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مـدى أكتساب طالب الصف الثاني المتوسط لممفاهيم
التاريخية الواردة ضمن الكتاب المقرر
عمي راضي سعد
ممـخص البحث :

ييدؼ البحث الحالي  :الى التعرؼ عمى مستوى اكتساب طالب الصؼ الثالث

المتوسط في متوسطة االحنؼ بف قيس لمبنيف لممفاىيـ التريخية الواردة ضمف الكتاب
المقرر  .بمغت عينة الدراسة(  )70طالبا  ,تـ اختيارىـ بصورة عشوائية ,وتمثمت اداة
الدراسة باعداد اختبار تحصيمي اعده الباحث ليذا الغرض  ,االختبار مف (  )40فقرة
.
وقد كاف االختبار مف نوع( االختيار مف متعدد ) شممت فقرات االختبار عمى المفاىيـ

التاريخية الواردة ضمف الكتاب المنيجي المقرر .

وقد جرى التحقؽ مف صدؽ االختبار وثباتو  ,حيث بمغت درجة ثباتو (. )%85

وقد تـ تحديد مستوى االداء المقبو ؿ تربويا (.)%65

باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف ,وتـ ايجاد معامؿ السيولة والصعوبة والقوة التميزية

لكؿ فقرة.

وتـ معالجة البيانات احصائيا مف خالؿ استخداـ التك اررات والنسب المئوية

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريػػة لالج ػػابات الصحيحة الاف ػراد عينة الد ارسػة .

توصمت الدراسة الى النتائج االتية :
 .1تدني مستوى اكتساب الطمبة لممفاىيـ التاريخية المتضمنة في الكتاب المقرر .
وفي ضوء النتائج التي توصؿ الييا الباحث يوصي الباحث بما يمي :
 1.التاكيد عمى المفاىيـ التاريخية االساسية التي تتضمنيا الكتب المنيجية ضمف
عممية التدريس .
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 .2عمى مدرسي التاريخ االىتماـ باستخداـ الوسائؿ التعميمية المتنوعة والتنوع فييا
بما يناسب قاعدة المفيوـ وخصائصو ,مما يسيؿ عمى الطالب استيعاب المفاىيـ .
الفصل االول
مشكمو البحث :
يواجو تدريس ماده التاريخ الكثير مف الصعوبات التي تحد مف امكانية
تحقيؽ االىداؼ التربويو ولعؿ الكثير مف ىذه الصعوبات تتحمميا الطرائؽ
واالساليب التدريسيو المتبعة في تدريس مادة التاريخ التي ما زالت تعتمد عمى الشرح
المفظي  ,دوف االخذ بنظر االعتبار مستوى الفيـ واالدراؾ لدى الطمبة  ,وبالتالي
يؤدي ذلؾ الى تدني مستوى الفيـ لدييـ ومف ثـ ضعؼ مستواىـ العممي ( الفرجاني
 ,1988 ,ص ( )36الربيعي  ,2003 ,ص )6
ولعؿ اىـ التحديات التي تواجو العامميف في مجاؿ تدريس التاريخ تعدد
المفاىيـ التاريخية  ,فضال عف تجددىا وتنوعيا عبر التاريخ ( حميده واخروف
 ,2000:ص _51ص )53وتحتوي مادة التاريخ عمى مفاىيـ متعددة ولكف لـ يثبت
اف ىذه المفاىيـ قد تكونت لدى الطمبو بصوره صحيحة  ,وأف قمت اىتماـ المعمميف
بيذه المفاىيـ تجعؿ عمميو التعمـ صعبة بؿ ويؤدي الى الفيـ الخاطى لتمؾ المفاىيـ
مف قبؿ الطمبة مما يؤثر عمى عمميو اكتسابيـ لممعرفة الجديدة ( المشيداني ,1998
ص)34
ومعظـ المفاىيـ التاريخيو مفاىيـ مجرده مثؿ مفيوـ ( الخالفة  ,الحكومة ,
المعركة ) وتمؾ المفاىيـ اليمكف ادراكيا او استيعابيا بالطريقة نفسيا التي يمكف بيا
ادراؾ المفاىيـ المادية االخرى ( سعاده  , 1984ص )318ولقد اظيرت العديد مف
البحوث الدراسات التي اجريت لغرض التعرؼ عمى مستوى اكتساب الطمبة لممفاىيـ
التاريخيو ولمعظـ المراحؿ الدراسية اف ىناؾ تدنيا ممحوظا في أكتساب الطمبو
لممفاىيـ التاريخيو الوارده ضمف الكتب المقرره مثؿ دراسو ( عموي ,
الشعواف )1999 ,
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لدا يرى الباحث انو مف الضروري اجراء دراسة لمتعرؼ عمى مستوى اكتساب
طالب الصؼ الثاني المتوسط لممفاىيـ التاريخيو الوارده ضمف كتاب التاريخ العربي
االسالمي 0
أهمية البحث :
اف التربية ىي المرأة العاكسة لصوره المجتمع وفمسفتو واىدافو ومفاىيمو
وىي االداة الجديده لنموه وتحديد اتجاىاتو لذا تسعى االمـ المتقدمة الى تطوير
انظمتيا التربوية واساليبيا لكي تتماشى معا التطورات المذىمة في مختمؼ المجاالت
العممية ( العبيدي  ,2001 ,ص)3
وتعد المدرسة وسيمة تربويو انشئيا المجتمع لتعمؿ عمى تعميـ ابنائو وتجعميـ
افراد نافعيف وصالحيف لخدمو المجتمع وىناؾ عالقو وظيفية مباشرة بيف المجتمع
والمواد االجتماعيو فيي تساىـ في عممية التنشأه االجتماعية وتنميتيا ودعميا في
 ,2000ص)232

االتجاه المرغوب فيو ( عدس ,

والتاريخ ىواحد مف المواد االجتماعيو التي تركز عمى دراسة العالقة بيف االنساف
وبيئتو االجتماعية  ,ولو اىميو كبيرة في حياة االمـ فير سجؿ لمزماف وقاعدة واساس
لممستقبؿ حيث انو يمثؿ شخصية االمة التي تميزىا عف غيرىا مف االمـ ( سعد ,
 ,1990ص)50 _49
ونظ ار لمزيادة الكبيره لممعرفة وفي مختمؼ العموـ ومنيا عمـ التاريخ  ,اتجو
المربوف الى التركيز عمى االمور اليامة في العممية التعميمية .
ويرى برونر اف المفاىيـ ىي الركيزة االساسية لتعمـ وتعميـ البنى المعرفية
لمماده الدراسية  ,وانيا

ذات عالقو مباشرة بطريقة البحث واالستقصاء والتفكير.

فضال عف مساىمتيا في اعادة تنظيـ المعرفة وبنائيا في المنياج والكتب الدراسية
( نزاؿ  ,1998 ,ص)19

اف دراسو المفاىيـ التاريخية ميمو جدا كونيا تتصؼ

بالتجديد والتعميـ  ,كذلؾ فاف دراستيا تخمصنا مف الخوض في التفاصيؿ التي
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المسوغ ليا باالضافة الى قدرتيا عمى تنمية التفكير العممي لمواجية صعوبات التعمـ
والتغمب عمييا

( العبيدي  ,1996 ,ص)24

وبناء عمى ما تقدـ يمكف تحديد اىميو البحث الحالي بما يأتي :
 _1مف المتوقع اف تسيـ نتائج ىذا البحث في التعرؼ عمى مستوى اكتساب الطمبو
لممفاىيـ التاريخية الواردة ضمف الكتاب المقرر
 _2التاكيد عمى اىمية المفاىيـ بشكؿ عاـ والمفاىيـ التاريخية بشكؿ خاص .
 _3يمكف اف تسيـ نتائج البحث الحالي في اعادة النظر في طرؽ واساليب التدريس
المتبعة في تدريس ىذه المفاىيـ بأشكاليا المختمفة .
 _4حاجو ماده التاريخ العربي االسالمي ليكذا نوع مف البحوث بوصفيا مف المواد
االجتماعيو االساسيو التي تدرس في مدارسنا .
 _5اىميو المرحمة المتوسطة ودورىا في اعداد الطالب النيا حمقة وصؿ ما بيف
المرحمة االبتدائية والمرحمة االعدادية
هدف البحث :
ييدؼ البحث الحالي الى معرفة مدى اكتساب طالب الصؼ الثاني المتوسط
لممفاىيـ التاريخية الوارده ضمف الكتاب
المقرر ويتحقؽ ىدؼ البحث مف خالؿ االجابة عف االسئمة االتية :
س :1ما مدى اكتساب طالب الصؼ الثاني المتوسط لممفاىيـ التاريخية ( المختارة )
الوارده ضمف كتاب التاريخ
العربي االسالمي ؟
س :2ما المفاىيـ التي أظير فييا الطالب قدره كبيرة في اكتسابيـ ليا ؟
حدود البحث :

 _1عينة مف طالب الصؼ الثاني المتوسط في متوسطة االحنؼ بف قيس في
محافظة ديالى  /قضاء بعقوبة ناحية بني سعد  ,لمعاـ الدراسي ( . )2009/2008
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 _2الفصؿ االوؿ والثاني والثالث مف كتاب التاريخ العربي االسالمي .
 _3الفصؿ الدراسي االوؿ .
تحديد المصطمحات :
أوال :االكتساب :
 :1عرفو عاقؿ (  )1988بأنو ( أضافة استجابة ناتجة عف عممية التعمـ ) ( عاقؿ ,
 :1988ص)78
 :2عرفو العمر (  )1990بأنو ( مدى معرفة المتعمـ بما يمثؿ المفيوـ وبما اليمثمو
مف خالؿ انتباىو الى الفعاليات ونشاطات المعمـ التي يؤدييا اثناء الدرس ) ( العمر
 :1990 ,:ص)136
ويعرفو الباحث أجرائيا ( ما يمتمكو طالب الصؼ الثاني المتوسط مف معرفة وفيـ
واستخداـ المفاىيـ التار يخية المتعمقة بموضوع البحث ممثمو بمجموع الدرجات
التي يحصموف عمييا في االختبار )
ثانيا  :المفيوـ :
 ( :1عرفو  ) poltonبأنو ( التنظيـ الثابت في الخبرة الحقيقية التي تـ انجازىا مف
خالؿ استخداـ قواعد العالقات والتي يمكف اف يطمؽ عمييا تسمية معينة ) (
. )polton ,1977p98
 :2عرفو المقائي ( 1996ـ ) بانو (تجريد يعبر عف الكممة او رمز يشير الى
مجموعة مف االشياء او االنواع التي تتميز بسمات مشتركة ) ( المقائي ,
ص )172ويعرفو الباحث اجرائيا بأنو

:1996

( مجموعة مف الرموز او االشياء جمعت

مع بعضيا عمى اساس خصائص مشتركة يشار الييا باسـ معيف ) .
ثالثا :المفيوـ التاريخي :
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عرفو نزاؿ (  )2001بأنو ( عبارة عف كممة او تعبير مختصر يشير الى
مجموعو مف الحقائؽ التاريخية تقدـ لشخص عمى شكؿ صوره ذىنيو يستطيع اف
يتصورىا عف موضوع او حدث ما ) .

( نزاؿ ,

 :2001ص )37ويعرفو

الباحث اجرائيا عمى انو  ( :تعبير تجريدي موجز يشير الى مجموعو مف المواقؼ
او الحقائؽ التاريخيو الوارده في كتاب التاريخ العربي االسالمي لمصؼ الثاني
المتوسط .

الفصؿ الثاني:
خمفيو نظرية ودراسات سابقة
اوال :الخمفيةالنظرية
اف نجاح العممية التعميمية في تعميـ المفاىيـ تتوقؼ عمى الكثير مف العوامؿ
منيا ( المدرس  ,الطالب  ,المنيج )وغير ذلؾ اال اف واقع الممارسو الذي تسعى اليو
مناىج العموـ الحديثو في تطوير قدرات الطالب عمى الوصوؿ الى المعرفو بانفسيـ
مف خالؿ اكتسابيـ ميارات التفكير العممي ىو الذي يحدد مدى نجاحيا في تحقيؽ
االىداؼ الخاصو في تعمـ المفاىيـ واكتسابيا ( نشواف ,

 :1989ص )107وىناؾ

عمميتاف تتعمقاف بالمفاىيـ وىما  :تكويف المفيوـ وتعمـ المفيوـ واكتسابو .
اوال  :تكويف المفيوـ :
يقوؿ ( جانيو ) اف تكويف المفيوـ وتطوره يبدأ بأجزاء متناثرة مف الحقائؽ
والمعمومات وىذا يتطمب منا جمع ىذه الحقائؽ المتناثره التي ترتبط في ما بينيا
بعالقات معينو لتكوف في ما بينيا مفيوما وبعد ذلؾ يمكف جمع عدد مف الحقايؽ
المتناثرة غير المترابطو في اعداد قميمة مف المفاىيـ وعمى المعمميف اف ياخذو
بالحسباف المبادئ االتية اثناء تطور او تشكيؿ المفاىيـ عند المتعمميف :
 _1تطور بعض المفاىيـ عف طريؽ الخبرة خارج المدرسة واخرى داخؿ المدرسة .
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 _2يعتمد تطور المفاىيـ وتشكميا عند التالميذ عمى مستوى نظجيـ .
 _3التركيز عمى الخبرات المتنوعة اكثر مف الخبرات المتكررة عند تطور المفاىيـ
ويكوف ذلؾ باستخداـ الوسائؿ التعميمية .
 _4التتطور جميع جوانب المفيوـ بعمؿ واحد فعمى سبيؿ المثاؿ تطور بعض
جوانب مفيوـ الوقت بدرجة مبكرة عف غيرىا ( العقبي  : 2004 ,ص _18ص)20
ويحدد ( برونر ) المراحؿ االساسيو لتشكيؿ المفيوـ تبعا لمنمو المعرفي لممتعمميف
بثالث مراحؿ :
 _1المرحمو العمميو  :مرحمة العمميات المادية او الحسية ويتفاعؿ فييا الطفؿ مباشرة
مع مواقؼ البيئو وتتشكؿ لديو الكثير مف المفاىيـ عف طريؽ ربطيا بافعاؿ يقوـ بيا
بنفسو فالكرسي ىو ما يجمس عميو والممعقة ماياكؿ بيػا...............
 _2المرحمة الصوريو  :وفييا ينقؿ الطفؿ معموماتو او يمثميا بصوره خياليو ويشكؿ
االطفاؿ المفاىيـ لالشياء والمواقؼ بالتخيؿ وتكويف صوره ذىنيو ليا ويمثميا برسوـ
او صور شبو مجرده كما في المرحمو السابقو فالطفؿ يرسـ الممعقو دوف اف تعني لو
عمميو تناوؿ الطعاـ .
 _3المرحمو الزمنيو  :يصؿ الطفؿ في ىذه المرحمة الى التجريد واستبداؿ الرموز
باالفعاؿ الحركيو وتسمح ىذه المرحمة بتركيز الخبرات المكتسبو وابرزىا عمى شكؿ
جمؿ او عبارات ذات معنى
د فرحاف ,واخروف  :1984 ,ص _33ص. )35
ثانيا  :تعمـ المفيوـ واكتسابو :
اف تعمـ المفيوـ ىو اي نشاط عقمي يؤدي الى تصنيؼ االشياء او احداث
او مثيرات متباينة نسبيا في صنؼ واحد واف قدرة المتعمـ عمى تصنيؼ ىذه
المثيرات بطريقة منسقة وثابتة ومف فائدة
معينو بدليؿ التعمـ عمى المفيوـ اما اكتساب المفيوـ فيو نشاط يتطمب مف
المتعمـ اف يجمع بيف شيئيف او اكثر وىذا النشاط يقوـ بو المتعمـ يفترض بو اف
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يؤدي الى نمو المفاىيـ وعندما تقدـ اليو اشياء جديده او مختمفو فأنو يستطيع اف
يصنفو تصنيفا صحيحا بحيث يفرؽ بيف االمثمو الموجبو واالمثمو السالبة ويعد الفرد
قد تعمـ المفيوـ حيف يقوـ بعمميو التصنيؼ لالشياء الجديده ( نشواني ,

:1985

ص _434ص ( )435الشربيني  :2000 ,ص) 45
خطوات تنظيـ تعمـ المفيوـ و أكتسابو :
ىناؾ عده خطوات لتنظيـ تعمـ المفيوـ واكتسابو  ,منيا :
الخطوة االولى  :ىي خطوة تحديد الناتج المتوقع او تعييف المفيوـ وبدونيا
النستطيع توجيو طرائؽ التعمـ نحو المفاىيـ
الخطوة الثانيو  :وىي خطوة تحديد التعمـ القبمي لممفيوـ والتي بدونيا ال يحدث
تعمـ او يحدث تعمـ ضعيؼ .
الخطوة الثالثو  :اختيار الطريقة اواالسموب المناسب لتنظيـ تعمـ المفيوـ وميما
كانت الطريقة فال بد مف مساعدة المتعمميف عمى ماياتي :
 _1تحديد السمات المميزه لممفيوـ .
 _2اعطاء امثمة منتمية وغير منتمية لممفيوـ .
 _3مقارنة المفيوـ مع ما يشابو مف المفاىيـ او ما يختمؼ عنو .
الخطوة الرابعو :تقويـ التعمـ وذلؾ باالستعانة بالتغذية الراجعو والتاكد مف تحقؽ
االىداؼ التعميمية المرجوة
( مرعي والحيمة ,2002ص _202ص )213
ثانيا :دراسات سابقة :
 _1دراسو الحصني ()2000
ىدفت الدراسو لمتعرؼ عمى مدى أكتساب طمبو الصؼ االوؿ الثانوي لممفاىيـ
الجغرافيو في
محافظو (تعز) في الجميوريو اليمنيو تكونت عينة الدراسة مف (  )1948طالبا
وطالبو  ,منيـ

(  )1328طالب و(  )620طالبو تـ اختيارىـ بصوره عشوائيو
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مف المدارس الحكوميو ( حضر  ,ريؼ ) والمدارس االىميو في مدينو تعز قاـ
الباحث بأعداد اختبار مف نوع ( اختبار مف متعدد) وقد بمغت عدد فقراتو (  )57فقره
تـ التحقؽ مف صدقو وثباتو حيث بمغ معامؿ الثبات (  ) .92وبعد تصحيح االختبار
والمعالجو االحصائيو باستخداـ برنامج (

 )SPSSباالضافو الى استخداـ (

المتوسطات والنسب المئويو ) واختبار ) )t_ test
توصمت الدراسةالى النتائج االتية:
 _1تدني مستوى اكتساب طمبو الصؼ االوؿ الثانوي لممفاىيـ الجغرافيو المختاره
حيث بمغ متوسط درجات الطمبو ( . ) 0 .27
 _2توجد فروؽ ذات داللو احصائيو عند مستوى داللو (
اجابات الذكور واالناث وبفارؽ قميؿ جدا

 ) 0.05بيف متوسط

( الحصني  :2000 ,ص _1ص)3

 _2دراسو نػ ػزاؿ ( : )2001
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدى اكتساب تالميذ المرحمو االبتدائية العميا
لمصفوؼ ( الرابع والخامس والسادس ) في دبي لممفاىيـ الواردة في الكتب الدراسية
االجتماعية المقررة لمعاـ الدراسي (  )2000 _1999وىؿ لمجنس والصؼ الدراسي
أثر عمى ذالؾ؟ تكونت عينة الدراسة مف (  )557تمميذا وتمميذه موزعو بواقع ( )282
مف الذكور و(  )275مف االناث
تـ اختيارىـ بصوره عشوائية ,قاـ الباحث باعداد ثالث اختبارات مف نوع االختبار
المتعدد تكوف كؿ اختبار مف (  )30فقره وقد تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار وثباتو
عولجت البيانات أحصائيا باستخداـ التك اررات والنسب المئويو ومتوسطات النسب
المئويو الجابات الطمبو وخرجت الدراسة بالنتائج االتية:
 _1وجود تدني ممحوظ في مستويات اكتساب تالميذ المرحمو االبتدائيو العميا ولجميع
الصفوؼ لممفاىيـ موضع التقويـ مقارنة بالمستوى المقبوؿ تربويا
 _2وجود اختالؼ في المتوسطات تبعا الختالؼ الجنس ولصالح االناث .
 _3اف اكتساب التالميذ لممفاىيـ يزداد طرديا كمما ارتقى التالميذ في صفوفيـ
الدراسية

( نزاؿ  ,2001 ,ص _ 36ص)38
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 _3دراسو عموي ( )2004

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدى اكتساب التالميذ والتمميذات لبعض المفاىيـ
التاريخية المتضمنو في كتاب ( تاريخ العرب الحديث والمعاصر ) تكونت الدراسو
مف ( )360تمميذا وتمميذه مف تالميذ الصؼ التاسع االساسي مف مدينة ( زنجبار
_ خنفر ) تـ اختيارىـ بصورة عشوائيو لمعاـ الدراسي  2003 _2002ـ
قاـ الباحث باعداد اختبار موضوعي مف نوع ( اختيار مف متعدد) واشتمؿ عمى (
 )35فقرة وقد تـ التاكد مف صدؽ االختبار وثباتو وبمغ ثبات االختبار (

) 0.88

وبعد تصحيح االختبار وتحميؿ البيانات احصائيا باستخداـ التك اررات والنسب المئوية
ومتوسطات النسب المئويو .
اظيرت النتائج ما يمي :
 _1تدني مستوى اكتساب التالميذ والتمميذات لممفاىيـ التاريخية موضوع الدراسة
حيث بمغ متوسط االجابات الصحيحة عمى فقرات االختبار (

 ) 0.49وبتقدير

ضعيؼ .
 _2عدـ وجود فروؽ ذات داللو احصائية في اكتساب التالميذ لممفاىيـ التاريخية
تعزى لمتغير الجنس
( عموي  ,2004 ,ص _2ص)3
جوانب االفادة مف الدراسات السابقة :
 _1التعرؼ عمى االسباب وراء تدني مستوى اكتساب الطمبة لممفاىيـ بمختمؼ
اشكاليا .
 _2تحديد مصطمحات الدراسة .
 _3اختيار الوسائؿ االحصائيةالمناسبة .
 _4التعرؼ عمى النتائج التي توصمت الييا الدراسات السابقة ومقارنتيا مع النتائج
التي توصمت الييا الدراسات الحاليو .
الفصؿ الثالث
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أجراءات البحث :
اوال :مجتمع البحث :

تكوف مجتمع البحث الحالي مف طالب الصؼ الثاني المتوسط مف متوسطة
االحنؼ بف قيس لمبنيف
لمعاـ الدراسي  2009 _2008ـ والبالغ عددىـ (  )158طالبا .
ثانيا  :عينة البحث :
بمغ عدد افراد عينة البحث (

 )70طالبا تـ اختيارىـ بصورة عشوائية مف

مجموع (  )158طالبا
ومف شعبتيف وبمعدؿ (  )35طالبا مف كؿ شعبة .
ثالثا  :أداة البحث
مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث الحالي أعد الباحث اختبا ار موضوعيا كاف مف
نوع االختبار مف متعدد  ,تكوف مف (  )40فقرة .
وتمثمت عممية اعداده بالخطوات االتية -:
 _1تحديد المادة التعميمية :
لغرض تييئة مستمزمات البحث قاـ الباحث بتحديد المادة التعميمية المعتمدة في
االختبار والتي تضمنت الفصؿ االوؿ والثاني والثالث مف كتاب التاريخ العربي
االسالمي لمصؼ الثاني المتوسط والمقرر لمعاـ الدراسي ( . )2009 _2008
 _2اختيار المفاىيـ التي اعتمدت في بناء االختبار :
قبؿ عممية اعداد المفاىيـ التاريخية التي سوؼ تجرى عمييا الدراسة قاـ الباحث
بتحميؿ المحتوى المعرفي لمفصوؿ الثالثة االولى مف مادة كتاب التاريخ العربي
االسالمي والخروج بقائمة مف المفاىيـ بمغ عددىا (

 )50مفيوما تـ عرضيا

عمىمجموعة مف الخبراء لمتاكد مف صالحيتيا واىميتيا لالختبار  ,وفي ضوء ذلؾ تـ
اختيار (  )40مفيوما منيا لتكوف االطار العاـ الذي يتـ مف خاللو تصميـ اختبار
لتقويـ مستوى اكتساب الطمبة لممفاىيـ المختارة .
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ممحؽ ()2
 _3صالحية فقرات االختبار :

اختار الباحث في صياغة اختباره احد انواع االختبارات الموضوعية وىػي مف
نوع ( االختيار مف متعدد )  ,باعتباره اكثر انواع االختبارات فاعمية حسب رأي
خػبراء القياس والتقويـ النو اليتأثر بذاتية المصحح ويتصؼ بالشموؿ والدقة فضال
عػف كونو اكثر صدقا وثباتا  ,وقد بمغ عدد فقرات االختبار (  )40فقرة .
 _4صدؽ االختبار :
مف اجؿ التحقؽ مف صدؽ االختبار وجعمو محققا لالىداؼ التي وضع مف
اجميا  ,اعتمد الباحث
ما يأتي -:
أ_ الصدؽ الظاىري :
يشير (  ) EPELالى اف افضؿ وسيمة لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري لالختبار
ىو اف يقرر عدد
مف الخبراء مدى تحقيؽ الفقرات لمصفة المراد قياسيا ( .

, 1972,P566

) ,EPEL
وقد قاـ الباحث عمى عرض فقرات االختبار عمى مجموعة مف الخبراء مف ذوي
االختصاص ,
ممحؽ ( )1
وقد وجد الخبراء اف الفقرات كانت تقيس ما اعد ت مف أجمو.
ب_ صدؽ البناء:
 )spssلغرض استخراج العالقة

استخدـ الباحث البرنامج االحصائي (

االرتباطيو بيف الفقرة والدرجة الكمية لجميع فقرات االختبار .
 _ 5التطبيؽ االستطالعي لالختبار :
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تـ اختيار (  )50طالبا مف طالب الصؼ الثاني المتوسط مف ثانوية بني سعد
لمبنيف وبصورةعشوائية بمعدؿ ( )25طالبا مف شعبو (أ) ومثميا مف شعبة (ب) طبؽ
االختبار عمييـ وذلؾ بيدؼ التأكد مف تعميمات االختبار وتحديد الزمف الالزـ
والكشؼ عف الفقرات غير المالئمة ,والتعرؼ عمػى مستوى السيولة والصعوبة والقوة
التمييزيو لكؿ فقرةمف فقرات االختبار  ,وكذالؾ درجو ثباتو وتػـ حساب زمف االختبار
مف خالؿ الزمف الذي استغرقو اجابة الطالب االوؿ والطالب االخير فكاف متػوسط
زمف االختبار  50دقيقة .
 _6تصحيح االختبار:
صححت أجابات الطمبة عمى االختبار عمى اساس اعطاء درجة واحدة لالجابة
الصحيحة وصػفر لالجابو الخاطئة وكانت الدرجة الكمية لالختبار ( )40درجة .
 _7التحميؿ االحصائي لالختبار :
تـ تحميؿ فقرات االختبار احصائيا بتحديد صالحيتو وذلؾ مف خالؿ التعرؼ
عمى درجة صعوبة كؿ فقره وقوة تمييزىا وفعالية البدائؿ الخاطئة .
(أ) معامؿ الصعوبة  :يرى بموـ اف صعوبة فقرات االختبار تعد مقبولو اذا كاف
معامؿ صعوبتيا يتراوح (

 ( ) 0.80 _ 0.20الضاىر واخروف ,

: 1999

ص) 129
لذلؾ قاـ الباحث باستخراج معامؿ الصعوبةووجد انيا تتراوح بيف (

_0,32

 )0,50ممحؽ ( )3وىذا يعني اف الفقرات كانت مناسبة ومتوسطة الصعوبة .
(ب) القوه التمييزية  :بأستخداـ معادلة تمييز فقرات االختبار  ,تبيف اف القدرة
التمييزية لمفقرات تراوحت ما بيف (

 )0,60 _0,32ممحؽ (  )3اذ يشير (

 )epelالى اف فقرات االختبار تعد جيدة اذا كاف قوه تمييزىا (

 ) 0.30فأكثر

()epel,1972:p 406
(ج)_ فعاليةالبدائؿ الخاطئو  :يوضع الممحؽ (  )3اف جميع البدائؿ الخاطئة كانت
فعالة ,فقد جذبت الييا مف المجموعة الدنيا اكثر مف جذبيا لطالب المجموعة العميا
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( .د)_ ثبات االختبار :تـ اعتماد طريقة التجزئة النصفية في حساب معامؿ ثبات االختبار
.حيث تـ

تقسيـ درجات طالب العينة االستطالعيو الى نصفيف ( فقرات فردية ) و( فقرات زوجية) .
تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف و تـ تصحيحو بمعامؿ

سبيروماف براوف ,فبمغ معامؿ ثبات االختبار (  ) 0.85وىو معامؿ ثبات عاؿ ,اد يرى

( عودة ) اف معامؿ الثبات تعد
جيدة اذا بمغت (

 ) 0.68فأكثر ( عودة  : 1985 ,ص)146

تطبيؽ االختبار بصيغتو النيائية :

طبؽ االختبار عمى عينة البحث المكونة مف (

المتوسط لمتوسطة

 )70طالبا مف طالب الصؼ الثاني

االحنؼ بف قيس لمبنيف في يوـ االحد المصادؼ  2009/1/11وقد اعتبر الباحث اف ىذه

الفترة مناسبة

لالختبار خاصة بعد اكماؿ الطمبة لمفردات الفصؿ الدراسي االوؿ وقد قاـ الباحث بتوزيع

قوائـ االختبار

عمى الطالب والتي تضمنت تعميمات االجابة وقد حددت الدرجة الكمية لالختبار ب ( )40

درجة اما

زمف االختبار فكاف (  )50دقيقة.
الوسائؿ االحصائية:
 _1معادلة معامؿ صعوبة الفقرة :
صعوبة الفقرة  -:عدد االجابات الخاطئةفي المجموعو العميا  +عدد االجابات في
المجموعو الدنيا

عدد الطمبةفي المجموعتيف

( الميجة  :2000 ,ص)80
 _2معادلةتمييز الفقرة :مج ص ع _ مج ص د
.....................................
1 / 2اف
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مج ص ع  :مجموعةاالجابات الصحيحةفي المجموعةالعميا

مج ص د  :مجموعةاالجابات الصحيحة في المجموعو الدنيا
ف  :عدد افراد العينة
( ابو صالح  :2000 ,ص )215

 _3معامؿ ارتباط بيرسوف

ف مج س ص _ ( مج س ) ( مج ص )

ر:
.................................................................................
..................................
2
2
2
2
( ف مج س _ ( مج س ) ( ف مج ص _ ( مج س ) )
ر :معامؿ االرتباط بيروسوف
ف :عدد افراد العينة
( س  ,ص )  :قيمة المتغيريف .

( توفيؽ و اخروف  : 2000 ,ص)72

 _4معادلة سبير ماف _ براوف
2ر
ر ت ث = ....................................
 +1ر
ر ت ث = معامؿ الثبات الكمي
ر = معامؿ ثبات النصفيف .
( ابو اعالـ  : 1989 ,ص)217
 _5النسب المئوية
الجزء
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النسب المئوية = 100 * ...................................
الكؿ
الجزء = مجموع تك اررات اجابات الطالب الصحيحو عف كؿ فقرة
الكؿ = عدد الطمبة الكمي
( الميجة  :2000 ,ص )81

الفصؿ الرابع :
عرض النتائج وتفسيرىا :
اوال  :عرض النتائج
بعد اف طبؽ الباحث االختبار بشكمو النيائي ولغرض التحقؽ مف ىدؼ البحث
تمت االجابة عف أسئمة البحث
وكمػػا يأتي -:
السؤاؿ االوؿ ( ما مدى اكتساب طالب الصؼ الثاني المتوسط لممفاىيـ
التاريخيةالمختاره والواردة ضمف كتاب التاريخ العربي االسالمي ) قاـ الباحث
بحساب التك اررات والنسب المئويو ومتوسطات
النسب المئويو لالجابات الصحيحة لمطالب والبالغ عددىـ (  )70طالبا فكاف متوسط
االجابات الصحيحو لمطالب عف جميع فقرات االختبار (

 )0 ,53ممحؽ ( )5

ولالجابة عف السواؿ الثاني والذي كاف ( ما المفاىيـ التي اظير فييا الطالب قدره
كبيره في اكتسابيـ ليا ) فبعد معالجو التك اررااحصائيا واستخراج النسب المئوية
ومتوسطات النسب المئوية لكؿ مفيوـ اظيرت النتائج اف الطالب قد اظيروا قدرة
كبيرة في اكتسابيـ لبعض المفاىيـ التاريخيو اذ بمغ عدد ىذه المفاىيـ (  )11ممحؽ (
)5
وكانت اجابات الطالب عمى ىذه المفاىيـ اعمى مف مستوى المقبوؿ تربويا والبالغ
(  )0 ,65كانت ضمف تسمسؿ الفقرات
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( )2 ,6 , 11 ,13 ,16 ,21 ,23 ,29 ,34 ,36 ,40
ثانيا  :تفسير النتائج :

بعد اف تـ عرض النتائج التي تـ التوصؿ الييا واجيب عف اسئمة البحث  ,قاـ
الباحث بتفسير
النتائج وكما ياتي :
بالنسبو لمسؤؿ االوؿ ( ما مدى اكتساب طالب الصؼ الثاني المتوسط لممفاىيـ
التاريخية المختارة والوارده ضمف كتاب التاريخ العربي االسالمي ) أظيرت النتائج
اف متوسط االجابات الصحيحة لمطالب وعمى جميع فقرات االختبار قد بمغ (
 )0وىي نسبو متدنية والترتقي لممستوى المقبوؿ تربويا والبالغ (

)0 ,65

,53
وتتفؽ

ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة كؿ مف ( عموي  )2004 ,و( نزاؿ )2001 ,
و(الشعواف  )1999 ,ولعؿ د لؾ يعود لعده اسباب
اىميا :
 _1كثره المفاىيـ التاريخيو الوارده في كتاب التاريخ العربي االسالمي
 _2اف الكثير مف المفاىيـ التي يحوييا كتاب التاريخ العربي االسالمي ىي مفاىيـ
مجردة اكثر مما ىي محسوسة مما يصعب عمى الطمبة فيميا .
 _3عدـ استخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثو اثناء عمميو التدريس .
 _4ازدحاـ القاعات الدراسية لمطمبة قد يكوف سببا في قمة امكانية نقؿ المعمومات
التاريخيو التي يحمميا المدرسوف الى طمبتيـ .
 _5قمةاجراء السفرات العممية الى المتاحؼ والمواقع االثريو .
 _6قمةاستخداـ اليوامش التعريفية والتي مف شأنيا التعريؼ ببعض المفاىيـ التاريخية
.
اما بالنسبو لمسؤاؿ الثاني ( ما المفاىيـ التي اظير فييا الطالب قدره كبيره في
اكتسابيـ ليا )
وكما ذكرنا عند عرضنا لمنتائج قد اظير الطالب قدره كبيرة في اكتسابيـ
لبعض المفاىيـ التاريخية  ,ولعؿ السبب يعود في ذلؾ الى :
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 _1تكرار ىذه المفاىيـ ضمف المواضيع التاريخية التي يتـ دراستيا مرات عديدة .
 _2وجود تعاريؼ ليذه المفاىيـ ضمف كتاب التاريخ العربي االسالمي باالضافة الى
سيولة ىذه المفاىيـ .
 _3تداوؿ ىذه المفاىيـ ضمف الحياه اليوميو او التعرؼ عمييا مف خالؿ وسائؿ
االعالـ المختمفة .
االستنتاجات -:
 _1اف ىناؾ تدنيا واضحا في اكتساب الطالب لممفاىيـ التاريخية موضوع
الدراسةوالوارده ضمف الكتاب المقرر.
 _2وجود مجموعة مف المفاىيـ التي اظيرت فييا الطالب ضعفا واضحا الكتسابيـ
ليا  ,مقابؿ اضيارىـ تفوقا في اكتسابيـ لمفاىيـ اخرى .
 _3يتضح مف الدراسة اف وجود تعريفات واضحة لبعض المفاىيـ الوارده في الكتاب
المقرر  ,كاف لو الدور الكبير في اكتساب الطمبة ليذه المفاىيـ .
التوصيات :
في ضوء النتائج التي توصؿ الييا الباحث يوصي بما يمي :
 _1التاكيد عمى المفاىيـ التاريخيةاثناء التدريس حتى ال تضيع في خضـ التفاصيؿ
وزحمة االحداث التػاريخيو .
 _2عمى مدرسي التاريخ االىتماـ بالوسائؿ التعميمية والتنوع فييا بما يناسب قاعدة
المفيوـ وخصائصو مما يسيؿ عمى الطمبة تعميـ المفاىيـ واستيعابيا .
 _ 3عمى مدرسي التاريخ اتقاف طريؽ التدريس الحديثة التي اثبتت الدراسات
والبحوث التربوية اىميتيا في زيادة قدرة الطمبةعمى استيعاب المفاىيـ التاريخيو .
 _4اعاده النظر في مؤىالت المدرسيف الذيف يقوموف بتدريس مادة التاريخ  ,بحيث
اليسمح لذوي المؤىالت المتدنية مف القياـ بتدريسو .
المقترحات :
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_ اجراء دراسة مماثمة لمعرفة تاثير ( متغيير الجنس ) عمى مستوى اكتساب الطمبة1
لممفاىيـ التاريخية
. _ اجراء دراسة مماثمة لصفوؼ ومواد دراسيو اخرى2
_ اجراء دراسة مقارنة لمتعرؼ عمى مستوى اكتساب الطمبة ومدرسييـ لممفاىيـ3
. التاريخية الوارده ضمف الكتب المقررة

Abstract
From the researchers experience in instructing
methods of teaching history the problem of the study
can stem from the fact that the aims behind teaching
history have not been performed in a good way due
to the behavioral aims of teaching history. It can be
noticed that in teaching history, it is focused in
memorizing historical facts, concept and events with
out understanding this knowledge. This way dose not
enable students to understand and imagine historical
events which they study in different stages. In order
to make students understands these historical
concepts, facts and events the study has been carried
out.
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ممحػؽ ( )1
أسماء السادة الخبراء الذيف استعاف بيـ الباحث في اجراءات بحثو :
مكاف العمؿ ( الجامعة

االسـ والمقب العممي

التخصص

أ.د قصي محمد لطيؼ

طرائؽ تدريس التاريخ

بغداد  /التربية  /ابف رشد

أ.د سعاد محمد صبري

طرائؽ تدريس التاريخ

المستنصرية  /التربية

ـ.د ليث محمود

التاريخ االسالمي

التاريخ االسالمي

الكمية )

العبيدي
ـ.د نواؿ ناظـ

التاريخ االسالمي

التاريخ االسالمي
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مم ػػحؽ ()2
المفاىيـ التي اعتمدت في بناء اختبار اكتساب المفاىيـ .
 21الخميفػة
 1مكة المكرمة
2

االصناـ

3

المأل

 22الخالفة الراشدة
 23الشورى

4

دار الندوة

5

االيالؼ

 24الفتوحات العربية
 25معركو القادسية

6

عاـ الفيؿ

7

حرب الفجار

 26التقويـ اليجري
 27ديواف الجند

8

حمؼ الفضوؿ

9

الدور السري لمدعوة االسالميو

 28المنجنيؽ
 29العسس

 10بيعة العقبة الثانية

 30الوالي

 11يثرب
 12االمصار

 31دار االمارة
 32حروب الردة

 13االمة الواحدة
 14وثيقة المدينة

 33التجنيد االلزامي
 34القصاصوف

 15الجياد
 16غزوة احد

 35الخيالة
 36التعريب

 17صمح الحديبية
 18غزوة تبوؾ

 37الخراج
 38الصوافي والشواتي

 19المقاطعة
 20حجة الوداع

 39بالد االندلس
 40الحركة الفكرية
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ممػ ػػحؽ ( )3
معامؿ صعوبة فقرات اكتساب المفاىيـ ةقوه التمييز وفعالية البدائؿ .
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ممحؽ ()4
فقرات االختبار بشكمو النيائي :
 _1تقع مدينة مكة المكرمة في :
أ_ منطقة صحراوية
ج_ التالؿ

ب_ منطقو زراعية
د_ منطقو ساحميو

 _2كاف سكاف قريش يعبدوف قبؿ االسالـ
أ_ التماثيؿ

ب_ الحيوانات

ج_ االصناـ

د_ الشمس

 _3المأل  :ىـ زعماء قبيمة :
أ_ قريش
ج_ كنانو

ب_ يثرب
د_ ىوازف

 _4اطمؽ عمى المكاف الذي يجتمع فيو زعماء قريش :
أ_ المجمس

ب_ دار الخالفة

ج_ دار االستراحو

د_ دار الندوة

 _5تسمى االتفاقيات التجارية التي عقدت بيف قريش وقبائؿ مجاورة ب:
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أ_ االحالؼ

ب_ ميادات السالـ

ج_ المقايضة

د_ االيالؼ

 _6ولد الرسوؿ محمد ( ص) في :
أ_ عاـ الفيؿ

ب_ عاـ الوفود

ج_ مدينو الطائؼ

د_ غار حراء

 _7سميت ( حرب الفجار ) بيذا االسـ النيا وقعت في :
أ_ موسـ الحج

ب_ االشير الحرـ

ج_ شير رمضاف

د_ الجاىميو

 _8شرع حمؼ الفضوؿ مف اجؿ :
أ_ نشر الدعوة االسالمية

ب_ الحصوؿ عمى الغنائـ

ج_ نصر المضموـ

د_ التحريض عمى القتاؿ

 _9استمر الدور السري لمدعوة االسالميو حوالي :
أ_ ثالث سنوات

ب_ اربع سنوات
د_ سنو واحده

ج_ سنتاف

 _10كانت بيعة العقبة الثانيو عامال ميما العالف الرسوؿ محمد ( ص) اليجره الى
مدينة
ب_ الطائؼ

أ_ يثرب

د_ العراؽ

ج_ الحجاز
 _11اخا الرسوؿ ( ص) بيف المياجريف و:
أ_ المسمميف .

ب_ المشركيف

ج_ المقاتميف

د_ االنصار

 _12كانت مف اىـ المبادئ التي اوجدىا الرسوؿ (ص) بيف المسمميف مبدأ :
أ_ العدالة

ب_ االمة الواحدة

ج_ االىتماـ بالجيش

د_ التباعد

 _13المدينة المنورة ىو االسـ الذي اطمقو الرسوؿ (ص) عمى مدينة :
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أ_ الحبشة

ب_ يثرب

ج_ القدس

د_ البصره

 _14الوثيقة التي اصدرىا الرسوؿ ( ص) بعد وصوؿ المدينة المنورة بمثابة :
أ_ دستور الدولة

ب_ التحالؼ مع القبائؿ المجاورة

ج_ معاىده عسكرية

د_ خطو امنيو

 _15شرع الجياد في االسالـ مف اجؿ :
أ_ الحصوؿ غمى الغنائـ

ب_ توسيع اراضي الدولو

ج_ قتاؿ الييود

د_ اعالء كممو اهلل

 _16الغزوة التي خسر فييا المسمموف القتاؿ مع المشركيف ىي :
أ_ غزوه بدر

ب_ غزوه احد

ج_ غزوه الخندؽ

د_ غزوه التبوؾ

 _17كاف مدة اليدنة بيف الرسوؿ (ص) والمشركيف في صمح الحديبية :
أ_ خمسةعواـ

ب_ ثمانية اعواـ

ج_ عشرة اعواـ

د_ اربعو اعواـ

 _18حدثت غزوه تبوؾ في سنة :
أ_ 6ى ػ

ب_ 7ىػ ػ

ج_ 9ى ػ

د_ 8ى ػ

 _19استخدمت قبيمة قريش عدة وسائؿ لمضغط عمى الرسوؿ ( ص) لترؾ الدعوة
االسالميو :
ب_ سجف الرسوؿ

أ_ المقاطعة

د_ التحالؼ مع الييود

ج_ ىدـ الكعبة

 _20كانت اخر حجة اداىا الرسوؿ محمد ( ص ) قبؿ وفاتو ىي :
أ_ العمرة

ب_ الحجو السنويو

ج_ حجة الوفود

د_ حجة الوداع
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 _21اوؿ مف لقب بمقب الخميفة كاف :
أ_ عمر بف الخطاب ( رض )

ب_ عمي ابف ابي طالب ( ع )

ج_ ابو بكر الصديؽ ( رض )

د_ عثماف ابف عفاف ( رض )

 _22بدأت مرحمة جديدة مف تاريخ الدولة العربية االسالميو بعد وفاة الرسوؿ ( ص
) ىي مرحمة :
ب_ الخالفو الراشدة

أ_ الخالفو االموية

د_ الوالة

ج_ الخالفو العباسيو

 _23اعتمد نظاـ الحكـ خالؿ فترة الخالفة الراشدة مبدأ :
أ_ الشورى

ب_ الوراثو

ج_ االقتراع

د_ التعييف

 _24ظيرت ( حركة الفتوحات العربية االسالميو ) في ظؿ حكـ :
أ_ الخميفة ابوبكر الصديؽ (رض)

ب_ الخميفة عمر ابف الخطاب (رض)

ج_ عمرو ابف العاص

د_ خالد ابف الوليد

 _25استمرت معركة القادسية :
أ_ يوماف

ب_ خمسة اياـ

ج_ ثالثة اياـ

د_ اربعة اياـ

 _26جعؿ الخميفة عمر ابف الخطاب ( رض ) السنة التي ىاجر فييا الرسوؿ (ص)
الى المدينو المنوره بداية لػ :
أ_ التقويـ الميالدي

ب_ التقويـ اليجري

ج_ مرحمة التدويف

د_ تحرير مصر

 _27ديواف الجند  :ىو عبارة عف سجؿ يدوف فيو االسماء :
أ_ المقاتميف

ب_ االسرى

ج_ القبائؿ

د_ الخمفاء

 _28المنجنيؽ ىي :
أ_ الة لرمي الرماح

ب_ سالح يستخدـ في البحريو
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د_ سالح يستخدمو الخيالو

ج_ الو لرمي االحجارالكبيرة

_29تقوـ وظيفة العسس عمى :

ب_ حراسة المدف نيا ار"

أ_ حراسة المدف ليال"

د_ حراسة قصر الخميفو

ج_ حماية القوافؿ التجاريو

 _30كاف ينوب عف الخميفة اثناء غيابو :

ب_ القاضي

أ_ المحتسب

ج_ الوزير

 _31ظيرت حركات الرده :
أ_ قبؿ وفاة الرسوؿ (ص)

ج_ في الخالفو االمويو

د_ الوالي
ب_ بعد وفاة الرسوؿ (ص)
د_ في االندلس

 _32كاف لموالي مق ار" يدعى بػ:
أ_ الوالية

ج_ دار االماره

ب_ دار الندوة

د_ دار الو ازرة

 _33طبؽ التجنيد االلزامي في عيد الخميفة :
أ_ معاوية بف ابي سفياف

ب_ عبد الممؾ بف مرواف

ج_ ابو العباس السفاح

د_ ىاروف الرشيد

 _34اطمؽ عمى االشخاص الذيف يرافقوف الجيش االموي لتذكيرىـ ببطوالت اجدادىـ
بػ:
أ_ القراء

ب_ الشعراء

ج_ الخطباء

د_ القصاصوف

 _35الخيالة  :ىي صنؼ مف صنوؼ :
أ_ الجيش

ب_ الشرطة

ج_ الجواسيس

د_ االسمحو

 _36اف استخداـ المغة العربية في سجالت الخراج بدال مف المغات االجنبيو يعرؼ
بػ:
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أ_ التدويف

ب_ االستبداؿ

ج_ التعريب

د_ التراجـ

 3 7الخراج ىو عبارة عف ضريبو تفرض عمى االراضي التي يقوـ بزراعتيا :
ب_ القضاة

أ_ غير المسمميف

د_ المسمميف

ج_ المقاتيف

 ( _38الصوافي والشواتي ) ىي عبارة عف :
أ_ مناوشات مع العدو

ب_ حمالت عسكريو .

ج_ حركات استطالعيو

د_ اتفاقيات تجاريو

 _39تـ فتح بالد االندلس في سنة :

ب_ 92ىػ

أ_  90ىػ

د_ 96ى ػ

ج_ 94ىػ

 _40أزدىرت الحركة الفكرية بشكؿ ممحوظ خالؿ العصر :
أ_ الجاىمي

ب_ العباسي

ب_ الراشدي

د_ االموي
ممح ػػؽ ()5
التك اررات ومتوسطات النسب المئويو لالجابات الصحيحو لمطالب عمى فقرات
االختبار :
التك اررات
24

متوسطات النسب المئويو
0.34

ت
1

المفاىيـ

2

االصناـ

49

0.70

3

المأل

37

0.53

4

دار الندوه

40

0.57

5

االيالؼ

30

0.42

6

عاـ الفيؿ

47

0.67

مكو المكرمو
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7

حرب الفجار

26

0.37

8

حمؼ الفضوؿ

22

0.31

9

الدور السري لمدعوه

33

0.47

االسالميو
 10بيعو العقبو الثانيو
 11يثرب
 12االمصار
 13االمو الواحده
 14وثيقو المدينو
 15الجياد
 16غزوه احد
 17صمح الحديبيو
 18غزوه تبوؾ
 19المقاطعو
 20حجو الوداع
 21الخميفػ ػػو
 22الخالفو الراشده
 23الشورى
 24الفتوحات العربيو
 25معركو القادسيو
 26التقويـ اليجري
 27ديواف الجند
 28المنجنيؽ
 29العسس
 30الوالي

39

0.56

46

0.66

51

0.73

33

0.56

28

0.40

34

0.49

47

0.67

34

0.49

25

0.36

44

0.63

45

0.64

53

0.76

30

0.43

46

0.66

25

0.36

38

0.54

28

0.40

33

0.47

29

0.41

50

0.71

41

0.56
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 31دار االماره
 32حروب الرده
متوسط االجابات الصحيحو
لمطالب
عمى جميع فقرات االختبار
 33التجنيد االلزامي
 34القصاصوف
 35الخيالو
 36التعريب
 37الخراج
 38الصوافي والشواتي
 39بالد االندلس
 40الحركو الفكريو
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0.50

29

0.41

32.21
0.53

32

0.46

49

0.69

44

0.63

46

0.66

39

0,56

37

0.53

25

0.36

52

0.74

478

