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 ملخص البحث 

يهدددا الث ددح ال ددالا الدد  التعددلا الدد  تاجلةددة اذددتلا ةجةة الن   ددة تددا 

  صةل طالثدا  الصدا اللابدع ايدبدا تدا مدادر التداقي  س ومدد اذدتع ل ال دنه  

التجليثا تا ذثةل   قةق هدا الث ح س وأُ ليت التجلبة التا دامت مدر تصل 

س اذ أُختةل  ايجداديدة العلامةدة للثندا  تدا م دا   6102/6101دقاذا كامل 

ددد  جةندة الث دح بد    ُُ ( طالثدة وبوامدع 01الخالص مصدياً لتطثةق التجلبدة س و

( طالثددة لل ج وجددة ال ددابطةس ومددد كوت ددت 80( لل ج وجددة التجليثةددة س و 26 

ال ج وجتان تا متغةلا   الع ل الزمنا م سوباً بالشهوق س ودق ا  الطالثدا  

تا مدادر التداقي  س ودق دا  اختثداق الد كا   6108/6102للعام اللاذا السابق 

والت صةل الدقاذا لالبوين( س واجت دد  الثاُةدة التصد ةل التجليثدا ذا ال دث  

 الجزئا وذا ايختثاق الثعدي ل ج وجتا الث ح( .

س  62/06/6102واذددت ل  لغايددة  01/01/6102ومددد بدددأ  التجلبددة تددا 

مددن التجلبددة ُللددت النتددائ  اُصددائةاً باذددتع ال ايختثدداق التددائا وبعددد ايهتهددا  

( س واظهل  النتائ   فوق ال ج وجة التجليثةة الال دا T.testلعةنتةن مستقلتةن  

دقذن باذتع ال اذدتلا ةجةة الن   دة جلد  طالثدا  ال ج وجدة ال دابطة الال دا 

 لثاُةة مايلا : دقذن بالطليقة ايجتةادية تا ايختثاق الت صةلا واذتنتجت ا

إنَّ اذتع ال إذتلا ةجةة   الن   ة( مد يسهل تا زيدادر تاجلةدة  فدوق الطالثدا   .0

 وهشاطهن يجعلهن م وق الع لةة التعلة ةة. 

 ساهل ه ه ايذتلا ةجةة تدا زيدادر مسدتول الت صدةل الدقاذدا لددل الطدال   .6

 العلبةة ايذالمةة.تا مادر  اقي  ال  اقر 

إلةد  معمدل ابدبةدا  تدا التلكةدز جلد   عدل الطالثدة م دوقاً ص ة ما  د ه   .8

قئةساً تا الع لةة التعلة ةة س مؤكدر جل  مشاقكة الطالثة تا ج لةدة الدتعلل  وهد ا 

 ما أكّد   اذتلا ةجةة الن   ة . 
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Abstract : 

     This paper aims at figuring out the efficacy of the 

modelling strategy on the achievement of fourth year-

literary branch female students in history. The experimental 

approach is delineated to achieve the aim of the paper. The 

experiment lasted for a full semester in the academic year 

2014-2015. Moreover, the researcher has deliberately 

selected Al-Iraqia High School for Girls in Al-Khalis City to 

apply the experiment. She specified the sample of the study 

to comprise (80) female students who were distributed into 

two groups; (42) in the experimental group and (38) in the 

control group. Furthermore, the two groups were matched in 

the variables of (age in months, students' scores in history in 

the previous academic year, and parents' academic 

achievement). Then, the researcher adopted the experimental 

design of partial adjustment and post-test for both study 

groups. 

     The experiment started in 15/10/2014 and lasted up to 

26/12/2014. After ending up with the experiment, results 

were statistically analyzed via the T-Test of two independent 

samples. The results reflected the supremacy of 

experimental group students who were taught according to 

the modelling strategy over students of the control group 

who were taught in the traditional method in the 

achievement test. Therefore, the researcher concluded the 

following: 

1. The use of the modelling strategy may contribute in 

increasing the efficacy of students' success and their activity 
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which will, in turn, make them the center of the educational 

process. 

2. This strategy contributes in increasing the academic 

achievement of students in the history of Islamic-Arabic 

Civilization. 

3. The soundness of what the majority of literatures claim 

in focusing on making students a focal point of the 

educational process, asserting students' participation in the 

learning process, which is stressed by the modelling 

strategy. 

   

 الفصل االول

 أوالً : مشكلة البحث

يشهد العصل ال الا  قدماً  كنولو ةاً واذعاً ادل ال   عدد العلوم وال عاقا 

والتخصصا  س واصثح من الصع  جل  ال ناه  تا   ةع ال لاُل التعلة ةة 

يتطل   غةةل ال ختلفة ان  ت  ن كل ه ه التطوقا  ال علتةة الهائلة س م ا 

تلسفة واهداا التعلةل من  علةل  قلةدي مائل جل  ال علل وكفا    تق  س ومن متعلل 

ذلثا يستقثل تق  ما يقدم  ال علل ال   علل هش  يت لكز ُول ال تعلل. ملها 

 (62: 6108س

يُدّقس تا جل  اللغل من أه ةة التاقي  بوصف  مادر دقاذةة اي اه  مازال و

مداقذنا بالومت ال الا بطلائق وأذالة   قلةدية  ثعح قوح ال لل والل ابة لدل 

الطلثة و قا ُجل جةلر تا تهل الطال ؛ اذ  عت د  لك الطلائق وابذالة  جل  

ذلد ال علوما  وُشوها تا ذهن الطال  دون  نمةل أو  ل ة  و جعل دوق 

ة ةة م ا ينعكس جل   فكةله و  صةل  الطال  ذلثةاً ومه شاَ تا الع لةة التعل

العل ا س ومن خالل ال نامشا  ال ست لر مع ال دقذةن وال دقذا  تا مادر 

التاقي  و د  الثاُةا  صعوبة كثةلر تا اذتةعا  مادر التاقي  لدل الطالثا  

وابتعادهن جن م اقذة مهاقا  التفكةل العل ا تا اثنا  دقاذتهنس وذلك من 

هة يذتطالع اقا  ال دقذةن وال دقذا  ُول طلائق خالل  وزيع اذتثا

وه ا ماأش    اق  الكةةل من الدقاذا   ومصوق الطليقة ايجتةادية .التدقيس 

أن الغالث  ةة م   ن الطل    ثة ي  فمون ال علوما  وال     قائق بال ت   هل أو أدقاك 

ال ع   لوما  ج لةة للع   الما  تة    ا بةنها ل    لك    كون ج  لةة اذت ل اع 

 (.0: 6116(  العنثكاس 9: 6118صعثة  دا لديهل . اللبةعاس

ومن هنا  نثةق تكلر الث ح ال الا ال ي يهدا ال   دقيس طالثا  الصا 

اللابع ايدبا بإذتع ال طلائق واذالة   دقيس ُديةة  واك  التطوق العل ا 

  ة تا  قديل تصول ال الا س تع د  الثاُةة جل  اذتع ال اذتلا ةجةة الن 
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 اقي  ال  اقر العلبةة ايذالمةة م ا يساجد تا اذتةعا  الطالثا  ل ادر 

 التاقي  و علا أثلها تا    صةلهن الدقاذا ل ادر التاقي  .

 

 وتا ضو  ماذثق ي كن صةاغة مشكلة الث ح تا السؤال اللئةس اآل ا :

لرابة  االدبةي فةي ما فاعليةة اسةتراتيةية النمذجةة فةي تحصةيل تالبةا  الصة  ا

 مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية ؟

 

 أهمية البحث

ان إهسان ه ا العصل ال تساقع تا  قدم  ال علتا بسث  ايختلاجا  

ال تعددر والتقدم التقنا ب ا ة ماذة إل  التأهةل والتعلةل لةقا أمام كل ه ه 

الت ديا  ويتعايش معها وهنا يأ ا دوق الع لةة التلبوية تا  أهةل الجةل الجديد 

 و ةقةف  .              

 ( 90:  6112 هاصل س                                                        

ل لك يج  اي ين سل دوق ال نه  ك ا هو م اقس  قلةدياً تا هقل ثقاتة 

ال جت ع لال ةال ال تتابعة بل يج  ان يتعداها ال  اجدادهل هفسةاً ومادياً للتغةل 

ات  وهتائج  الةقاتا و زويدهل بالكفايا  الع لةة الالزمة يُداث  و و ة  اهد

 (24:ص 6119لصالح الفلد وال جت ع تا آن واُد .  تلج س 

وب ا ان التدقيس لل يعد يقتصل جل  كوه  مهنة من يمهنة ل  س ولل يعد 

مهنة قو ةنةة يومةة يتخ ها الثعض لسد ُا ا  مادية معةنة بل اصثح جل اً وتناً 

ية والج الةة واللغوية بنفس الومت س اذ يمهل ال علل من خالل  مدقا   ايبتكاق

والتعامل ايهساها س ل ا اصثح لزاماً جل  التلبويةن ان يطوقوا اذتلا ةجةا  

 دقيس  ديدر  كون مادقر جل  بنا   ةل  ديد ل وا هة ال ستقثل والتالؤم مع ما 

يستجد من  طوقا  م هلة  تطل  م ن يعايشها ال لوهة وايهفتاح والقدقر جل  

: 6101ل ال علوما  وُل ال شكال .  ال الق س   ديد ال عاقا و  صة

018) 

وب ا أن ج لةة  دقيس التاقي  هو ج لةة ا ت اجةة  طثةقةة  تنوع تا 

صةغها ومثادئها وهمليا ها من موما ال  آخلس ل لك يتوما  نفة  طلائق 

 دقيس التاقي  وهجاُها جل  ال علل باجتثاقه ال سؤول جن   قةق ايهداا 

                       ال ل ور .     

 (1: 6111 السكلانس                                                       

ومن ال علوم ان اذتلا ةجةا  التعلل والدقاذة  عد إُدل ال ستويا  ال تقدمة 

تا مهاقا  التعلل والدقاذة الالزمة إل قان ج لةة التعلل س ولكا  ت قق ه ه 

ال علتا لل تعلل  –ايذتلا ةجةا  و ؤدي وظةفتها س تأهها  تأثل  بالن   العقلا 

اللغوي سوخثلا  النجاح والفشل سوال لُلة الع لية التا ي ل بها س وه ج  
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الدقاذا التا يتعلض لها تا ُةا   الدقاذةة س ومستول التعزيز ال ي ي صل 

 (  811 -812س6111  مطاماس 1جلة  من خالل  عل   بها

ومن ايذتلا ةجةا  التدقيسةة ها اذتلا ةجةة  الن   ة( التا اجت د ها 

 اقي  ال  اقر العلبةة  الثاُةة متغةلاً مستقالً تا الث ح لتدقيس مادر

 ايذالمةة. 

و علا الن   ة بأهها جثاقر جن وذائل لتفسةل المواهل و قثلها بالنسثة 

 (  606: 6108للطال  وذلك لللب  بةن النملية والدلةل التجليثا .  ملها س 

 وبناً  جل  ما قدم ي كن   ديد اه ةة الث ح ال الا باآل ا :

مثددل ال سددؤولةن جنددد  خطددة  ال ندداه  الدقاذددةة  ايتددادر مددن هدد ه الدقاذددة مددن -0

وزيادر وجا ال دقذةن بايذتلا ةجةا  ال ديةة مةدل اذدتلا ةجةة الن   دة والتدا 

  جعل الطال  م وق الع لةة التعلة ةة .

ي كن للثاُةةن ايخلين ايتادر من ال نهجةة العل ةدة للث دح ال دالا تدا ا دلا   -6

 لل .ب وث تا مواضةع اخلل او صفوا اخ

جدم و ود دقاذة جلامةة او م لةدة جلد  ُدد جلدل الثاُةدة  ناولدت اذدتلا ةجةة  -8

الن   ة تا الت صةل تا مادر  اقي  ال  اقر العلبةة ايذدالمةة للصدا اللابدع 

 ايدبا. 

 

 ثالثاً : هدف وفرضية البحث 

يهدا الث ح ال الا ال  التعلا جل  تاجلةة اذتلا ةجةة الن   ة تا 

ا  الصا اللابع ايدبا تا مادر  اقي  ال  اقر العلبةة   صةل طالث

ايذالمةة اذ   دد  تلضةة الث ح ب   ييو د تلق ذو ديلة اُصائةة جند 

بةن متوذ  دق ا  الطالثا  ال ين يدقذون وتق  1011مستول ديلة 

اذتلا ةجةة الن   ة ومتوذ  دق ا  الطالثا  الال ا يدقذن وتق الطليقة 

 ا الت صةل( .ايجتةادية ت

 

 رابعاً : حدود البحث

 يت دد الث ح ال الا باي ا :

طالثا  الصا اللابع ايدبا تا اُدل ال داقس النهاقية تا ملكز  -0

 م ا  الخالص . 

الفصول الةالثة ايول  من كتا   اقي  ال  اقر العلبةة ايذالمةة  -6

 . 6101-6102ال قلق  دقيس  للصا اللابع ايدبا للعام الدقاذا 

 . 6101-6102الفصل الدقاذا ايول للعام الدقاذا  -8
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 خامساً : تحديد المصطلحا  

 تاجلةة س اذتلا ةجةة س الن   ة س   صةل س التاقي 

 (Effectivenessالفاعلية ) -0

بأهها:   ديد ابثل ال لغو  جل  أدا   Davies 0901جلتها ديفةس  -

 (Davies,1980:2ابتعال الص ة ة وتق خطة م ددر.  

بأهها: مدل ابثل ال لغو  ال ي   دث   6118جلتها ش ا ة والنجاق  -

ال عالجة التجليثةة بعدها متغةلاً مستقالً تا أُد ال تغةلا  التابعة.  ش ا ة 

 ( 681: 6118والنجاقس

هو مدقر ال تغةل ال ستقل جل  زيادر   صةل والتعليا اي لائا للفاجلةة:  -

 متصاد تا الومت والجهد.الطلثة تا الجاه  ال علتا مع اإل

 Strategy)االستراتيةية ) -9

بأهها: "مج وجة من إ لا ا  التدقيس  6100جلتها الخزاجلة واخلون  -

ال خططة ذلفاً وال و هة لتنفة  التدقيس بغةة   قةق أهداا معةنة وتق ما هو 

 (612: 6100متواتل أو متاح من إمكاها " .  الخزاجلة واخلونس

" بأهها: "خطة موذعة  ت  ن مج وجة من 6108جلتها "زايل وداخل  -

الخطوا  ال ثنةة من أطل هملية مختلفةس و ج ع ه ه الخطوا    ت مس ً  

 زايل  واُد يطلق جلةها ايذتلا ةجةة لةتل  طثةقها تا مةادين التعلةل".

 (064: 6108وداخلس

والتعليا اي لائا لالذتلا ةجةة: ها مج وجة متجاهسة ومتتابعة من  -

وا  يتل  ها ال دقس ال  أدا ا  و  لكا   الئل خصائص ال تعلل الخط

وطثةعة مادر  اقي  ال  اقر العلبةة ايذالمةة واإلمكاها  ال تاُة لت قةق 

 هدا او مج وجة من ابهداا التا ذثق   ديدها. 

  Modelingالنمذجة  -3

: ج لةة  ثسة  و قلةد شا  او ُدث او ظاهلر هود  Beattie1999جلتها  -

 (Beattie,1999:11)ها بطليقة ات ل . ته 

: ج لةة  كوين  صوق جقلا للعالما  التا  لب    Holliday 2001جلتها -

بةن اشةا  او ظواهل او اُداث باذتع ال   ةةال  او اشكال لل  اكار  سهل 

 )  (Holliday, 2001:57شلُها و فسةلها والتنثؤ بها . 

ة : همام من ايتكاق  ستع ل تا  كوين التعليا اي لائا يذتلا ةجةة الن    -

خطة او آلةة لتوضةح و فسةل كةفةة ج ل وُدوث بعض الع لةا  وايُداث 

 (  602: 6108والمواهل ب ا يساجد تا التنثؤ بامكاهةة ُدوثها .  ملها س 
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  Achievement التحصيل -4

ال هاقا  " بأه : "ال علتة التا  ل ال صول جلةها او 6112جلت  "الصالح  -

التا اكتسثت تا اُدل ال واد الدقاذةة والتا  ل   ديدها بواذطة دق ا  

 (62: 6112اإلختثاق من مثل ال دقس".  الصالحس

" بأه : "هو هشاط جقلا معلتا للطال  ويستدل جلة  6110جلت  "الخالدي  -

من مج وع الدق ا  التا ي صل جلةها تا أدائ  ل تطلثا  

 (96: 6110الدقاذة". الخالديس

التعليا اي لائا للت صدةل تأهد : مقدداق مدا  كتسدث  طالثدا  الصدا اللابدع  -

ابجدددادي مددن معلومددا  تددا مددادر  دداقي  ال  دداقر العلبةددة ايذددالمةة للفصددول 

الةالثة ايول  ويقاس بالدق ة التا ي صلن جلةها تدا ايختثداق الت صدةلا الد ي 

 اجد   الثاُةة.  

 Historyالتاريخ  -5

  جلددل دقاذددة ال  دداقا  القدي ددة والكشددا جددن  -(: 0900  جلتدد  ايمددةن  -

العوامل التا أذه ت تدا  كدوين ُ داقر العصدل ومدا يدل ث  بهدا مدن مشدكال  

 (29: 0900اإلهسان ال عاصل (.   ايمةن س

" بأه : "لةس جلل ال اضا وُده وأه ا هو جلل ال اضدل 0901جلت  "هةكل  -

و كدددائن ومدددا ذدددوا يكدددون". وال سدددتقثل أي ددداًس اي أهددد  جلدددل ماكدددان ومدددا هددد

 (01: 0901 هةكلس

امدددا التعليدددا اي لائدددا للتددداقي  تاهددد : ال  تدددول ال علتدددا ال ت ددد ن تدددا  -

الفصددول الةالثددة ابولدد  مددن كتددا   دداقي  ال  دداقر العلبةددة ايذددالمةة ال قددلق 

   دقيس  من وزاقر التلبةة جل  طلثة الصا اللابع ايدبا.

 

 الفصل الثاني

 اوالً: جوانب نظرية

لقد اصث ت صناجة العقول ال فكلر من أهل متطلثا  ه ا العصل س 

ولت قةق ذلك يج  ان يثنا الطال  ال علتة بنفس  بنا اً جل  ما لدي  من معلتة 

ذابقة س وذلك ما هاد  ب  النملية الثنائةة.ومد ُدد الفكل الثنائا شلوط ج لةة 

 التعلل الثنائا بأهها :

بثنا  معن  ل ا يتعل   من خالل مةام  بالتفكةل    ج لةة هشطة يقوم تةها ال تعلل -0

 وايذتقصا  والنقد.

  قوم جل  الفهل وايدا  واذتع ال مهاقا  التنثؤ وايبتكاق والت لةل. -6
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ج لةة  عاوهةة  تل داخل ذةاق مواما وامعةة ُقةقةة  نف  خاللها مهام  -8

  علة ةة.

 ف ةال هل اثنا   متنوجة الخثلا  ي اُة الفلصة لل تعل ةن للتعثةل جن -2

 التعلل.

 6108ج لةة داتعةة  ست ل كل ا كان لدل ال تعلل داتعةة للتعلل. ملهاس -1

:600   ) 

 

 استراتيةية النمذجة

لقد طوق  اذتلا ةجةة الن   ة تا ضو  الفلسفة الثنائةة والتا  جعل الطال  

لتا يشاقك تا ج لةة التعلل و قل  ال عن  ال  ذهن  يهها  لب  ال  تول ال ع

ب واما ال ةار الفعلةة س تالتعلل بالن   ة يس ح للطلثة ب  اقذة ال واما غةل 

اللو ةنةة س ك ا اه  غنا بايهشطة التا  جعل الطال  مسؤويً جن  عل   س 

تةؤدي ال    سةن ال علتة لدي . ان الن   ة ي  توما جند ُد وصا وشلح 

 ا ي دث و جعل الطال  هشطاً الماهلر بل  تعدل ذلك س تها  ع ل جل  التنثؤ ب

اثنا  ج لةة التعلل س و ؤدي ال   طوق ال علتة العل ةة وكةفةة اذتع الها و طثةقها 

 تا مواما ال ةار الفعلةة. 

 (    601-606: 6108 ملها س                                                              

 مميزا  التعلم بالنمذجة

    ة يؤدي ال  العديد من ال  ةزا  للطال  من اه ها :ان التعلل بالن

تهل اج ق للمواهل ال عقدر وايُداث س وذلك من خالل وصا و  ةةل  -0

 الماهلر امام الطلثة مثاشلر واجطائهل صوقر ُةة.

 عطا الفلصة للطلثة للتفكةل العل ا تا الماهلر وذلك يؤدي ال  ه و  -6

 مهاقا  التفكةل العل ا.

 ايذتديل اثنا    ةةل و طثةق الن وذج. ن ا ج لةة  -8

 ساجد الطلثة جل  الت لةل والتفكةل ايذتقلائا والقدقر جل  الصةاغة  -2

 والشلح والتقويل.

 ج ل جالما  او مقاقها  بةن الن وذج ال فاهة ا وال فهوم ال لاد  عل  .  -1

 (  602: 6108 ملها س                                                                 

 

 خطوا  استراتيةية النمذجة

   ل ج لةة الن   ة بةالث خطوا  أذاذةة ها :

: وتا ه ه ال لُلة يقوم   Model Formationتكوين النموذج  - أ

 ا يلا :ال تعلل بتكوين ه وذج جقلا ل وضوع التعلل من خالل م

   ديد ال وضوع ال ي ذةقوم بدقاذت  الطال  او ال شكلة التا يليد ُلها. -0
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  ديد ايهداا التا يسع  الطال  لت قةقها من دقاذة ال وضوع و  ةل  -6

ه ه ايهداا   لةل لجواه  موضوع التعلل ال لك  ال  جناصله الفلجةة 

 الثسةطة .

ايهداا س او دقاذة اختةاق ال صادق وطلح  ساؤي  ُول كةفةة   قةق  -8

 جناصل ال وضوع من خالل ج لةة جصا ذهنا.

اهتاج الن وذج العقلا   كوين خليطة لل  تول ال علتا( ال لوقي  -2

لال ابة جن التساؤي  التا طلُها الطال  والتا  تكامل ا زائها لتغط  

 موضوع الدقس. 

وتا ه ه ال لُلة يقوم  : Model Representationتمثيل النموذج  - ب

طال  بع ل م اكار او  خطة  مادي للن وذج العقلا ال ي مام بت ديد ابعاده ال

لوصا جناصله وشلح العالما  بةن مكوها   لتسهةل تهل ال  تول ال علتا 

 للن وذج.

بعد ان يتوصل الطال  ال  :  Model Applicationتطبيق النموذج  -ج

جن  ساؤي  ُول اهس    ةةل لن وذ   يقوم باذتع ال الن وذج تا اي ابة 

موضوع الن وذج س او  فسسةل المواهل واكتشاا الةل المواهل واكتشاا 

العالما  والتوصل ال  اذتخداما  و طثةقا  ج لةة للن وذج س والتنثؤ بتغةلا  

 (  609: 6108او اثاق  تل   جل  الن وذج.  ملها س 

 

 التقليديادوار المعلم والطالب في التعلم بالنمذجة مقارنة بالتعلم 

يوضح الجدول التالا ادواق ال علل والطال  تا كل من التعلل بالن   ة 

 والتعلل التقلةدي. 

 (0جدول )

 أدوار المعلم والطالب في التعلم بالنمذجة مقارنة بالتعلم التقليدي

 التعلم بالنمذجة

Model Learning 

 التعلم بالطريقة التقليدية

For imitative Learning 

 الطال  ال علل الطال  ال علل

ادواقه  سهةلةةس  

ومةسلس ومتابع 

للطال س ومتعدد 

ال صادقس 

وينمل للطال  

 ك ستة لين

ادواقه مديل 

 وشاقح ومتفاجل 

ادواقه مثاشلر س 

ومديل س وشاقح س 

ومهام  م ددر س 

وينمل للطال  

 كأدار   لك

ادواقه مستجة  

 ومستقثل

 (61: 6100 ههلة جثد ال عطا س 

 

 صعوبا  التعلم بالنمذجة
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صعوبة بنا  الن وذج ال ةوي  ال ادي( ين بنا ه يعتثل مشكلة هندذةة  -0

 اكةل من كوه  مشكلة جل ةة.

اذا اذتع لنا ه اذج غةل مالئ ة تاهها  ؤدي ال   ن ةة التصوق الخطأ   -6

 (   696: 6108الخطأ ال ي مد يصع  اذتثدال  .  ملها س 

 

 ثانياً : دراسا  سابقة

  9112دراسة خطاب  -أوالً 

هدتت الدقاذة ال  التعلا جل  اثل اذتخدام اذتلا ةجةة ما وقا  ال علتة  -0

تا  دقيس اللياضةا  جل  الت صةل و ن ةة التفكةل ايبداجا لدل  المة  

 ال لقة الةاهةة من التعلةل ايذاذا .

ل والتفكةل وللتعلا جل  ه ا ايثل مام الثاُح بدقاذة هملية ُول التفكة -6

ايبداجا جامة وتا اللياضةا  بصفة خاصة س وُول ما وقا  ال علتة 

 ومهاقا ها واذتلا ةجةا ها .

(  ل ة اً من 084مام الثاُح بدقاذة  جليثةة ُةح  كوهت جةنت الث ح من   -8

 المة  الصا الةاها ايجدادي ب داقس الفةوم س و ل  قسة ها جشوائةاَ مج وجتةن 

(  ل ة اً باذتخدام اذتلا ةجةة ما وقا  41ة ُةح دقس   جليثةة وضابط

 ( بايذالة  ال عتادر.24ال علتة س بةن ا دقس  المة  ال ج وجة ال ابطة  

 وصلت الدقاذة ال   فوق التالمة  ال ين دقذوا باذتخدام اذتلا ةجةة ما  -2

ل وقا  ال علتة جل  التالمة  ال ين دقذوا بايذالة  ال عتادر تا الت صة

 (.1010والتفكةل ايبداجا تا اللي ةا  جند مستول  

اوص  الثاُح ب لوقر اجتثاق ال علل ه وذ اً للتالمة  تا  فكةله س ك ا  -1

اوص  ب لوقر  فعةل دوق التالمة  تا الع لةة التعلة ةة و وتةل مناخ ابداجا 

مناذ  لةس ح لهل باطالق طاما هل وضلوقر  قلةص م تول ال نه  الدقاذا 

 ا يساجد ال عل ةن جل  اجطا  ومت اطول لالهت ام بالتفكةل والتفكةل م

 ايبداجا. 

امتلُت الدقاذة زيادر ايهت ام تا الدقاذا  وايب اث باذتلا ةجةا  ما  -2

وقا  ال علتة واه اط التفكةل ال ختلفة تا ال واد الدقاذةة كاتة س ك لك امتلُت 

 كةل ايبداجا باذالة  مختلفة .ا لا  دقاذا   تناول كةفةة  ن ةة التف

 ( 4:  6114 خطا س                                                                      

  

  9109ثانياً: دراسة االحمدي 

هدتت الدقاذة ال  معلتة تاجلةة اذتخدام اذتلا ةجةا  ما وقا  ال علتة  -0

( تا  ن ةة بعض مهاقا  القلا ر  العصا ال هنا س التساؤل ال ا ا س الن   ة

 ايبداجةة والتفكةل توق ال علتا لدل طالثا  ال لُلة ال توذطة .
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لت قةق ه ا الهدا مامت الثاُةة باجداد مائ ة ب هاقا  القلا ر ايبداجةة  -6

 ال ناذثة لطالثا  ال لُلة ال توذطة.

( طالثة من 11مامت الثاُةة بدقاذة  جليثةة ُةح  كوهت جةنة الث ح من   -8

( 61( لل ج وجة التجليثةة و 61طالثا  الصا الةالح ال توذ  وبوامع  

 لل ج وجة ال ابطة.

 وصلت الدقاذة ال  و ود تلق ذا  ديلة اُصائةة تا دق ا  الطالثا   -2

تا التطثةق الثعدي ل هاقا  القلا ر ايبداجةة ومستول التفكةل توق ال علتا 

ثةة س ك ا  و د تلق ذا  ديلة اُصائةة بةن لدل طالثا  ال ج وجة التجلي

طالثا  ال ج وجة ال ابطة وطالثا  ال ج وجة التجليثةة تا مهاقا  القلا ر 

 ايبداجةة ومستول التفكةل توق ال علتا لصالح ال ج وجة التجليثةة .

 وصا الدقاذة ب لوقر اذتخدام اذتلا ةجةا  اخلل تا  ن ةة مهاقا   -1

ال ختلفة س وضلوقر  وجةة ال عل ةن بأه ةة ه ه  القلا ر ب ستويا ها

ايذتلا ةجةا  س وجقد دوقا   دقيثةة لتعليفهل بكةفةة اذتخدام ه ه 

ايذتلا ةجةا  س وضلوقر  زويد القائ ةن جل   طة  و طويل ال ناه  بنتائ  

 ه ه الدقاذة لوضع ذلك تا ايجتثاق جند  ص ةل و طويل ال ناه                       

 (020-024:  6106 ايُ دي س                                               

 

 الفصل الثالث

 منهةية البحث واجراءاته

يتناول ه ا الفصدل وصدفاً لر دلا ا  ال تثعدة تدا هد ا الث دح لت قةدق هددا 

 الث ح وكاآل ا:   

 أوالً : منهج البحث

اجت د  الثاُةدة ال دنه  التجليثدا س إذ يعدد أكةدل منداه  الث دح العل دا دمدة      

وكفا ر س ويعد الث ح التجليثا امل  الث وث ل دل ال شدكال  بالطليقدة العل ةدة 

وال دخل ابكةل صالُةة ل ل ال شدكال  التعلة ةدة النمليدة والتطثةقةدة و طدويل 

  مل دل س                                       بة ة التعلل وأهم تد  ال ختلفدة.            

6116  :600  ) 

 ثانياً : التصميم التةريبي

اجت ددد  الثاُةددة  صدد ة اً  جليثةدداً ذا ضددث   زئددا مالئ دداً لمددلوا الث ددح 

                          ال الا تجا  التص ةل جل  الشكل اي ا  :   

 أداة البحث  المتغير التاب المتغير المستقل المةموعة

إذتلا ةجةة  التجليثةة

 الن   ة

 الت صةل

 

ايختثاق الت صةل 

 الثعدي

 - ال ابطة

 (0شكل  
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 التص ةل التجليثا للث ح

 

  Research P0Pulation  and  Sample ثالثاً : مةتم  البحث وعينته
 كون مجت ع الث ح ال الا مدن طالثدا  الصدا اللابدع ابدبدا تدا ال دداقس 

ايجداديددة والةاهويددة النهاقيددة للثنددا  تددا م اتمددة ديددال / م ددا  الخددالص للعددام 

 م تا ال ديلية العامة لتلبةة ديال  .  6101-6102الدقاذا 

تدا ( طالثة تا مدقذة إيجدادية العلامةدة للثندا  01 ألفت جةنة الث ح من  

 م ا  الخالص ض ن م اتمة ديال  والتا  ل اختةاقها مصدياً لتطثة  ق التجلبة 

بعددد   ديددد ال دقذددة الدد ي ذددتطثق تةهددا التجلبددة س زاق  الثاُةددة ال دقذددة 

و ثددةن اههددا   ددل شددعثتةن للصددا اللابددع ابدبددا تاختدداق  الثاُةددة شددعثة   ( 

 هدا مدادر التداقي  بإ ثداع جشوائةاً لت ةل ال ج وجدة التجليثةدة التدا ذدتدقس طالثا

( طالثددة س وشددعثة   أ ( لت ةددل 26إذدتلا ةجةة  الن   ددة( ومددد بلددا جددد طالثا هددا  

ال ج وجة ال ابطة التا ذدتدقس طالثا هدا مدادر التداقي  بالطليقدة التقلةديدة ومدد 

( طالثة س وي يو د طالثا  قاذثا  من بدةن طالثدا  جةندة 80بلا جدد طالثا ها 

 ( 6( طالثةس وك ا موضح تا الجدول  01ن جةنة الث ح   ل  الث ح وبه ا  كو

 

 ( 9جدول ) 

 توزي  تالبا  عينة البحث

 عدد الطالبا   اسم الشعبة  المةموعة

 26   التجليثةة

 80 أ ال ابطة

 01   ال ج وع

 

    Research  Croups  Eauationرابعاً : تكافؤ مةموعتي البحث
مددن متطلثددا  التصدد ةل التجليثددا س  كدداتؤ مج ددوجتا الث ددح تددا ال تغةددلا    

  -اآل ةة:

 دق ا  اختثاق ال كا . -0

 الع ل الزمنا للطالثا  م سوباً بالشهوق. -6

 دق ا  العام الدقاذا السابق تا مادر التاقي . -8

 الت صةل الدقاذا لآلبا .  -2

 الت صةل الدقاذا لألمها . -1

 

 خيلة )غير التةريبية( خامساً : ضبط المتغيرا  الد
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ُاولت الثاُةة م دق اإلمكان ضث     د   بعدض ال تغة    د لا  الدخةلدة  غةدل       

التجليثةدددة( التدددا  ؤث     ددد ل تدددا ذدددةل التجلب    ددد ة س ويعددد د ضدددث  ال تغةدددلا  

الدخةل     دد ة واُ    دد داً م     دد ن اإل ددلا ا  ال ه ددة تددا الث ددح التجليثددا لتددوتةل 

 الداخلا للتص ةل التجليثا .  دق ة من الصدق

 وتة ا يأ ا جلض له ه ال تغةلا  وكةفةة ضثطها : 

 العمليا  المتعلقة بالنضج :  .0

الن دد  هددو ج لةددة منم ددة ومست      دد لر ويقص     دد د به   دد ا  لددك التغةةددلا  

الثة    ولو ة      ة والفسةولو ة      ة التا   دث تدا بنةدة الكائ   د ن الع وي     د ة 

( س وين مددددر  91: 0992جن   دد د كةة   دد ل م   دد ن ابت      ددد لاد .  أبددو ُطدد  س

التجلبددة كاهددت متسدداوية ل ج ددوجتا الث ددح لدد ا لددل يكددن لهدد ا العامددل أي اثددل تددا 

 هتائ  التجلبة .

 

 الحوادث المصاحبة :  .9

ويقصد بها ال وادث الطثةعةة أو غةل الطثةعةة التا ي كن ُدوثها تا أثنا  

لبددة التددا  علمددل ذددةل التجلبددة و كددون ذا   ددأثةل تددا ال تغةددل التددابع مدددر التج

 الت صةل( بجاه  أثل ال تغةل ال سدتقلس ولدل ي ددث أي ُدادث يدؤثل جلد  ذدةل 

 التجلبة. 

 

 أداة القياس :  .3

اذددددتع لت الثاُةددددة أدار مةدددداس موُدددددر لقةدددداس الت صددددةل لدددددل طالثددددا  

ةاً بغلاض الث ح ال دالا س مج وجتا الث ح إذ أجد  الثاُةا  اختثاقاً   صةل

 وطثق ايختثاق جل  مج وجتا الث ح التجليثةة وال ابطة تا ومت واُد . 

 

 أثر اإلجراءا  التةريبية :  .4

: ُلصت الثاُةة جلد  ذدليّة الث دح وذلدك باي فداق مدع أداقر  سريّة البحث - أ

ال دقذة جل  جدم إخثاق الطالثا  بطثةعة الث ح وهدت  س كا ي يؤثل تا هشداط 

الطالثا  أو  عاملهن مع التجلبة أبمدل الد ي يدؤثل تدا ذدالمة التجلبدة وذدالمة 

ق مدع أداقر :  دل  نمدةل الجددول ابذدثوجا باي فدا توزي  الحصةص -بالنتائ  . 

ال دقذة من خالل التوزيع ال تسداوي للددقوس بة   د ن مج وجت    د ا الث     د ح 

 .  ( يوضح ذلك 8التجليثةة وال ابط  ة والجدول   
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 ( 3جدول ) 

  توزي  الدروس األسبوعية على مةموعتي البحث

 الوقت الدرس  المةموعة اليوم  

 صثاُاً  0س- ابول  التجليثةة  ايثنةن  . 0

 21س0 الةاها ال ابطة

 

9. 

 0س- ابول ال ابطة الةالثا 

 21س0 الةاها التجليثةة

 0س- ابول  التجليثةة  ابقبعا  .3

 21س0 الةاها ال ابطة

: كاهددت مدددر التجلبددة موُدددر ومتسدداوية لطالثددا  مج ددوجتا  مةةدة التةربةةة -ج

  01/01/6102الث ددح  التجليثةددة وال ددابطة( إذ بدددأ  يددوم ايثنددةن ال واتددق  

 . 62/06/6102واهتهت يوم ابقبعا  ال واتق 

: دّقذددددت مدقذددددة ال ددددادر هفسددددها مج ددددوجتا الث ددددح  التجليثةددددة  المّدرسةةةةة-د

لتجلبدددة دق دددة مدددن دق دددا  الدمدددة وال دددابطة( س وهددد ا ي دددفا جلددد  هتدددائ  ا

 وال وضوجةة .

: كاهددت ال ددادر الدقاذددةة م ددددر للتجلبددة وموُدددر  تحديةةد المةةادة الدراسةةية  -هةة 

ل ج دددوجتا الث دددح وهدددا مدددن موضدددوجا  كتدددا   ددداقي  ال  ددداقر العلبةدددة 

اإلذددالمةة للصددا اللابددع ابدبددا ال قددلق  دقيسدد  مددن مثددل وزاقر التلبةددة للسددنة 

 . 6101-6102الدقاذةة 

: طثقت التجلبة تا مدقذة واُدر س وتدا صدفةن متجداوقين  غرفة التدريس -و

 متشابهةن من ُةح ال ساُة والتهوية واإلهاقر  . 

 

 سادساً : مستلزما  البحث

 تحديد المادة العلمية ) الدراسية (  -0

ُدددد  الثاُةددة ال ددادر العل ةددة التددا ذددتدقس أثنددا  مدددر التجلبددة وال ت ةلددة       

بال وضوجا  التا    نتها الفصول الةالثة ابولد  مدن كتدا   داقي  ال  داقر 

-6102العلبةة اإلذالمةة ال قلق  دقيس  للصا اللابع ابدبا للعدام الدقاذدا  

6101. ) 

 صياغة األهداف السلوكية   -9
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صدةاغة ابهددداا السدلوكةة الخطدور ابذدداس تدا بندا  أي بلهددام  وأن  و عدد       

( س 18: 6118ج لةة   ديدها ضلوقية يزمة بي ج لةدة  علة ةدة  أبدو  دادوس 

ومد صداغت الثاُةدة ابهدداا السدلوكةة معت ددر جلد  ابهدداا العامدة وم تدول 

 ال وضدوجا  التددا ذددتدقس تددا التجلبددة ُسد   صددنةا بلددوم لل جددال ال علتددا

وتددا ال سددتويا  ابقبعددة ايولدد   ال علتددةس الفهددلس التطثةددقس الت لةددل ( لكوههددا 

 تواتددق مددع الن ددو الجسدد ا والعقلددا لعةنددة الث ددح و ددل جلضددها جلدد  ال  ك ددةن 

( س وتددددا ضددددو  8وال تخصصددددةن مددددن ذوي الخثددددلر وايختصدددداص مل ددددق  

مالُمددا هل ومقتلُددا هل أجةددد  صددةاغة بعددض ابهددداا. وُصددلت ابهددداا 

لوكةة جلددد  اذت سدددان   ةدددع  آقا  ال  ك دددةن وال تخصصدددةن س أي مثلدددت السددد

 ( هدتاً.018ابهداا السلوكةة   ةعها والثالا جددها  

 

 الخطط التدريسية  -3

ان ُا ة ال دقس إل   خطة  ما يقدم  إل  ال تعل ةن ك ا دة ال هنددس إلد  

نسددثة  خطددة  مشددلوجا   س و عددد ج لةددة التخطددة  للدددقوس مددن ابذاذددةا  بال

 (64:  6111لل دقس تا مهنة التدقيس. ُ ةدر وآخلونس 

( خطة  دقيسةة لكل مج وجة ال قلق  دقيسها خالل 81ومد أجد  الثاُةة  

مدر التجلبة تا ضو  م تول الكتا  ال قلق ل وضوجا  مادر  اقي  ال  داقر 

العلبةددة اإلذددالمةة التددا ذددتدقس أثنددا  التجلبددة س و ددل جددلض أه ددوذ ةن منهددا 

( ابول جل  وتدق إذدتلا ةجةة الن   دة والةداها وتدق الطليقدة التقلةديدة 0ق  مل 

( إلبددددا  آقائهدددل ب دددا يلوهددد  مناذدددثاً ومدددد أمدددلوا 8جلددد  ال تخصصدددةن مل دددق  

صددالُةتها ومناذددثتها و ددل إ ددلا  بعددض التعددديال  الطفةفددة تددا ضددو  آقائهددل 

 ومقتلُا هل .

 

  سابعاً : أداة البحث ) االختبار التحصيلي ( :

ايختثددداق ألت صدددةلا بأهددد  إ دددلا  مدددنمل لت ديدددد مسدددتول   صدددةل  يعدددلا

ال تعل ددةن ل علومددا  أو مهدداقا  تددا م تددول  علة ددا م دددد  ددل  عل دد  مسددثقاً. 

 ( 001: 6108 ال  اذنة ومهةدا  س

( تقدلر مل دق 11و  قةقاً له ا الغلض  ل إجداد اختثاق   صةلا يتكدون مدن  

قية التا هة تها الثاُةة لالذتعاهة بها تا ( وضعت تا ضو  الخليطة ايختثا6 

 صدد ةل ايختثدداقس ومددد صددةغت الفقددلا  ايختثاقيددة تددا ضددو  م تددول ال ددادر 

وابهداا السلوكةة وال ستويا  ابقبعة ابول  مدن ال جدال ال علتا ال علتدة س 

الفهددل س التطثةددق س الت لةددل( مددن  صددنةا بلددوم س ومددد ُلصددت الثاُةددة أن يكددون 

هوع ايختةاق من متعدد به  يقةس ال ستول ال علتا لدل ال تعل ةن  ايختثاق من

كتدد كل ال علومددا  واذددتةعا  ال فدداهةل و طثةقهددا تددا موامددا  ديدددر  س ك ددا أههددا 

مشومة وأكةل ايختثاقا  اذتع ايً تا الدقاذة الةاهوية وذهلة التصد ةح وبعةددر 
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( . ومدد  80: 6111لصاهع س جن ذا ةة ال ص ح س ك ا أهها أكةل صدماً وثثا اً.  ا

 ا ثعت الثاُةة الخطوا  اآل ةة تا إجداد ايختثاق : 

 

 

 إعداد الخريطة االختبارية : -0

أجدددد  الثاُةدددة خليطدددة اختثاقيدددة ل  تدددول ال دددادر ال قدددلقر تدددا التجلبدددة 

وابهدددداا  السدددلوكةة س وال سدددتويا  ال علتةدددة   ال علتدددة س الفهدددل س التطثةدددقس 

 ( 2الت لةل ( من ال جال ال علتا لتصنةا بلوم وك ا موضح تا الجدول   

 ( 4جدول ) 

 الخريطة االختبارية لفقرا  االختبار التحصيلي

جددددددددددددد  بوا اب  

 ابهداا

هسددددددددددثة 

أه ةددددددددة 

 ال  تول

مج وع  ابهداا السلوكةة        

 معلتة ابذ لة

20% 

 تهل

80% 

  طثةق

09% 

   لةل

9% 

 06 0 6 2 1 %62 61 ابول 0

 01 0 6 8 2 %00 00 الةاها 6

 60 6 1 9 06 %10 21 الةالح 8

 11 2 9 02 60 %011 018 ال ج وع 

 

 االختبار :صالحية فقرا   -9

(س ول علتة مدل 6( تقلر من هوع ايختةاق من متعدد مل ق 11صاغت الثاُةة  

صددددالُةة تقددددلا  ايختثدددداق مامددددت الثاُةددددة بعلضددددها جلدددد  مج وجددددة مددددن 

( للتأكددد مددن صددالُةتها وشدد ولها و  قةقهددا لل سددتويا  8ال تخصصددةن مل ددق  

يسددةلر تددا ال طلوبددة ومددد هالددت مثددول   ةددع ال تخصصددةن مددع إ ددلا   عددديال  

 صةاغة الثعض منها .

 صدق االختبار : -3

يعد الصددق مدن العوامدل ابذاذدةة التدا ينثغدا ل سدتخدم ايختثداق وواضدع       

التأكد  منها س ويقصد بالصدق هو   أن يقةس ايختثاق تعالً الس ة التا وضع من 

( . ومددد جددلض ايختثدداق بصددوق    809: 6111أ ددل مةاذددها(.   ال لةجددا س 

ة جل  لجنة من ال  ك ةن أو ال تخصصةن تدا التداقي  وطلائدق التددقيس ابولة

( إلبددا  آقائهدل بصدالُةة تقدلا  ايختثداقس 8والعلوم التلبوية والنفسةة مل دق  

وجدلت بع دها تدا ضدو  آقائهدل و دل اإلبقدا  جلد  الفقدلا  التدا ُصدلت جلد  

 % ( أو أكةل.01هسثة ا فاق  

 التطبيق االستطالعي لالختبار : -4

لغلض معلتة الومت ال ي   تا   الطالثا  لر ابة جن تقلا  ايختثاق   ةعها 

ومعلتددة مدددل وضددوح تقلا دد  لدددل الطالثددا   ددل  طثةددق ايختثدداق جلدد  جةنددة 
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اذدددتطالجةة مدددن طالثدددا  الصدددا اللابدددع ابدبدددا تدددا اجداديدددة ال نتهددد  للثندددا  

ال واتدددق  ( طالثدددة س وذلدددك يدددوم الخ دددةس01واجداديدددة النثدددور للثندددا  وبلغدددت  

وبعد اهتها  التطثةق لالختثاق  ل ُسا  متوذ  الومت ال ستغلق 62/06/6102

 ( دمةقة.24لال ابة  تكان  

 التحليل اإلحصائي لفقرا  االختبار  -4    

ويقصددد بت لةددل تق   دد لا  ايختثدداق اذتخ    دد لاج معامددل السهول     دد ة ومعامددل 

ةة الثدائل الخاط ة ويساج      د د ذلدك تدا الصعوب      ة ومعامل الت ةة      ز وتاجل

مةدداس م     دد دل   ق   دد ق ابه    دد داا السلوكة     دد ة اذددتناداً إلدد  الفق      دد لا  

ايختثاقيددة السهل     دد ة والصعث     دد ة و عةة    دد ن الق      دد ور الت ةةزيددة لكددل تقددلر 

 اختثاقي  .

 (  684-688:  6111  مل ل س                                                              

وق ثددت الثاُةددة الدددق ا   نازلةدداً مددن أجلدد  دق ددة إلدد  أدهدد  دق ددة ومددد  ختدداق  

%( بوصددفها أت ددل مج ددوجتةن 64العةنتددان ال تطلتتددان العلةددا والدددهةا بنسددثة  

 لت ةةل ال جت ع كل  . وي كن  وضةح ا لا ا  الت لةل ايُصائا باي ا:

 ل الصعوبة تحديد معام -أ 

    علا معامل الصعوبة بأَهَّ  هسثة الطلثة ال ين أ دابوا جدن الفقدلر إ ابدة صد ة ة                                                    

( س وجند  طثةدق هد ا اإل دلا   ثدةن أنَّ معامدل الصدعوبة 891:  0990 جودر س 

 . (28س1 -80س1للفقلا  ال كوهة لالختثاق اه صل بةن   

 قوة تمييز الفقرة   -ب 

و عنددا مدددقر الفقددلر جلدد  الت ةةددز بددةن ال تعل ددةن الدد ين يت تعددون بقدددق أكثددل مددن 

: 6111ال علوما  وال تعل ةن ابمل مدقر تا مجدال معدةن مدن ال عداقا مل لس 

( س وبعد أْن ُسثت الثاُةدة القدور الت ةةزيدة لكدل تقدلر مدن تقدلا  ايختثداق 682

 ( 20س1 – 80س1و د ها من صلر  بةن  

 الخاتئة :  فاعلية البدائل -ج

 عت دددد صدددعوبة تقدددلر ايختةددداق مدددن متعددددد جلددد  دق دددة التشددداب  والتقددداق       

المدداهلي بددةن الثدددائل م ددا يشددتت اهتثدداه ال سددتجة  غةددل ال ددت كن مددن ال ددادر 

وبعددد أْن أ ددل  ( .  6116:080الدقاذددةة جددن اإل ابددة الصدد ة ة   المدداهلس 

إلُصائةة الالزمة س ظهل أًن الثدائل مدد  د بت إلةهدا جددداً مدن الثاُةة الع لةا  ا

طالثددا  ال ج وجددة الدددهةا أكةددل مددن طالثددا  ال ج وجددة العلةددا  لدد ا  قددلق اإلبقددا  

  جلةها من دون ُ ا أو  عديل.

 ثبا  االختبار:  -د

يعدددلا الةثدددا  بأهددد  دق دددة اي سددداق أو التجددداهس بدددةن هتدددائ  مقةاذدددةن تدددا                

( س وم   د د اخت   د اق  الثاُة   د ة 669: 6112ديل صدفة أو ذدلوك . النثهدانس  ق

طليق    ة التجزئة النصفةة باذتع ال معادلة ذثةلمان بلاون تثلدا معامدل الةثدا  

 ( . 06س1 
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 ثامناً : تطبيق التةربة : 

   -أتبعت الباحثة الخطوا  اآلتية في تطبيق التةربة :

ل ج دوجتا الث دح وبوامدع  01/01/6102بدأ  الثاُةة بتطثةق التجلبة يدوم  -أ

 .06/6106/ 62ثالث ُصص أذثوجةا لكل منه ا واهتهت يوم 

مامت مدقذة ال ادر بتدقيس مج وجتا الث ح تدا ضدو  الخطد  التدقيسدةة             -ب

يس                 التدددا أجدددد ها مسدددثقاً لهددد ا الغدددلض باذدددتخدام الطليقدددة التقلةديدددة تدددا  ددددق

طالثدددا  ال ج وجدددة ال دددابطة س وإذدددتلا ةجةة الن   دددة تدددا  ددددقيس طالثدددا  

 ال ج وجة التجليثةة 

بعددد ايهتهددا  مددن التجلبددة طثقددت الثاُةددة ايختثدداق الت صددةلا الثعدددي جلدد   -ج

مج وجتا الث ح ب ساجدر اداقر ال دقذة واهته  الج ةع من اي ابدة تدا موجدد 

 ( دمةقة. 24ُدد  بالتجلبة ايذتطالجةة الثالغة  امصاه ال در التا 

 

 تاسعا  : الوسائل اإلحصائية 

 اذتع لت الثاُةة الوذائل اإلُصائةة اآل ةة : . 

 ( لعينتين مستقلتين T-Testاالختبار التائي ) .0

اذتع ل للتكاتؤ بةن مج وجتا الث ح تا بعض ال تغةلا  وتدا اُتسدا  ديلدة 

 الت صةل. الفلق بةنه ا تا ايختثاق

 6س – 0س                                        

=                                                   _                 
 0( ع0– 0 ن                

 6( ع0– 6 ن + 6
6       0        0   )        

                                           6ن   +   0ن       (      6– 6+ ن 0  ن                         

 إذ   ةل :      

   : ايختثاق التائا لعةنتةن مستقلتةن.      

 : الوذ  ال سابا للعةنة ابول  . 0س      

 : الوذ  ال سابا للعةنة الةاهةة . 6س      

 : جدد أتلاد العةنة ابول  . 0ن      

 : جدد أتلاد العةنة الةاهةة . 6ن      

 : التثاين للعةنة ابول .0ع       

 : التثاين للعةنة الةاهةة.                        6ع      

 (669:  6110 الشلهوبا س                                                   
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  Chi-Squareمرب  كأي  9اختبار )كا( .9

اذتع ل ل علتة ديلة الفلق بدةن مج دوجتا الث دح جندد إ دلا  التكداتؤ  

 اإلُصائا تا متغةل الت صةل الدقاذا لألبوين ومعادلت  ها : 

 

  

 =                                                                            6كا

 ُةح إن: 

 . ل: التكلاق ال الُظ

-640:  6110 الةاذددلي وآخددلون س                        . التكددلاق ال تومددعق: 

646 ) 

 (  ltem  Difficulty  Equationمعامل الصعوبة )  .3

اذتع ل يُتسا  صعوبة كل تقلر من تقدلا  ايختثداق الت صدةلا س وال عادلدة 

 ها : 

 ن د (  –ن ع ( +   ن  –  ن         

                                                              ص = 

 ن                                                    6                   

 ُةح إن :

 ص: صعوبة الفقلر .

ن ع( : جدددد الطالثددا  مددن الف ددة العلةددا الالئددا أ ددثَن إ ابددا  خاط ددة جددن  - ن

 الفقلر.

 الطالثا  من الف ة الدهةا الالئا أ ثَن إ ابا  خاط ة جن الفقلر.ن د( : جدد  - ن

 .ن: جدد اإلتلاد

 (44:  0900 الزوبعا س                                                   

 ( ltem  Discrimination  Equationمعادلة قوة التمييز  )  .4

 اذتع لت يُتسا    ةةز كل تقلر من تقلا  ايختثاق الت صةلا :  

    

                                                      =   

  ع + د (    0/6                     

                                                         ُةح إن :      

 م  ص ع : مج وع اإل ابا  الص ة ة تا ال ج وجة العلةا .      

 م  ص د : مج وع اإل ابا  الص ة ة تا ال ج وجة الدهةا .      

 ق

 2ق( –مج )ل 

 

 

 مج ص – ج ص عم         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ع : جدد أتلاد ال ج وجة العلةا .      

 د :  جدد إتلاد ال ج وجة الدهةا .     

 (91:  6111 الزيود س                                                       

 

 ( Effectiveness  of  Distractersفاعلية البدائل الخطأ  )  .5

اذتع لت هد ه الوذدةلة إليجداد تاجلةدة الثددائل الخطدأ لفقدلا  السدؤال ابول       

 تا ايختثاق الت صةلا س ال عادلة :

   

                                                             تاجلةة الثدائل = 

 ن                                                                           

 ُةح إن:

 ن ع م: جدد الالئا اختلَن الثديل من ال ج وجة العلةا.

 ن د م: جدد الالئا أختلَن الثديل من ال ج وجة الدهةا.

 0990 جودر س                      د اإلتلاد تا أُدل ال ج وجتةن . ن : جد

 :061)                                                                                               

 ( Pearsonمعامل ارتبات بيرسون ) .2

اذددتع ل يُتسددا  ثثددا  ايختثدداق بطليقددة التجزئددة النصددفةة ومعادلتدد   

 ها: 

 

ق =  

                                                                                                        

  

 

 

 -ةح إن :ُ

 ق: معامل اق ثاط بةلذون.                    

 ن: جدد اإلتلاد.

 س: مةل اُد ال تغةلين .

 (   202-201: 6111ص: مةل ال تغةل ابخل.                      أبو صالح س 

 

  Spearman – Brown )بةةةراون   –معادلةةةة سةةةبيرمان  .2

Correlation)  

 اذتع لت لتص ةح ثثا  ايختثاق الت صةلا ومعادلت  ها :  

 ق6                            

 ق ث =                                                             

 [2)مج ص( – 2[ ]ن مج ص2)مج س( – 2ن مج س ]

 ج ص(    )مج س( )م –ن مج س ص 

 

 

 م             ن د –ن ع م 
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 + ق      0                            

 -ُةح إن :       

 قث = الةثا  الكلا لالختثاق        

 ( 060: 0990عامل الةثا  النصفا لالختثاق           جودر س ق= م          

 الفصل الراب  

 أوالً : نتيةة البحث :

( وبدق ة 11س1أظهل  النتائ  و ود تلق دال إُصائةا جند مستول  

( أكثل من القة ة التائةة 0س6( اذ كاهت القة ة التائةة ال  سوبة 08ُلية  

 ذلك. ( يوضح1( س والجدول   002الجدولةة  

 ( 5جدول ) 

 نتائج االختبار التائي لدرجا  تالبا  مةموعتي البحث في االختبار التحصيلي
حةم  المةموعة

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  التباين

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة  القيمة التائية

عند 

 مستوى

1015  

 الةدولية  المحسوبة 

 التةريبية 

 

49 2907 22090 702  

27 

 

907 

 

004 

 

 دالة

 إحصائيا

 الضابطة 

 

37 2705 2404 705 

   

 ثانياً : تفسير النتيةة : 

أظهل  النتةجة  فوق تا   صةل طالثا  ال ج وجة التجليثةة التا دقذت     

جل  وتق إذتلا ةجةة  الن   ة( جل  طالثا  ال ج وجة ال ابطة التا دقذت 

   -بالطليقة التقلةدية .ومد  عزل ه ه النتةجة إل  جدر أذثا  منها :

مد يعود ذث   فوق طالثا  ال ج وجة التجليثةة التا دقذت وتق  .0

 إذتلا ةجة      ة 

  الن   ة( كوهها من ايذتلا ةجةا  ال ديةة غةل ال ألوتة لدل الطالثا  تا 

 دقيس مادر التاقي  ومن ال  كن أْن  الما ه ه اإلذتلا ةجةة هجاُاً جند 

  طثةقها.

لثة م وق الع لةة التعلة ةة اللئةسة إن إذتلا ةجةة  الن   ة(  جعل الطا .6

وك لك  جعل الطالثة مادقر جل   نفة  ابهشطة بشكل جل ا م ا يجعل ج لةة 

التعلل لدل الطالثة م تعة وبالتالا  زيد من داتعةتها ه و التعلل م ا يزيد من 

   صةلها الدقاذا . 

إن إذتلا ةجةة  الن   ة(  ع ل جل  زيادر مستول ال شاقكة بةن  .8

طالثا  والتعاون بةنهن لت قةق ابهداا التعلة ةة وه ا يؤدي إل  زيادر ال
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اذتةعا  الطالثا  ال ادر الدقاذةة بشكل متسلسل ومنمل من دون و ود جامل 

 الخوا أو القلق من اإل ابا  الخطأ والع ل جل   ص ة ها . 

 ومد  ا   هتةجة الث ح متفقة مع ما  نادي ب  بعض ابدبةا  تا  عل     

ال تعلل م وق الع لةة التعلة ةة التدقيسةة تالع لةة التدقيسةة النا  ة ها التا 

 ثدأ بال تعلل و نتها ب س ودوق ال دقس التو ة  واإلقشاد ه و الهدا التلبوي 

 ال قصود .

وجل  اللغل من ايختالا تا الطلائق وابذالة  وايذتلا ةجةا       

ةة والجنس وغةل ذلك تإن هتةجة الث ح التدقيسةة والثة ة وال لُلة الدقاذ

( ودقاذة 6114 ا   متفقة مع هتائ  الدقاذا  السابقة كدقاذة  خطا  

 ( .6106 ايُ دي 

اذ أظهددل  النتددائ  " و ددود تددلق ذي ديلددة إُصددائةة جنددد مسددتول ديلددة     

( بددةن متوذدد  دق ددا  ال ج وجددة ال ددابطة وبددةن متوذدد  ال ج وجددة 11س1 

 ال ج وجة التجليثةة .  التجليثةة ولصالح

 

 ثالثاً : االستنتاجا  

إنَّ اذددتع ال إذددتلا ةجةة   الن   ددة( مددد يسدددهل تددا زيددادر تاجلةددة  فدددوق  .0

 الطالثا  وهشاطهن يجعلهن م وق الع لةة التعلة ةة. 

 سدداهل هدد ه ايذدددتلا ةجةة تددا زيدددادر مسددتول الت صدددةل الدقاذددا لددددل  .6

 لعلبةة ايذالمةة.االطال  تا مادر  اقي  ال  اقر 

ص ة ما   ه  إلة  معمل ابدبةا  تا التلكةز جل   عل الطالثة م وقاً  .8

قئةساً تا الع لةة التعلة ةة س مؤكدر جل  مشاقكة الطالثة تا ج لةدة الدتعلل  وهد ا 

 ما أكّد   اذتلا ةجةة الن   ة . 

 

 رابعاً : التوصيا  

ضلوقر اهت ام مؤذسا  وزاقر التلبةة تا  ع ةل اذدتخدام اذدتلا ةجةا   .0

الددتعلل التعدداوها ومنهددا إذددتلا ةجةة   الن   ددة( و دددقي  ال دقذددةن جلدد  كةفةددة 

 اذتخدام اإلذتلا ةجةة.  

ضددلوقر اطددالع مدقذددا التدداقي  وال شددلتةن التلبددويةن وايختصدداص  .6

 جل  اذتع ال إذتلا ةجةة  الن   ة( تا  دقيس مادر التاقي  . 

ان  عد ال نداه  ال ديةدة بشدكل يدتالئل مدع اذدتلا ةجةا  التددقيس ال ديةدة  .8

 م ا يسهل ج لةة  طثةقها.

 

 خامساً : المقترحا   

 الةدددة جلددد  الجامعدددا  وال دددداقس إ دددلا  دقاذدددا  م اثلدددة للدقاذدددة ال .0

 ال توذطة . 
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إ لا  دقاذا  م اثلة ل علتة تاجلةة اذتع ال إذتلا ةجةة   الن   ة( تدا  .6

متغةدددلا  أخدددلل مةدددل  ن ةدددة التفكةدددل واكتسدددا  ال فددداهةل واذدددتثقائها و ن ةدددة 

 اي جاها  وغةلها . 

إ لا  دقاذة للتعلا جل  ال عوما  التا   ول دون  طثةق إذدتلا ةجةة  .8

   الن   ة(  والع ل جل  ُلها . 

 

 المص              ادر

   س داق 8س ط جلددل الدددنفس التلبدددوي( : 6118أبددو  دددادوس صددالح م  دددد جلدددا

 ال سةلر للنشل والتوزيع والطثاجة س ج ان ابقدن .

  س مكتثة ايهجلو 8س ط جلل النفس التلبوي( : 0992أبو ُط  س وأمال صادق

 ال صلية س القاهلر . 

   س مكت  قوجدة  0س ط الطلق اإلُصائةة( : 6111أبو صالحس م  د صث ا

 للطثاجة والنشل س داق الةازوقي العل ةة للنشل والتوزيع س ابقدن س ج ان . 

   تاجلةة اذتخدام اذتلا ةجةا  ما ( : 6106ايُ دي س د.مليل بنت م  د جايد
واثله جل  التفكةل توق وقا  ال علتة تا  ن ةة بعض مهاقا  القلا ر ايبداجةة 

س  امعة  ثوك س ال  لكة العلبةة  ال علتا لدل طالثا  ال لُلة ال توذطة

السعودية س ب ح منشوق س ال جلة الدولةة لالب اث التلبوية س  امعة ايماقا  

 س.   86العلبةة ال ت در س العدد 

   طلائددق  دددقيس ال ددواد اي ت اجةددة للصددا (: 0900ايمدةن س شدداكل م  ددود
 بغداد .  0اللابع والخامس ل عاهد إجداد ال عل ةن

   اللغدددددة والتفكةدددددل النامدددددد اذدددددس همليدددددة (: 6101ال دددددالقس جلدددددا ذددددداما
س داق ال سددةلر للنشددل 6س  قددديل قشدددي اُ ددد طعة ددةس طواذددتلا ةجةا   دقيسددةة

 والتوزيع والطثاجةس ج ان س ايقدن.

   س  ددقيس الدقاذدا  اي ت اجةدة تدا ( 6111ُ ةدر س إمام مختاق وآخلون س
 س مكتثة زهلا  الشلق س القاهلر .  6سط 0س جالتعلةل العام 

   س ذددةكلو ةة الفدلوق الفلديددة والتفدوق العقلددا(: 6110الخالدديس اديدد  م  دد

 س داق وائل للكتا س ج انس ايقدن.   6ط

   س طلائدق التددقيس الفعدال(: 6100الخزاجلةس م  د ذدل ان تةداض واخدلون

 س داق صفا  للطثاجة والنشل والتوزيعس ج انس ايقدن.0ط

   اثددل اذددتخدام اذددتلا ةجةة مددا ( : 6114خطددا  س اُ ددد جلثددا ابددلاهةل جلددا
وقا  ال علتة تدا  ددقيس اللياضدةا  جلد  الت صدةل و ن ةدة التفكةدل ايبدداجا 

س قذدالة ما سدتةل غةدل منشدوقر س لدل  المة  ال لقة الةاهةة مدن التعلدةل ايذاذدا

  امعة الفةوم س كلةة التلبةة س مصل.    
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   أثل أذالة  جال ةة تا   صةل طالثا  ( : 6118اللبةعا س ش ل هفل
  أطلوُة دكتوقاه غةل منشوقر (  الصا اللابع وايُتفاظ تا مادر التاقي 

  امعة بغداد سكلةة التلبةة / ابن قشد س بغداد س العلاق .

 ا جاهدا  ُديةدة تدا  ددقيس (: 6108س ذعد جلاس وداخلس ذ ا   لكا  زايل
 س داق ال ل   س بغدادس العلاق.0س جاللغة العلبةة

   س وزاقر التعلةل  ايختثاقا  وال قايةس النفسةة( : 0900الزوبعا س وآخلون

 العالا والث ح العل ا س داق الكت  للطثاجة والنشل س  امعة ال وصل . 

 س داق  8س ط مثادئ القةاس والتقويل تدا التلبةدة( : 6111ته ا  الزيود س هادق

 الفكل للنشل والتوزيع س ج ان . 

   س داق 6س طاذدالة   ددقيس الدقاذدا  اي ت اجةدة( : 6111السكلانس م  د

 الشلوق للطثاجة والنشلس ج انس ايقدن.

   ه  س داق ال نا0سط اذاذةا  التدقيس( : 6102شثلس أ.د.خلةل ابلاهةل شثل

 للنشل والتوزيع س ج ان.

    معجدددل ال صدددطل ا  التلبويدددة (: 6118شددد ا ةس ُسدددنس والنجددداقس زينددد
 س الداق ال صلية اللثناهةةس بةلو س لثنان.والنفسةة

   ال فداهةل وال عالجدا  ابذاذدةة ( : 6110الشلهوبا س ذعد الددين أبدو الفتدوح
 س مكتثة ومطثعة اإلشعاع الفنةة س القاهلر.ء تا اإلُصا

   تاجلةددة اذددتلايجةة مقتلُددة لتدددقيس ( : 6100الصددادق / ههلددة جثددد ال عطددا
الفةزيا  مائ ة جل  الن   ة والتعلل النش  تا  ن ةدة مهداقا  ايذتقصدا  العل دا 

س قذالة دكتدوقاه  وال هاقا  اي ت اجةة والت صةل لدل طال  ال لُلة الةاهوية

 مصل.غةل منشوقر س كلةة التلبةة /  امعة الزمازيق س 

   س جوامل الت صةل الدقاذا تا ال لُلة الجامعةة( : 6112الصالحس مصلح

 س مؤذسة الوقاقس ج انس ايقدن.  0ط

   ابهداا السلوكةة وايختثاقا  ال دقذةة: ( 6111الصاهع سم  د إبلاهةل س 

 ملكز جثادي للدقاذا  والنشل س الة ن  6س ط

   س 0س ط والتقددويل تددا التلبةددةمثددادئ القةدداس ( : 0999المدداهلس زكليددا م  ددد

 داق الةقاتة للنشل والتوزيع س ج ان . 

    اثدل اذدتخدام اذدتلا ةجةا  كلدوز ( : 6118العنثكا س ذندس جثد هللا  دوع
مدددايل ومةدددلال و نسدددون وهةلددددا  ابدددا تدددا  ن ةدددة التفكةدددل ايذدددتديلا واكتسدددا  

  أطلوُدة 0  لعدامال فاه   ةل التاقيخةة وايُتفاظ بها لدل طال  الصا اللابدع ا

 دكتوقاه غةل منشوقر (  امعة بغداد / ابن قشد س بغداد س العلاق(

   القةداس والتقدويل تدا ( : 0990جودر س اُ د ذل ان س وخلةدل يوذدا الخلةلدا
 س داق ابمل للنشل والتوزيع س اقبد س ج ان .  6س ط الع لةة التدقيسةة
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 القةداس والتقدويل تدا ( : 0990ودر س اُ د ذل ان س وخلةدل يوذدا الخلةلدا  ج
 س داق ابمل للنشل والتوزيع س اقبد س ج ان .  6س طالع لةة التدقيسةة 

   منه  ال دقذة الةاهوية تا ظل ( : 6119تلج سجثد اللطةا بن ُسةن
س ج ان س  س داق الةقاتة للنشل والتوزيع 0س ط   ديا  القلن الواُد والعشلين

 ايقدن. 

   اذتلا ةجةا  التعلل النش  ال ت لكز ُدول ( : 6108ملها س أ .د زبةدر م  د
س ال كتثدددة العصدددلية للنشدددل 0س ط الطالددد  و طثةقا هدددا تدددا ال وامدددا التعلة ةدددة

 والتوزيع س مصل س القاهلر .

    س داق الفكددل 0س ط   صدد ةل التدددقيس( :  6111مطدداما س يوذددا واخددلون

 1نشل والتوزيع س ج ان س ابقدن للطثاجة وال

   القةدداس ( : 6108ال  اذددنة س إبددلاهةل م  ددد س مهةدددا  س جثددد ال كددةل جلددا
 س ج ان س ابقدن .   0س داق  ليل للنشل والتوزيع س ط والتقويل الصفا

   6س طالقةداس والتقدويل تدا التلبةدة وجلدل الدنفس(: 6116مل ل س ذاما م  د 

 س ج ان. داق ال سةلر للطثاجة والنشل

   س  القةدداس والتقددويل تددا التلبةددة وجلددل الددنفس( : 6111مل ددل س ذدداما م  ددد

 س ج ان سابقدن0ج ان س داق ال سةلر للنشل والتوزيع سط

   6سداق النه دة العلبةدة س ط جلل النفس ال عاصدل( : 6111ال لةجا س ُل ا 

 بةلو  .

   إلهسدددداهاأصددددول التلبةددددة والددددوجا ا( : 6112هاصددددل س إبددددلاهةل جثددددد هللا                   

 س ج ان س مكتثة اللائد العل ةة . 0س ط

    سابقدنس  : أذاذددةا  القةدداس تددا العلددوم السددلوكةة( 6112النثهددانس موذدد

 ج انس داق الشلوق للنشل والتوزيع.                                   

   س بةلو س لثنان.6ط 0زيادر  ديدر للتاقي (: 0901هةكلس م  د ُسنةن 

   ابذددالة  ( : 6110الةاذددليس م  ددد  اذددلس ومددلوان جثددد ال جةددد إبددلاهةل
س مؤذسددة الددوقاق للنشددل والتوزيددعس اإلُصددائةة تددا مجدداي  الث ددوث التلبويددة 

 ج ان س ابقدن . 
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 المالح          ق

 (0ملحق رقم )

 للمةموعة التةريبيةانموذج خطة تدريس على وفق إستراتيةية) النمذجة( 

أذددل ال دقذددة : اإلجداديددة العلامةددة للثنددا      ال ددادر :  دداقي  ال  دداقر العلبةددة 

 اإلذالمةة 

الصددا :  اللابددع ابدبددا                   ال وضددوع :الدولددة العلبةددة اإلذددالمةة  

 العصل العثاذا(

 الشعثة :                                   

  61/01/6102 الةوم والتاقي  : 

 أوال :األهداف السلوكية  

 جعل الطالبة قادرة على أن :     

  علا الدولة العثاذةة.  .0

  ثةن طثةعة همام ال كل تا الدول العثاذةة.  .6

 وضدددح جلددد  الخليطدددة ُددددود الدولدددة العلبةدددة اإلذدددالمةة تدددا العصدددل  .8

 العثاذا.

 .  ستخلص م ةزا  العصل العثاذا ابول .2

 الخالتة  تا جهد الخلةفة العثاذا ال عت د باهلل ..   فسل اذتقلاق 1

 .  نامش أُداث ذقوط الدولة العثاذةة  .2

 السثوقر س الطثاشةلس خليطة شث  الجزيلر العلبةة.  ثانياً : الوسائل التعليمية :

 : إذتلا ةجةة الن   ة مع طليقة ال نامشة .  ثالثاً : ترائق التدريس وأساليبه

 ( دقائق5)رابعاً : التمهيد 
ال دقذة : دقذنا تا الدقس السابق ههاية الدولة ايموية جل  يد الدولة العثاذدةة 

ه و علتنا جل  أهل اإلُداث التا  ل  وال ناطق التا  ل تت ها وابلز 086ذنة 

القادر ال ين بلزوا وههاية ُك هل ال ي كان بداية العصل العثاذدا س إذ  اذدت ل  

 جل  هه  ابمويةن تا همام الوقاثة تا ال كل .الدولة العثاذةة تا السةل 

 ( دقيقة31خامساً : الع       رض )
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يتل  وزيدع الطالثدا  جلد  ال ج وجدا  التعاوهةدة ُةدح يدتل  دوزيعهن الد          

ازواج ب ةددح  جلددس كددل زوج تددا مقعددد مسددتقل اذ  كددون اُددداه ا  الن ددوذج( 

وايخلل  ال لام ( و علا كل واُدر ب هامهدا جلد  ان يدتل  ثدادل ايدواق بعدد 

 ل ج وجا  .كل ذؤال. ويكون دوق ال علل طلح ايذ لة وايشلاا جل  ا

  قوم ال دقذة بطلح ذؤال : كةا كان همام ال كل تا العصل العثاذا ؟

 الن وذج : همام الوقاثة س وهو ان بعد وتار الخلةفة يستلل ابن  ال كل .

 ال لام  : يست ع للن وذج ويسأل  واذا ايبن صغةلاً ؟

 الن وذج : يستلل ج   ال كل ويكون وصةاً جلة  ل ةن بلوغ  .

 : كل جصل ُك ت الدولة العثاذةة ؟ ال دقذة

 ذنة . 111وهنا يتل  ثادل ايدواق بةن الن وذج وال لام  تةجة  الن وذج : دام 

 ال لام  : اي خ سة ملون .

 ال دقذة : ماها ملاُل العصل العثاذا.

العصل العثاذا ابول هو العصل الد ي  -0ويتل  ثادل ايدواق تةجة  الن وذج : 

ون دولددتهل تددا العددلاق وج لددوا جلدد   لذددة  مؤذسددا  الدولددة أمددام تةدد  العثاذددة

ال ختلفة وأشلكوا الفلس مع العدل  تدا ال كدل واإلداقر والجدةش ومدد شدهد هد ا 

 العصل خلفا  ذو مور وضث  تا شؤون الدولة . 

العصل العثاذدا الةداها تقدد   ةدز ب دعا الخالتدة ت دل التدلك م دل العدل   -6

 .  والفلس تا أداقر ال كل والجةش

العصددل العثاذددا الةالددح تقددد امتدداز بمهددوق الثددويهةةن وهددل مثائددل تاقذددةة   -8

 اذت وذوا جل  مقالةد ال كل تا بغداد س وُك وا بكةل من ملن من الزمن .

العصل العثاذا اللابع تقد شهد ظهوق السدال قة س وهدل مثائدل  لكةدة ُك دوا  -2

 العلاق ُوالا القلن وهصا من الزمن .   

عثاذا الخامس تقد شهد م اوي   ديدة يذدتعادر هةثدة الخالتدة العصل ال -1

 العثاذةة لكنها لل  نجح .

 ال لام  : ل اذا ؟ 

الن ددوذج :  إن ظهددوق ال غددول   التتدداق( مددد غةددل مجددلل ابُددداث وم ددوا جلدد  

 ه  .211الخالتة العثاذةة ذنة 

 ه.211ه ولةس  212ال لام  : ذقطت ذنة 

 ل ي ُاول اجادر مجد الخالتة العثاذةة ؟ال دقذة : من هو الخلةفة ا

 ويتل  ثادل ايدواق تةجة  الن وذج : الخلةفة ال هتدي .

 ال لام  : ومن هو الخلفة ال هتدي؟

الن وذج : هو اُد الخلفا  العثاذةن وال ي يعتثل أول خلةفدة ُداول  ددياً وبلغثدة 

اب دلاك س ولكدن  صادمة أُةا  مجد الخالتة العثاذةة س والق ا  جل  هفدوذ القدادر

هؤي  تطنوا إل  خطت  و ل  معلكة غةل متكات ة خاقج ذاملا  اهتهت ب قتدل 

 الخلةفة ال هتدي بعد أن أذل وج   .
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ال دقذددة : ومددن هددو الخلةفددة الدد ي ذدداد تددا جهددده ايذددتقلاق وادهدداق الدولددة 

 العثاذةة؟

 بعد  ثادل ايدواق يجة  الن وذج : ال عت د .

 ز اج ال ؟ال لام  : وماها ابل

الن ددوذج : س مددام بإجددادر هةثددة الدولددة س وتددلض ذددةاد ها جلدد  الةغددوق س ك ددا مددام 

بالتخلص من الصفاقيةن  وأخةلا اخ ع الطولوهةن تا مصل . تكان طثةعةاً بعد 

 ه ا إن يسود ايذتقلاق تا أوضاع الخالتة و زدهل مالةتها

: متدد  ذددقطت  بعددد ذلددك  قددوم ال دقذددة بطددلح ذددؤال جلدد  ال ج وجددا    ةعدداً 

 الدولة العثاذةة ؟

 و قوم ال دقذة ب نح مكاتا   شجةعةة لل ج وجا  ال ت ةزر. 

 ( دقائق 5سادساً :التق  وي  م )  

 للتأكد من تهل الطالثا  ذأو   ابذ لة آي ةة:  

 كل ملهاً دام ُكل الدولة العلبةة اإلذالمةة تا العصل العثاذا ؟    -0س

 لتدخل العدو اب نثا تا أداقر الدولة العثاذةة ؟  ما اآلثاق السلثةة   -6س

 ل اذا ازداد  الفتنة تا جهد أيمةن ؟    -8س

 -هد  882موضوجنا القادم هو جصلالسدةطلر الثويهةدة سابعاً:الواج ب البيتي : 

 ه (224

                               

 أنموذج خطة تدريس يومية للمةموعة الضابطة على وفق الطريقة )التقليدية( 

أذددل ال دقذددة : اإلجداديددة العلامةددة للثنددا      ال ددادر :  دداقي  ال  دداقر العلبةددة 

 اإلذالمةة 

الصددا :  اللابددع ابدبددا                    ال وضددوع : الدولددة العلبةددة اإلذددالمةة 

 العصل العثاذا

                                     الشعثة :  أ

 61/01/6102الةوم والتاقي  :  

 -جعل الطالبة قادرة على أن : -اوال :  األهداف السلوكية :

 .   علا الدولة العثاذةة. 0

 .   ثةن طثةعة همام ال كل تا الدولة العثاذةة.6

 لعثاذا . .   وضح جل  الخليطة ُدود الدولة العلبةة اإلذالمةة تا العصل ا8

 .   ستخلص م ةزا  العصل العثاذا ابول . 2

 .   فسل اذتقلاق الخالتة  تا جهد الخلةفة العثاذا ال عت د باهلل .1

 .   نامش أُداث ذقوط الدولة العثاذةة  .2

 السثوقر س الطثاشةل سخليطة شث  الجزيلر العلبةة.  ثانياً :الوسائل التعليمية :

 طليقة ال  اضلر مع أذلو  ايذتجوا .           وأساليبه  :ثالثاً :  ترائق التدريس 

 ( دقائق  5رابعاً  :  التمهيد ) 
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ال دقذة : دقذنا تا الدقس السابق ههاية الدولة ايموية جل  يد الدولة العثاذدةة 

ه و علتنا جل  أهل اإلُداث التا  ل  وال ناطق التا  ل تت ها وابلز 086ذنة 

ههاية ُك هل ال ي كان بداية العصل العثاذدا س إذ  اذدت ل  القادر ال ين بلزوا و

 الدولة العثاذةة تا السةل جل  هه  ابمويةن تا همام الوقاثة تا ال كل .

 ( دقيقة 31خامساً :  الع         رض )

ال دقذة : الدولة العثاذةة ها الدولة التا هشأ  بعدد العصدل ابمدوي وذلدك بعدد 

ضددتها الجةددوم ال ؤيدددر للعثاذددةن  تقددد   كنددت مددن ذلسددلة مددن ال عدداقك التددا خا

دخول الكوتة والق ا  جل  ال كل ابموي بعد   معلكة الزا  ( التا ُدثت تدا 

السنة هفسها س وهك ا اهتقل ال كل إل  ابذلر العثاذةة   وأن أول من اذتلل ال كدل 

ذدنة  من أبنا  ابذلر العثاذةة هدو" أبدو العثداس السدفاح " كدأول خلةفدة جثاذدا 

هدد (س وبدد لك بدددأ  ملُلددة  ديدددر تددا التدداقي  اإلذددالما امتددد  بكةددل مددن 086

( خلةفدة مدن  لدك ابذدلر و قدوم بطدلح  84خ سة مدلون مدن الدزمن ُكدل تةهدا  

 ايذ لة جل  الطالثا  .

 س /  كةا كان همام ال كل تا العصل العثاذا  ؟ 

 الطالثة  /  همام الوقاث ة . 

 يقصد بنمام بالوقاثة ؟  ال دقذة/  أُسنت س وماذا

الطالثة : أن ال قصود بنمام الوقاثة هو أن بعد وتار الخلةفة يتسلل أبن  ال كل وان 

كان لةس لدي  ولد أو ي زال صغةلاً يتسلل ج   ال كل ويكدون وصدةاً جلةد  ل دةن 

 بلوغ . 

 ال دقذة /  م تاز س وكل جصل ُك ت الدولة العثاذةة ؟ 

 ولة العثاذةة خ سة ملون. الطالثة  / دام ُكل الد

 ال دقذة / أُسنت 

 طالثة اخلل / خ س ملون يعنا كل ذنة ؟ 

 ذنة  111الطالثة / 

 ال دقذة / ص ةح س لقد   ةز العصل العثاذا ب لاُل ماها ه ه ال لاُل ؟ 

الطالثة /  العصل العثاذا ابول هو العصل ال ي أمام تة  العثاذةون دولدتهل تدا 

 لذددة  مؤذسددا  الدولددة ال ختلفددة وأشددلكوا الفددلس مددع  العددلاق وج لددوا جلدد 

العل  تا ال كل واإلداقر والجةش ومدد شدهد هد ا العصدل خلفدا  ذو مدور وضدث  

 تا شؤون الدولة . 

طالثة اخلل : العصل العثاذا الةاها تقد   ةز ب عا الخالتة ت ل التلك م دل 

 العل  والفلس تا أداقر ال كل والجةش . 

صدل العثاذددا الةالدح تقددد امتداز بمهددوق الثدويهةةن وهددل مثائددل طالثدة اخددلل : الع

تاقذةة  اذدت وذوا جلد  مقالةدد ال كدل تدا بغدداد س وُك دوا بكةدل مدن مدلن مدن 

 الزمن .
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طلثددة اخددلل : العصددل العثاذددا اللابددع تقددد شددهد ظهددوق السددال قة س وهددل مثائددل 

  لكةة ُك وا العلاق ُوالا القلن وهصا من الزمن .   

طالثة اخلل : العصل العثاذا الخامس تقد شهد م داوي   ديدة يذدتعادر هةثدة 

الخالتددة العثاذددةة  غةددل إن ظهددوق ال غددول   التتدداق( مددد غةددل مجددلل ابُددداث 

 ه  . 212وم وا جل  الخالتة العثاذةة ذنة 

ال دقذة / أُسنتن س باقك هللا تدةكن س ومدن هدو الخلةفدة الد ي ُداول اجدادر مجدد 

 لعثاذةة ؟الخالتة ا

الطالثة / ال هتدي س والد ي يعتثدل أول خلةفدة ُداول  ددياً وبلغثدة صدادمة أُةدا  

مجد الخالتة العثاذةة س والق ا  جل  هفوذ القدادر اب دلاك س ولكدن هدؤي  تطندوا 

إلدد  خطتدد  و ددل  معلكددة غةددل متكات ددة خدداقج ذدداملا  اهتهددت ب قتددل الخلةفددة 

 ال هتدي بعد أن أذل وج   . 

اُسنت س ومن الخلةفة ال ي تا جهده ذاد ايذتقلاق وازدهل  مالةدة  ال دقذة /

 الدولة العثاذةة ؟ وما أهل أج ال  ؟

الطالثة / ال عت د  س بعد مجة   للخالتة العثاذةة كان اهعطاتاً  ديداً تا  اقيخهدا 

س إذ  مام بإجادر هةثة الدولة س وتدلض ذدةاد ها جلد  الةغدوق س ك دا مدام بدالتخلص 

اقيةن  وأخةلا اخ ع الطولوهةن تدا مصدل . تكدان طثةعةداً بعدد هد ا إن من الصف

 يسود ايذتقلاق تا أوضاع الخالتة و زدهل مالةتها . 

ال دقذة / أُسنت. ولكن جل  اللغل من ازدهاق الدولة العثاذةة إي أًن هد ا أدل 

إل  ط ع الدول تةها وازدياد الهج ا  جلةها بسث  ضدعا الخلفدا  م دا أدل إلد  

  دهوق أوضاجها وكان ذلك ذثثاً قئةساً يُتالل بغداد . 

 ال دقذة/  جل  يد من اهتهت الخالتة العثاذةة ؟

 ه  212يد ال غول   التتاق ( ذنة الطالثة / جل  

 ال دقذة / أُسنت .

 ( دقائق  5سادساً :  التق   وي       م ) 

  -للتأكد من تهل الطالثا  للدقس ذأو   ابذ لة اآل ةة:         

 كل ملهاً دام ُكل الدولة العلبةة اإلذالمةة تا العصل العثاذا ؟    -0س

 اب نثا تا أداقر الدولة العثاذةة ؟  ما اآلثاق السلثةة لتدخل العدو   -6س

 ل اذا ازداد  الفتنة تا جهد أيمةن ؟    -8س

 سابعاً :  الواج   ب البيت   ي : 

  ه  (224 -ه  882دقذنا القادم هو جصل السةطلر الثويهةة   

 

 (9ملحق رقم )

 االختبار ألتحصيلي

                                            

 االختبارتعليما  
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 أذل الطالثة:

 الشعثة:

 اكتثا اذ ك وشعثتك ومدقذتك تا ال كان ال خصص لها تا وقمة اإل ابة. -0

أمامك اختثاق معلتا لل وضوجا  التا دقذتةها تا مادر التاقي  خالل  -6

( تقلر الهدا منها مةاس مدل 11الفصل الدقاذا ابول يتكون من 

لة تة سال طلو  اإل ابة جنها   ةعا معلتتكسوته ك ومدق ك جل   طثةق ما  ع

 من دون  لك أي تقلر منها.

  كون اإل ابة جل  الوقمة .   -8

 تكلي  ةداً مثل أن  ةثتا اإل ابة التا  عتقدين أهها ص ة ة .  -2

 ( دمةقة .  21ُاولا إن ي  تجاوزي ومت ايختثاق ال  دد هو    -1

 : كونها منطقةمثال محلول : ازدهر  الزراعة في اليمن  -2

  ثلةة -    خصثة  -أ       

  كةل تةها اآلباق -د مطلة جل  الث ل  -ج   

 

  -س // ض  دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

 أدى ظهور اإلسالم إلى تحول كبير في تاريخ العرب وذلك ألنه: -0

 ؤذسا  الدولةُكل م -غةل ابوضاع السةاذةة                -أ

 أصلح ابوضاع ايمتصادية -غةل ال جت ع العلبا                  د -ج 

 من نتائج حروب الردة البارزة : -9

   سةن ابوضاع السةاذةة وايمتصادية  - لذة  مثادئ الدين اإلذالما     -أ

  شجةع القثائل لرذالم -اه ساق اإلذالم تا شث  الجزيلر  د -ج 

 ( في المدينة هو: أجراه النبي محمد ) أول تنظيم -3

   ع السلطتةن ال دهةة والسةاذةة -بنا  مسجد ال دينة                    -أ

 ال ؤاخار بةن ال ها لين وابهصاق -وضع دذتوق لل دينة                د -ج

جاء  اآلية القرآنية الكريمة التي تؤكد مسؤولية الفرد عن أعماله في  -4

 سورة :

 الشوقل -الزلزلة          د -النسا          ج -ال ائدر           -أ

 ( وعمره :توفى النبي محمد ) -5

 ذنة  41 -ذنة          د 20 -ذنة    ج 21 -ذنة         28 -أ

توق  العمل بنظام المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار بعد معركة بدر  -2

 بسبب:

 (وتار اللذول م  د   -ال عاشةة        سن أوضاع ال ها لين  -أ

 اجتلاض الةهود وابهصاق  -تتح مكة ال كلمة وجودر ال ها لين      د -ج 

 ازداد  أهمية دولة تدمر التةارية بسبب : -2

   سن جالما ها مع اللومان -  سن جالمتها التجاقية مع الة ن        -أ
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 خ وع الدول ال جاوقر لها -ازدياد جدد ابذواق التجاقية           د -ج

 حل  الفضول هو: -7

 هصل ال ملوم جل  المالل -هصل المالل جل  ال ملوم               -أ

ا فامةا  جقد ها مليش مع  -قُال   جاقية إل  ال ناطق ال جاوقر    د -ج 

 القثائل

 سبب أنشاء سد مأرب هو:  -2
 الطامة الكهلبائةة  إلهتاج -إلغلاض ذةاُةة                       -أ

 لتوتةل مةاه بشكل دائل -لل  اية من الفة اها                د -ج

 

 عاصمة الدولة الحميرية هي: -01

 ظفاق -ملهاو           د -صلوح          ج -  نع             -أ

 يتص  مناخ مكة المكرمة في فصل الصي  بأنه:  -00

 غائل م طل -معتدل       د -ج  ُاق قط       -ُاق  اا           -أ

استعيني بالخريطة المرسومة واختاري الرقم الذي يدل على موق  المدينة -09

 -د        -ج         -ب         -أالمنورة: 

 
 ازداد  أهمية اليمن التةارية بسبب: -03

 ازدياد جدد ابذواق التجاقية -إخ اجها للدول ال جاوقر لها           -أ

 وموجها جل  ب ل العل   - واتل مةاهها واجتدال مناخها         د -ج

 سقطت دولة األنبات عام: -04

 010 -د          012 -ج          001 -           006 -أ

 تق  مكة في : -05

 غل  ال جاز -وذ  ال جاز                         -أ

 ال ال جاز ش  - نو  ال جاز                      د  -ج 

 بقيت دولة األنبات محافظة على استقاللها مدة تويلة بسبب: -02
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 ذةطل ها جل  الطلق التجاقية  - عاظل مو ها العسكلية                   -أ

 مور ال لوك ال ين ُك وها   -ا فامةا ها مع الدول ال جاوقر           د -ج

 

 

 

 

 

 

 

الرقم الذي يدل على موق  مدينة  استعيني بالخريطة المرسومة واختاري -02

                   -د        -ج         -ب         -أالبصرة: 

 
 من أهم مميزا  الخالفة في عصر أمارة األمراء استقرار النفوذ : -07

 التلكا  -ال  داها       د -الثويها       ج -العثاذا         -أ

 السلةوقي هو: احد عوامل تخلص العراق من التسلط -02

  دهوق العالمة بةن الخلفا  العثاذةةن والسال قة  -أ

 اههةاق ابوضاع ايمتصادية للسال قة - 

   سن ابوضاع السةاذةة لصالح العثاذةةن  -ج

 ال قاومة ال ست لر و صدي الشع  للسال قة  -د

 أول وزير للدولة العباسية هو: -91

 أبو ذل ة الخالل -     ي ة  بن خالد الثلمكا              -أ

 أبو جثد هللا بن معاوية -م  د بن اُ د القصا                د -ج

 األقوام الذين أشركهم العباسيون في إدارة دولتهم هم : -90

 السال قة -الثويهةةن         د -الفلذ        ج -اب لاك          -أ
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 السالجقة هم قبائل : -99

  لكةة اذتقل  ما وقا  النهل -الجزيلر         جلبةة اذتقل  تا شث   -أ

 تاقذةة اذتقل  تا الهند -مغولةة اذتقل  تا وذ  آذةا       د -ج

 تتضح أهمية وزير التنفيذ في : -93

 إصداق اإلُكام تا الق ا وال مالل   - نفة  أوامل الخلةفة يغةل              -أ

  ولة  أملا  ابمالةل    -إداقر ال لو  وقئاذة الجةوم        د -ج

 استشهد اإلمام علي )عليه السالم( في: -94

 كلبال  -مسجد الكوتة     د -ال دينة ال نوقر     ج -مكة ال كلمة       -أ

 

 عانت الدولة العربية اإلسالمية ضعفا في العهد األموي بسبب: -95

تا أداقر ايجت اد جل  الفلس  -اهشغال الخلفا  بال لو  الخاق ةة     -أ

 الدولة

اجت اد الخلفا  جل  همام الوقاثة تا  -مجا  خلفا  ضعفا  للدولة     د -ج 

 ال كل

 الخالفة هي مؤسسة أدارية ذا  تبيعة : -92

 دينةة ودهةوية -ذةاذةة وا ت اجةة                       -أ

 ذةاذةة ودينةة -ا ت اجةة وامتصادية                    د -ج

 معاوية الثاني عن الخالفة بسبب : تنازل -92

 إي اه  ب ثدأ الشوقل تا ال كل -ملة خثل   السةاذةة تا أداقر الدولة      -أ

جدم ُصول  جل   أيةد الثةت  - دهوق ابوضاع ايمتصادية للدولة  د -ج

 ابموي

 تماثل الخالفة في وقتنا الحاضر: -97

وزاقر  -اذة الج هوقية    دقئ -وزاقر التخطة    ج -قئاذة الوزقا      -أ

 العدل

 أول خليفة راشدي للمسلمين هو: -92

 (جلا بن أبا طال    -(                جة ان بن جفان   -أ

 ( أبو بكل الصديق    -(             دج ل بن الخطا    -ج

 أن ما يميز األمارة العامة عن األمارة الخاصة في كون صالحياتها :  -81

 جسكلية وإداقية -ة م دودر                          أداقي -أ

 أداقية وا ت اجةة  -امتصادية تق                           د -ج

 تم القضاء على البرامكة في عهد الخليفة :  -80

 ال أمون -اللشةد         د -ال عتصل       ج -ال هتدي         -أ   
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استعيني بالخريطة  المرسومة واختاري الرقم الذي يدل على موق   -39

     -د        -ج     -ب      -مدينة       سامراء:    أ

 
 الوظيفة المسوؤلة عن توفير الطعام للحةاج هي: -33

 ال جابة   -السقاية         د -اللتادر        ج -النسا         -أ

 ي زمن الخليفة : انشىء ديوان الةند ف -34

 (ج ل بن الخطا    -(                   أبو بكل الصديق   -أ

 (  جلا بن أبا طال    -(                   دجة ان بن جفان   -ج 

 أتلق على ديوان الةند اسم أخر هو ديوان :   -35

 اللذائل -الخلاج             د-العلض            ج -اإلهشا            -أ

ْن  -32 ورد ذكر مصطلح الوزارة في اآلية الكريمة ) َواْجَعل لِّي َوِزيراً مِّ

 {( وهي في سورة :92أَْهلِي}

 النسا   -التوبة             د -الن ل               ج -ط             -أ

 كان الشخص المسوؤل عن ديوان الرسائل يسمى  : -32

 صاُ  ديوان اللذائل  -                 مسوؤل ديوان اللذائل        -أ

 موظا ديوان اللذائل  -معت د ديوان اللذائل                        ج -د

 ( البيعة الخاصة في :بوي  أبو بكر ) -37
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 الثةت -الكها          د -السقةفة         ج -ال سجد            -أ

 مبدأ الوراثة في الحكم ظهر في العصر :  -32

 النه ة  -ابموي             د -العثاذا        ج -اللاشدي           -أ

 الخليفة الذي بنى مدينة سامراء هو :   -41

 ال هتدي باهلل  -ال عتصل باهلل  د -أبو  عفل ال نصوق ج -هاقون اللشةد    -أ  

 -ه 40حدث تحول نحو الحياة الحضرية في الحقبة الممتدة بين) -40

 ه ( 039

 ذا يعني أنه : وه

جصل  -العصل العثاذا د -العصل ابموي ج -العصل اللاشدي   -أ 

 النه ة  

 أمتد العصر الراشدي بين سنة :  -49

 ه( 086-ه20   -ه (                         20 -ه00   -أ

 ه( 212-ه224 -ه(                         د224-ه086 -ج

 ( هي : خطيرة بعد وفاة الرسول محمد)واجهت الدولة العربية مشكلة  -43

معاقك  -تتح ابمالةل  د -الفتوُا  اإلذالمةة  ج -ُلكا  اللدر     -أ

 الت ليل 

 األماكن التي يةتم  فيها أهل مكة لبحث األمور الهامة وعقد االتفاقيا  :  -44

 الثةت العتةق -داق الندور      د -ابُالا      ج -اإليالا         -أ

 حكم العباسيون زهاء :  -45 

 ذثعة ملون  -ذتة ملون        د -خ سة ملون    ج-أقبعة ملون         -أ

 الخليفة الذي اعتمد على األتراك في تقوية الةيش :  -42

 ال عز  -ال قتدق          د -ال عتصل        ج -ال توكل           -أ

 تمكن السالجقة من دخول بغداد سنة :  -42

 212 -د           191 -ج        224 -            086 -أ

 النظام الذي أراد الخليفة ) الناصر بأمر هللا ( إن يةدد به شباب األمة :  -47

 همام العسس -همام الفتور      د -همام الشلطة    ج -همام الق ا       -أ

 تم التخلص من النفوذ البويهي بعهد الخليفة :  -42

 ال عتصل -اللاضا        د -القائل بأمل هللا      ج  -ل      ال توك -أ  

 أبقى البويهيون على الخليفة العباسي إلى جانبهم في الحكم ل  :  -11

  لُة  الخلةفة بهل  -جدم قغثتهل تا ال كل                       -أ

  فكك الخالتة ذةاذةاً  -ايهت ام الكثةل ب صال هل الشخصةة        د -ج
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 (3ملحق رقم )

 الذين استعين بخبراتهم في ادوا  البحث المحكميناسماء 

 اسم الخبير  
 اللقب

 العلمي
 مكان العمل التخصص

اهداف 

 سلوكية

خطط 

 تدريسية

اختبار 

 التحصيل

0 
 د.عبد الرزاق عبدهللا

 زيدان
 استاذ

ترائق تدريس 

 التاريخ

ديالى/كلية التربية 

 للعلوم االنسانية
      

 استاذ  د. خالد جمال حمدي 9
ترائق تدريس 

 التاريخ

ديالى/كلية التربية 

 للعلوم االنسانية
      

 تاريخ اسالمي استاذ د.عدنان خل  التميمي 3
ديالى/كلية التربية 

 للعلوم االنسانية
     

 استاذ د.مثنى علوان الةشعمي 4
ترائق تدريس 

 اللغة العربية

ديالى/كلية التربية 

 االساسية
      

 استاذ د.عبد الحسن عبد االمير 5
ترائق تدريس 

 اللغة العربية

ديالى/كلية التربية 

 االساسية
      

2 
د.محمد عبد الوهاب 

 الدليمي

استاذ 

 مساعد

ترائق تدريس 

 اللغة العربية

ديالى/كلية التربية 

 للعلوم الصرفة
      

 م.م وجدان جاسم محمد 2
مدرس 

 مساعد

ترائق تدريس 

 التاريخ
       كلية الزراعةديالى / 

 م.م حسن حميد 7
مدرس 

 مساعد

ترائق تدريس 

 التاريخ

ديالى/كلية التربية 

 للعلوم االنسانية
      

 م.م حامد عبد ابراهيم 2
مدرس 

 مساعد

ترائق تدريس 

 اللغة العربية
       رئاسة جامعة جيالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


