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 لخص البحث :ا

اثررر اسرتراتيجية الحلرزون الفنري صري تحصريل مررادة يهدف  لبحثدا لبثد بل  بدر ة : د        

 التشرركيلي لرردب قررالا فنررم الفنررون التشرركيلية صرري معهررد الفنررون الجميلررة  ترراريخ الفررن 
وبتثقيق هف  لبحثا وضع لبح حا لبف:ضي  لبصدف:ي  لبححيدفا ليةيد     بديا هفد    د:  

ذو دالب   حص ئي  بين ةتحسط درج ت طالب لبمجمحع  لبتج:يحي  لبححيفا قحلي  وب دفي   دل 

 ة دا ة ريخ لبفن لبتشكيلل   .

أقتص: لبحثا لبث بل علر طالب لبم:حل  لب:لب   قسم لبففحن لبتشكيلي   ل ة هف لبففحن     

   دددل 0202-0202ب قحبدد  بلحفدددين ف ولبفصددس لبفرلسددل ل ول بل ددد   لبفرلسددل  -لبجميلدد  

 ةث  ظ  دي بر ف جمهحري  لب :ل .

لعتمف لبح حا لبمفهج لبتج:يحل ف  ند  يدتال   وطحي د  لبحثدا ف  ذ يتسدم ب بقدفرا علدر        

 لبتثكم  ل ةختلف لب حلةس لبمؤث:ا  ل لبظ ه:ا لبم:لد درلسته .

أخت ر لبح حا ة هدف البففدحن لبجميلد  بلحفديند لبفرلسد  لبصدح حي  ف  دل ديد بر وبصدحرا      

كحندد  ةددن ضددمن بتج:يددد دون ودد حر لببددالب بدد بك بقددفرا لبح حددا علددر ل قصفي  وذبك 

 .لبمال  لبت ليمل

د 02وبصحرا قصفي  لخت ر لبح حا طدالب قسدم لبففدحن لبتشدكيلي  ولبحد به عدفدهم ا          

ط بحدد  يمولددحن لبمجمحعدد  لبتج:يحيدد  لبححيددفا وبددم يسددتح ف لبح حددا لع ط بددد ةددفهم بددفولعل 

 لب:سحب .

لبح فع علر لبتبحيق لبقحلل بحسط حس بل لعلدر ف وبد بك  لظه:ت لبفت ئج ةفح  لبتبحيق     

ر ضددا لبف:ضددي  لبصددف:ي  ف وةحاددس لبح حددا ب ددف ذبددك لبددر ةجمحعدد  ةددن لالسددتفت ج ت 

 ولبتحاي ت ولبمقت:ح ت.
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The Effect of Artistic Snail Strategy on the Attainment in the 

Subject of Plastic Art History among the Students of the 

Institute of Fine Arts 

Ins. Waleed Ali Habeeb (Ph.D) 

 

Abstract 

The current study aims at investigating The Effect of Artistic Snail 

Strategy on the Attainment in the Subject of plastic Art History 

among the Students of the Institute of Fine Arts. To achieve the goal 

of the research, the researcher put the following only null 

hypothesis: “There is no statistically significant difference between 

the average scores of the students of the only experimental group, 

before and after, in the course of the history of plastic art . 

The current research was limited to the fourth stage students of the 

Fine Arts Department at the Institute of Fine Arts - Baqubah for 

boys, and the first semester of the 2017-2018 academic year in 

Diyala Governorate, Republic of Iraq. 

The researcher adopted the experimental approach, because it is 

compatible with the nature of the research, as it is characterized by 

the ability to control the various factors affecting the phenomenon to 

be studied. 

The researcher chose the Institute of Fine Arts for Boys - Morning 

Studies in Diyala - intentionally due to the researcher's ability to 

experiment without students feeling that, being among the 

educational staff. 

Intentionally, the researcher chose the 28 students of the Fine Arts 

Department, representing the only experimental group, and the 

researcher did not exclude any of them for reasons of failure. 

The results showed the superiority of the post-application over the 

pre-application with a higher arithmetic mean. Thus, the null 

hypothesis was rejected, and the researcher then reached a set of 

conclusions, recommendations, and proposals. 

 

 

 الفصل االول 

 مشكلة البحث :

ةهف  لبت:بي  لبففي  لبر ضم ن نمح ةن نحع ةميز عفف لبب بدد ةدن خدالل لدولت لبت حيد:    

 ل بف   وخصي  لبمت لم ة : يد  وةه ريد  ووجدفلني  لنبالقد  لبتل ةس هم لبففل وةجالت لبفن 
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ةن لعتح ر لن ة دا لبت:بيد  لبففيد  هدل ةدن ضدمن ةفظحةد  لبمفد هج لبت:بحيد  لبت ليميد  لبتدل 

 ةفرس  ل لبمفلرس .

لن لبحاحل ب بمت لم لبر ةقفلر ةميز ةن لةتال  لبم :   ولبمه رلت لبففيد  لبتدل وب بت بل    

ويصدح  عفصد:ل ةفيدفل ةمد  يفدفةج  دل لبمجتمدع قد درل علدر لن يكدحن لن يمكن   مةن خالبه

وةفدحع لبر لحفلث نقب  ج ب وةشدحيق بلمد دا لبفرلسدي  دلخل  ب ل يثت ج لبق ئم ب ملي  لبت لم 

ولالس بيد لبت ليمي  وط:لئق لبتفريا لبغي: ةقليفي  لبتدل ةفقدس  لبتفريسي  ل لالست:لةيجي ت 

 دل ج دس عمليد  لبدت لم عمليد  بتقليدفع لبدر لبمفهدح  لبغيد: ةقليدفع ح  لمفهدبفك: لبمت لم ةن لب

 لبسديكحبحجي وةقفيم لبمثتحى لبت ليمل و دق قدفرلت لبمت لمدين لبمت لم ةيس:ا وةثحح  بففا 

و بد ب كا لبدر لب د   لبغ:ض لدرلكه  بجزئيتهد  ةدن لبخد    ةه ري  سحل  ك نا ة : ي  لو

ةددن لالةددحر لبمفضددل   ددل ولالسد بيد لبت ليميدد   ضدال عددن لبتفددحع  ددل لبب:لئددق لبتفريسددي  و

لبثلزون لبففل د  ل ةثقيق لكحد: لست:لةيجي  يمكن لن يثقق  ا  ةقفيم لبم دا لبت ليمي  وه ل ة 

مسددتحي ت ةبددحي: ب ةثقيددق لعلددر رقددفر ةمكددن ةددن لالهددفل  لبت:بحيدد  ولبت ليميدد  لبه د دد  لبدد

هدد   ح :هدد  ةبق بلدد  بلتففيدد  خددالل لبددفرس لبتددل لب مليدد  لبت ليميدد  ةددن خددالل لالجدد:ل لت ل

لبمسدددتففا علدددر ة:ج يددد ت لبدددت لم لبفشدددط ذلت لبم:نددد    بمميزلةهددد لبتفريسدددي  لالسدددت:لةيجي 

سد ر لبح حدا لبدر ةثقيقد   دل  ةد لاليج بيد   دل لبحسدط لبت:بدحع ولبت ليمدل وهد ل  لبتأثي:لت

ولالرةق   بمسدتحى لبتغلد علر ة حق ت ةفريا ة دا ة ريخ لبفن وض ف لببلح  لبتثصيلل 

لبمت لمددين ة : يدد  ن كحنهدد  ةدد دا ةثتددحع علددر كددم ة : ددل وةسلسددس ةدد ريخل بمجمددحع ةددن 

وة:كيدز علدر خصحادي    دل لدرل   هملالحفلث لبففي  لبتل ةتبلد وعل ولستي  ب ةن قحل

 .لبمثتحى لبت ليمله ل 

 لسدت:لةيجي  لثد:ةثفيدف ا لالةل   لبر لع ةفى يسدهم لبحثدا لبثد بل  دل  لبسؤللوهف  يب:ح 

لبثلزون لبففل  ل ةثصيس ة دا ة ريخ لبفن لبتشكيلل بفى طدالب قسدم لبففدحن لبتشدكيلي   دل 

 دة  هف لبففحن لبجميل  

 

 اهمية البحث :

 لالةي   ةت:كز لهمي  لبحثا لبث بل  ل لبفق ط 

وةدفهم ةفريسدل يس هم لبحثا لبث بل  ل ة :يف ةمن هم يم رسدحن ةهفد  لبتدفريا  .0

بجفوى و   بيد  لالسد بيد لبتفريسدي  لبجفيدفا  دل ليصد ل لال كد ر ولبم لحةد ت ة دا لبت ريخ 

 بلمحلد ذلت لببحي   لبفظ:ي  

 يس هم  ل ةفميد  لبدحعل لبففدل بدفى لبمت لمدين عفدفة  نضد هم ضدمن لطد ر ةد ريخل .0

 فل  لسلحب ةفريسل ة:ن خيفرسحن لبمثتحى لبفظ:ع و ق لست

لبتدل يفحغدل لن  لبمتفحعد  بكدس ةدن لبم لدم ولبمدت لم بد  دولرلث:ل  لبميدفلن لبت:بدحع  .3

ةمد  يفدت  بتثقيق لهدفل  لبدت لم لبفشدط ضدمن ط:وحد ت ة:بحيد  ة  اد:ا كالهم  يم رسه  

 لبمج ل بتبحيق ت لخ:ى علر ةحلد درلسي  ةختلف  

 

 لبحث :هدف ا

لبثلزون لبففل  ل ةثصيس ةد دا ست:لةيجي  يهف  لبحثا لبث بل لبر ة :   ا لث: لست م ل ل

ة ريخ لبفن لبتشكيلل بفى طالب قسم لبففحن لبتشكيلي   ل ة  هدف لبففدحن لبجميلد  د وبتثقيدق 

يحجف  :  ذو دالب  لحصد ئي  بدين  هف  لبحثا وضع لبح حا لبف:ضي  لبصف:ي  لالةي    ال

 لبححيفا قحلي  وب في   ل ة دا ة ريخ لبفن لبتشكيلل د لبتج:يحي ةتحسط درج ت لبمجمحع  
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 حدود البحث : 

   يأةليقتص: لبحثا لبث بل علر ة  

 طالب لبم:حل  لب:لب  / قسم لبففحن لبتشكيلي  /  :ع لب:سم لبثفود لبحش:ي     .0

 دي بر  –ة هف لبففحن لبجميل  بلحفين / ب قحب   لبثفود لبمك ني    .0

 0202 -0202لالول بل    لبفرلسل زة ني    لبفصس لبفرلسل لبثفود لب .3

 لبفصس كت ب ة ريخ لبفن لبتشكيلل بلصف لب:لبع رسملبثفود لبم دي     .4

 

 تحديد المصطلحات :

هل عح را عن خب  ةفظم  ةثتحع علر قفر ة ين ةن لبتحجيه ت  لالست:لةيجي    ا .6

يقح  به  كال ةن لبمفرس ولبب بدد بتثقيدق ةجمحعد  ةدن لالهدفل  لبت ليميد  لبالنةد  بتففيد  

لبمحقددف لبت ليمددل عحدد: لسددتخفل  عددفا ط:لئددق ةفريسددي  لبتددل ة:ةكددز  لسددفته  علددر لدولر 

 د9  0202لبمفرس ولبب بد ولبمفهج  د اة:لبط ن 

ة دد:  ليضدد    ا هددل ةجمحعدد  ةددن لالجدد:ل لت ولبحسدد ئس لبتددل يسددتخفةه  لبقدد ئم و .0

 بألهدفل بهد  لبمدت لم ةدن لبخحد:لت لبت ليميد  لبمخببد  ولبمثققد   يدزودب ملي  لبت لم ولبتل 

 د72  0229نعبي  لبت:بحي  د ا

لبثلزون لبففل   ا هح لسلحب ةفريسدل قد ئم علدر لسد س لبدت لم لبفشدط ولبد ع يثدا  .3

ل لبتدد وليرل  ب   كدد رلبفكدد:ع ولبتحلاددس ةددع لالخدد:ين  يمدد  يت لددق  لبتأةددسلببلحدد  علددر 

ولرةفد ع نسدح  لبفهدم ولبتثصديس ليج د لبثلحل لالبتك ري  يمتلكحنه  لةج   ةحضحع ة ين  ل 

 د 72  0202نا لةحح س يف دلبفرلسل 

ولبمثدفدا لبخبددحلت ة :يدف لبح حدا لج:لئيد    ا هددح ةجمحعد  ةدن لالجدد:ل لت لبمشد:وط  

فريسدل لبق بل  بلتففي  دلخس لبصف لبفرلسل ةن قحس لبمدفرس  دل ةدفريا لببلحد  بمثتدحى ة

 دبغ:ض ةثقيق لهفل  ة ليمي  ة ين 

ع:   ك ةدس ب ند    حدفوث عمليد  لبدت لم لبم:يدحب ويتضدمن ةجمحعد  لبتثصيس    .4

 د03ن 0200نةن لبثق ئق ولبم لحة ت ولبمه رلت ولبقيم ولالةج ه ت د ا لبجالبل 

لبت :يدددف لالج:لئدددل بلتثصددديس   هدددل لبفرجددد  لبتدددل يثصدددس عليهددد  لببلحددد   دددل  .5

لالختح رلت لبتل عفت ونظمدا حسدد لبمثتدحى لبم : دل ةدن كتد ب ةد ريخ لبففدحن لبمقد:ر 

  .بلم:حل  لب:لب   رسم ولبتل ةقيا ةستحى لنج ن  ل  ةثصلي  لبم : ل  ل لبفرلس  

 

 االقار النظري والدراسات النابقة

 التعلم النشط :  االولالمبحث 

 :مفهوم التعلم النشط 

لالةج هدد ت لبت:بحيدد   كأحددفظهد: لبددت لم لبفشددط  ددل لبسددفحلت لالخيدد:ا ةدن لبقدد:ن لب شدد:ين   

لبتدل لرةكدزت  دل لرسد   لسسده  و  ل لبتفريا ولبت لم وجحدا نحلةجد   ولبففسي  لبم  ا:ا

علر ةح دى لبفظ:ي  لبحف ئي  وذبك بحجدحد لبكويد: ةدن لبتق ربد ت ولبمشدت:ك ت  دل خبحلةهد  

لالبثد ث  دل علدم لالعصد ب    بف س لبتبدحرلت ولبتغيد:لت لبث ادل  بف دسلالج:لئي  وه ل 

لبد ك  لت ولبفة غ وةشخيص لبي ت عمس لبفة غ لالنس ن لثف   عملي  لبدت لم وظهدحر نظ:يد  

لبتل ييد:ت لب فيدف ةدن لبمفد هيم د 02  0202ن لبثحسفي لةحح س يف و   ا لبمت فدا بج ردن:

ولبتددل  لبسددح يفي تلبتددل   ظهدد:ت بفليدد  لبفظ:يدد  لبسددلحكي   ةدد  حددفث ةددع ولبم لحةدد ت ةوددس

ركددزت علددر ةفهددح  عمليدد  لبددت لم ولبت لدديم ب عتح رهدد  لسددتج ب ت ق بلدد  بلمالحظدد  ولبقيدد س 



  0202لسنة  حزيرانوالثمانون .  سادسالعددالمجلة الفتح .....................................................................  
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

 

-094- 
 

حدفث لخدتال   دل لدبيد ت لبت:بيد   حدين :يق لبمم رس  بد بوحلب ولب قد ب  دلوة زن عن ط

ولبت لدديم بظهددحر لبفظ:يدد  لبم : يدد  لبتددل عحدد:ت عددن لةك نيدد  لحددفلث لبددت لم بحلسددب  لبحفدد   

لبم : ددل ب عتح رهدد  عمليدد  عقليدد  دلخليدد  ةمكددن لبفدد:د علددر ةحصدد: ووعددل ب بم لحةددد ت 

ةمدد   د04  0224ا درونان   ةتشدد به  لقددفولسددتي  به  ولسددت:ج عه  ولسددتخفلةه   ددل ةح

 دل  س هم  ل ةصميم خحد:لت ة لدم ةف سدح  و   بد  و دق ةدفرك ت لب قدس لبحشد:ع بمد  ةحهلد 

ةحلجه  لبتثفي ت ب ل البف ةن لةتال  لبمت لم بمهد رلت لبتفكيد: وط:يقد  حدس لبمشدكالت  دل 

  د 02  0202. الةحح س يف ولبثحسفي  نضح  ةح : ة ليم يي: ةقليفع 

لبت ليمي  لختلفا ةن ةفهحةه  لبتقليفع لبدر ةفد هيم جفيدفا  ل دولروةن ه ل لبمفبلق نجف لن 

لبمدددت لم ةشددد ر   دددل عمليددد  لبدددت لم وبددديا ةتلقدددل   سددد بق  وهدددل لن يكدددحن  ةأبح ددد وييددد: 

لن يكددحن  دد عال  لسددتحجد ةمدد بففسدده  يحثددا عفهدد  ويصددفع لبم : دد   م لحةدد ت بقددفر ةدد بل

ب بمق بدس ةبلدد لن ن وةسد عفة  وةمكيفد  ةدن ةم رسد  لب مليد ت لب قليد  لثف   لبدت لم  ون وب 

يختلف دور لبم لم ةدن ة:سدس وةلقدن بلم لحةد ت لبدر ةحجد  وةيسد: وةشد:  علدر عمليد  

 د03  0227د ابفوعن37  0224لبت لم .ا درونان

ويدد:ى ةدد ي:ن لن لبددت لم لبفشددط عمليدد  ة:بحيدد  وة ليميدد  ةتددي  بلمددت لم لبتثددفث ولالاددغ   

لب ميدق وذبدك ةدن خدالل ةصدميم بيلد  ة ليميد  ج ذبد  ةدن خدالل  ولبتأةدسولبمف قش  ولبكت ب  

لبدت لم ةودس دةدج لبدت لم ب الكتشد   لستخفل  لبتقفي ت لبسم ي  ولبحصد:ي  وة دفد  دل لسد بيد 

وهدد ل د  meyers and jones,1993اولبددت لم بدد بف:يق ولبمجمحعدد ت وحددس لبمشددكالت 

ن لبت لم ةثحل بفل ةن لظه ر عملي  لبثفد  وةقحيمهد  و دق ة يد ر لالة: يشي: لبي  درونا ب 

هيلد  ةشدكالت ة د:ض  علدرلالستج ب  سحل  ك نا لبشفحي  لو لبتث:ي:ي  لبر ةثحيس لبت لم 

ب سدتفع   خزيفد  لبم : دل لبحثدا وليجد د لبثلدحل لبمف سدح  بهد   ةم  ةثو  علرعلر لبب بد 

بتفكيد:   لالنبدال  م فدر بمد  ةدحدع لبدرلبذلت  وة  بجته  بتفظديم وةفسديق لنم طد  لبم : يد 

 د32  0224ادرونان ثس لبمشكل  ب

 التعلم النشط التعلم التقليدي المجال

 موجه ومرشد ومحفز للخبرة المرجعية للطالا  نافل للمعلومة وملقن  المعلم 

المطلوا يعكس نتائج سلوكية للتعلم واالداءات  ال تعكس صور نتائج سلوكية للتعلم  االهداف

 تحقيقها

المواد 

 التعليمية 

تنوع صي مصادر التعلم واضاصتها الى المرجع  الكتاا المدرسي كمرجع وحيد 

االصلي للكتاا المدرسي يحتوي على خبرات 

 اثرائية 

صرض على كل الطالا دراسة  معدل التعلم 

المقرر كله من حيث بداياتهم 

ونهاياتهم حنب التوفيت المحدد ال 

 المنهجكمال 

امكانية تقدم المتعلم صي الدراسة وتجاوز 

االجزاء حنب راي المدرس وحنب معدل 

 التعلم ومنتوب االتقان وتحقيق البنية المعرصية 

استراتيجيات 

التعليم 

 والتعلم

ال تزيد عن واحدة او اثنين 

المنتخدم صي المحاضرة او 

 الواجبات 

تعدد االستراتيجيات بما يضمن الوصول الى 

 يق االهداف ومنتوب االتقان صي التعلم تحق

تنظيم 

 الدراسي 

يتم التنظيم صي شكل يوم دراسي 

 كامل وحصص ثابته بتوفيتات ثابتة 

يتم تنظيم اليوم الدراسي على شكل صقرات   

كتل زمنية   مع مرونة صي توفيتات الفقرات 

 وصق زمن محدد

 يصدرها المعلم بنفنه التعليمات

 

 المعلم صي التعليمات يشترك التالميذ مع
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 الصرامة والحزم المعلم

 

 التعاون –المرح  –الحماس 

ينمح للتالميذ بطرح األسئلة على المعلم وعلى  المعلم هو الذي ينأل غالبا   األسئلة

 زمالئهم.

جلوس 

 التالميذ

 التنوع صي الجلوس وحرية الحركة مقاعد ثابتة

مشكالت ومنتويات عليا وابتكارية صهم وحل  تذكر وحفظ المعلومات النواتج

 وجوانب مهارية ووجدانية

إصدار حكم بالنجاح أو الفشل  التقويم

 ويقارن التلميذ بغيره دائما  

مناعدة التلميذ على اكتشاف نواحي القوة 

 والضعف ومقارنة التلميذ بنفنه.

كم  ويفظ: لبدر لبدت لم لبفشدط علدر لند  عمليد  لودغ ل لبمت لمدين بف  بيد ت نشدب   دل عمليد  

لبت لم ةن حيا لبق:ل ا ولبكت ب  ولبتأةس ولبمش رك   ل لبم لحة ت لذل ال يقتص: علر عملي  

ضدمن لو لبت ليدق سدتخف  لبمف قشد ت ي  ةدلستقح ل لبحي ن ت ولبم لحةد ت بصدحرا سدلحي  بقدفر 

ةثدا  ةسدتحي ةه بصغي:ا لو عمس لبمشد ريع لبحثويد  وطد:ح لالسدلل  بمختلدف لبمجمحع ت ل

 ) lorenzen,2006  18لو:ل  لبمفرس .ا 

ع لن لبددت لم لبفشددط علددر لندد  عمليدد  لالحتددحل  لبددفيف ةيكل بلمددت لم  ددل لبمحقددف لوهفددف  ك:يددو

لبم لدم لبت ليمل ولب ع يتبلد ةف  لالدل  لبث:كل ولبمش رك  لبف  ب  ةثدا لود:ل  وةحجيد  

 د37  0227علوهففا

 للتعلم والحديث المفهوم التقليدي 

لبم لحةدد ت ولبثقدد ئق  قددط ونقلهدد  لسددتظه ر ويقصددف  ذبددك لبددت لم لبدد ع ة:كددز نحلةجدد  علددر 

بلمت لمين بب:يق  لبثف  ويكحن دور لبمت لم سلحي  ال يش ر   ل ةحلقدف لبدت لم ويكدحن دور 

وددكس لبكتدد ب لبمفرسددل لبمصددفر لبححيددف عليدد  ,بلم دد ر  وةصددفره  لبف قددسلبم لددم بددفور 

الدل  لبم : دل علر ةستحى ل بلم :   ويثظر بكس لالهتم   ةن قحس لبب بد ولبم لم ولبثكم

لبكت ب دون لبتحجي  لبر ل   ل لو ةبحيق ت  سلحكي  قد درا  ة لحة تةن خالل ة  حفظ  ةن 

 علر ةحلج  لبمحلقف لبثي ةي  

بلق ئمين  ل ةج ل لبت:بي  ولبت لديم  بفلي قليفع وكس نقب  وةن ه ل لبمفبلق نجف لن لبت لم لبت

ةثقق لبفحلةج لبت ليمي  لبمتحل ق  ةع ةبحر جفيفا ل    ة ليمي  لبحثا عن لبر لالنبال  نثح 

لبمجتم  ت لبحش:ي   ل لنتق به  ةن لبمف هيم لبحسيب  لبر لبمف هيم لبم:كح  لبمص حح  بتبدحر 

لب فيف ةن لبثحلجز بيصدح  لب قدس لبحشد:ع بث جد  لبدر لنظمد  لبتكفحبحجي  لب ع دخس ولبغر 

ةن لبتفكي: يقحده  لبت ليم ولبت لم بتحلكد لبثفث لب لمل ولبتكفحبحجل بتفس: وةثلس وة:كد 

 لبت:بحيد    ظهد:ت لب فيدف ةدن لالسده ة ت وةفتقف لبظحله: بمج الةهد  وة دفده  وةخصصد ةه 

 ل ةغيد: ل دولر بكدس ةدن بر ثحرا  ل ع بم لبت لم ولبت ليمي  وةفه  لبت لم لبفشط لب ع دعر ل

  اح  لالول ةحج  وةيسد: ب مليد  لبدت لم ولبت لديم وةدح : بلم لحةد ت بيفمد  لبم لم ولبمت لم 

لبو نل لاح  ةش ر  وق در علر لةخ ذ لبق:لر بم  يس هم  ل ةفمي  قفرلة  لب قليد  ولبمه ريد  

  لبددت لم دلخددس لبمؤسسدد ت لبت لميدد  و ددق    بيدد ت ة ليميدد  ةصددمم  بغدد:ض ةثقيددق لهددفل

  د02 :0200ا ر  علن لت ولس بيد لبتفكي: لبم:يحب  يه  ل لكس بهم لبمه روخ رجه  

 

 

 

 



  0202لسنة  حزيرانوالثمانون .  سادسالعددالمجلة الفتح .....................................................................  
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

 

-092- 
 

 مخطط يوضح مكونات التعلم التقليدي

 
 

 مخطط يوضح مكونات التعلم النشط

 
 

 

 متطلبات التعلم النشط 

وةحديددس  ددل ةف قشدد  لبدد:ن لال كدد ر لعلددر ةتبلحدد ت لبددت لم قدد   كددس ةددن ة يكددس ةثقيددق   جددس

 لب:ئيسي  ححل ذبك و يم  يلل ع:ض بح ض لبفت ئج  

 . لت لم يفبحع علر نش ط  ذو ة فربف   نش ط ب .0

 المعلم 

 محور التعلم 

 االهداف 

 معرفية 

 المنهج

 المقرر 

 الدراسي

 التقويم 

 للمعلومات 

 المعرفية 

 التلميذ

متلقي 
 سلبي 

الطالب 
مشارك 
 في التعلم 

 االهداف شاملة 

الكتاب المنهجي 
ليس المصدر 
 الوحيد للمعرفة 

 التقويم شامل 

المعلم موجه 
وميسر 

 ومشرف للتعلم
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لبتددل ةددفعح لبددر ربددط لبم لحةدد ت لبجفيددفا بتلددك لبتددل وهدد ل يدد:ةحط بمحدد در لبفظ:يدد  لبحف ئيدد  

بكلم ت ةوس ا ة ذل د ا بمد ذل د ي : ه  س بق  عن ط:يق افع االت ةت فدا بين لبم لحة ت 

   ولج:ل لت  ةبحيقه  ا كيف د

 لبت لم و ق لبمجمحع ت ةصميم  .0

لن لبسدد ل لبددر لودد:ل  لكودد: ةددن لسددت:لةيجي  لو ط:يقدد  ةفريسددي  يسدد هم  ددل ةسددهيس ة لددم 

ةتددس لبددت لم لبت دد ونل لو لبددت لم ةددن  :ديدد   لببددالب بشددكس جمدد عل بددفال ةددن لبددت لم بصددحرا

لبقد ئم علدر لبمشد:وع ت لو لبدت لم لبقد ئم حدالل ةشدكالت كدال ةفهد  ةدفخال  لالق:لن لو لبت لم

 يج دس لبدت لم كمجمحعد ت ادغي:ا   عدس جدفل يدحدع لبدر ةشدجيع لالنجد ن لالكد ديمل ةختلف  

 د 72  0224درونانا

 بف   لبت لم و ق ةحفل لبوق  وعف  لبخح  .3

لن حفوث لبدت لم و دق  ةحدفل عدف  لبخدح  ولبتد:دد  دل طد:ح لبد:لع وبيد ن لبد:لع ولبت حيد: 

ولدرلكدد  بقحلعددف لبددت لم ولبم لحةدد ت بصدد:لح  عددن  همهددم بلمحضددحع يثقددق لكودد: رسددحخ  

 بأنشددب وب بتدد بل ةشددجع عددفد ةددن لبمم رسدد ت لاليج بيدد  دلخددس لبصددف ةفهدد  قيدد   لببددالب 

 وةفحع  ل لبمه   لبت ليمي  لببمأنيف مي  ةثتحع علر جح ةن بف   بيلي  ة ليوة ليمي  ةتفحع  

  لبت لم وط:لئق  . أس بيد ل  و ق ة فد

 ةفحع ةص در لبت لم  .4

ةن لبض:ورع لثف   ةم رس  لبت لم لبفشط ةح ي: ةص در بلم :   ولبم لحة ت بثيا ةسد هم 

لبمؤسسدد  لبت ليميدد   دل ةثقيددق لهددفل  لبددت لم ةفهد  ةددح ي: لبددفعم لبتكفحبددحجل ولبتقفدل دلخددس 

 ك بك لةك ني  ةح ي: خفة  لالنت:نيا بم  ةس عف علر لبحثا ولبتحلاس لإلبكت:ونل

 ي:   لبصف  .7

د لو علدر ودكس  v لو ا  ) ( uةفسيق جلحس لبمت لمدين ةدع لبمدفرس لةد  علدر ودكس حد:  

ورش عمس دلئ:ي  لض    لبر لبك:لسل ةكحن ةتث:ك  ةع ط وب  وو و  ع:ض بلدفرس لو 

 د03  0202ولبثحسيف ن لةححس يفورقي  اسححرا 

 اهمية التعلم النشط 

 ليج ب  وهل   لبمت لمين ربلت لم لبفشط جمل  ةن لبفحلئف لبتل ةف كا عللن  

يج دددس لبمت لمدددين لكوددد: نشددد ط بلحادددحل لبدددر لبم : ددد  وليجددد د حلدددحل وةفسدددي:لت  .0

 بلمشكالت

يتلقددر لبمت لمددين لبتغ يدد  لب:لج دد  بشددكس  ددحرع ةصدد حد بدد:دود لال  دد ل ةددن قحددس  .0

 لالخ:ين 

لةك ني  لست:ج ع لبخدزين لبم : دل ةدن ذلكد:ا لبمدت لم ولالسدتف دا ةفهد   دل ة  بجد   .3

 لبمحقف لبث بل 

ويثقددق لبمت دد  بكددس ةددن لببدد: ين ةددن  يثقددق ةحددفل لبشدد:لك   ددل لب مددس ةددع لالخدد:ين .4

 د709  0200خالل ةم رستهم لالنشب  لبت ليمي  اعش ن

يثقق لبفهم لال ضدس بمد  يت لمد  لبمدت لم ةدن حيدا لةك نيتد   دل ود:ح لبمحضدحع ت  .7

ةع لستحق   لبم لحة ت عفف  لبف ةج  عدن بأسلحب  وط:ح لالسلل  و ق ةستحى لدرلك  و هم  

 ة لم  بففس  

لالسدبس البتفكيد: لب ليد  عفدف لبمت لمدين ك بتثليدس ولبت:كيدد ولبتقدحيم يفمل ةه رلت  .2

 د09  0202ن
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لبت:كيز علر لالبفلع لبمتحل : عفف ب ض لببلح  ذوع لبقفرلت لب قلي  ولبففي  لب  بيد   .2

 لبجم عل .لب مس ونقله  لبر نةالئهم ةن خالل 

يزيف ةن لندفة ج لببلحد   دل لب مدس ويفمدل بدفيهم ةهد را لةق ند  ويثفدزهم علدر كود:ا  .2

 د30  0202ن ا لةحح س يف ولبثحسيف  لالنت ج 

 

 الحلزون الفني 

لست:لةيجي ت لبت لم لبمستففا علر ةح دى لبت لم لبفشط ولبتل ة فل ب بمق   لالول هح لحف 

 ب   ك رولبتحلاس ةع لالخ:ين  يم  يت لق  لبتأةسب بمت لم لذ ةفعح لبر حا لببلح  علر 

ولبمش ع: لبتل يثملحنه  عن ةحضحع ة  بب:يق  ةحتك:ا  ولبتل ةتضمن ةجمحع  ةن 

 وهل لالج:ل لت لبتل ةضمن ةثقيق هف  لبت لم 

  لبهف  ةن لالست:لةيجي  ةثفيف 

  هح ةفمي  ةه رلت لبتفكي: لالبفلعل بفى لببلح  ب إلض    لبر ةجمحع  ةن لبخحل

 لةج   لبمحضحع لبم :وض لة ةهم  لبسيكحبحجي  ةفه  لبقفرا علر لةخ ذ لبق:لر

   ةثفيف ةتبلح ت ةففي  لالست:لةيجي 

 خص ئص لبم دا لب لمي  لبفرلسي  ةثفيف لبحقا لبمف سد بثسد  . أ

 ةثفيف لبمك ن لبمف سد لب ع يضمن ةث:  ولدل  لببلح  بث:ي  بمه رلت لبت لم  . ب

ةع ةقسيم جلحس لببلح  بشكس دلخس لبصف لبفرلسل ضم ن وجحد ةس ح    ري   . ت

 ةجمحع ت

بشكس  ور  ن ور  ةبحع ةهيل  ةستلزة ت لبفرس لقال  ةلحن  ن قص ا ت . ث

 حلزون 

   لج:ل لت ةففي  لالست:لةيجي 

 ةثفيف هف  لبفرس وةحضحع لبفرس  . أ

ةثفيف ةه   كس ةجمحع   ل لبمش رك  ب ب:لع ولبت حي: عن ل ك رهم لةج    . ب

 لبمثفد  ل كت بت  علر ةس ح  ةثفدا ةن ورق  لبثلزون لبففل بكس ط بدلبمحضحع 

ةحجي  لببلح  بإةك ني  لستخفل  لبكلم ت ولبمخبب ت ولب:سحة ت  ل لبت حي: عن  . ت

 ةثحر لبفك:ا لالس سي  

لبسم ح بلبلح  ب بتث:  ولبتفقس بين لبمجمحع ت ولالطالع علر ةثتحي ت لالورل   . ث

 لبثلزوني  بين لببلح  

  ح ح:ي  ةن لبحقا ال كم ل ةس هم ت لببلح   ل لدل  ةه ةهم لبمثفدا ل س . ج

لج:ل  لبمف قش   يم  كتحح  ةع ةفرس لبم دا ةع ةثفيف وقا بكس ةجمحع  ولالبتزل   . ح

 د30  0202ا لةحح س يف ولبثحسيف  نبقحلعف لبثحلر

 

 الدراسات النابقة 

لث: لست:لةيجي ت لبت لم لبفشط  ل ةفمي   ا ن0200 عش ن لنتص ر خليس ولخ:ون  .0

لبت ب   بحك ب  لبغحث لبف علي  لب لةي  ولبتثصيس لالك ديمل بفى طلح  كلي  لب لح  لبت:بحي  

 لبفوبي  د

هف ا لبر لبت :  لث: لست:لةيجي ت لبت لم لبفشط  ل ةفمي  لبف علي  لب لةي  ولبتثصيس 

لي  لب لح  لبت:بحي  لبج ة ي  ةخصص ة لم لالك ديمل نلذ ةم لختي ر ةجتمع لبحثا ةن ك

د ط بح  وط بح  لبم:حل  لبو ني  وبغ:ض ةثقيق هف  79اف حيا بلغا عيف  لبحثا ا
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  ل لبف علي  لب لةي  ولختح ر ةثصيلل  ل ة دا لالرو د لبت:بحع نلبحثا ةم لستخفل  ةقي س 

ت ئج لبحثا عن وجحد وةم لبتثقق ةن اف  لبمقي س وثح ة  ب بب:  لبم تمفا نلذل ظه:ت ن

 :و  ذلت دالب  لحص ئي  بين نت ئج لببلح   ل ةجمحعتل لبحثا وك نا بص ب  لبمجمحع  

لبتج:يحي   ل ةفحقه  علر لبمجمحع  لبض بب   ل لبف علي  لب لةي  ولبتثصيس لبفرلسل وقف 

محلد دعا لبر جمل  ةن لبمقت:ح ت ةفه  لالهتم   بتحظيف لست:لةيجي ت لبت لم لبفشط  ل لب

 لبفرلسي  لبمتفحع  ولبمختلف  بلمستحي ت لبفرلسي  .

لث: ةبحيق لست:لةيجيتين بلت لم لبفشط  ل ةثصيس ا 0202لالسبس ن ةثمف ني د ن .0

 دطالب لبصف لبت سع  ل ة دا لبت ريخ و ل ةفمي  ةفكي:هم لبف قف

أثد: ةبحيدق لسدت:لةيجيتين بلدت لم لبفشدط  دل ةثصديس طدالب   د: هف ا ه   لبفرلس   بر ة

لبصددف لبت سددع ل س سددل  ددل ةدد دا لبتدد ريخ و ددل ةفميدد  ةفكيدد:هم لبف قددف  ددل ل ردنف وقددف ةددم 

ةبحي: لختح ر ةثصيلل وةحفدل لختحد ر ك بيفحرنيد  بلتفكيد: لبف قدف. ولقتصد:ت عيفد  لبفرلسد  

ت سدع ل س سدل ةدم لختي رهد  علر ثدالث ةدفلرس وثدالث ود د ادفي  ةدن طدالب لبصدف لب

ب بب:يقدد  لب شددحلئي  لب فقحديدد ف وةددم ةحني هدد  علددر ثددالث ةجمحعدد ت ب بب:يقدد  لب شددحلئي ف 

لبمجمحعدد  لبتج:يحيدد  ل وبددر ولبتددل ةددم ةفريسدده  ب سددت:لةيجي  لبمف قشدد  لبفشددب  وبلدده عددفد 

جي  لبمث ضد:ا ط بح ًف ولبمجمحع  لبتج:يحي  لبو ني  ولبتل ةدم ةفريسده  ب سدت:لةي 32أ :لده  

ط بحدد ً ولبمجمحعدد  لبضدد بب  ولبتددل ةددم ةفريسدده  ب بب:يقدد   32لبم فبدد  وبلدده عددفد أ :لدهدد  

ط بح ً. وةمولا لبم دا لبفرلسي   ل دروس لبححفا لبو ني  ةن 37لالعتي دي  وبله عفد أ :لده  

ةحثددا لبتدد ريخ بلصددف لبت سددع ل س سددل. وكشددفا لبفتدد ئج عددن ةفددح  لسددت:لةيجي  لبمف قشدد  

بفشددب  علددر لسددت:لةيجي  لبمث ضدد:ا لبم فبدد  ولبب:يقدد  لالعتي ديدد   ددل لبتثصدديس ولبتفكيدد: ل

لبف قفف وةفح  لست:لةيجي  لبمث ض:ا لبم فب  علر لبب:يق  لالعتي دي   ل لبتثصيس ولبتفكي: 

 لبف قف بفى طالب لبصف لبت سع ل س سل

   

 إجراءات البــــحــــــــث  : الفصل الثـــــــالث

 البحث :منهج 

لعتمف لبح حا لبمفهج لبتج:يحل ف كحند  يدتال   وطحي د  لبحثداف  ذ يتسدم ب بقدفرا علدر        

لبتثكم  ل ةختلف لب حلةس لبمؤث:ا  ل لبظد ه:ا لبمد:لد درلسدته  ف و ي دف لبمدفهج لبتج:يحدل 

ل س س لبمتدين لبد ع يثقدق لبتقدف  لب لمدل ف  هدح لب مدحد لبفقد:ع ب مليد  لبحثدا لب لمدل  دل 

 د22   0220يلد لبفرلس تف  ن بم ةكن لبف:وع لب لمي  جمي ه .الب م: أ

 أوال  : التصميم التجريبي :

لخت ر لبح حا لبتصميم  وح  لبتج:يحل بمجمحع  ولحدفا  ذل لالختحد رين لبقحلدل ولبح دفع  دل 

ةثصدديس ةدد دا ةدد ريخ لبفددن لبتشددكيلل لبم:حلدد  لب:لب دد       دد ل ة ه  دد ف لبففددحن لبجميل  دد     

 بمال ةت  ةع ظ:و  لبتج     :ب  ف ولإلةك ن ت بمت ح      ف 

 ( يوضح هذا التصميم 6)شكل ()

 ثانيا : مجتمع البحث وعينته :

أختدد ر لبح حددا ة هددف البففددحن لبجميلدد  بلحفدديند لبفرلسدد  لبصددح حي  ف  ددل ديدد بر وبصددحرا   

 قصفي  وبألسح ب ليةي   

 االجراء البعدي المتغير التابع منتقلالمتغير ال اإلجراء القبلي المجموعة

اختبار تحصيلي  التجريبية 

 فبلي

اختبار تحصيلي  التحصيل استراتيجية حلزون الفن

 بعدي
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لبمددحلد لبفرلسددي   ددل لبم هددف ةمتدد ن بخصحاددي  لالعددفلد بم لددم لبت:بيدد  لبففيدد   كددحن -0

 .وةتحل ق ةع ةتبلح ت لبحثا 

ضددمن لبمددال   كحندد  ةددن قددفرا لبح حددا علددر لبتج:يددد دون ودد حر لببددالب بدد بك  -0

 .لبت ليمل 

د ط بحد  يمولدحن 02وبصحرا قصفي  لخت ر لبح حا طدالب قسدم لبتشدكيلل ولبحد به عدفدهم ا  

 لبمجمحع  لبتج:يحي   لبححيفا وبم يستح ف لبح حا لع ط بد ةفهم بفولعل لب:سحب .

 

 ثالثا : منتلزمات البحث:

  تحديد المادة الدراسية: -6

ةددم ةثفيددف لبفصددحل لبتددل درسدده  لبح حددا وعددفده    صددلين ةددن  صددحل كتدد ب ةدد ريخ لبفددن  

د ف  0د لببح د  ا 0202لبتشكيلل بلم:حلد  لب:لب د    دل ة هدف لبففدحن لبجميلد  بلحفدين ب د  ا 

د علمدد  لن لبح حددا درس ةجمددحعتل لبحثددا بففسدد  وبددفروس ةت  قحدد  0وحسددد لبجددفول ا

 .                                    لبتج:يحي لبح حا ضحط ب ض ليث ر ح:ا  ةن 

 يوضح الفصول وعناوينها وأرفام الصفحات لمحتوب التجربة (6جدول)

 

 التدرينية:إعداد الخطط  -0

د  خبدد  ةفريسددي  بلمجمحعدد  لبتج:يحيدد  لبححيددفا ب سددتخفل  لسددت:لةيجي  04ةددم  عددفلد ا     

 حلزون لبفن ف ولبمخبط لدن   يحض  لنمحذج  بخبط لبمجمحع  لبتج:يحي  لبححيفا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أرفام الصفحات  عناوين الفصول الفصول ت

 61-5 صن عصر النهضة الفصل االول 6

 53-02 الفن صي القرن النابع عشر )عصر الباروك( الفصل الثاني 0
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 تعلم الحلزون الفني المنتند على التعلم النشط خطط يوضح مراحلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  

 

 

 

 

 

 

 

 تهيئة المادة التعليمية 

تحديد االهداف التعليمية 
 والسلوكية

 

تحديد نوع االسلوب 
 التدريسي 

 

 تهيئة مستلزمات الدرس .1
 تقسيم الطلبة الى مجاميع.2
 توفير مساحة داخل الصف .3
السماح للطلبة بالتنقل مع .4

 بعضهم 
 تهيئة اوراق التدريب.5
توفير الوقت الكافي للكتابة .6

 واالجابة 

تهيئة الطلبة وارشادهم الى مراجعة عناوين المادة التعليمية 
الرئيسية والفرعية .. توجيهم على االطالع على اسئلة نهاية 

 الوحدة الدراسية 

 المقدمة 

 

 يقوم المعلم بعرض مقدمة حول الموضوع الدراسي

 .مع توجيه سؤال يثير التفكير االبداعي لدى الطلبة 

 (  SCHEMATAالمخططات ) 

يطلب المدرس .. من الطلبة االجابة عن السؤال والتعبير عن رايهم 

( مطوية بشكل حلزوني A4وافكارهم بشكل تحريري على ورقة ) 

 باستخدام الكلمات او الرسومات او المخططات 

 

 

 العرض

المرحلة  
 االولى 

 ( Modelingالموديل ) 

يطلب المدرس .. من الطلبة  تقديم نماذج من التوضيح او الشرح حول السؤال 
او الموضوع المقدم لهم باعتماد التعلم االستبدالي ما بين الطلبة او قيام احدهم 

 بمبادرة التوضيح كموديل لألخرين 

 

المرحلة  
 الثانية

المرحلة  
 الثالثة

 ( Discoverاالكتشاف )

يفسح المجال للطلبة في المشاركة وتبادل اآلراء واالفكار ما بينهم وقيامهم 
بالبحث المشترك الجماعي او الفردي واعادة الى النظر في اساليب التفكير في 
بناء المعاني جديدة اتجاه الموضوع الدراسي  او امكانية اسناد مهمة قيام احد 

 نه والوصول الى الحل الطلبة بتعليم اقرا

 ( Problem solvingحل المشكالت )

الوصول الى قرار وحل مقنع وتقدير درجة الرضا عنه كحل متفق علية الجميع 
 لعد ان تم تحديد الهدف وتحديد العواقب واستكشاف نتائج الحلول .

 

 

المرحلة  
 الرابعة 

( وهي العملية التي يتم بموجبها تحديد االصلح  Evolutionالتقويم  )

واالفضل ال مكانية التطبيق مشخصا نقاط القوة والضعف اتجاه القرارات 
 واآلراء التي طرحت 

 

 

 التقويم 
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 صياغة األهداف النلوكية : -4
د هددف   22د هددف   سددلحكي  بلفصددلين  لبدد ع حددفدهم  ةسددحق  بحلقددعا020ادد غ لبح حددا ا      

دأهدفل  00دهدف   بلتثليدس فوا04دهف  بلتبحيدق ف وا02د أهفل  بلفهم ف وا02بلم :   وا

دأهددفل  بلتقددحيم ف وقددف ةددم ع:ضدده  علددر ةجمحعدد  ةددن لبمثكمددين  ددل ةجدد ل 02بلت:كيددد ا

  .ةخصص ط:لئق ةفريا لبت:بي  لبففي

 خامنا : أداة البحث :
ةددن ةتبلحدد ت لبحثددا لبثدد بل  عددفلد أدلا  بقيدد س ةثصدديس طددالب لبمجمحعدد  لبتج:يحيدد        

لبححيفا ف وقف وجف لبح حا أن لالختحد ر لبتثصديلل يثقدق ذبدك ب دف لالطدالع علدر درلسد ت 

سدد بق  وأدبيدد ت ذلت اددل  ف ونظدد:ل ب ددف  ةددحل : لختحدد ر ةثصدديلل جدد هز يغبددل لبمثتددحى 

 ليمددل ببلحدد  ة  هددف لبففددحن لبجميلدد  ف لعددف لبح حددا لختحدد رل ةثصدديلي  ب ددفي  بقيدد س لثدد: لبت

 لبمتغي: لبت بع وكم  يأةل  

 

(  يوضح عدد الفقرات الواجب أخذها من كل صصل دراسي وحنب منتويات 0جدول )

 تصنيف بلوم

 

  البعدي :صياغة صقرات االختبار التحصيلي  -0
ب ف  عفلد لبخ رط  لالختح ري  بم :   عفد لبفق:لت لبالن   دخ به   ل لالختح ر بكس ةستحى 

ةن ةستحي ت ةصفيف بلح  وبكس  صس ك نا نتيج  لبفه ئي  بلخ رط  لالختح ري  كم  

 د 0ةحضث   ل لبجفول ا

د  قد:ا لختح ريد  ةحضدحعي  ةدن ندحع لالختيد ر ةدن ةت دفد 42وب ف ذبك ا غ لبح حا ا     

ولبتل ةحاف بقفرةه  لب  بي  علر ةمويس لبمثتحى ف و ةك ني  ةصثيثه  بس:ع  ودقد   هدل 

قدد درا علددر ةزويددف لبم لددم بم لحةدد ت ةشخيصددي  قيمدد  ف ولسددتب عته  ةددح ي: ةسددتحى ثحدد ت 

:لت لبصدحلب ولبخبدأ ف كمد  لنهد  ةمتد ن بسدهحبته   دل لإلج بد  لختح رع لعلر ةم  ةح :   قد

 ضدددال عدددن ةفضددديله  ةدددن قحدددس لببلحددد  وهدددل أكوددد: ةحضدددحعي  ةدددن يي:هددد  البدددفبيمل 

 الفصل ت

ت
حا
صف

ال
د 
عد

ب 
و
حت
لم
 ا
بة
ن
ن

 

 معرصة

2446 

 صهم

2460 

 تطبيق

2460 

 تحليل

2464 

 تركيب

2460 

 تقويم

2421 

 مج

622% 

الفصررررررررل االول :  6

 صن عصر النهضة

65 2.3

6 

5 6 6 0 6 6 66 

الفصرررل الثررراني :  0

الفرررن صررري القررررن 

النررررررابع عشررررررر 

 )عصر الباروك(

34 2.1

1 

66 4 4 4 4 0 01 

622 41 المجمـــــــــــــــــوع

% 

61 5 5 1 5 3 42 
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د وقف رةد لبح حا لبفق:لت لعتم دل علر ةحفأ لبتفرج  دل لبصد حب  39  0227ولبمهفلوعف

 د يحض   ق:لت لالختح ر.3حسد ةصفيف بلح  ةلثقا

 :الصدق  الظاهري -0
ةم عد:ض لالختحد ر بصديغت  ل وبدر علدر ةجمحعد  ةدن لبمثكمدين  دل ةجد ل ط:لئدق       

د بلتأكددف ةددن لبصددف  لبظدد ه:ع وحصددلا 0ةددفريا لبت:بيدد  لبففيدد  ولبقيدد س ولبتقددحيم ةلثددقا

 د  أكو: فةع ل خ  بح ض لبت فيالت.22ف2لبفق:لت جمي ه  علر ةحل ق  لبمثكمين بم فل ا

    صدق المحتوب -3

 ط  لالختي ري  ة ف ةؤو: ةن ةؤو:لت لبصف  وهحااف  لبمثتحى د.لبخ ر   

 معامل الصعوبة والقوة التمييزية وصعالية البدائل لفقرات االختبار : -7
ب ف حس ب ة  ةس لبص حب  لةض  لن لبفق:لت جمي ه  ةقع ضمن لبمقححبي  بص حب   س     

وقدف حدفد ابلدح د ة  ةدس د ف 22ف2د وا2ف40لبفق:لت وة:لوحا قيم ة  ةس لبصد حب  بدين ا

 د2  0920د.ابلح ف22ف2دوا02ف2لبص حب  لبمقححل بين ا

د  م   ح  فوبه ل  د ن لبفقد:لت جمي هد  73ف2أة  لبقحا لبتمييزي   قف ك نا لبقيم جمي ه  ا    

د أن  ق:لت لالختح ر ة ف جيفا Ebelةميزا بين طالب ل دل  لبم:ةفع ولبمفخفض ف ذ ي:ى ا

دفو ل ة  يت لق بف  بي  لبحدفلئس  Ebel,1972:406د  أكو:ا 32ف2زه  الذل ك ن ة  ةس ةميي

وب ف  ج:ل  لب ملي ت لإلحص ئي  ف وجدف لبح حدا أن لبحدفلئس لبخ طلد  ك ندا    بد   دل جد ب 

د ف بد ل قد:ر لبح حدا لإلبقد   علدر 04ف2-د وا24ف2-لببالب وك نا قيمه  ةثصدحرا بدين ا

د ةددم لسددتحفلب  بددأخ: أكودد: 09  دد ل  ددل لبفقدد:ا ا لبحددفلئس جمي هدد  ب سددتوف   بددفيس ولحددف ييدد:

 .ج ذبي 

 تعليمات االختبار: -1
 وضع لبح حا لبت ليم ت ليةي       

 لكتد لسمك وو حتك  ل لبمك ن لبمخصص  ل ورق  لإلج ب  . -

عزيزع لبب بد أة ةدك لختحد ر يتكدحن ةدن عدفد ةدن لبفقد:لت لبمبلحبد  لإلج بد  عفهد  ةدن  -

 ةفه .دون ة:  أع  ق:ا 

 تصحيح االختبار: -7

أعبددر لبح حددا درجدد  ولحددفا بكددس  ج بدد  اددثيث  ف واددف: بوج بدد  لبخ طلدد  ف وقددف       

أهملا لبفق:لت يي: ولضث  لإلج ب  أو لبتدل وضد ا بهد  أكود: ةدن عالةد   ج بد  ف وبد بك 

د درجدد  وأدنددر درجدد  هددل 42ةكددحن أعلددر درجدد  ةمكددن أن يتثصددس عليهدد  لبب بددد هددل ا

 ااف:د .

 سادسا  : تطبيق التجربة: 
   ا بفأ ةبحيق لبتج:ب  و ق ة  يأةلب ف أن لستكملا لبمستلزة ت بتبحيق  ج:ل لت لبحث     

 ل ة هف البففحن لبجميل د لبم:حل  لبخ ةسد  لبصدح حي   -ب و: لبح حا بتبحيق لبتج:ب    -0

ل رب دددد     ولسددددتم:ت لبتج:بدددد  نه يدددد  يددددح  0/02/0202 ددددل يددددح  لالحددددف لبمحل ددددق  -

   .4/00/0202لبمحل ق

قدد   لبح حددا بتددفريا ةجمددحعتل لبحثددا  ددل ضددح  لبخبددط لبتفريسددي  لبم ددفا ف بم ددفل  -0

 حصتين درلسيتين  أسححعي  .

 ةم ةقحيم أدل  لببالب  ل نه ي  لبتج:ب  . -3
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   سابعا  : الوسائل اإلحصائية

 دل لسدتخ:لج لالختحد ر  دspssلست مس لبح حا لبثقيح  لإلحص ئي  بل لح  لالجتم عي  ا  -0

 لبت ئل ب يفتين ةت:لببتين بفتيج  لبحثا لبححيفا.

 ة  دب  ا حب  لبفق:لت لبمحضحعي   -0

 لستخفةا بثس ب ة  ةس ا حب   ق:لت لالختح ر .  

 

     

    

 

 د        022   0992اعحداف                                                                        

 حيا لن  ن   ع = ةج لإلج ب ت لبخ طل  لب لي .

 ن   د = ةجمحع لإلج ب ت لبخ طل  بلمجمحع  لبفني  . 

 ن =  عفد لببالب  ل لبمجمحعتين .  0

 

 معادلة تمييز الفقرات الموضوعية  -3

 لستخفةا إليج د قحا ةمييز  ق:لت لالختح ر .      

 

    

 

     

                                                                                                  

 د 342  0929ا أبح بحفاف                              

 حيا لن     ت = قحا ةمييز لبفق:ا .  

 ع   = عفد لبمجيحين عن لبفق:ا  ج ب  اثيث  ةن بين أ :لد لبمجمحع  لب لي .

 د   = عفد لبمجيحين عن لبفق:ا  ج ب  اثيث   ةن بين أ :لد لبمجمحع  لبفني . 

 ن = عفد طالب  حفى لبمجمحعتين لب لي  أو لبفني  . 

 صعالية البدائل  -4

 ا إليج د    بي  لبحفلئسا لبمخبل تديي: لبصثيث  بفق:لت لالختح ر .لستخفة     

 

 

            

                                                

 

 حيا لن   ت   = ة  ةس    بي  لبممح  .                                    

 ن ع   = عفد لب ين لخت رول لبممح   ل لبفل  لب لي  .   

 ن د   = عفد لب ين لخت رول لبممح   ل لبفل  لبفني  . 

 

 

 

صعوبة 
 الفقرة

  ن ص د  +ن ص ع    
= 

2 
 ن 

 م ت 
 د ص   +ع ص           

= 

ن
  

 ت م
 ن د م   _ن ع م           

= 
 ن 
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفنيرها

يتضمن ه ل لبفصس ع:ض ً بلفت ئج  لبتدل ةحادس  بيهد  لبح حدا ف وكد بك ةفسدي: هد   لبفتد ئج 

 علر لبفثح ليةل  

 ائج:أوال : عرض النت

عنرد منرتوب  احصائيةال توجد صروق ذات داللة ع:ض نتيج  لبف:ضي  لبصف:ي  لبححيفا  

التحصريلية لمرادة تراريخ الفرن التشركيلي لطرالا ( صي متوسط درجات االختبارات  2425) 

ةحض  نتد ئج لالختحد ر   المجموعة التجريبية )أصراد العينة( صي االختبار القبلي والبعدي  

د ب يفتددين ةتدد:لببتين لن هفدد    :قدد  ذل دالبدد   حصدد ئي  بددين لالختحدد رينا  T-Testلبتدد ئل ا

لبقحلل ولبح فع د وبمصلث  لالختحد ر لبح دفعف  ذ بلده لبمتحسدط لبثسد بل بالختحد رين لبقحلدل 

د 320ف00-ا د  وك نا لبقيم  لبت ئي  لبمثسحب 372ف02 - 072ف2ولبح فع وعلر لبتحلبلا

د وبهدد ل كدد ن ر ددض لبف:ضددي  09د وبفرجدد  ح:يدد ا 0.247لكحدد: ةددن لبقيمدد  لبجفوبيدد  ا

 د 3لبصف:ي .الح  لبجفولا

 (3الجدول )

 يوضح اإلحصاءات الوصفية لنتائج االختبار التائي لعينتين  مترابطتين

 لالختبار التحصيلي 

ق
بي
ط
لت
ا

ا 
ال
ط
ال
د 
عد

 

ي
اب
ن
ح
ال
ط 
س
تو
لم
ا

 

ت 
جا
در
 ال
ع
و
جم
م

ن 
ري
با
خت
ال
 ا
ن
بي
ق 
فر
ال

ق 
فر
لل
ي 
اب
ن
ح
ال
ط 
س
لو
ا

ق 
فر
لل
ي 
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

 القيمة التائية

ة 
ئي
صا

ح
إل
 ا
لة
ال
لد
ا

 

بة
نو

ح
لم
ا

 

ية
ول
جد
ال

 

ي
بل
لق
ا

 

02 

74052 023 

534.11

1 
-614627 

 

24223 

 

-664326 0.245 

دالة 

إحصائيا 

عند 

منتوب 

داللة 

ي  (2425)
عد
لب
ا

 

01435

7 

737411

1 

 

 ثانيا  : تفنير النتيجة :
لبتدل درسدا علدر  ل ضح  لبفت ئج لبتل ع:ضه  لبح حا ةحين ةفدح  لبمجمحعد  لبتج:يحيد   

ف ويد:ى لبح حدا أن هد ل لبتفدح   و ق لست:لةيجي  لبثلزون لبففل بم دا ة ريخ لبفن لبتشدكيلل

 ي حد  بر ل سح ب ليةي      

ولالةجد    ن لستخفل  لسدت:لةيجي  لبثلدزون لبففدل  ةهيدا جدحلً ةدن لبت  ةدس ولبقحدحل   .0

لبتثصيس ةع لبتشحيق ولإلث را ف ةم  أدى  بر ة زيز لبوق  لاليج بي  و لبتخلص ةن لبجحلند 

 .حع  لبتج:يحي   ل لبتبحيق لبقحلللبسلحي  ةم  لث:  ل ني دا  درج ت لبمجم

 ن لست:لةيجي  لبثلزون لبففل  ةتال   فبشدكس كحيد: ةدع لبتقدف  لبكحيد:  دل قب عد ت   .0

 ةم  ةتي  بلمت لم ةح ي: كوي:لً ةن لبحقا ولبجهف.لبثي ا لبمختلف  ف 
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كددحن نت ئجهدد  أ ضددس بكويدد: ةددن  ن لالسددت:لةيجي  لبتددل يكددحن لببلحدد  ةثددحرل  يهدد  ة .3

 .يي:ه 

لن ةددح ي: جددح ةددن لبمشدد رك   ددل طدد:ح ليرل  ةدد بين لببددالب لبمسددتففا علددر ل كدد ر  .4

 ب  لالخ:ين ةس هم  ل بلحرا ةحضحع لبفق ش وليج د لبمخ:ج ت لبمف سح  

لبخ:وج ةن لالسدلحب لبتقليدفع  دل طد:ح لبم لحةد ت ذلت لببد بع لبسد:د لبتد ريخل  .7

لبر لسلحب لبفهم ولالستي  ب ةن خدالل ةشد رك  لبب بدد  دل لسدت :لض لبدفرس وةف قشدت  

 ةع لبمفرس لبمستفف لبر لست:لةيجي  ةفريسي  لبثلزون لبففل 

 

 :االستنتاجات: ثالثا
أدى  بددر نيدد دا ولضددث   ددل نيدد دا ةثصدديس  لبففددل ن لسددتخفل  لسددت:لةيجي  لبثلددزون  .0

 .  ولالدرل  بلمثتحى لبت ليمل بسحد لبفهم  لببالب بشكس كحي:

أدى  بر ةفدح  ولضد  علدر لبب:يقد  بلبدالب  دل ةد دا ةد ريخ لبفدن لثحتا لالست:لةيجي   .0

 لبتشكيلل.

 أثحتا لبفرلس  لبث بي   ن سحد نفحر وض ف لببالب  دل لبتثصديس  أةدر ةدن لبب:لئدق .3

 لبتفريسي  لبج ةفا لبمتح    ل ةفريسهم وةثفيظهم.

 

 الفصل الخامس

 التوصيات والمقترحات

 أوال : التوصيات:

  ل ضح  ة  ةحاس  بي  لبحثا ةن نت ئجف يحال لبح حا بم  يأةل    

ض:ورا لست م ل لست:لةيجي  لبثلزون لبففل  ل ةفريا ة دا ة ريخ لبفن لبتشكيلل  دل   -0

 . لبم:لحس لالخ:ى ولبمحلد لبفرلسي  لبمف ظ:ا

لست:لةيجي  لبثلزون لبففل ض:ورا ةلث   ل لبتفريا ف وةوقيف لبمفرسين ب ةج   ج س  -0

 لستخفلةه .

م ل لست:لةيجي  لبثلزون ب ست ةفظيم ةثتحى لبفرس وع:ض  علر و ق خب  ةفريسي   -3

 لبففل.

 

 ثانيا : المقترحات:

 لستكم ال بلحثا لبث بل يقت:ح لبح حا  ج:ل  درلس ت الحق   وكم  يأةل          

 .زون لبففل علر ة:لحس درلسي  لخ:ى ل لست م ل لست:لةيجي  لبثل ج:ل  درلس    -0

لبتثفددي  لو  لسددتخفل  لسددت:لةيجي  لبثلددزون لبففددل ةددع ةتغيدد:لت لخدد:ى ك بتفميدد  لو -0

 لالحتف ظ لو لالكتس ب .

 

 المصادر والمراجع
 ةح دى لبقي س لبففسل ولبتقيم لبت:بحع بلب بد لبجد ة لد 0992ل بح بحفا ن سحع ةثمف نا .0

 ن لبم لم لب :بل نةبح   عم ل ن عم ن لالردن 

د   0202سددد يفع ف عحدددف م بدددن خمددديا ف ولبثحسدددفي  ف هدددفى بفدددا علدددل ا أةحدددح .0

  دلر لبمسددي:ا ف  د لسددت:لةيجي  ةددع لالةولدد  لبتبحيقيدد 022لبددت لم لبفشددط السددت:لةيجي ت 

 عم ن ف لالردن.
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 ف جمهحري  ةص: لب :بي .0ف طلبت لم لبفشطد   0202بفوع ف رةض ن ةس ف ا    .3

  دلر لبش:و  بلفش:  لس سي ت  ل علم لبففا لبت:بحعد   0224دروناف ل ف ن نظي:ا .4

 ولبتحنيعف لالردن.

لبقي س ولبتقحيم  دل د   0227لبفبيمل ف لحس ن عليحع ف ولبمهفلوع ف عفن ن ةثمحد ا  .7
 ف ةكتد لبش:و  ف ب قحب  ف دي بر.  0  ط  لب ملي  لبت ليمي 

لث: ثدالث ةقفيد ت السدت:لةيجي  لبخد:لئط لب هفيد  د   0202عزيز ف سيف س ف ةثمحد ا .2
  بثا ةفشحر  ل ةجل   الدبل ل ةثفي  لبفصح  لالدبي  بفى ط بح ت لبصف لب:لبع ل

 د.  0د ف لبمجلف ا03لبح حا ج ة   ك:بال  ف عا 

لث: لست:لةيجي ت لبت لم لبفشط  ل ةفمي  لبف علي  د 0200عش ن لنتص ر خليس ولخ:ون ا .2
 لب لةي  ولبتثصيس لالك ديمل بفى طلح  كلي  لب لح  لبت:بحي  لبت ب   بحك ب  لبغحث لبفوبي 

 ن لب فد لالول ن سحري  .02ف ةجل  دةشق نلبمجلف 

  دلر لبمف هج ولبفش: لبمف هج لبثفيو  وط:لئق لبتفرياد  0229عبي  ف ةثسن عللا .2

 ولبتحنيع نعم ن لالردن .

ةفهجي  لبحثا لب لمل  درلس   ل ةفد هج لب لدح  د   0220لب م: ف ةوفر عحف لب:نل  ا  .9
 :بي  بلحف ت ف ج ة   بغفلد.  لبمكتح  لبحطفي  ف كلي  لبتةع ة:كيز علر لبمفهج لبتج:يحل

ندلر 0نط  لبقيدد س ولبتقددحيم  ددل لب مليدد  لبتفريسددي د 0992عددحدا نلحمددف سددليم ن ا .02

 لالةس بلتحنيع ولبفش: نعم ن ن لالردن 

لث: لستخفل  لبحس ئط لبمت فدا  ل ةثصيس طلح  قسم د   0203ةثمف ف ني د ه وم ا .00
  ارس ب  ة جسدتي: ييد: ةفشدحرا د كليد  لبت:بيد   لبت:بي  لبففي   ل ة دا ةح در لالخ:لج

 لالس سي  ف ج ة   دي بر .

  ج ة   لب :بل بدن ةهيدفع نل  ط:لئق ولس بيد لبتفرياد  0202ة:لبط نةس حدا .00

 لبححلقلن لبمغ:ب.

ندلر لبج ة د   لبدت لم لبفشدط لبمفهدح  ولالسدت:لةيجي ت 0200ر  عل نعقيس ةثمدحد  .03

 لبجفيفا نةص: نلالسكففري  

 لبمسدي:ا دلر ف 1 ط ن لبتثصديس لبفرلسدل ) 0200ةصدبفر ن ا بم د ن لبجالبدلف .04

 .عم نن لالردن ولبتحنيعف بلفش:

لث: ةبحيق لست:لةيجيتين بلت لم لبفشط  ل ةثصيس د 0202لالسبس ن ةثمف ني د ن  ا .07
ن رسد ب  ة جسدتي: نج ة د   طالب لبصف لبت سع  ل ة دا لبت ريخ وةفمي  ةفكيد:هم لبف قدف
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