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اثر استعمال إسرتاتيجيت مىنرو وسالتر يف تنميت
مهاراث انتفكري انناقد ندي طالب انصف انرابع

م.م عدي طاهر محمود
م.م منى زهٌر حسٌن

األدبي يف مادة انتاريخ

كلٌة التربٌة االصمعً  /جامعة دٌالى
كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى

انفصم االول

مشكهت انبحث :
تعد مادة التارٌخ من المواد االساسٌة التً تدرس فً مختلؾ المراحل
الدراسٌة فهو ٌمكن المتعلمٌن من االطالع على امتهم الحضارٌة وتأثٌراتها فً
عالمهم المعاصر وما لدمته من افكار واراء فً شتى مجاالت العلم والمعرفة (دمحم
وآخرون  0222ص. ) 3
ولكن والع تدرٌس مادة التارٌخ تشوبه االسالٌب النمطٌة التً تملل من تحمٌك
االهداؾ المنشودة ومن نفعه التربوي ( سعادة  5893ص.) 53
اذ ال ٌزال اسٌر الطرائك التملٌدٌة التً تؤكد على الجوانب النظرٌة والشكلٌة
وعلى الحفظ والتلمٌن بدالً من اهتمام بتنمٌة التفكٌر وضعؾ المتعلمٌن فً امتالن
مهارة التفكٌر النالد وٌعزى هذا الى لصور االسالٌب التملٌدٌة عن تلبٌة حاجات النمو
الفكري ومتطلباته ( الجنابً  5880ص )501اذ ان استخدام اسالٌب تدرٌسٌة
مناسبة ٌعد واحدة من الممومات الرئٌسة فً تنمٌة تفكٌر المتعلمٌن حٌث ٌعزى
الضعؾ فً معارؾ المتعلمٌن ولدرتهم العملٌة الى ان بعض المدرسٌن ٌمفون
عاجزٌن عن اٌجاد طرائك واسالٌب مناسبة فً التدرٌس ( السامرائً 5882
ص ) 510وبالنظر لضعؾ فاعلٌة طرائك التدرٌس االعتٌادٌة فً تنمٌة التفكٌر النالد
فمد علم الباحثان من خالل عاللتهما بمدرسً التارٌخ ان الطالب ٌمٌلون الى الحفظ
اآللً وٌتجهون نحو حفظ المعلومات كؽاٌة والشكوى من ان هذه المادة بعٌدة عن
حٌاتهم الوالعٌة بحكم ان المواضٌع التً ٌدور حولها تعود الى الماضً سواء كانت
البعٌد ام المرٌب وان اسالٌب عرض هذه المواضٌع ال تثٌر التفكٌر لدٌهم شعورا ً بعدم
جدوى دراستها فتضعؾ مشاركتهم فً العملٌة التعلٌمٌة لذا تتمثل مشكلة الدراسة فً
محاولتها التعرؾ على اثر استعمال استراتٌجٌة مونرو وسالتر فً تنمٌة مهارات
التفكٌر النالد لدى طالب الصؾ الرابع االدبً فً مادة التارٌخ وبخاصة ان الدراسات
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المتعلمة باستراتٌجٌات التفكٌر النالد فً مجال الدراسات االجتماعٌة بشكل عام
والتارٌخ بشكل خاص للٌلة مما دفع الباحثٌن الى االهتمام بهذا الموضوع .
اهميت انبحث :
تسعى التربٌة الى اعداد الفرد لٌكون عنصرا ً اٌجابٌا ً لادرا ً على التفكٌر
واالبداع واالسهام فً تطوٌر المجتمع بما ٌحمك لالفراد االرتماء والتطور الى
مستوٌات افضل ( الحٌلة  5888ص. )58
فهً ال تمتصر على مجرد نمل المعلومات بل هً عملٌة تكمن من تنمٌة
لدراتهم على التفكٌر واكتسابهم المعلومات بصورة صحٌحة مستمرة ( ال ٌاسٌن
 5895ص. )02
كما ان المسؤولٌة التربوٌة للمدرسة هو تعلٌم طلبتها وتوجٌههم نحو التفٌكر
الصحٌح وتنمٌته لدٌهم هو من اكثر االهداؾ اهمٌة ( اللمانً  5892ص) 52
ان اؼلب المناهج الدراسٌة ومنها المواد االجتماعٌة وبخاصة التارٌخ ٌمتصر فً اثناء
تدرٌسه بصورة اساسٌة على عملٌة حفظ المعلومات وتلمٌنه اكثر من اهتمامها
ب أنواع التفكٌر وتنمٌته لدى الطلبة وتحدٌدا منها التفكٌر النالد  ( .الحٌلة
 5888ص.)58
ان الطرٌمة الجٌدة فً التدرٌس هً توظٌؾ كل مصادر العلم المتوافرة فً
البئة المحلٌة وان تراعً طرٌمة البحث فً التفكٌر الخاصة بتلن المادة الدراسٌة
وتنمً لدى المتعلمٌن المدرة على التفكٌر بكل انواعه ( .مرعً ودمحم 0220
ص)14
فالتمدم العلمً والتكنولوجً هو عصارة التمدم الفكري وهو حصٌلة اجتهاد
وتوجٌه ومتابعة وتدرٌب فالتفكٌر هو لٌس حكرا على انسان دون اخر ولٌس
ممصورا على شعب دون اخر وحٌث تأمل الوالع نجد ان التفكٌر هو رمز ولائد االمم
والشعوب الموٌة فً هذا الزمان وهو ثمرة التمدم الفكري والنشاط العملً  ( .ابو
زٌد  5899ص. )14
لذلن ٌمكن المول بان هنان ضرورة ملحة وحاجه ماسة كبٌرة ألعادة النظر
فً البرمج التعلٌمٌة وتعدٌلها ومدادها بكل ما هو نافع ومفٌد من اجل عملٌة تطوٌر
المطاعات التربوٌة والتعلٌمٌة  ( .المانع  5884ص. )18 -53
ان احد االهداؾ الرئٌسٌة للتارٌخ هو تنمٌة التفكٌر عند المتعلمٌن ومساعدتهم
من خالل تعلمهم كٌفٌة التفكٌر وٌتم ذلن من خالل استخدام حل المشكالت والتفكٌر
النالد ( السكران  0222ص)99
اذ ٌعد التفكٌر النالد هدفا من اهداؾ التربٌة فً العصر الحدٌث ولد حاول
كثٌر من المربٌن ابتكار وسائل لتحسٌنه وتنمٌته  ( .ابو عالء  5894ن ص.)154
وٌمكن ذلن من خالل استخدام تدرٌس ممرر معٌن تضمن وحدات تتناول كل
واحده منها جانبا من هذا النوع من التفكٌر فضال عن تزوٌد المتعلمٌن بكتب عن
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التفكٌر النالد لٌتوفر لدٌهم خزٌن مناسب من المعلومات وبأمثلة لتوضٌح هذه الجوانب
من التفكٌر لطلبتهم  ( .جابر  5890ص. )50
ان التفكٌر النالد ٌمثل لدرة الفرد على تمدٌر حمٌمة المعرفة ودلتها فً التحلٌل
الموضوعً الي دعاء معرفً او اعتمادي فً ضوء الدلٌل الذي ٌدعمه للوصول الى
استنتاجات سلٌمة بطرٌمة منطمٌة واضحة بدالً من المفز الى النتائج ( الزٌادات
 0221ص.)5
تبرز اهمٌة البحث فً ان ستراتٌجٌة مونرو سالتر ستراتٌجٌة جدٌده ولم
ٌكتب فٌها فً تخصص التارٌخ او ؼٌره على حد علم الباحثٌن .
هدف انبحث :
ٌ -5هدؾ البحث الحالً الى ( معرفة اثر استخدام استراتٌجٌة مونرو وسالتر فً
تنمٌة التفكٌر النالد لدى طلبة الصؾ الرابع االدبً فً مادة التارٌخ ) .
 -0اعداد اختبار التفكٌر النالد .
فرضيت انبحث :
ألجل التعرؾ على تحمٌك هدؾ البحث وضع الباحثان الفرضٌة الطفرٌة االتٌة-:
لٌس هنان فرق ذو دآللة احصائٌة عند مستوى (  ) 2,3بٌن متوسط درجات
المجموعة الذٌن ٌدرسون التارٌخ وفك استراتٌجٌة مونرو وسالتر فً تنمٌة التفكٌر
النالد وبٌن متوسط درجات المجموعة الضابطة الذٌن ٌدرسون المادة نفسها بالطرٌمة
االعتٌادٌة .
حدود انبحث :
ٌمتصر البحث الحالً على
 – 5عٌنه من طالب الصؾ الرابع االدبً فً مدارس مركز بعموبة النهارٌة فً
محافظة دٌالى للعام الدراسً . 0255 -0252
 – 0الفصول الثالثة االولى من كتاب تارٌخ الحضارة العربٌة االسالمٌة الممرر
تدرٌسه للصؾ الرابع فً مادة التارٌخ .
حتديد املصطهحاث :
 – 1استراتيجية التعلم
عرفها ( بشارة  )5891بأنها ( مجموعة الطرائك والتمنٌات التً تضمن تحمٌك
االؼراض الموضوعٌة ( بشارة  5891ص. )033
عرفها ( حمدان  )5893بأنها (عملٌة تربوٌة هادفة تسخر لتدرٌس موضوع
منهجً او اكثر لؽرض تحمٌك ؼاٌات او نتائج خاصة لتعلم التالمٌذ ) ( .حمدان
ا 893ص. )032
التعرٌؾ االجرائً ( استراتٌجٌة مونرو وسالتر ) وهً االجراءات التً تموم على
التمٌٌز بٌن االراء والحمائك اثناء المنالشات الصفٌة .
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 – 2التفكير النالد
عرفها الخلٌلً ( تفكٌر تاملً ٌموم على اتخاذ لرار مما ٌتوجب االعتماد به او العمل
به فهو نشاط عملً ٌموم به الفرد عندما ٌواجه مولفا ٌتطلب اصدار حكم او ابداء رأي
(الخلٌلً  5884ص. )022
عرفها لطامً ( انه فحص المعتمدات والممترحات بكفاٌة وفاعلٌة فً ضوء الشواهد
التً تؤٌدها الحمائك المتصلة بها بدل من المفز الى النتائج ( لطامً 5882
ص. )92
التعرٌؾ االجرائً مجموعة من المهاراتالتً تتضمن المدرة على التفكٌر من اجل
حمٌمة المعرفة ودلتها وذلن من خالل لدرة الطالب على االجابة الصحٌحة على
فمرات االختٌار الذي اعده الباحثان بهذا الشأن .

اسم البلد وسنة
االنجاز

الباحث

هدؾ البحث

USA
5880

لٌومٌكن
Lumpkin

والتحصٌل واالحتفاظ بمحتوى
الدراسات االجتماعٌة

عٌمان
0221

اسلوب تدرٌسً التارٌخ
باسلوب المصة التارٌخٌة
فً تنمٌة
الحوسنً مهارات التفكٌر
النالد

 502طالبا ً من طلبة
الصؾ الثانً اعدادي
بمدارس التعلٌم العام فً
عُمان
تعرؾ مدى فاعلٌة

0

 13طالبا ً من الصؾ الخامس
و 23طالبا ً من الصؾ السادس
فً المدارس االبتدائٌة فً والٌة
تنمٌة
الباما مهارات التفكٌر النالد

5

اثر منحى تدرٌسً
موجه فً تنمٌة
مهارات التفكٌر
النالد والتحصٌل
واالحتفاظ بمحتوى
الدراسات
االجتماعٌة لدى
طلبة الصفٌن
الخامس والسادس
االبتدائً
فاعلٌة اسلوب
تدرٌس التارٌخ
باسلوب المصة
التارٌخٌة فً تنمٌة
مهارات التفكٌر
النالد والتحصٌل
لدى طلبة المرحلة
االعدادٌة

مجتمع وعٌنة
البحث

عنوان الدراسة
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اداة البحث

الوسائل
االحصائٌة

اهم النتائج

اختبار
لمٌاس
التفكٌر
النالد

المتوسط
الحسابً
واالنحراؾ
المعٌاري
t test

عدم وجود فروق ذات
داللة احصائٌة فً
مهارات التفكٌر النالد
لدىطلبة الصؾ
السادس والصؾ
الخامس وفً تحصٌل
واحتفاظهم بمحتوى
الدراسات االجتماعٌة
.

لٌاس
مهارات
الكلمات
المترابطة

المتوسط
الحسابً
واالنحراؾ
المعٌاري
t test

وجود فروق ذات
داللة احصائٌة لصالح
المجموعة التجرٌبٌة
التً درست باسلوب
المصة التارٌخٌة فً
اختبار مهارات
الكلمات المترابطة
واختبار التحصٌل
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االردن
0221

الزٌادات

استمصاء استراتٌجٌة التدرٌس فوق المعرفٌة والنموذج االستمصائً
فً التحصٌل وتنمٌة التفكٌر النالد

 154طالبا ً وطالبة فً الصؾ التاسع االساسً فً مبحث الجؽرافٌة
فً االردن

1

اثر استخدام
استراتٌجٌة
التدرٌس فوق
المعرفٌة والنموذج
االستمصائً فً
التحصٌل وتنمٌة
التفكٌر النالد
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اختبار
التفكٌر
النالد مكون
من 39
فمرة

م.م .عدي طاهر محمود
م.م .منى زهير حسيه
المتوسط
الحسابً
واالنحراؾ
المعٌاري
t test

 -5وجود فروق ذات
داللة احصائٌة عند
مستوى داللة ()2.23
فً تحصٌل طلبة
الصؾ التاسع
االساسً فً مبحث
الجؽرافٌة تعزى الى
طرٌمة لصالح طرٌمة
التدرٌس فوق المعرفٌة
.
 -0عدم وجود فروق
ذات داللة احصائٌة
عند المستوى
()2.23فً تنمٌة
التفكٌر النالد لدى طلبة
الصؾ التاسع
االساسً فً مبحث
الجؽرافٌة تعزى الى
الطرٌمة والجنس
والتفاعل بٌنهما .
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االردن
0222

فعاونة

تطوٌر مناهج التارٌخ فً ضوء مبادئ التعلٌم االساسً واختبار فاعلٌته فً تحصٌل الطلبة وتنمٌة التفكٌر النالد لدٌهم

 552طالب وطالبة للصؾ العاشر االساسً

2

تطوٌر منهاج
التارٌخ للصؾ
العاشر االساسً
فً ضوء مبادئ
التعلٌم االساس
واختبار فاعلٌة
وحدة تعلٌمٌة
مطورة فً
تحصٌل الطلبة
وتنمٌة التفكٌر
النالد لدٌهم

اعداد لائمة
بمبادئ
التعلم
االساس
وتطوٌر
وحدة
تعلٌمٌة

م.م .عدي طاهر محمود
م.م .منى زهير حسيه
المتوسط
الحسابً
واالنحراؾ
المعٌاري
t test
ارتباط
بٌرسون

-5

-0

-1

-2
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وجود اثر
اٌجابً للوحدة
الدراسٌة
المطورة فً
تحصٌل الطلبة
وتنمٌة تفكٌرهم
النالد .
وجود فروق
ذات داللة
احصائٌة على
االختبار
التحصٌلً
البعدي لصالح
المجموعة
التجرٌبٌة .
وجود فروق
ذات دالة
احصائٌا ً على
مستوى
االختبار
التحصٌلً
البعدي التذكٌر
والتفكٌر لصالح
المجموعة
التجرٌبٌة .
وجود فروق
ذات داللة
احصائٌة فً
تحصٌل الطلبة
وتنمٌة تفكٌرهم
النالد تعزى الى
التفاعل بٌن
الطرٌمة
والجنس لصالح
الطالبات
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االردن
0223

الخضراء

تنمٌة مهارات التفكٌر النالد واالبتكاري فً مادة التارٌخ

 92طالبة للصؾ الثانً المتوسط

االردن
0229

شنطاوي

معرفة امتالن معلمً الجؽرافٌة فً المرحلة الثانوٌة لمفاهٌم
االستشعار عن بعد ومهاراته ولٌاس اثره فً تحصٌل طلبتهم وتنمٌة
تفكٌرهم النالد .

4

درجة امتالن
معلمً الجؽرافٌة
فً المرحلة
الثانوٌة فً االردن
لمفاهٌم االستشعار
عن بعد ومهاراته

 38معلما ً للصؾ الثانً الثانوي االدبً باالضافة الى جمٌع طالبات
الصؾ الثانً الثانوي االدبً البالػ عددهم  32طالبة

3

فاعلٌة برنامج
ممترح لتعلٌم
مهارات التفكٌر
لطالبات الصؾ
الثانً المتوسط فً
تنمٌة مهارات
التفكٌر النالد
واالبتكاري فً
مادة التارٌخ

م.م .عدي طاهر محمود
م.م .منى زهير حسيه

تعمٌم
برنامج
تعلٌمً
لتعلٌم
لدرات
التفكٌر
االبتكاري
وتعلٌم
مهارات
التفكٌر
النالد

المتوسط
الحسابً
واالنحراؾ
المعٌاري
t test
ارتباط
بٌرسون

لائمة مفاهٌم
ومهارات
االستشعار
عن بعد
واختبار
تحصٌلً
للمعلمٌن
واخر
للطلبة
وبطالة
مالحظة
حمٌة
للمعلمٌن
وبرنامج
تدرٌسً
واختبار
التفكر النالد
(واطسون-
جٌس)
للطلبة

المتوسط
الحسابً
واالنحراؾ
المعٌاري
t test
ارتباط
بٌرسون

-5

-0

لم تظهر فروق
دالة احصائٌا ً
فً فاعلٌة
الجزء االول
من البرنامج
الممترح فً
تنمٌة التفكٌر
االبتكاري.
ظهرت فروق
دالة احصائٌا ً
فاعلٌة الجزء
الثانً من
البرنامج
الممترح
مهارات التفكٌر
النالد وكان ه
اثر اٌجابً فً
تحسٌن
التحصٌل فً
المجموعة
التجرٌبٌة .

هنان اثراً داللة
احصائٌة فً تحصٌل
الطلبة ٌعزى للبرنامج
التدرٌبً بٌنما لم ٌوجد
اثر ذو داللة احصائٌة
فً تنمٌة التفكٌر النالد
ٌعزى للبرنامج
التدرٌبً .

مؤشراث ودالالث حىل اندراساث انسابقت :
 – 5اختالؾ مكان الدراسات السابمة فدراسة لٌومبكن ( ) Lumpkinاجرٌت فً
الوالٌات االمرٌكٌة ودراسة الحوسنً والزٌادات والخصاونة والخضراء والشنطاوي
اجرٌت فً االردن اما الدراسة الحالٌة فمد اجرٌت فً العراق .
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 – 0اختلفت الدراسات السابمة فً حجم العٌنة فمنها ما اعتمد على عٌنات كبٌرة
كدراسة الحوسنً والزٌادات والخصاونة او عٌنات محدودة كدراسة لٌومبكن
والخضراء وشنطاوي كما فً الدراسة الحالٌة .
 – 1اجرٌت الدراسة فً مرحلة مختلفة فدراسة لٌومبكن والزٌادات والخصاونة فً
المرحلة االبتدائٌة ودراسة الخضراء فً المرحلة المتوسطة اما عن دراسة الحوسنً
وشنطاوي فً المرحلة الثانوٌة كما فً الدراسة الحالٌة .
 – 2اداة البحث المستخدمة تم اعدادها بصورة اساسٌة اعتمادا على مجموعة من
المصادر ذات العاللة بموضوع الدراسة وهذا ٌشمل الدراسات جمٌعها اما البحث
الحالً فمد اعتمد على نفس االسلوب ثم عرضها على الخبراء .
 – 3استخدمت الدراسات السابمة وسائل احصائٌة متعددة تتناسب وطبٌعة كل بحث
فتم حساب المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري وارتباط بٌرسون اما البحث
الحالً فانه ٌستخدم الوسائل االحصائٌة نفسها تحمٌك الهدافه .
 – 4اتفمت كل الدراسات السابمة تمرٌبا على هدؾ واحد وهو اهمٌة استعمال المعلم
او المدرس للتفكٌر النالد والذي بدوره ٌنعكس على زٌادة التحصٌل الدراسً للطلبة
اما الدراسة الحالٌة فمد جاءت لتكشؾ اثر استعال استراتٌجة مونرو وسالتر فً تنمٌة
مهارات التفكٌر النالد لدى طالب الصؾ الرابع فً مادة التارٌخ .
انفصم انثانث

اجراءاث انبحث :
ً
اوال  :انتصميم انتجريبي
تعدد سدالمة التصدمٌم التجرٌبدً وصدحته مدن اكثدر الوسدائل كفاٌدة للوصدول الددى
نتددائج موثولددة بهددا وٌتولددؾ نددوع التصددمٌم التجرٌبددً علددى طبٌعددة موضددوع البحددث
وظروؾ العٌنة (فدان دالدٌن  5893ص )224والؼدراض البحدث الحدالً اختٌدر
التصمٌم التجرٌبً ذي الضبط الجزئً اذ وجد الباحث مناسبا ً لظروؾ البحث الحالً.
ً
ثانيا  :جمتمع انبحث
شمل البحث الحالً مدارس مركز بعموبة هً مجتمع بحثه .
ً
ثانثا  :عينت انبحث
ٌتطلب البحث الحالً اختٌار مدرسة مدن بدٌن مددارس مجتمدع البحدث وتدم اختٌدار
ثانوٌة المعارؾ لصدٌا وذلن لمربها من سدكن الباحدث وتدم اختٌدار عشدوائٌا ً الشدعبة
(أ) لتمثدل المجموعددة التجرٌبٌدة التددً تدددرس وفدك اسددتراتٌجٌة مدونرو وسددالتر لتنمٌددة
التفكٌددر النالددد والشددعبة (ب) لتمثددل المجموعددة الضددابطة التددً تدددرس وفددك الطرٌمددة
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االعتٌادٌدددة وبلدددػ عددددد الطدددالب ( )42وبوالدددع ( )12للمجموعدددة التجرٌبٌدددة و()12
للمجموعة الضابطة .
ً
رابعا  :تكافؤ جممىعتي انبحث
حرص الباحث لبل الشروع بالتجربة علدى ان ٌكداف مجمدوعتً البحدث احصدائٌا ً
فً بعض المتؽٌرات التً تؤثر فً نتائج التجربة :
أ) التحصٌل الدراسً السابك .
ب) العمر الزمنً محسوبا ً باالشهر .
ت) اختبار الذكاء .
أ) التحصٌل الراسً السابك فً مادة التارٌخ :
حصل الباحث علدى درجدات الطدالب مجمدوعتً البحدث مدن ادارة المدرسدة سدجل
الدرجات ولد بلػ متوسدط درجدات الطدالب للمجموعدة التجرٌبٌدة ( )94.41فدً حدٌن
بلددػ متوسددط المجموعددة الضددابطة ( )94.01عنددد مسددتوى داللددة ( )2.23وباسددتخدام
االختبار التدائً ( )t testظهدر انده لدٌس هندان فدرق ذا داللدة احصدائٌة عندد مسدتوى
( )2.23بٌن المجموعتٌن اذ كاندت المٌمدة التائٌدة المحسدوبة ( )2.529وهدً الدل مدن
المٌمة التائٌة الجدولٌة البالؽة ( )0وبدرجة حرٌة ( )39مما ٌدل على تكافؤ مجموعتً
البحث كما هو موضح فً الجدول (. )5
الجدول رلم ()5
المجموعة

عدد
افراد
العٌنة

الوسط االنحراؾ درجة
الحسابً المعٌاري الحرٌة

التجرٌبٌة

12

94.41

53.12

الضابطة

12

94.01

50.39

39

لٌمة t
المحسوبة الجدولٌة
0

2.529

مستوى
داللة عند
2.23
لٌس ذا
داللة
احصائٌة

ب) العمر الزمنً محسوب باالشهر:
تم احتساب المعدل العام للسنوات محسوبة باالشهر واسدتخرج المتوسدط الحسدابً
للمجموعددة التجرٌبٌددة وبلددػ ( )021.1فددً حددٌن بلددػ المتوسددط الحسددابً للمجموعددة
الضابطة ( )022.54عند مستوى معنوٌدة ( )2.23وجدد ان المٌمدة التائٌدة المحسدوبة
( ) 2.19وبدرجددة الددل مددن المٌمددة التائٌددة الجدولٌددة والتددً بلؽددت ( )0وبدرجددة حرٌددة
( ) 39وهذا ٌدل على مجموعتً البحث متكافئتٌن فً العمدر الزمندً كمدا هدو موضدح
فً الجدول (. )0
المجموعة

عدد
افراد

الوسط
الحسابً

االنحراؾ درجة
المعٌاري الحرٌة
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التجرٌبٌة
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12
12
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المحسوبة الجدولٌة
021.1
022.54

39

8.10
8.01

2.19

0

2.23
لٌس ذا
داللة
احصائٌة

ج – اختبار الذكاء
الجل لٌاس هذا المتؽٌر لام الباحث بأختٌار اختبار رافن للمعمولات المتتابعة الذي
اعده العالم النفسً ( ) Revenالمالئم للبٌئة العرالٌة االتسامه بالصدق والثبات
والموضوعٌة وعدم تأثره باللؽة كونه اختٌار ؼٌر لفظً ومألمته للفئة العمرٌة لعٌنة
البحث اضافة انه ال ٌجلب الملل واالرهاق وٌعطً للطالب حرٌة ذهنٌة فً التصرؾ
( رافن  5891ص )19وبعد اجراء الكاف بلػ المتوسط الحسابً للمجموعة
التجرٌبٌة (  )14 ,8فً حٌن بلػ المتوسط الحسابً للمجموعة الضابطة ()13, 2
عند مستوى معنوٌة ( )2, 23وجد ان المٌمة التائٌــة المحسوبة ( )2 ,22وهً الل
من الجدولٌة البالؽة (  )0وهذا ٌدل على ان مجموعتً البحث متكافئتان فً متؽٌر
الذكاء والجدول (ٌ )1وضح ذلن
الجدول ()1
المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

عدد
افراد
العٌنة
12

الوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

درجة
الحرٌة

المحسوبة

الجدولٌة

14,8

4,24

39

5,22

0

12

13,2

3,12

مستوى
داللة
2,23
لٌس ذا
داللة
احصائٌة

ً
خامسا  :مستهزماث انبحث
 – 5تحدٌد المادة العلمٌة  - :حدد الباحث المادة العلمٌة التً درسها لمجموعتً
البحث اثناء مدة التجربة والمتمثلة بالموضوعات التً تضمنتها الفصول االولى من
كتاب تارٌخ الحضارة االسالمٌة الممرر للصؾ الرابع االدبً للعام الدراسً -0252
.0255
 – 0صٌاؼة االهداؾ السلوكٌة  -:تعرؾ االؼراض السلوكٌة بأنها ( عبارات تصؾ
وصفا شامال ما ٌتولع من المتعلم ان ٌظهره بعد عملٌة التعلم فً فترة زمنٌة محددة (
 5888ص )553ولهذا الؽرض تمت صٌاؼة اؼراض سلوكٌة لمحتوى الفصول
الثالثة الممرر تدرٌسها لطالب مجموعتً البحث على وفك االهداؾ العامة التً
الرتها وزارة التربٌة اذ تم عرضها على ذوي الخبرة والتخصص لبٌان رأٌهم فً
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سالمة صٌاؼتها كما تم االخذ بمالحظاتهم وممترحاتهم وتم االعتماد علٌها كونها
حصلت على اتفاق اؼلب االراء ولد بلػ اجمال االؼراض صورتها النهائٌة ( )42
ؼرضا سلوكٌه .
 – 1اعداد الخطط التدرٌسٌة :
ان التخطٌط للتدرٌس ٌمثل ( فهما واسلوبا وطرٌمة منظمة للعمل كما انه عملٌة عملٌة
منظمة وهادفة تؤدي الى بلوغ االهداؾ المرسومة بفعالٌة والتدار)  (.جامل
 0222ص )01لذا اعد الباحث الخطط المتعلمة بتدرٌس للمجموعة التجرٌبٌة
بأستعمال استراتٌجٌة مونرو وسالتر واعد اٌضا خطط تدرٌسٌة للمجموعة الضابطة
التً درست وفك الطرٌمة االعتٌادٌة ولد عرض الباحث انموذجا لكل منهم على ذوي
الخبرة والتخصص فً التارٌخ وطرائك تدرٌس الملحك ( )5ولد تم االخذ بارائهم
ومالحظاتهم وتعدٌالت فً كل خطة ٌومٌة وبلػ عددها (  )10خطة ٌومٌة .
اعداد اخلريطت االختباريت
لكً ٌكون االختٌار صادلا وعلى لدر كبٌر من الشمول والتمثٌل الجٌد للمحتوى
الممرر ال بد من اعداد جدول مواصفات االختبار  ( .الصادق  0225ص. )019
وبهذا تعد الخرٌطة االختٌارٌة على اساس االهمٌة بالنسبة لكل من موضوعات
المحتوى ونوع االهداؾ المراد تحمٌمها  ( .الظاهر  5888ص )92لذا اعد
الباحث خرٌطة اختبارٌة شملت الفصول الثالثة .
االول من الكتاب الممدر تدرٌسه لصؾ الرابع االدبً واالهداؾ السلوكٌة للمستوٌات
االربعة االول من المجال المعرفً لتصنٌؾ بلوم (  ) )BIoomنذكر الفهم
التطبٌك تحلٌل) والجدول ( ٌ )3وضح ذلن .
جدول المواصفات
جدول ()3
الفصول
التطبٌك التحلٌل المجموع
الفهم
النسبة المعر
عدد
%522
فة
الحصص المئوٌة
2,59 2,59
2,11
2,11
50
0
0
2
2
%22
9
االول
50
0
0
2
2
%22
9
الثانً
5
ــــــ
5
%50
0
الثالث
المجموع
03
2
2
9
8
%522
54
ً
سادسا  :اعداد أداة انبحث
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من متطلبات البحث الحالً اعداد اختٌار لمٌاس التفكٌر النالد لدى عٌنة البحث
لمعرفة اثر استعمال استراتٌجٌة مونرو وسالتر فً تنمٌة التفكٌر النالد والذي تم
اعداده بعد االطالع على االختبارات فً المجال ذاته وهً متمثلة باختبار (واطسن –
كالس ) الذي عده عام 5830فً الوالٌات التحدة االمرٌكٌة لمٌاس خمس لدرات
للتفكٌر النالد متمثلة باالستنتاج ومعرفة االفتراضات والتفسٌر واالستنباط وتموٌم
الحجج وٌعتبر اختبار ( واطسن وكالس ) اكثر صدلا وثباتا وبالتالً اكثر شٌوعا
وٌمتاز بسهولة استخدامه (  ) Ennis , 1958 , 255حٌث تمتاز لدرات هذا االختبار
بان تجعل المتعلم امام عدد من المشكالت والموالؾ والمضاٌا والمعلمات الحٌاتٌة
العامة المحفزة للتفكٌر وضم (  52مولؾ ) شمل ( )11فمرة وبوالع ( )0فمرات لكل
مولؾ وهً موالؾ ذات عاللة بمادة التارٌخ الحضارة العربٌة االسالمٌة وتم صٌاؼة
امثلة توضٌحٌة خاصة بكل لدرة ملحك (. )1
 – 1صدق االختبار . Test validity
ٌعد االختبار صادلا ( عندما ٌمٌس ما هو معنى بمٌاسه او ما وضع من اجله أي انه
ٌمٌس الوظٌفة التً خصص لمٌاسها )  ( .الروسان  5885ص. )99
اذ ان صدق االختٌار من الشروط االساسٌة والمهمة الواجب توفرها فً اداة المٌاس
الفاعلة (ابو جادو  0222ص )218لذا لام الباحث بعرض االختبار بصٌؽته
االولٌة على مجموعة من ذوي الخبرة والتخصص الٌجاد الصدق الظاهري لموالؾ
االختبار والبداء مالحظاتهم ولد حصلت فمرات االختبار على اتفاق (  ) ٪92وٌعد
اتفاق الخبراء على صالحٌة الفمرات نوعا من الصدق الظاهري لالختبار
( ) Ferguson ,1981 , 10gوفً ضوء مالحظاتهم اجرٌت بعض التعدٌالت .
 – 2التطبيك االستطالعي لالختبار :
طبك اختبار التفكٌر النالد على عٌنة استطالعٌة مؤلفة من (  )32طلب من طالب
الصؾ الرابع االدبً فً ثانوٌة المحسن فً بعموبة وذلن لتعرؾ على مدى وضوح
التعلٌمات والموالؾ الواردة فً االختبار وزمن االجابة ٌتراوح بٌن ( )33 -23
دلٌمة وبمعدل (  ) 32دلٌمة .
 – 3تحليل فمرات االختبار :
للتحمك من مستوى صعوبة ولوة تمٌٌز الفمرات الختبار التفكٌر النالد صححت
االجابات ثم رتبت ترتٌبا تنازلٌا ثم لسمت الى فئتٌن تمثل احداهما اعلى من ()٪32
وعددهم ( ) 09طالب والل من (  )٪32وعددهم ( )09اذ تم اٌجاد معامل الصعوبة
والموة التمٌٌزٌة للفمراء وعلى النحو االتً
أ – معامل صعوبة الفمرة  - :تعرؾ صعوبة الفمرة بأنها ( نسبة الطلبة الذٌن اجابوا
عنها اجابة خاطئة ( عوده  5893ص )91تم حساب صعوبة كل فمرة باستمدام
معادلة معامل الصوبة اذا تراوحت لٌمته بٌن (  )2 ,39 -,12وبمتوسط لدره (,22
 )2وبهذا ٌعد االختبار ممبوال اذ ٌرى بلوم ان فمرات االختبار تعد ممبولة اذا كانت
نسبة صعوبتها تتراوح بٌن (  ( )2 ,92 – 2 ,02بلوم  5891ص. )529
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ب – الموه التمٌٌز للفمرات ( وتعنً مدة لدرة الفمرة على التمٌٌز بٌن الطلبة ذوي
المستوٌات العلٌا والدنٌا بالنسبة للصفة التً ٌمٌسها ( االمام واخرون 5882
ص. )522
تم حساب الموة التمٌٌزٌة لكل فمرة باستخدام معادلة التمٌٌز اذا تراوحت بٌن ( ,00
2و  )2 ,92وبمتوسط لدره (  )2 ,24وتعد الفمرة جٌدة اذا كانت معامل تمٌٌزها ال
ٌمل (  )2 ,02الن الفمرة التً ٌمل معدل تمٌٌزها عن هذا الحد ٌستحسن حذفها او
تبدٌلها ( مٌخائٌل  5889ص. )522
ثبات االختبار ٌ -:مصد بالثبات ( مدى االتسلك فً لٌاس الش الذي تمٌسه اداة المٌاس
( ملحم  0222ص )029اذ حسب ثبات االختٌار بطرٌمة التجزئة النصفٌة
باستخدام معامل ارتباط ٌسٌرسون اذ بلػ ( )2 ,98وبعد ذلن صحح باستخدام معادلة
بسٌرمان – براون فبلػ ( )99,2
خامسا  -:انىسائم االحصائيت :
 -1االختبار التائي )  (t-testلغتان مستملتان
1
n2

1

M1 – M2

=T

(n 1 - 1) S12 +(n 2 – 1 ) S22
(n 1 + n 2)2

n1

) (Freguson , 1981 , 156
 -2معامل ارتباط بيرسون
ن مج س ص – ( مج س ) (مج ص)

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

(توفٌك وآخرون  0222ص)90
 -3معامل ارتباط سبيرمان  -براون
2ر
رث ث =
ر1+
ً
سابعا  :اجراءاث تطبيق انتجربت
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م.م .منى زهير حسيه

حفاظا على السالمة الداخلٌة والخارجٌة للبحث وللحصول على نتائج دلٌمة
ضبطت المتؽٌرات االتٌة لد تؤثر فً االجراءات
 – 5عدم اخبار الطالب بطبٌعة البحث واهدافه حفاظا على سرٌة التجربة .
 -0اتفك الباحث مع ادارة المدرسة لتحدٌد االٌام والدروس لمجموعتً البحث بوالع
حصتٌن كل اسبوع لكل شعبة .
 -1درس الباحث الموضوعات الممرر تدرٌسها فً الفصل الدراسً األول .
/3
 -2تمت المباشرة بالتدرٌس بتارٌخ 0255 /50 /3وانتهت التجربة بتارٌخ
.0255 /50
 -3تم تطبٌك االختٌار بتارٌخ  0255 /50 /52المصادؾ ٌوم االربعاء وعلى
المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة وفً ولت واحد اذ اشرؾ الباحث على اجراء
االختبار وبمساعدة اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة .
انفصم انرابع

اوال  -:عرض اننتائج
للتحمك من فرضٌة البحث التً تنص لٌس هنان فروق ذو داللة احصائٌة
بمستوى ( ) 2 ,23بٌن متوسط درجات الطالب للمجموعة التجرٌبٌة التً ٌدرسون
وفك استراتٌجٌة مونرو وسالتر لتنمٌة التفكٌر النالد ومتوسط المجموعة الضابطة
الذٌن ٌدرسون وفك الطرٌمة االعتٌادٌة وبلػ متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة (,9
 )01ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ( . )59 ,9
وبأستخدام االختبار التائً (  ) T-TesTوهً لؽتٌن مستملتٌن ظهر ان المٌمة
التائٌة المحسوبة تساوي (  )9 ,09وهً اكبر من جدولٌة البالؽة (  )0جٌدة ( )39
وبمستوى داللة ( )2 ,23وهذا ٌدل على وجود فرق ذي داللة احصائٌة بٌن درجات
طالب المجموعة التجرٌبٌة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة
التجرٌبٌة وبذلن ترفض الفرضٌة الصفرٌة .

عدد
المجموعة افراد
العٌنة
التجرٌبٌة

12

الضابطة

12

الداللة
االحصائٌة
المتوسط االنحراؾ درجة
المحسوبة الجدولٌة
عن
الحسابً المعٌاري الحرٌة
مستوى
 2,23دالة
0
9,09
9
1,22
01,9
احصائٌة
1,09
59,9
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ثانيا  :تفسري اننتائج
ٌمكن تؽٌر تفوق المجموعة التجرٌبٌة الذٌن ٌنمى لدٌهم التفكٌر النالد باستخدام
ستراتٌجٌة مونرو وسالتر على النحو االتً -:
 – 5ساهمت هذه االستراتٌجٌة ( التمٌٌز بٌن الحمٌمة والرأي ) فً جعل الطلبة
محورا للعملٌة التعلٌمٌة مما جعل الطلبة اكثر حٌوٌة وتفاعال داخل الفرلة الصفٌة
وخروجهم من الروتٌن الممل
 – 0ساعدت هذه االستراتٌجٌة على استثارة انتباه ودافعٌة الطلبة للتفكٌر وتنمٌة
لدراتهم على المشاركة الفعالة واالستمالل فً طرح الحمائك واالراء واالفكار مما
ٌجعل الطلبة اكثر مرونة وحٌوٌة فً طرح الحمائك واالراء داخل الؽرفة الصفٌة .
 – 1جعلت هذه االستراتٌجٌة الدرس اكثر تشولا النها تعتمد على المطالعة الخارجٌة
من خالل مطالعة الكتب المدرسٌة والرجوع الى مراجع معٌنة او صحؾ ٌومٌة او
االنترنٌت او المجالت فٌطلب من الطلبة لراءتها ومحاولة التمٌٌز بٌن الحمائك
واالراء التً تناولتها .
ً
ثانثا  :االستنتاجاث
 – 5تعتبر هذه االستراتٌجٌة من اكثر االستراتٌجٌات التً تعمل على تحسٌن اداء
الطلبة على العملٌات العملٌة العلٌا كما ان االلتزام بهذه االستراتٌجٌة سٌعطً الطلبة
الفرصة الكبٌرة فً تطوٌر لدراتهم بالتفكٌر وخاصة التفكٌر النالد بنجاح عال فً
مجتمع ٌسٌطر علٌه وسائل االعالم المختلفة وٌكثر فٌه مروجو الشائعات والمهرجون
.
 –0ساعدت هذه االستراتٌجٌة على تنمٌة التفكٌر النالد لدى طلبة مجموعة البحث مما
ٌؤدي الى تطوٌر لدر من مهارات التفكٌر وبالتالً الوصول الى درجة تفكٌر كبٌرة
حول المضٌة المطروحة ولد اتفمت هذه الدراسة مع دراسة الخصاونة والخضراء
وؼٌرها من الدراسات .
ً
رابعا :انتىصياث
فً ضوء نتائج الدراسة الحالٌة ٌوصً الباحث بما ٌأتً
 – 5توفٌر بٌئة صفٌة مناسبة لتنمٌة التفكٌر النالد لدى الطلبة .
 – 0اعداد دلٌل لمعلمً او لمدرسً الدراسات االجتماعٌة بشكل عام ومعلمً التارٌخ
بشكل خاص ٌتضمن شرحا تفصٌال عن استراتجٌات التفكٌر النالد ومهاراته وتدرٌسه
للطلبة .
 – 1توفٌر بٌئة صفٌة مناسبة لتنمٌة التفكٌر النالد لدى الطلبة .
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 – 2عمد دورات تدرٌبٌة لمدرسً الدراسات االجتماعٌة بشكل عام والتارٌخ بشكل
خاص لتمكنهم من معرفة مهارات التفكٌر النالد وطرق تدرٌسها وتدرٌب طلبتهم على
استخدام مهاراتها داخل الفرلة الصفٌة .
 – 3ادخال استراتٌجٌات التفكٌر النالد فً تدرٌس منهاج التارٌخ حٌث اعدت نتائج
الدراسة الحالٌة امكانٌة تعلٌم االستراتٌجٌات بطرٌمة مباشرة .
ً
خامسا :املقرتحاث
 – 5اجراء دراسات مماثلة على الصفوؾ االخرى .
 – 0المٌام بدراسة مماثلة على مهارات تفكٌر اخرى مثل اتخاذ المرار لحل المشكالت
االبداعً االبتكاري .
 – 1تصمٌم برامج لتعلٌم مهارات التفكٌر النالد لطلبة المدارس فً وزارة التربٌة
والتعلٌم .
املصادر انعربيت واالجنبيت
 – 5ابوجادو صالح دمحم علً علم النفس التربوي دار المسٌرة للنشر والتوزٌع
.0222
 – 0ابو عالم رجاء محمود علم النفس التربوي دار الملم للنشر والتوزٌع
الكوٌت .5894
 – 1ابو زٌد محمود تأثٌر المنطك الرٌاضً على تنمٌة التفكٌر النالد فً المرحلة
الثانوٌة رسالة دكتوراه – جامعة االسكندرٌة كلٌة التربٌة .5895
 – 2االمام دمحم مصطفى واخرون التموٌم والمٌاس وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً جامعة بؽداد .5882
 – 3ال ٌاسٌن دمحم حسٌن المبادئ االساسٌة فً طرق تدرٌس العامة ط5
منشورات دار الملم بؽداد .5895
 – 4بشار جبرائٌل المنهج التعلٌمً بٌروت دار الرائد العربً .5891
 – 9بلوم بنٌامٌن واخرون تمٌم تعلم الطالب التجمٌعً والتكوٌنً ترجمة دمحم
امٌن المؽنً واخرون مطابع الكتاب المصري الحدٌث الماهرة .5891
 – 9توفٌك واخرون عبد الجبار واخرون مبادئ البحث الترنوي لمعاهد اعداد
المعلمٌن ط 5وزارة التربٌة مطبعة تونس بؽداد .0222
 – 8جابر جابر عبد الحمٌد التعلم وتكنولوجٌة التعلٌم ط 5دار النهضة العربٌة
الماهرة .5890
 – 52جامل عبدالرحمن عبدالسالم طرق التدرٌس العامة ومهارات تنفٌذ تخطٌط
عملٌة التدرٌس ط 0دار المناهج للنشر والتوزٌع عمان .5888
 – 55الجنابً فاضل زامل التفكٌر النالد لدى طلبة جامعة بؽداد وعاللته
باسالٌبهم المعرفٌة اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة جامعة بؽداد كلٌة التربٌة ـ
ابن رشد . 5880
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 -50الحوسنً زاٌد بن علً فاعلٌة استخدام المصة فً تدرٌس التارٌخ المرحلة
االعدادٌة لتنمٌة التفكٌر النالد والتحصٌل رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة جامعة
السلطان لابوس سلطنة عمان .0222
 – 51الحٌلة دمحم محمود التصمٌم التعلٌمً نظرٌة وممارسة دار المسٌرة
عمان .5888
 – 52حمدان دمحم زٌادة تطوٌر المنهجة مع استراتٌجٌات تدرٌسٌة وموارده
التربوٌة المساعدة دار التربٌة الحدٌثة عمان االردن .5893
 – 53الخصاونه رٌما تطوٌر مناهج التارٌخ للصؾ العاشر االساسً فً ضوء
مبادء التعلٌم االساسٌة واختبار فاعلٌة وحدة تعلٌمٌة مطورة فً تحصٌل الطلبة وتنمٌة
التفكٌر النالد لدٌهم رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة جامعة الٌرمون اربد االردن
.0222
 – 54الخضراء فادٌة عادل تنمٌة التفكٌر االبتكاري والنالد دراسة تجرٌبٌة
داال دٌبونو عمان االردن .0223
 – 59الخلٌلً خلٌل ٌوسؾ واخرون تدرٌس العلوم فً مراحل التعلٌم العام
ط 5دار الملم دولة االمارات .5884
 -59الروسان سلٌم سالمة واخرون مباتدئ المٌاس والتموٌم وتطبٌماته التربوٌة
واالنسانٌة ط  5عمان . 5885
 -58رافسن ج س اختبار المصفوفات المتتابعة الممننة ترجمة فخري الدباغ
واخرون مطبعة جامعة الموصل . 5891
 -02الزٌادات ماهر اثر استخدام إستراتٌجٌة التدرٌس فوق المعرفٌة والنموذجٌة
االستمصائٌة فً التحصٌل وتنمٌة التفكٌر النالد لدى طلبة الصؾ التاسع فً مبحث
الجؽرافٌة رسالة دكتوراه ؼٌر منشوره جامعة الٌرمون االردن .0221
 – 05سعادة ٌوسؾ جعفر االتجاهات العالمٌة فً اعداد المواد االجتماعٌة
مؤسسة الخلٌج العربً . 5893
 -00السكران دمحم اسالٌب تدرٌس الدراسات االجتماعٌة ط 5دار الشروق
عمان .0222
 -01السامرائً لصً لٌؾ اثر استخدام طرٌمتً المنالشة وااللمائٌة فً تنمٌة
التفكٌر النالد لدى .طالبات الصؾ الثانً معهد اعداد المعلمات اطروحة دكتوراه
ؼٌر منشورة جامعة بؽداد كلٌة التربٌة ابن رشد 5882
 – 02شنطاوي فاضل درجة امتالن معلمً الجؽرافٌة فً المرحلة الثانوٌة فً
االردن لمفاهٌم االستشعار عن بعد ومهاراته ودرجة ممارستهم لها وتطوٌر برنامج
تدرٌسً وفك ذلن ولٌاس اثره فً تحصٌل طلبتهم وتنمٌة تفكٌرهم النالد رسالة
دكتوراه ؼٌر منشورة جامعة عمان العربٌة االردن .0229
 – 03الصادق اسماعٌل دمحم االمٌن طرق تدرٌس الرٌاضٌات ( نظرٌة
وتطبٌماتها ط 5الماهرة دار الفكر العربً . ) 0225
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 -04الظاهر زكرٌا دمحم واخرون مبادئ المٌاس والتموٌم فً التربٌة ط 5دار
الثمافة عمان االردن . 5888
 09عودة احمد سلٌمان التموٌم والمٌاس فً العملٌة التربوٌة المطمعة الوطنٌة
عمان االردن . 5893
 – 09فان دالٌن دٌوبولد مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس مكتب االنجلو
المصرٌة الماهرة . 5893
 -08لطامً ٌوسؾ تفكٌر االطفال ـ تطوره ـ طرق تعلٌمه ـ ط 5عمان
. 5882
 -12االٌمانً وبرنس احمد رضوان تدرٌس المواد االجتماعٌة ط 1عالم
الكتب المصرٌة الماهرة . 5892
-15المانع عزٌز تنمٌة لدرات التالمٌذ رسالة ماجستٌر الخلٌج العربً جامعة
الملن سعود كلٌة التربٌة . 5884
 -10دمحم فوزي واخرون تارٌخ الحضارة االسالمٌة ط 4وزارة التربٌة
. 0222
 – 11دمحم مرعً توفٌك ودمحم محمود الحٌلة طرق التدرٌس العامة دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزٌع ط 5عمان االردن . 0220
 -12مٌخائٌل امطانٌوس المٌاس والتموٌم فً التربٌة الحدٌثة منشورات جامعة
دمشك . 5889
 -13ملحم سامً المٌاس والتموٌم فً التربٌة وعلم النفس دار المسٌرة للنشر
والتوزٌع ط 5عمان االردن . 0222
36- Ennis , R .H, Alogicl Basis For meas urin , critical thinkin ,
Eduational leader ship , vol . a3 . No .2 .
37 – Fregson , beroge .A, Cstatistical Analysis psy chology and
Education Fifth Edition , me braw Hill Book company , New York
.
الملحك ()1
اسماء الخبراء
 -5الخطط التدرٌسٌة .
 -0االهداؾ السلوكٌة .
 -1اختبار التفكٌر النالد .
ت
-5

االسماء

مكان العمل

التخصص

أ.م خالد جمال حمادي طرائك تدرٌس التارٌخ
أ.م سلمى مجٌد حمٌد
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طرائك تدرٌس التارٌخ جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة االصمعً
م.د منى خلٌفة
م .اسراء عبد الرحمن طرائك تدرٌس التارٌخ جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة االصمعً
طرائدددددددددددك تددددددددددددرٌس جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة االصمعً
م.م حسام نجم الدٌن
الجؽرافٌة
طرائدددددددددددك تددددددددددددرٌس جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة االصمعً
م .حسام ٌوسؾ
م.م عدنان عبد الكرٌم الجؽرافٌة
جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة االصمعً
طرائك تدرٌس العلوم
طرائدددك تددددرٌس اللؽدددة جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة االصمعً
العربٌة

ملحك ()2
انموذج لخطة تدريسية وفك إستراتيجية مونرو وسالتر
المادة  :تارٌخ الحضارة العربٌة االسالمٌة
الموضوع  :مكة لبل االسالم

الٌوم والتارٌخ
الصؾ  :الرابع االدبً
الشعبة  :أ
اوالً  :الهدؾ الخاص  :تبصٌر الطالب بمكة لبل االسالم
ثانٌا ً  :االهداؾ السلوكٌة  :جعل الطالب لادر على ان :
ٌ -5عرؾ مكة المكرمة .
ٌ -0شرح نشوء مكة المكرمة .
ٌ -1صؾ الحالة الجؽرافٌة والمناخٌة لمنطمة مكة .
ٌ -2شٌر على خارطة شبه الجزٌرة العربٌة مولع مكة .
ٌ -3علل اهمٌة مكة المكرمة فً تارٌخ العرب واالسالم .
ثالثدددا ً  :الوسدددائل التعلٌمٌدددة  :السدددبورة – الطباشدددٌر – خارطدددة صدددماء لشدددبه جزٌدددرة
العربٌة.
رابعا ً  :الممدمة  3دلائك
تكلمنا فً الدرس السابك على الٌمن وللنا تمدع فدً الطدرؾ الجندوبً الؽربدً مدن شدبه
الجزٌة العربٌة وتطل على البحر العربدً والبحدر االحمدر امدا درسدنا الٌدوم فهدو مكدة
لبل االسالم .
خامسا ً  :العرض  13 :دلٌمة
بعد استثارة دافعٌة الطالب للدرس الوم بتوجٌه انتباههم للدرس الجدٌد فً توضدٌح
محتواه باستعمال استراتٌجٌة مونرو وسالتر .
المدرس  /اعزائً الطالب من منكم ٌستطٌع االجابة عن السؤال االتً
س /ماذا تعرفون عن مكة المكرمة ؟
ٌجٌددب الطددالب علددى السددؤال بوضددع تعرٌفددات لمكددة ٌ ددونها المدددرس علددى السددبورة
كاالتً:
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طالب  /مكة هً مدٌنة
طالب  /مكة هً منطمة
طالب  /مكة مدٌنة ؼٌر زراعٌة .
طالب اخر  /مكة مدٌنة زراعٌة .
طالب اخر  /توجد الكعبة (بٌت هللا الحرام) فً مدٌنة مكة الكرمة .
طالب اخر  /الكعبة المشرفة هً مكة المكرمة .
المدرس  /احسنت .
االن اعزائً الطالب امعنوا النظر فً العبارات ثم صنفوها الى العبدارات التدً تمثدل
حمائك عن مكة والعبارات التً تمثل اراءا ً عن مكة .
االراء
الحمائك
مكة هً منطمة
 -5مكة هً مدٌنة
مكة مدٌنة زراعٌة
 -0مكة مدٌنة ؼٌر زراعٌة
 -1توجد الكعبدة (بٌدت هللا الحدرام) فدً مدٌندة الكعبة المشرفة هً مكة المكرمة
مكة
المدرس  /تمع مدٌنة مكة المكرمة فً وادي ؼٌر ذي زرع لمكة اهمٌة خاصدة بفضدل
وجددود الكعبددة الشددرٌفة فٌهددا وهددً بٌددت هللا الحددرام الددذي وردت ذكددره فددً عدددة اٌددات
لرانٌة (واذ جعلنا البٌت مثابة للناس وامناً) وبعدد ذلدن ٌمدوم المددرس بتعدٌن مجموعدة
من االنشطة والتً ٌطلب فٌها من طالبه ان ٌجمعوا المعلومدات حولهدا مدن المصدادر
(المكتبة) او الممابالت الشخصٌة من ذوي الخبرة او الطلبة فً المراحل االخرى .
المدرس  /االن اعزائً الطالب من منكم ٌستطٌع االجابة عن السؤال االتً
س /كٌؾ نشأت مكة ؟
طالب  /ارتبطت نشأة مكة بنزول سٌدنا آدم (علٌه السالم)
طالب اخر  /ارتبطت نشأة مكة بمصً بن كالب الذي جمع المبٌلة واسكنها مكة .
طالب اخر  /ارتبطت نشأة مكة بمبٌلة جرهم وكنانة .
طالب اخر  /ارتبطت نشأة مكة سٌدنا ابراهٌم الخلٌل الذي بناها .
االراء
الحمائك
 -5ارتبطددت نشددأة مكددة بنددزول سددٌدنا ارتبطددت نشددأة مكددة بمصددً بددن كددالب
الذي جمع المبٌلة واسكنها مكة .
آدم (علٌه السالم) .
 -0بناها سٌدنا ابراهٌم الخلٌل البٌت ارتبطت نشأة مكة بمبٌلة جرهم وكنانة
المدرس  /احسنت
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ارتبطت نشأة مكة بحادثٌن تارٌخٌن همدا ندزول سدٌدنا آدم (علٌده السدالم) مدن السدماء
ا لددى االرض وسددٌر الٌهددا حسددبما تددذكر الرواٌددات وبنددا سددٌدنا ابددراهٌم الخلٌددل (علٌدده
السالم) البٌت فٌها .
المدرس  /االن اعزائً الطالب من منكم ٌستطٌع االجابة عن السؤال التالً :
س /صؾ الحالة الجؽرافٌة والمناخٌة لمنطمة مكة
طالب  /جبال عالٌة ومناخها حار جاؾ فً الصٌؾ
طالب اخر  /مناخها بارد جاؾ
طالب اخر  /امطارها للٌلة .
طالب اخر  /امطارها ؼزٌرة .
طالب اخر ٌ /عتمدون على ابار للحصول على مٌاه الشرب .
طالب اخر ٌ /عتمدون على االنهر والبحٌرات .
االراء
الحمائك
مناخها بارد جاؾ
 -5جبال عالٌة ومناخها حار جاؾ فً الصٌؾ
امطارها ؼزٌرة
 -0امطارها للٌلة .
ٌ -1عتمدون على ابار للحصول على مٌاه الشرب ٌعتمدون على االنهر والبحٌرات

وبعد ذلن ٌموم المدرس بتعٌن مجموعة من االنشطة والتً ٌطلدب فٌهدا مدن طالبده ان
ٌجمعوا المعلومدات حولهدا مدن المصدادر (المكتبدة) او الممدابالت الشخصدٌة مدن ذوي
الخبرة او الطلبة فً المراحل االخرى .
المدرس  /اعزائً الطالب من منكم ٌستطٌع االجابة عن السؤال االتً
س /اٌن تمع مكة المكرمة .
طالب  /تمع فً ساحل البحر االحمر الشرلً
طالب اخر  /تمع فً ساحل البحر المتوسط
طالب اخر ٌ /شكل مولعها عمد مواصالت مع طرق الموافل بٌن الجنوب والشال عبر
ؼرب شبه الجزٌرة العربٌة .
طالب اخر  /تمع بٌن طرق الموافل بٌن الشرق والؽرب
المدرس  /احسنتم .
االراء
الحمائك
تمع فً ساحل البحر المتوسط
 -5تمع فً ساحل البحر االحمر الشرلً
ٌ -0شدكل مولعهددا عمدد مواصددالت مدع طددرق تمددع بددٌن طددرق الموافددل بددٌن الشددرق
الموافل بٌن الجنوب والشدال عبدر ؼدرب شدبه والؽرب
الجزٌرة العربٌة .
المدرس  /اعزائً الطالب من منكم ٌستطٌع االجابة عن السؤال االتً
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س /لمكة المكرمة اهمٌة كبٌرة فً تارٌخ العب واالسالم
طالب  /كانت من اكبر المراكز الدٌنٌة .
طالب اخر  /كانت من اكبر المراكز االلتصادٌة .
طالب اخر  /كانت تتمتع بنفوذ سٌاسً كبٌر .
طالب اخر  /كانت مركزا ً تجارٌا ً كبٌرا ً
المدرس  /احسنتم .
االراء
الحمائك
كانت من اكبر المراكز االلتصادٌة
-5كانت من اكبر المراكز الدٌنٌة
 -0كانت مركزا ً تجارٌا ً كبٌرا ً
كانت تتمتع بنفوذ سٌاسً كبٌر .
المدددرس  /لمكددة اهمٌددة كبٌددرة فددً تددارٌخ العددرب واالسددالم اذ انهددا كانددت مددن اكبددر
المراكز الدٌنٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة للحج وزٌارة الكعبدة الشدرٌفة وكاندت مركدزا ً
تجارٌا ً كبٌرا ً.
سادسا ً  :التموٌم  3دلائك
 -5صؾ الحالة الجؽرافٌة والمناخٌة لمنطمة مكة .
ٌ -0شٌر على خارطة شبه الجزٌرة العربٌة مولع مكة .
ٌ -1علل لمكة اهمٌة فً تارٌخ العرب واالسالم .
سابعا ً  :الواجب البٌتً
سٌكون درسنا المادم (النظم المبلٌة لبل االسالم)
المصادر  :كتاب تارٌخ الحضارة العربٌة االسالمٌة للصؾ الرابع االدبً .
انموذج لخطة تدرٌسٌة وفك الطرٌمة االعتٌادٌة
المددددادة  :تددددارٌخ الحضددددارة العربٌددددة
الٌددددوم والتددددارٌخ
االسالمٌة
الموضوع  :مكة لبل االسالم
الصؾ  :الرابع االدبً
الشعبة  :ب
اوالً  :الهدؾ الخاص  :تبصٌر الطالب بمكة لبل االسالم
ثانٌا ً  :االهداؾ السلوكٌة  :جعل الطالب لادر على ان :
ٌ -5عرؾ مكة المكرمة .
ٌ -0شرح نشوء مكة المكرمة .
ٌ -1صؾ الحالة الجؽرافٌة والمناخٌة لمنطمة مكة .
ٌ -2شٌر على خارطة شبه الجزٌرة العربٌة مولع مكة .
ٌ -3علل اهمٌة مكة المكرمة فً تارٌخ العرب واالسالم .
ثالثدددا ً  :الوسدددائل التعلٌمٌدددة  :السدددبورة – الطباشدددٌر – خارطدددة صدددماء لشدددبه جزٌدددرة
العربٌة.
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رابعا ً  :الممدمة  3دلائك
تكلمنا فً الدرس السابك عن الدٌمن وللندا تمدع فدً الطدرؾ الجندوبً الؽربدً مدن شدبه
الجزٌة العربٌة وتطل على البحدر العربدً والبحدر االحمدر امدا درسدنا الٌدوم مكدة لبدل
االسالم .
خامسا ً  :العرض  13 :دلٌمة
بعد استثارة دافعٌة الطالب للدرس الوم بتوجٌه انتباههم للدرس الجدٌد فً توضدٌح
محتواه ماذا تعرفون عن مكة مستخدما ً طرٌمة االلماء مصحوبة باالستجواب
طالددب  /مكددة مدٌنددة ؼٌددر زراعٌددة وتوجددد الكعبددة (بٌددت هللا الحددرام) فددً مدٌنددة مكددة
المكرمة .
المدرس  /احسنت  .تمع مدٌنة مكة فً وادي ؼٌر ذي زرع لمكة اهمٌة خاصة بفضل
وجود الكعبة الشرٌفة فٌها وهً (بٌت هللا الحرام) كٌؾ نشأت مكة ؟
طالب  /ارتبطت نشأة مكدة بندزول سدٌدنا آدم (علٌده السدالم) مدن السدماء الدى االرض
وسٌر الٌها حسبما تذكر الرواٌات .
طالب اخر  /بنا سٌدنا ابراهٌم الخلٌل (علٌه السالم) بٌت هللا الحرام .
المدددرس جٌددد  .ارتبطددت نشددأة مكددة بحددادثٌن تددارٌخٌن همددا نددزول سددٌدنا آدم (علٌدده
السالم) من السماء الى االرض وسٌر الٌها حسبما تذكر الرواٌات وبنا سدٌدنا ابدراهٌم
الخلٌل الكعبة (بٌت هللا الحرام)
المدرس  /صؾ الحالة الجؽرافٌة والمناخٌة لمنطمة مكة .
طالب  /جبال عالٌة ومناخها حار جاؾ فً الصٌؾ
طالب اخر  /امطارها للٌلة
طالب اخر ٌ /عتمدون على ابار للحصول على مٌاه الشرب .
المددرس  /احسددنتم جبددال عالٌددة ومناخهددا حددار جدداؾ فددً الصددٌؾ و امطارهددا للٌلددة و
ٌعتمدون على ابار للحصول على مٌاه الشرب .
اٌن تمع مكة ؟
طالب  /تمع فً ساحل البحر االحمر الشرلً .
طالب اخر ٌ /شكل مولعها عمد مواصالت مع طرق الموافل بٌن الجنوب والشال عبر
ؼرب شبه الجزٌرة العربٌة .
المدرس  /جٌد تمع فً ساحل البحر االحمر الشرلً وٌشكل مولعهدا عمدد مواصدالت
مع طرق الموافل بٌن الجنوب والشال عبدر ؼدرب شدبه الجزٌدرة العربٌدة لمكدة اهمٌدة
كبٌرة فً تارٌخ العرب واالسالم
طالب  /كانت من اكبر المراكز الدٌنٌة والتجارٌة .
المدرس  /جٌد
سادسا ً  :التموٌم  3دلائك
 -5صؾ الحالة الجؽرافٌة والمناخٌة لمنطمة مكة .
ٌ -0شٌر على خارطة شبه الجزٌرة العربٌة مولع مكة .
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ٌ -1علل لمكة اهمٌة فً تارٌخ العرب واالسالم .
سابعا ً  :الواجب البٌتً
سٌكون درسنا المادم (النظم المبلٌة لبل االسالم)
المصادر  :كتاب تارٌخ الحضارة العربٌة االسالمٌة للصؾ الرابع االدبً .
ملحك ()3
اختبار التفكير النالد بصيغته النهائية
عزٌزي الطالب
امامن اختبار للتفكٌر النالد ٌضم بعض الموالؾ الفمرات التدً صدممت لتفسدٌر بعدض
لدرات ومهارات التفكٌر النالد لدٌن وهً موزعة على خمسة مجاالت ٌرجى االجابة
عنها بدلة دون ترن فمرة منها
 اكتب على ورلة االجابة . فكر جٌدا ً لبل ان تثبت االجابة التً تعتمد انها صحٌحة . اذا رؼبت فً تؽٌر اجابتن تأكد من محو اجابتن السابمة . الرأ المثال لبل االجابةامنٌاتً بالنجاح
مدرس المادة
عدي طاهر محمود

أوال ً  -:االستنتاج
هو لددرة الشدخص علدى اسدتخالص نتٌجدة مدن عددة ممددمات او حمدائك او بٌدان او
صؽت او افترضت .
ٌتكددون هددذا االختبددار مددن عدددة موالددؾ وٌتضددمن كددل مولددؾ مجموعددة مددن الحمددائك
والمعلومات والبٌانات وما علٌن اال ان تعتبر كل ما موجود فً العبارة صدحٌحا ً الدرأ
العبددارة بشددكل جٌددد ثددم نددالا االسددتنتاجات التددً تلٌهددا وحدددد صددحة او عدددم صددحة
االستنتاجات ثم ضع اجابتن فً ورلة االجابة وبالشكل االتً
 ضع عالمدة (×) تحدت الحمدل الصدحٌح اذا كندت تعتمدد ان االسدتنتاج صدحٌح
تماما ً أي انه ىٌترتب منطمٌا ً على الحمائك والمعلومات التً وردت فً العبارة
.
 ضع عالمة (×) تحت الحمل بٌانات نالصة اذا وجدت ان العبارات الواردة ال
تكفً للحكم على صحة االستنتاج .
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 ضددع عالمددة (×) تحددت الحمددل ؼٌددر صددحٌحة اذا وجدددت ان االسددتنتاج ؼٌددر
صحٌح ألنه ٌنالض الحمائك والمعلومات الواردة فٌه .
مالحظة  :لدد ٌكدون هندان اكثدر مدن اسدتنتاج (صدحٌح) ولدد ٌكدون اكثدر مدن اسدتنتاج
(ؼٌر صحٌح) ولد ٌكون اكثر مدن اسدتنتاج ندالص المطلدوب مندن ان تحكدم علدى كدل
استنتاج بحد ذاته.
ً
ً
مثددال  :تعددد مصددر مركددزا اشددعاعٌا للحضددارة فددً العددالم فعلددى ارضددها نشددأت اعظددم
الحضارات وتطور األنسان فكرٌا ً وحضارٌا ً واجتماعٌدا ً وشدرعت فٌهدا المدوانٌن التدً
تنظم حٌاة المجتمع .

العبدددددددددددددددددددددارة العبارة العبددددارة
الفمرات
نالصة ؼٌددددددددددر
صحٌحة
صحٌحة
×
 -5تعد مصر مركزا ً الحضارة فً العدالم (هدذا
االسددتنتاج نددالص ألن علددى أرضددها نشددأت
اعظددم الحضددارات وتطددور االنسددان فكرٌ دا ً
وحضدددارٌا ً واجتماعٌدددا ً وشدددرعت المدددوانٌن
التً تنظم المجتمع .
×
 -0ان اعظددم الحضددارات فددً العددالم مركزهددا
مصدددر التدددً تطدددور االنسدددان فٌهدددا فكرٌدددا ً
وحضارا ً واجتماعٌا ً وشرع الموانٌن .
×
 -1لم ٌتمكن االنسدان فدً حضدارة وادي النٌدل
ان ٌتطددور فكرٌ دا ً (االسددتنتاج ؼٌددر صددحٌح
ألن الحالة تشٌر عكس ذلن)
المولؾ رلم ()5
التارٌخ كعلم ال تمتصر دراسته على الماضً بل ربطه بالحاضر والمستمبل واستنباط
العبر منه .
 -5التارٌخ له اسلوب دراسة ولذلن فهو علم .
 -0ان ما ٌهتم به التارٌخ هو ماضً والحاضر والمستمبل .
 -1مدددن احدددوال االمدددم والشدددعوب ٌمكدددن اسدددتنباط العبدددر والددددروس وربهدددا حاضدددرا ً
ومستمبالً .
المولؾ رلم ()0
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شهد العصر العباسً تطور الحضارة العربٌة االسالمٌة ونضجها وال شن ان للوحددة
الفكرٌددة بددٌن ابندداء االمددة العربٌددة االسددالمٌة فددً عصددر نهضددتها اثرهددا فددً السددمو
بالحضارة العربٌة الى مستواها الرفٌع فمد كاندت هدذه الوحددة ٌدن اعدالم الفمده واالدب
والتددارٌخ عددامالً مددن عوامددل التجمددع والتمددارب وعنصددرا ً مددن عناصددر التفدداهم وسددببا ً
ألزدهار الفكري والثمافً .
 -2للوحدة الفكرٌة بدٌن ابنداء االمدة العربٌدة االسدالمٌة اثدر كبٌدر فدً سدمو الحضدارة
العربٌة االسالمٌة وهً اسبب فً االزدهار الفكري والثمافً فً العصر العباسً.
 -3بعد العصر العباسً مهم لتطور الحضارة العربٌة االسالمٌة وازدهارها .
 -4لم ٌشهد العصر العباسً أي تطور فدً الحضدارة العربٌدة االسدالمٌة ألن الخلفداء
العباسٌٌن كانوا لد لربوا الفرس واشركوهم فً ادارة الدولة العربٌة االسالمٌة .
ثانٌا ً  :معرفة االفتراضات او المسلمات :
االفتراض  :هو فكرة نرتئٌها او تسلم بها لالستدالل او المنالشة لو حل مشكلة  .وفٌما
ٌأتً عدد من العبارات وتتبعها عدة افتراضات ممترحة والمطلوب منن تحدٌد فٌما اذا
كان االفتراض مسلما ً به أي انن تجد ان االفتدراض وارد فدً ضدوء مدا جداء بالعبدارة
وفً هذه الحالة المطلوب منن ان تضع عالمدة (×) تحدت كلمدة االفتدراض وارد واذا
كنت تجد ان االفتراض ؼٌر مسلم به فً ضوء محتوى العبارة ضع عالمة (×) تحت
كلمة (ؼٌر وارد) .
مثدددال  :اهدددتم الخلفددداء العباسدددٌون جمدددٌعهم بفدددن العمدددارة وبنددداء المسددداجد والمددددارس
واألضدرحة واالسددواق والمصددور والخانددات والمددالع وهددذا دلٌددل علددى اهتمددام العصددر
العباسً بفن العمارة .
وارد

االفتراضات

 -9اهتم بعض الخلفاء العباسٌٌن بفن العمارة (هذا ؼٌر وارد
ألن مضددمون العبددارة ٌشددٌر الددى اهتمددام جمٌددع الخلفدداء
العباسٌٌن بفدن العمدارة وهدذا واضدح مدن خدالل االسدواق
والمساجد والمصور والمدارس .
 -9اهتم جمٌع الخلفداء العباسدٌون ببنداء المسداجد واالضدرحة X
واالسدددواق والمصدددور وهدددذا دلٌدددل علدددى اهتمدددامهم بفدددن
العمارة (هذا وارد ألن مضمون العبارة ٌدل اهتمام جمٌع
الخلفاء العباسٌٌن بفن العمدارة ومدن خدالل بنداء المددارس
والمصور واالسواق)
 -8لددم ٌهددتم الخلفدداء العباسددٌٌن فددً بندداء المسدداجد والمدددارس
واألضرحة واالسواق والمصور والمالع (هدذا ؼٌدر وارد
ألن الخلفدداء العباسددٌٌن اهتمددوا ببندداء المسدداجد والمدددارس

ؼٌدددددددددددددر
وارد

X
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واالضدددرحة واالسدددواق هدددذا دلٌدددل علدددى اهتمدددامهم بفدددن
العمارة)
المولؾ رلم ()5
كددان مددن الضددروري للبددوٌهٌٌن االبمدداء علددى نظددام الخالفددة العطدداء حكمهددم الصددفة
الشرعٌة .
-52تحمٌما ً لنفوذهم السٌاسً .
-55لضمان استمرارهم بالحكم .
-50للمحافظة على تراث االمة العربٌة االسالمٌة .
المولؾ رلم ()0
فً امتحان لمادة التارٌخ تمكن الطالدب زٌدد مدن االجابدة علدى جمٌدع االسدئلة وحصدل
على المرتبة االولى .
-51الطالب االخرون لم ٌكونوا بمستوى جٌد .
-52اسئلة مادة التارٌخ كانت سهلة جدا ً .
-53زٌد متمٌز بعلمه .
ثالثا ً  :االستنباط :
هدددو لددددرة الشدددخص علدددى اسدددتنباط معلومدددات جدٌددددة مدددن معلومدددات معروفدددة او
معروضة له  .وٌتكون كل مولؾ من هذا االختبار من عبارتٌن (ممدمتٌن) بٌنهما عدة
ممترحات ممدمة (استنتاج) وعلٌن ان تعد العبارتٌن صحٌحتٌن تماما ً وصادلتٌن بدون
استثناء حتى وان كانت احدهما او كالهما خالؾ رأٌن .
الرأ االستنتاج االول الذي ٌلً العبارتٌن واذا كنت تعتمد انها ترتبت بالضدرورة علدى
العبارتٌن ضع عالمة (×) فً المكان المناسب فً ورلة االجابة تحت النتٌجة مترتبة.
اذا كنت تعتمد انه لٌس من الضروري ان تكون النتٌجة مترتبدة علدى العبدارتٌن فضدع
عالمة (×) فً المكان المناسب من ورلدة االجابدة تحدت النتٌجدة (ؼٌدر مترتبدة) حتدى
ولو اعتمدت انها صادلة على اساس معلوماتن العامة .
الرأ كل نتٌجة واحكم علٌها فً حد ذاتها وال تدع تحٌزاتن تؤثر فً حكمن .
مثال :
ً
الطددالب الددذٌن ال ٌحضددرون الدددرس ٌومٌ دا ٌرسددبون فددً االمتحددان علددً ال ٌحضددر
دروسه ٌومٌا ً
النتٌجة النتٌجدددددددة
الفمرات المستنبطة
مرتبة ؼٌددددددددددددددر
مرتبة
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 -5علً ٌرسب باالمتحان (هذه النتٌجة مرتبة على الممددمتٌن
الن العبددارة الثانٌددة اشددارت الددى عدددم تحضددٌره لدروسدده
الٌومٌة وان مضمون العبارة االولى ٌشٌر الى رسوب كل
طالب ال ٌحضر دروسه ٌومٌاً)
 -0بعض الطالب ال ٌحضرون دروسهم ٌومٌا ً وٌنجحدون فدً
االمتحددان (هددذه النتٌجددة ؼٌددر مرتبددة علددى الممدددمتٌن النهددا
تتعارض مع مضمون الممدمة االولدى حٌدث عددت ان كدل
طالب ال ٌحضر درسه سٌرسب باالمتحان)
 -1الطددالب الراسددبٌن جمددٌعهم ال ٌحضددرون دروسددهم ٌومٌ دا ً
(أن هذه النتٌجة ؼٌر مرتبة مع الممدمتٌن ألن العبارة تؤن
على ان عدم حضور الدرس ؤدي الرسوب ولٌس العكدس
كددل او لددٌس كددل حدداالت الرسددوب سددببها عدددم الحضددور
الٌومً)

×

×

×

المولؾ رلم()5
معظم الخلفاء العباسٌٌن لربدوا الفدرس واالتدران واشدركوهم فدً ادارة الدولدة العربٌدة
االسالمٌة اعتمد الخلٌفة المعتصم على االتران اعتمادا ً كبٌرا ً فً تموٌة الجٌا .
 -54بعض الخلفاء العباسٌٌن تعاونوا مع الفرس واالتران فً ادارة الدولة .
-59اعتمد الخلفاء العباسٌون فً ادارة الدولة االسدالمٌة علدى الفدرس واالتدران حٌدث
اعتمد الخلٌفة المعتصم على االتران فً تموٌة الجٌا .
-59لم ٌشرن الخلفاء العباسٌون الفرس واالتران فً ادارة الدولة العربٌة االسالمٌة.
المولؾ رلم ()0
زعم بعض المستشرلٌن ان كلمة الوزارة من اصل اجنبً اال ان علماء اللؽدة العربٌدة
اهتموا بتمٌز كل الكلمات الدخٌلة وعلى هذا
-58الوزارة كلمة عربٌة .
-02بعض الكلمات الدخٌلة لم ٌمٌزها علماء اللؽة .
-05كل الكلمات عربٌة .
رابعا ً  :التفسير
هو المددرة علدى وزن االدلدة والتمٌٌدز بدٌن االعتمدادات المسدوؼة وؼٌدر مسدوؼة .
افتددرض ان كددل مددا هددو فددً الفمددرة صددادق المطلددوب منددن ان تحكددم علددى كددل تفسددٌر
ممت رح فٌما اذا كان ٌترتب على طرح البٌانات الواردة فدً الفمدرة بدرجدة معمولدة مدن
الٌمٌن .
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 اذا كنددت تعتمددد ان التفسددٌر ٌترتددب علددى البٌانددات الددواردة فددً الفمددرة بدرجددة
معمولدددة مدددن الٌمدددٌن ان تضدددع عالمدددة (×) فدددً الحمدددل الدددذي ٌكدددون تفسدددٌره
(صحٌح) .
 اذا كنت تعتمد ان التفسٌر الممترح ال ٌترتب على البٌاندات الدواردة فدً الفمدرة
فضع عالمة (×) فً الحمل الذي ٌكون عنوانه (الفمرة ؼٌر صحٌحة) .
 تددذكر ان تعددد الولددائع البٌانددات الددواردة فددً كددل فمددرة صددحٌحة وصددادلة واندده
ٌترتددب علددى المعلومددات اكثددر تفسددٌر صددحٌح وفددً حدداالت لددد تكددون جمٌددع
التفسٌرات صحٌحة او خاطئة.
مثال :
ازدادت األراضً الخراجٌدة فدً الدولدة العباسدٌة االسدالمٌة ومنهدا اراضدً الصدوافً
فً العهد االموي فمد اهملدت وتعطلدت عدن االنتداج فألحمدت اضدرارا ً فدً مدوارد بٌدت
المال لذلن لان الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز بمنح التسهٌالت الستثمار تلن االراضً.
تفسٌر صحٌح

التفسٌرات الممترحة
 -5إهمال األراضً الخراجٌة (الصوافً) تلحك ضررا ً ببٌت
المال لذلن لام عمر بن عبد العزٌز بمنح التسهٌالت علدى
مستثمرٌها(.تفسدددٌر صدددحٌح ألن اراضدددً الصدددوافً لدددد
اهملددت ممددا دفددع الخلٌفددة عمددر بددن عبددد العزٌددز الددى مددنح
التسهٌالت الى استثمارها حفاظا ً على موارد بٌت المال)
 -0لم تلحك تلن االراضً اضرارا ً بموارد بٌت المدال بسدبب
اهمالهددا (تفسددٌر ؼٌددر صددحٌح ان اهمددال تلددن االراضددً
ٌلحك اضرارا ً فً بٌت المال) .
 -1ازدٌاد االراضً الخراجٌة ادى ان ٌستثمرها الخلٌفة عمر
بددن عبددد العزٌددز (تفسددٌر ؼٌددر صددحٌح ان عمددر بددن عبددد
العزٌددز مددنح االراضددً الصددوافً اسددتثرها بسددبب حدددوث
اضرار فً موارد بٌت المال)

تفسددددددٌر
ؼٌددددددددددر
صحٌح

×

×

×

مولؾ رلم ()5
امتدداز خلفدداء العصددر العباسددً االول بددأنهم كددانوا ألوٌدداء ألنهددم لضددوا علددى الحركددات
المعارضة للدولة العربٌة االسالمٌة .
-00ألن سٌادة العباسٌٌن كانت مطلمة .
-01اشران الفرس فً ادارة الدولة العربٌة االسالمٌة فً العصر العباسً .
-02ألنهم لضوا على الحركات االنفصالٌة المعارضة للدولة العربٌة االسالمٌة .
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مولؾ رلم ()0
ان وظٌفة المحتسب ٌمابلها فً الولت الحاضدر عمدل عددة وزارات وهٌئدات كالتجدارة
والصحة وؼٌرها وهً كمنصب اجتماعً والتصادي ال تمتصر علدى انصداؾ النداس
ومحاربة كل مظاهر االستؽالل بل المحافظة على الصحة واألدب .
-03ان وظٌفة المحتسب هً االشراؾ على مختلؾ شؤون المجتمع .
-04ان عمل بعض الدوائر هو امتداد لعمل المحتسب .
-09أن عمله ألتصر على محاسبة المحتكرٌن .
خامسا ً  :تمويم الحجج
عند مشاركتن لمضاٌا مثٌرة للجدل والخالؾ ٌفترض بن ان تكون لادر على تمٌٌز
الحجج الموٌة من الضعٌفة والحكم على لدرة الحجة او ضعفها ٌبنى على اساسٌن :
االولى  :هو اتصال الحجة اتصاالً مباشدرا ً بالسدؤال المطدروح والثدانً  :وزن الحجدة
واهمٌتها فالحجج الموٌة تكون مهمة ومتصلة بالسؤال اما الضعٌفة فتكون ؼٌر متصلة
بصورة مباشرة بالسؤال حتى وان كانت لها اهمٌة كبٌرة ولدد تكدون لهدا اهمٌدة كبٌدرة
وتتصل بجوانب ثانوٌة من السؤال .
 عند تموٌمكم للحجة احكم علٌها بحد ذاتها .
 لد تكون الحجج فً بعض االسئلة كلها لوٌة ولد تكون كلها ضعٌفة او احددها
ضعٌفة واالخرى لوٌة .
مثال  :هل اصبحت دراسة الحاسوب مادة ضرورٌة للطالب ؟
لوٌة
الحجج الممترحة
 -5نعدددددم  /ألن الطالدددددب ٌجدددددب ان ٌواكدددددب التمددددددم العلمدددددً ×
والتكنولوجً لزٌادة المعرفة (هذه الحجة لوٌة ألن الطالدب
ٌجب ان ٌواكب التمدم والتطورات العلمٌة) .
 -0كددال  /ألن الحاسددوب ال ٌلبددً احتٌاجددات الطالددب المعرفٌددة
(هددذا سددبب ضددعٌؾ وؼٌددر منطمددً ألن الحاسددوب ٌسدداعد
الطالب على زٌادة معلوماته) .
 -1كال  /ألن للة المصادر التً تتعلك فً مادة الحاسوب (هدذا
سبب ضعٌؾ وؼٌر منطمً ألن المصادر كثٌرة)

ضعٌفة

×
×

المولؾ االول :
هل تؤٌدون بان الحضارة العربٌة االسالمٌة حضارة انسانٌة ؟
-09نعم  /ألنها مالئمة لفطرة االنسان وخصائصده المتعدددة التدً ٌنفدرد بهدا مدن دون
سائر المخلولات .
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-08كال  /ألن الحضارة العربٌة االسالمٌة لٌست حضارة انسانٌة فمدط وانمدا حضدارة
عالمٌة وصالحة لكل زمان ومكان
-12نعم  /ألن االنسان فً نظر االسدالم كدائن حدً خلمده هللا تعدالى علدى نحدو خداص
ٌختلؾ عن بالً المخلولات .
المولؾ الثانً
هل من الضروري التوسع فً دراسة التارٌخ
-15نعم  /ألن التارٌخ مهم لدراسة احداث الماضً والحاضر .
 -10نعم  /ألن التارٌخ ٌبٌن اهم الشخصٌات التً لها دور مهم فً صنع الحاضر .
 -11كال /ال فائدة من دراسة التارٌخ أنه ٌوضح االحداث فً الماضً ولٌس المسدتمبل
.
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