الغفراف،العراؽ،بغداد2005.،

12ػ رضواف،ابو الفتوح ،المدرس في المدرسة والمجتمع

،ط،2مكتبة االنجمو

المصرية1960.،
13ػ السامرائي ىاشـ،واخروف.طرائق التدريس العامة وتنمية التفكير ،ط،1دار االمؿ
لمنشر والتوزيع،االردف1994.،
14ػ الشياب،فايز محمد فندي .اثر استخدام طريقة التعمم التعاوني وطريقة المناقشة
الجماعية والتفكير.اطروحة دكتوراة غير منشورة،جامعة بغداد،كمية التربية2001.،

15ػ الظاىر زكريا محمد،واخروف،

مبادئ القياس والتقويم في

التربية،ط،1االردف،عماف 1999.

16ػ عاقؿ،فاخر.معجـ عمـ النفس،ط،3بيروت،دار العمـ لممالييف1979.،
17ػ عودة،احمد سميماف،وفتحي حسف ممكاوي .اساسيات البحث العممي في التربية
والعموم االنسانية،ط،2اربد مكتبة الكناني1993.،
18ػ قطامي،يوسؼ واخروف.تصميم التدريس،ط،1دار الفكر،عماف االردف2000.،
19ػ الكموب،بشير عبد الدايـ.
استعماليا،ط،1بيروت1966.،

الوسائل التعميمية اعدادىا وطرق

20ػ نشواتي،عبد الحميد،عمم النفس التربوي،ط،2االردف1985.،
21ـ هيكل،محمد حسىيه.سيارج جذيذج نهتاريخ،ط،2بيروت.1985،
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المالحؽ
ملحق()1

الخطط التدريسية
خطة تدريسية انموذجية لتدريس موضوع عموـ القرآف الكريـ عمى وفؽ انموذج
(سكماف االستقصائي ) لممجموعة التجريبية .
اليدؼ العاـ  :تعريؼ الطالب بمفيوـ العموـ الدينية(عموـ القرآف الكريـ ) وأىـ
انواعيا واسباب نشؤىا .
االىداؼ السموكية -:
جعؿ الطالب قاد اًر عمى اف :

-1يدوف اثر عموـ القرآف الكريـ عمى ازدىار الحركة العممية
-2يعرؼ عمـ اسباب المنزوؿ

 -3يحدد اىـ عموـ القرآف الكريـ
 -4يعمؿ اسباب ازدياد الحاجة الى تفسير القرآف الكريـ
 -5يكتب ممخصا عف دور الرسوؿ الكريـ (ص) في تفسير القرآف الكريـ
 -6يذكر المفسريف لمقرآف الكريـ في الخالفة الراشدة

 -7يقارف بيف تفسير القرآف في عيد صدر االسالـ وتفسيره في العصر
الحديث.

 -8يشرح اسباب أىتماـ المسمميف بتفسير القرآف الكريـ .
 -9يحمؿ اىمية دراسة تفاسير القرآف الكريـ لمعرفة تطور الحركة الفكرية
في االسالـ .

 -10يعرؼ الحديث او السنة .
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الوسائؿ التعميمية :

 الكتاب المقرر تدريسو السبورة وحسف استخداميا -الطباشير المموف والعادي

 -:1اثارة انتباه الطالب لمدرس مف خالؿ عرض المخطط االتي :

علوم القرآن الكريم

علم الناسخ

علم اسباب النزول

علم التفسير

واملنسوخ
:-

 10دقائؽ

المدرس :يقدـ تعريفا لمفيوـ العموـ الدينية (عموـ القرآف الكريـ )
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(ىي اوال العموـ التي تناولت كؿ نواحي القرآف الكريـ وقد اختصر العمماء ىذه العموـ
في عمـ موحد سموه عموـ القراف والفوا في ذلؾ الكتب الكثيرة )
 يقوـ المدرس بتحديد اسباب اىتماـ العرب بتفسير القرآف الكريـ تحديد اسباب دراسة تفاسير القرآف الكريـ ودرىا في تطور الحركة الفكرية فياالسالـ .
3ػ
 10دقائؽ
(يعرض المدرس مخططاً مفصالً لعمـ التفسير )

علم التفسير

التفسري
بأملأثور

التفسير بالرأي
والمأثور

التفسير
بالرأي

تفاسري العصر
احلديث
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المدرس يطمب مف طالبو اف :

يميزوا بيف التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والتفسير بالرأي والمأثور .يحددوا الشبو بيف التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والمأثور.يقوموا بتشبيو التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والمأثور.يقوموا بتشبيو التفسير بالرأي والتفسير بالرأي والمأثور.المدرس  :ينتقؿ الى الجزء االخر في الموضوع .
 يعطي مثاال لمف قاـ بالتفسير بالمأثور مثؿ :أوؿ مف قاـ بالتفسير بالمأثور ىو الرسوؿ الكريـ (ص)
 يعطي مثاال لمف قاـ بالتفسير بالرأي مثؿ :تفسير البيضاوي المسمى (انوار التنزيؿواسرار التأويؿ )
-يعطي مثاال لمف قاـ بالتفسيربالرأي والمأثور مثؿ ( :محي الديف بف العربي )

أ -المستوى االوؿ مف التفصيؿ :

التفصيؿ مف السيؿ الى الصعب لمجزء االوؿ مف الموضوع .

المدرس  -:سنتعمـ كيؼ نحمؿ العموـ الدينية (عموـ القرآف الكريـ )
 -يعرض المخطط الذي يبيف عموـ القرآف الكريـ .

 س :انظر اييا الطالب الى ىذا المخطط وحدد اىـ انواع عموـ القرآف الكريـ ط -ج – عمـ اسباب النزوؿ ،عمـ الناسخ والمنسوخ  ،عمـ التفسير . -ـ-ر/-صح .

 س:-لماذا سمي عمـ اسباب النزوؿ بيذا االسـ -ط/ج :الف االيات القرأنية تنزؿ استنادا تحدث في المجتمع

ب -المستوى الثاني مف التفصيؿ:
التفصيؿ مف السيؿ الى الصعب لمجزء الثاني مف الموضوع
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علوم القرآن الكريم

علم اسباب النزول

علم الناسخ

علم التفسير

واملنسوخ

تفاسري العصر احلديث

التفسري بالرأي

التفسير بالمأثور

التفسير بالرأي
والمأثور

واملأثور

المدرس :يعرض مخططا يبيف فيو انواع التفسير لمقرآف الكريـ .
تدريب -:
س :لماذا سمي عمـ التفسير بالرأي بيذا االسـ .
ط:ج  .الف المفسر عادة يساير افكار الناس ويعتمد عمى الرأي واالجتياد .
ت.ر/صح
س :تميزت فترة ما بعد الفتوحات العربية االسالمية وحروب التحرير بزيادة الحاجة
الى تفسير القراف الكريـ .
ط ج  :وذلؾ الف االسالـ دخؿ الى الكثير مف الناس ومنيـ لـ يكونوا عربا .
ت ر /صح
ج -المستوى الثالث مف التفصيؿ
التفصيؿ مف السيؿ الى الصعب لمجزء الثالث مف الموضوع .
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المدرس  :يعيد تعداد انواع العموـ الدينية (عموـ القرآف الكريـ )

 يقدـ تعريفا مناسبا لكؿ نوع مف انواع عموـ القرآف الكريـ موضحا اياه بمثاؿ لكؿنوع .
- 1عمـ اسباب النزوؿ  :وىو العمـ الذي كانت فيو االيات القرأنية تنزؿ في الغالب
جوابا لحوادث تقع في المجتمع او جوبا عف اسئمة يسئميا المؤمنوف ومعرفة ىذه
الحوادث والظروؼ التي احاطت بنزوؿ االية فييا  .مثاؿ عمى ذلؾ كتاب (الباب
المنقوؿ في اسباب النزوؿ )لجالؿ الديف السيوطي .
- 2عمـ الناسخ والمنسوخ  :وىو العمـ الذي يشير الى اف االية القرآنية تنزؿ في حكـ
مف االحكاـ وبعد فترة تنزؿ اية اخرى فتنزيؿ حكـ االية او تعدلو او تمغيو مثاؿ (
كتاب الناسخ والمنسوخ في القراف الكريـ ) البي جعفر النحاس .
 - 3عمـ التفسير  -:وىو بياف معاني ايات القراف الكريـ وتوضيحيا وكشؼ المراد
منيا مثاؿ (اوؿ مف قاـ بتفسير ايات القراف الكريـ ىو الرسوؿ محمد (ص)
.
:-4

 5دقائؽ

المدرس  -:يقدـ تمخيصا بما عرضو في المقدمة الشاممة والمقارنة التشبييية وعف
تفصيؿ اجزاء الموضوع المعروض.
 يركز عمى المفاىيـ االساسية في تمخيصو لمموضوع:5

 10دقائؽ

المدرس  -:يقوـ بتوضيح تأثير عموـ القراف الكريـ عمى ازدىار الحركة الفكرية
والعممية ويبيف كيفية اعتناء العرب والمسمموف بيذه العموـ .
الطالب  :يرسـ مخططا يبيف فيو انواع عموـ القراف الكريـ .
المدرس  :يقوـ بشرح مفصؿ لكؿ نوع مف ىذه االنواع اما الطالب
الطالب  :يرسـ مخططا يبيف فيو انواع التفسير .
ت ر /صح لمرسـ الصحيح  ،مع تصحيح االخطاء االخرى في رسوـ الطالب .
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المدرس  :يستعرض اماـ الطالب اشير الكتب التي فسرت القراف الكريـ .
ت ر /صح لمجواب الصحيح .
 10دقائؽ

:6

المدرس  -:يعيد ما عرضو مف فقرات اساسية ومفاىيـ ويربطيا مع بعضيا في
الموضوع الحاضر كمو .
 يتحاور مع طالبو مف خالؿ اعادة االسئمة حوؿ المفاىيـ التي عرضت فيالمحاضرة .
 يختبر طالبو باالسئمة السابقة واجوبتيا مع استخداـ الوسائؿ التعميمية (السبورةوالطباشير)
 يربط الموضوع الحالي بما سيطرحة في المحاضرة القادمة . يطمب مف الطمبة تنفيذ نماذج تخطيطات جديدة حوؿ التدريسات التي نفذوىاداخؿ غرفة الصؼ.
خطة تدريسية انموذجية لتدريس موضوع عموم القرآن الكريم عمى وفق انموذج
(درايفر ) لممجموعة التجريبية .
اليدؼ العاـ  :تعريؼ الطالب بمفيوـ العموـ الدينية (عموـ القرآف الكريـ ) وأىـ
انواعيا واسباب نشؤىا .
االىداؼ السموكية -:
جعؿ الطالب قاد اًر عمى اف :

-1يدوف اثر عموـ القرآف الكريـ عمى ازدىار الحركة العممية
-2يعرؼ عمـ اسباب المنزوؿ
-3يحدد اىـ عموـ القرآف الكريـ
-4يعمؿ اسباب ازدياد الحاجة الى تفسير القرآف الكريـ
-5يكتب ممخصا عف دور الرسوؿ الكريـ (ص) في تفسير القراف الكريـ
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-6يذكر المفسريف لمقراف الكريـ في الخالفة الراشدة

-7يقارف بيف تفسير القراف في عيد صدر االسالـ وتفسيره في العصر الحديث.
 -8يشرح اسباب أىتماـ المسمميف بتفسير القرآف الكريـ .
-9يحمؿ اىمية دراسة تفاسير القرآف الكريـ لمعرفة تطور الحركة الفكرية في االسالـ
.
-10يعرؼ الحديث او السنة .
الوسائؿ التعميمية :
 الكتاب المقرر تدريسو السبورة وحسف استخداميا الطباشير المموف والعادي )1المحتوى واالداء (-:يشمؿ المحتوى عمى معمومات ومفاىيـ تأريخية)
( 10دقائؽ)

 التيئية التوجييية -:

أثارة انتباه الطالب بالدرس مف خالؿ عرض محتوى المادة وكما يأتي -:
عمـ القراف الكريـ ىي -:
عمـ الناسخ والمنسوخعمـ اسباب النزوؿ-عمـ التفسير

التفسير بالمأثور
التفسير بالرأي
التفسير بالرأي والمأثور

تفاسير العصر الحديث
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 -2بعد استعراض مكونات الموضوع الرئيسة التذكيرية نبدأ بالخطوات االتية :
( 20دقيقة)
 )1تذكر الحقائؽ والمعمومات بشكؿ حرفي وكما يأتي -:
المدرس يوجو االسئمة االتية -:
المدرس  -:عدد انواع عموـ القرآف الكريـ
الطالب  -:عموـ القرآف الكريـ ىو  :عمـ اسباب النزوؿ ،عمـ الناسخ والمنسوخ ،عمـ
التفسير .
المدرس  -:اذكر انواع تفاسير القرآف الكريـ .
الطالب  -:انواع تفسير القرآف الكريـ ىي -:
التفسير بالمأثور ،التفسير بالرأي ،التفسير بالرأي والمأثور ،تفاسير العصر
الحديث .
 )2تذكر الحقائؽ والمعمومات بشكؿ غير حرفي.
 المدرس – ما فائدة دراسة تفسير القراف الكريـ واثره عمى تطور الحركة الفكريةفي االسالـ .
 -الطالب وذلؾ الف الديف االسالمي كاف الباعث االوؿ في ازدىار الحركةالفكرية
 المدرس –يحمؿ ازدياد الحاجة الى التفسير بعد حروب التحرير الطالب –الدخوؿ االسالـ الكثير مف الناس فيـ لـ يكونوا مجدياً )3تذكر المعمومات العامة كالتعريفات بشكؿ حرفي -:
 يقدـ المدرس بتعريؼ عموـ القراف الكريـ وعرض مثاؿ عنيا (كما موجود فيالكتاب ) واستراجاعيا .
المدرس -يطمب مف الطالب استرجاع كافة التعريفات الموجودة في الكتاب حرفيا
مثؿ :
 عموـ القراف الكريـ- 275 -
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 عمـ التفسير عمـ الناسخ والمنسوخ عمـ اسباب النزوؿ التفسير بالمأثور والرأي( 15دقيقة)

 -3التيئية االنتقالية -:

قياـ الطالب بتنفيذ االنشطة الموجودة ضمف انموذج ميرؿ لممكونات التعميمية.
انشطة الغمؽ -:
-1

قياـ المدرس بتقميؿ االىتماـ بعموـ القراف الكريـ

-2

قياـ المدرس بتعريؼ عموـ القراف الكريـ

التقويـ  -:اوال اسئمة صفية شفيية
 عرؼ عمـ التفسير ميز بيف التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور اذكر اشير أسماء المفسريف -4الواجب البيتي  -:إعطاء الطالب الواجب البيتي آالتي -:
-1اف يدرس الطالب مخطط يوضح فروع عموـ القراف الكريـ
خطة تدريسية انموذجية لتدريس موضوع عموم القرآن الكريم عمى وفق الطريقة
التقميدية (المحاضرة ) لممجموعة الضابطة .
اليدؼ العاـ  :تعريؼ الطالب بمفيوـ العموـ الدينية (عموـ القرآف الكريـ ) وأىـ
انواعيا واسباب نشؤىا .
االىداؼ السموكية -:
جعؿ الطالب قاد اًر عمى اف

-1يدوف اثر عموـ القراف الكريـ عمى ازدىار الحركة العممية
-2يعرؼ عمـ اسباب النزوؿ
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-3يحدد اىـ عموـ القراف الكريـ
-4يعمؿ اسباب ازدياد الحاجة الى تفسير القراف الكريـ

-5يكتب ممخصا عف دور الرسوؿ الكريـ (ص) في تفسير القراف الكريـ
-6يذكر المفسريف لمقراف الكريـ في الخالفة الراشدة
-7يقارف بيف تفسير القراف في عيد صدر االسالـ وتفسيره في العصر الحديث.
 -8يشرح اسباب أىتماـ المسمميف بتفسير القراف الكريـ .
-9يحمؿ اىمية دراسة تفاسير القراف الكريـ لمعرفة تطور الحركة الفكرية في االسالـ
.
-10يعرؼ الحديث او السنة .
الوسائؿ التعميمية :
 الكتاب المقرر تدريسو السبورة وحسف استخداميا الطباشير المموف والعادي 5دقائؽ

-1التمييد

ابدء الحديث مع الطالب في ممخص لموضوع الدرس السابؽ (مركز الحركة
الفكرية ) وعمى ما يأتي :
المدرس  :درسنا في الدرس السابؽ مراكز الحركة الفكرية في الدولة العربية
االسالمية وتعرفنا مف خالؿ ىذا الموضوع عمى اىـ المدف في العالـ العربي
واالسالمي التي كانت مرك اًز لمحركة العممية ثـ اطرح عمييـ بعض االسئمة منيا

 -مادور االسالـ في ازدىار الحركة الفكرية

 تكمـ عمى اثر المساجد في الحركة الفكرية ما اىـ المداراس في العراؽ وموضوعنا ليذا اليوـ ىو (عموـ القراف الكريـ ) واثبت عنواف الموضوع فياعمى الموحة بخط واضح .
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المدرس  :كاف الديف االسالمي الباعث االوؿ عمى ازدىار الحركة العممية فمف
الطبيعي اف تكوف عموـ القراف الكريـ ىي اوؿ العموـ التي اعتنى بيا العرب
والمسمموف واىـ عموـ القراف الكريـ ؟ ثـ يشير الى احد الطالب الذيف ارادوا
االجابة -:
الطالب  -:اىـ عموـ القراف الكريـ ىي :
 عمـ اسباب النزوؿ عمـ الناسخ والمنسوخ عمـ التفسيرالمدرس  :نعـ  ،اف كؿ عمـ مف ىذه العموـ يتناوؿ ناحية مف نواحي القراف الكريـ
وقد اقتصر العمماء ىذه العموـ في عمـ موحد سموه عموـ القراف الكريـ ،والفوا فيو
الكتب الكثيرة مف اىميما (االتقاف في عموـ القراف الكريـ )لمسيوطي .
والبد مف اف نتعرؼ عمى كؿ نوع مف انواع ىذه العموـ فبداء بػ عمـ اسباب النزوؿ
،ثـ يشير الى احد الطالب الذيف يرغبوف باالجابة .
الطالب  -:وىو العمـ الذي كاف متعمقاً باأليات القرأنية التي كانت تنزؿ في الغالب

جوابا لحوادث تقع في المجتمع او جوبا عف اسئمة يسئميا المؤمنوف ومعرفة ىذه
الحوادث واالسئمة واالشخاص الذيف سئموىا والظروؼ التي احاطت بنزوؿ االية

فييا  .فال تقع ىذه االيات عمى وجييا الصحيح اال اذا عرفت الظروؼ التي
نزلت فييا ومف اىـ الكتب في ىذا المجاؿ كتاب (الباب المنقوؿ في اسباب
النزوؿ )لجالؿ الديف السيوطي .
المدرس  :نعـ  ،لقد كانت ايات االحكاـ أي االيات المتعمقة بالتشريع تتنزؿ في
الغالب جواباً لحواداث تقع في المجتمع او جواباً السئمة يسئميا المؤمنوف .

المدرس يستمر  :اـ العمـ الثاني فيو عمـ الناسخ والمنسوخ حيث نزلت ايات القراف
الكريـ تدريجياً خالؿ اكثر مف عشريف قرناً وقد تدرجت فيو االحكاـ وتوجد ايات
قميمة في القراف الكريـ تعرضت لمنسخ فمف منكـ يستطيع التكمـ عف ىذا

الموضوع .
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الطالب  -:كانت تنزؿ اية قرآنية في حكـ مف االحكاـ وبعد فترة تنزؿ اية اخرى
فتنزيؿ حكـ االية االخرى او تعدلو او تمغيو وىذا ما يسمى بعمـ الناسخ والمنسوخ
وىذا العمـ ضروري لفيـ التدرج في احكاـ القراف الكريـ والسنة ومعرفة المراحؿ
التي مر بيا التشريع القرأني ومف اىـ الكتب في ىذا الموضوع كتاب ( كتاب
الناسخ والمنسوخ في القراف الكريـ ) البي جعفر النحاس .
المدرس  :نعـ  /ايضاً كا ف ىناؾ عمـ اخر يسمى بعمـ التفسير حيث كاف الناس
في عصر الرسوؿ (ص) بحاجة الى مف يفسر ليـ بعض الفاظ القراف الكريـ

واشاراتو حيث اف القراف الكريـ يحتوي عمى احكاـ فقيية وعقائدية ال يكفي فيـ
المغة العربية وحدىا الدراؾ ىذه االمور .

ويشير الى احد الطالب لالجابة :

طالب :المقصود بالتفسير ىو بياف آيات القراف الكريـ وتوضيحيا وكشؼ المراد منيا

،نزؿ القراف الكريـ بمغة عربية مبينة وكاف الرسوؿ (ص) يتموه عمى قومو المسمميف

فيفيموف معانيو ويدركوف مراميو ،ولكنيـ لـ يكونوا ليفيموا القراف الكريـ بدرجة واحدة
مف الوضوح ،بؿ كانوا يفيمونو فيماً متفاوتاً .

بحسب مستواىـ العقمي

-3التقويـ  -:اوال اسئمة صفية شفيية
 -عرؼ عمـ التفسير

 ميز بيف التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور -اذكر اشير أسماء المفسريف

 -4الواجب البيتي  -:إعطاء الطالب الواجب البيتي آالتي -:

-1اف يدرس الطالب مخطط يوضح فروع عموـ القراف الكريـ

-2اف يذكر أنواع التفسير مبينا أىميا.

ملحق()2

االختبار التحصيمي بصيغتو النيائية
 - 1من عوامل ازدىار الحركة الفكرية العربية االسالمية :
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أ -االسالـ نفسو .
ب -العقؿ العربي .
ج -الفكر العربي .
د -الفكر االسالمي .
 - 2وردت مادة ( عمم ) ومشتقاتيا في القران الكريم :

أ  850-مرة .

ب  580-مرة .
ج 58 -مرة .
د 8500 -مرة .
 - 3اصبحت المغة العربية لغة الحضارة العربية في العصور الوسطى بسبب انيا
كانت :
أ -لغة القراف الكريـ .
ب -لغة العرب المحروميف .
ج -غنية المفردات .
د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
 - 4امتاز العمماء العرب بـ :
أ -حب الحقيقة .
ب  -طمب الحؽ .
ج -عدـ التردد في االعتراؼ بالخطأ .
د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
 - 5اقدم مراكز الحركة العممية االسالمية :
أ -مكة المكرمة .

ب -المدينة المنورة .
ج-مكة والمدينة .
د-االجابات اعاله جميعيا صائبة .
 - 6اشتيرت مدينتا الكوفة والبصرة بعموم :
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أ  -المغة .
ب  -الديف .
ج -الفمسفة .
د -المغة والديف والفمسفة .
 - 7تنسب المدرسة النظامية الى :
أ -الوزير نظاـ الممؾ .

ب -جودتيا في التنظيـ االداري .
ج -كانت تساير النظاـ السياسي وقتذاؾ .
د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
 - 8معرفة اسباب نزول االيات القرانية امر ضروري في :
أ -تفسير ايات القراف الكريـ .
ب  -شرح ايات القراف الكريـ .
ج -بياف معاني كممات القراف الكريـ .
د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
 - 9في كل عصر من العصور االسالمية تظير تفاسير قرآنية جديدة بسبب :
أ -اف القراف الكريـ ىو دستور المسمميف .
ب -حاجة العرب لذلؾ .
ج -الحاجة الى فيـ المجتمع .
د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
 - 10الحديث النبوي الشريف المعضل ىو الذي سقط من سنده :
أ -اسـ واحد .
ب  -اسماف .
ج -ثالثة او اكثر .
د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
 - 11مسند االمام احمد بن حنبل يشتمل عمى احاديث عددىا :

أ  4000-حديث .
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ب  40000-حديث .
ج 400 -حديث .
د 40 -حديثاً .

-12الحكم الذي يتوصل اليو المجتيدون من الصحابة بعد التشاور وتقميب االراء
المختمفة يسمى :
أ -االجتياد .
ب  -الرأي .
ج -االجماع .
د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
 (-13الميتافيزيقيا ) مصطمح عممي يطمق عمى :
أ -الفيزياء .
ب -عمـ النفس .
ج -ما وراء الطبيعة .
د -ما داخؿ الطبيعة .
 (-14االيمان بقوة العقل االنساني ) من اىم خصائص الفمسفة :
أ -الحبشية .
ب -الرومانية .
ج -االسالمية .
د -اليونانية .
 (-15تيافت التيافت ) من مؤلفات العالم ( ابن رشد ) وىو كتاب :
أ -فمسفي .

ب -طبي .
ج -تاريخي .
د -جغرافي .
 (-16أىل العدل والتوحيد ) مصطمح يطمق عمى :
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أ -الصوفييف .
ب -الكالمييف .
ج -االصولييف .
د -المعتزلة .
-17عمم ( التاريخ ) قديم وكان يسمى بعمم :
أ -أخبار الماضي .

ب  -التواريخ العامة .
ج-التراجـ .
د -تواريخ البمداف .
-18مدرسة االحواز من المدارس التي اشتيرت بعموم :
أ -الرياضيات .
ب  -الفمؾ .
ج -الطب .
د -التنجيـ .
-19اول من كتب عن الجدري والحصبة كتابة علمية دقيقة ىو العالم العربي :
أ -الرازي .
ب -الحسف بف الييثـ .
ج -الزىراوي .
د -ابف سينا .
 (-20عيون االنباء في طبقات نحو االطباء ) موسوعة تضم سير االطباء وحكماء عرب ويونان ،
بلغ عددىم حوالي :
أ . 40000 -
ب . 40 -
ج. 4000 -
د. 400 -
-21االرقام المستعملة حالياً في الكتابات العربية ىي من اصل :
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أ -عربي .
ب -ىندي .
ج -التيني .
د -يوناني .

 (-22محمد بن موسى الخوارزمي ) عالم عربي اول من ألف في عمم:
أ -الجبر .

ب -المثمثات .
ج -اليندسة .
د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
-23من العلوم التي يعدىا الكثير عربية ىي :
أ -الجبر .
ب -المثمثات .
ج -الكيمياء .
د -الطب .
-24معرفة طلوع النجوم وغروبها وحركاتها واحكامها  ،امور تعرف بعلم :
أ  -التنجيـ .

ب -الفمؾ .

ج -الفمؾ والتنجيـ .

د -معرفة الطالع .
-25لم يصل العرب الى ما وصلوا في علم الفلك اال بفضل :
أ  -البوصمة .
ب -االسطرالب .
ج -المراصد .

د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
 (-26القانون ) الة موسيقية يقال ان مخترعها ىو :
أ  -الفارابي .

ب -زرياب .
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ج -الموصمي .

د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
-27اول بحث علمي في موضوع البصريات البن الهيثم ىو كتاب :
أ  -المناظر .
ب -الفاظ المنظور .

ج -المنظار .
د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
-28الكعبة من البيوت المقدسة وىو بناء مستطيل الشكل اضالعو :
أ -

 22 ×32ذراع .

ب  22×22 -ذراع .

ج 32 ×32 -ذراع .

د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .
-29ان االساس الذي سار عليو تخطيط المساجد االسالمية ىو :
أ  -الكعبة الشريفة .

ب -المسجد النبوي الشريؼ .

ج -مسجد قباء .

د -االجابات اعاله جميعيا صائبة .

 (-30الجامع االزىر ) بناه :
أ  -جوىر الصقمي .
ب -المعز باهلل .

ج -العالـ الزىراوي .

د -االجابات اعاله جميعيا صائب

ملحق()3
قائمة بأسماء السادة الخبراء الذيف استعاف بيـ الباحثاف في اجراء البحث
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ت اسـ الخبير

المقب العممي

التخصص

اىداؼ سموكية

خطة

 1د.عبد الرزاؽ عبد اهلل

استاذ

طرائؽ تدريس

*

*

 2د.تحسيف حميد مجيد

استاذ

اختبار
تحصيمي
*

التاريخ
*

تاريخ اسالمي

 3د.مثنى عمواف الجشعمي استاذ مساعد

طرائؽ تدريس

*

*

*

 4د.سعد عمي زاير

استاذ مساعد

طرائؽ تدريس

*

*

*

 5د .اشواؽ نصيؼ جاسـ

مدرس

طرائؽ تدريس

*

*

*

 6د.منى خميفة عجيؿ

مدرس

طرائؽ تدريس

*

*

*

 7د.عبد الحسف عبدأألمير مدرس

طرائؽ تدريس

*

*

*
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