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ملخص البحث :
تحصـیل فـي العامـة اتالملخصـإسـتراتیجیةاسـتخداماثر إلى للتعرفالدراسة هذه أجریت

 علـــى البحـــثعینـــةواقتصـــرت.الحـــدیثالتـــاریخمـــادة فـــي اإلعـــدادي الخـــامسالصـــفطالبـــات

البحــــثتكونــــتحیــــثللبنــــاتزینــــبإعدادیــــةمــــناألدبــــي اإلعــــدادي الخــــامسالصــــفطالبــــات

الضــابطةالمجموعــة فــي طالبــة)٣٠(و التجریبیــةالمجموعــة فــي طالبــة)٣٠(بواقــعطالبــة)٦٠(مــن

ـــارالباحثـــةا واعـــدت ـــةلتلـــكالدراســـیةالمـــادةمفـــرداتمـــعیـــتالءمتحصـــیلیااختب تـــمكمـــا، المرحل

 وأظهــرت.  التحصــیللقیــاسالتجربــةنهایــة فــي االختبــاروطبــقوثباتــهاالختبــارصــدقاســتخراج

 فــــي الضــــابطةوالمجموعــــةالتجریبیـــةالمجموعــــةبــــینإحصــــائیة داللـــة ذات فــــروق وجــــودالنتـــائج

.التجریبیةالمجموعةولمصلحةالتحصیل

THE Effect of Using the Strategy of General Summaries on the
Achievements of Fifth

preparatory pupils in Modern History

Baian Fares Naser

Abstract:
This study is an attempt to know the effect of using general

summaries on learning modern history. The sample of the research is

restricted to the female pupils at the fifth preparatory stage at Zeinab"

preparatory School .This sample consists of(60) pupils divided equally

into two groups : the experimental group and the control group . The

researcher has made an an achievement test suitable for the curriculum

items and the validity of this test has been verified . At the end of the

experiment , the test has been applied to measure the achievement . The

results revealed statistic differences between the two groups for the

benefit of the experimental group.
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:األولالفصل
:البحث مشكلة -

 في وخصوصاالتاریخمادةومدرساتمدرسيببعضلقائهاخاللمنالباحثةوجدت

معظم وان التاریخمادةتدریس في االعتیادیةبالطریقةمتمسكونأنهماإلعدادیةالمرحلة

التيبالجوانباالهتمام دون وتسمیعهاالحقائقحفظ على التاریختدریس في یركزنرساتالمد

یحتاجاألدبيالخامسللصفالحدیثالتاریخمادة وان وخصوصا وأدركها المادةبفهمتتعلق

الدراسیةالمادةإلتقاناألساسیةوالمفاهیمالنقاطبعضعند الوقوف إلى ویحتاجتوضیح إلى

تدریس في الحدیثة والطرق االستراتیجیاتتستخدم أن الباحثةارتأت لذا، طالباتال قبلمن

 في والحدیثةالمهمةاالستراتیجیاتأحدىبوصفهاالعامةالملخصاتفاستخدمتالمادة هذه

 إلى بدورهاتؤديوالتيالصفداخلوالتفاعلالتعاون روح إشاعة على تعملوالتيالتدریس

تجریبیاللتحققالباحثةسعتالمنطلق هذا ومن.الصفداخلالتعلیمیة ةالعملیفاعلیةزیادة

 في األدبيالخامسالصفطالباتتحصیل في العامةالملخصاتإستراتیجیةفاعلیةمن

:األتيبالسؤالالبحثمشكلةتحدیدیمكنوبذلكالحدیثالتاریخمادة

 في األدبيالخامسالصفالباتط تحصیل في العامةالملخصاتإستراتیجیةفاعلیةما-

   ؟ الحدیثالتاریخمادة

:البحثأھمیة-
جمیع على طرأ الذي والسریعوالتطورالیوم العالم یواجههاالتيالتحدیات أن

طرائقبتطویرتأخذ أن التربویةالمؤسسات على الضروريمنجعل، الحیاةمجاالت

السریعللتطورونظرا)، ١٩,٢٠٠٠،الحیلة( لفردا تعلم في وغایاتها أهدافها لتحقیقالتدریس

الثقافةنشر على العملالسواءحد على والمتقدمةالنامیةالدولمنیتطلبالعلمیةوالثورة

بأعداداالهتمامالواجبمنوأصبحوالتربیةالتعلیممجال في وخصوصا أفرادها بینالعلمیة

  )١٩,٢٠٠٣،وعمیرة علي. ( المثقفالمواطن

بمجاالتالفعلالتعلممبادئتربطالتي العالقة خاللمنیتطورالتدریس فن وان

 في تعتمدكانتالتيالقدیمةالتوجیهاتمننقیض على وهي الصفداخلالمعلمین أداء

 أن نرىحین في التعلملفعالیةمفترضةكمؤشراتالمعلمینصفاتخاللمنالمعلمتقویم

المعلوماتحجمترجمة في قدرته على یركز أن یجبالمعلمتقویم في الحدیثالتوجیه

ألحیدري(.تعلیمیةخطوات إلى تترجموالتيالتدریسبفنالمرتبطةالمعرفیة

  )٤٣١,٢٠٠٧،وداؤد
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الركائزمنوجعلتهاالتدریسلطرائقكبیرةأهمیةالحدیثةالتربیة أعطت ولقد

 الفعالة الوسائلأحدىبوصفهاعلیمیةوالتالتربویةالعملیةعلیهتبنيالتيوالمهمةالضروریة

األسالیب أو الطرائق أن ألقولیمكن ولهذا) ،٢٢,١٩٩٠،أمین.(التعلیمیةالعملیةإنجاح في

الرئیسةالمشكلة هي بل، التعلیمیةالعملیةجوانب أهم منتعدالمعلمیتبعهاالتيالتدریسیة

أسالیبأفضل أن والمربیینویینالتربجمیعیتفق لذلك التدریسلمهنةالعملمضمون في

  )١٠٩,١٩٨٦ العاني(.التعلم إلى تؤديالتي هي التدریس

مراحلمختلف في تدرس أن یمكنالتياإلنسانیةالموادمناالجتماعیةوالمواد

 أهداف تحقیق في كبیروبشكلتسهمألنهاالدراسیةالمناهج في البارزةمكانتها ولها الدراسة

(والثانویة ةاالبتدائیالمدرسة   ) ١٦٥،١٩٨٤،القاضي.

التاریخدراسةوتتطلباالجتماعیةالدراسات فروع بینهامةمكانةالتاریخویحتل

األحداثوربطوتفسیرهوتحلیلهالتاریخ وفهم الزمنيبالتسلسلتتعلقتفكیریةمهاراتوتدریسه

،التاریختدریس في رها،وغی األهداف هذه ولتحقیق) ١٧،٢٠٠١،خریشة.(الحقیقیةبأسبابها

الباحثینباهتمامحظیتالتيالمناسبةإستراتیجیة أو التدریسیةالطریقةاستخداممنالبد

واقل وقت بأقصر األهداف هذه یحقق الذي بالشكلواستخدامها،تطویرهابهدفوالمدرسین

  ) ١٤٩،١٩٨٧الواحد،عبد(.جهد

الطلبةتعلم في التدریسإستراتیجیة عن ةأهمیالتقلالتدریسقبلماإستراتیجیة وان

العزیزعبد(.التحصیل في مالحظةسلوكیةمؤشراتخاللمنلدیهمحدوثهنستنتج،والذي

المتعلقةالتدریسیةاإلجراءاتمنمجموعةتمثلالتدریساستراتیجیات وان) ١٦٩،١٩٦٩

وصفواالتدریساتیجیاتباستر المهتمین فأن وهكذا ،فیهامرغوبتعلیمیةمخرجاتبتحقیق

  :  وهي االستراتیجیات لهذه أنماطخمسة

.السلوكیة األهداف - 

.المتقدمةالمنظمات-

.القبلیةاالختبارات-

.القبلیةالتحضیرأسئلة-

  )٩٤،٢٠٠٣ ئلياوالو  الدلیمي(.العامةالملخصات-

التدریسقبلماإستراتیجیاتحولالبحث هذا تجري أن الباحثةارتأتهناومن

 لدى التعلیمعملیةتسهموالتيالتدریس في قبیلةكإستراتیجیة)العامةالملخصات(واختارت

 في یزیداستخدامها وان ، له یشرحسوفلماوشامل عام إطار أو بفكرةتزود فهي الطلبة

 هذه وان) ١٢،١٩٩٧ ألحارثي.(تذكرهاوسرعةبالمعلوماتاالحتفاظ وفي الطالب تحصیل

خاللمنقراءتهبعدالموضوعتلخیص في الطلبةمهاراتتنمیة في تساهملطریقةا
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وتساهمكما،التفكیر في العلميالمنهجوباستخدامللموضوعالجید والفهم الدقیقاالستیعاب

والمواضیعالنقاطوتحدید األفكار بینالقائمة العالقة تحدید في فعالوبشكلالطریقة هذه

الرموزواستخداماالختزالأسلوبالطریقة هذه في الطالب ویتعلمویةوالثانالرئیسة

  : في الحاليالبحثأهمیةنلخص أن هناومن )١٦٦،٢٠٠٣األحمد،(.والمختصرات

.التاریختدریس في قبیلةإستراتیجیة،بوصفهاالعامةالملخصاتاستخدامأهمیة عن الكشف. ١

الخامسلصفالحدیثالتاریخمادةتدریسملیةع طرائقتطویر في البحث هذا یسهم قد. ٢

.اإلستراتیجیة هذه مثلاستخدامخاللمن اإلعدادي

.الحقةدراساتنحولالنطالقالمجال هذا في والدارسینالباحثینالبحثنتائجتفید قد. ٣

:البحثھدف-
تحصـیل فـي العامـةالملخصـاتإسـتراتیجیةاسـتخداماثرمعرفة إلى الحاليالبحثیهدف

نفـرض الهـدف هـذا تحقیـق ولغـرض. الحـدیثالتـاریخمـادة فـي اإلعدادي الخامسالصفطالبات

:اآلتیةالصفریةالفرضیة

:البحثفرضیة-
درجاتمتوسطبین) ٠,٠٥( داللة مستوىعندإحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال"

تحصیلدرجاتمتوسطینوبالعامةالملخصاتباستخدامدرسنالالتيالطالباتتحصیل

".االعتیادیةالطریقةباستخدامدرسنالالتيالطالبات

:البحثحدود ـ
  : على الحاليالبحثیقتصر

٢٠٠٨- ٢٠٠٧(الدراسي للعام للبناتزینبإعدادیة في األدبيالخامسالصفطالبات.(  

للفصل)مسوالخاالرابع و الثالث(للفصولاألدبيالخامسللصفالحدیثالتاریخمادة

.الثانيالدراسي
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:المصطلحاتتحدید ـ
:التدریسقبلماإستراتیجیة .١

١٩٧٦( ودیفزهارتلي عرفها،Hartley and Davies(النشاطاتمنمجموعة"بأنها

 أن یجبما أو یدرسونهسوفمابهالیتعرفواالمادةتدریسهمقبلللطلبةتعطيالتي

منالطلبةتعلمعملیةتسهلأنهایفترض،لذلكلمادةل المدرسشرحأثناء في یتوقعوه

Hartley("التقدیمیة أو التوقعیةوظیفتهاخالل and Davies, 1976, 239(

١٩٧٨( جویز عرفهاJoyce(الطلبةبهایتعرفاستطالعیة او تمهیدیةنشاطات"بأنها

,Joyce("دةمحددراسیةمادةتمیزالتيالعامةوالمبادئوالمجاالتالمظاهر على

1987, 149(

المدرسونیتبعهاالتيالطریقةبهیقصدتعلیميمفهوم"بأنها) ١٩٨٧ ، زكري( عرفها

  ) ١٥٣،١٩٨٧، زكري( "الجدید للدرس مقدماطالبهمیعدوا لكي

بأنها:الحاليالبحث ألغراض إجرائیاالتدریسقبلماإستراتیجیةالباحثة وعرفت

منلیتعرفواأكثر أو بیومالمادةدراسةقبلللطلبة عطىتوملخصاتأسئلةمنمجموعة

التاریخلمادةالمدرسشرحأثناء في یتوقعوه أن یجب أو ،یدرسونهسوفماخالل

.الحدیث

:العامةالملخصات .٢

١٩٧٣( كود عرفهاGood, (خاللیتبع الذي المنظمالشكلیوضح عرض أنها على

مختصروبشكل، للتعلمتمرینا أو الحدیثدمةمقمنجزاءیكون،كانالمادة عرض

ابرزتتضمن أن یمكن، الدرس أو الحدیث في تدرسالتيالخطوط او المحتویاتیصف

)١٩٧٣٤٠٥Good(  "الدرس خاللتعلمهاالمطلوبالمعطیات

االهتمام دون األساسیات على یركزمطبوعاألصلمختصربأنها)١٩٨٩،شبلي( عرفها

(األصل في دتور  التيبالتفاصیل   )٨،١٩٨٩،شبلي".

مكتوبة قطعة شكل على صاغ وقد لها تمهیدا او للمادةتقدیما"أنها على) الدلیمي( عرفها

 الغالب في تكتب وهي البیانیةوالملخصاتوالصوراألشكالاستخدام،ویمكنمقروءة أو

وبشكل طةبسیجمیلةوتراكیببمفرداتتكتبلكنهاالتعلیمیةللمادةنفسهباألسلوب

  )٢٠٠٣،٩٩الدلیمي،("ومحددمباشر

تلك هي" الحاليالبحث إلغراض إجرائیاالعامةالملخصاتإستراتیجیةالباحثة وعرفت

واألخیرةالثالثةالفصولتضمنتهاالتياألساسیةوالمعلوماتوالمفاهیم واألفكار الحقائق

بشرحالبدءقبلللطالباتمكتوبةتقدماألدبيالخامسللصفوالحدیثالتاریخكتابمن

  " . للدرس لتهیئتهنالطالباتعلیهایطلعمقدمةبمنزلةوتكون،المقرر الدرس موضوع
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١٩٧١( ویبستر عرفه،Webster" فصلخاللكمیا أو نوعیا الطالب أنجازبأنه)

)Webster،١٩٧١: .P ١٦" (معیندراسي

١٩٧٧( بیج عرفه،paeg(منمجموعة في الكلیة أو المدرسة في لبالط أداء" بأنه

),١٩٧٧:١٠page" (المقننةالتربویةاالختبارات

 ،بأنه " مدى استیعاب التالمیذ لما تعلموه من خبرات معینة في ١٩٨٩عرفه (الكلزة (

ألتحصیلي".(الكلزة موضوع معین مقاسا بالدرجات التي یحصلون علیه في االختبار

،١٩٨٩,١٠٢(   

) فعرفه بأنه " درجة االكتساب التي یحققها الفرد او مستوى النجاح ٢٠٠٠عرفه عالم (

  )٣٠٥، ص ٢٠٠٠الذي یحرزه أو یصل إلیه في مادة او مجال تدریبي معین " (عالم، 

 آما التعریف اإلجرائي في التحصیل إلغراض البحث الحالي " هو ما یحصل علیه

ذه الدراسة بعد دراستهم الى األفكار الطالبات من درجات في االختبار ألتحصیلي المعد له

او المعلومات األساسیة التي تتضمنها مادة التاریخ للصف الخامس اإلعدادي .

الفصل الثاني :
خلفیة نظریة : .أوال

تعدو استراتیجیه الملخصات العامة والتي تعد من استراتیجیات ما قبل التدریس والتي 

ارات القبلیة واألهداف السلوكیة والمنظمات المتقدمة بل لم تحظ باهتمام الباحثین مثل االختب

رغم من ان مفهوم الملخصات شائعا بین المدرسین والطلبة وبشكل عام تستخدم قبل التدریس 

بجعل المادة مألوفه لدى ألطلبه وربطها بالجوانب األساسیة فیها لذا فإن الملخصات العامة 

)، ١٩٨٢,١٥فعل تقدیمي للمادة او تمهیدي لها . ( zakari

) ان الملخصات العامة تشكل جانبا كبیرا ومهما من جوانب ١٩٨٥ویشیر علي (

التدریس الفعال ،ذلك ان الملخص العام یساعد تنظیم المعرفة التي یحصل علیها الطالب من 

الدرس ،فیتضح معناها خالل الدرس ، كما یبرز النقاط المهمة فیها ، وقد یتخذ الملخص 

لعریضة التي یعدها المدرس والطلبة والتي یكتبها المدرس على السبورة او قد شكل الخطوط ا

یقدمها المدرس على شكل محاضرة مختصرة ،او یطلب من الطالب مناقشة النقاط الرئیسیة 

  )٢٠، ١٩٨٧علي ،(للدرس . 

hartly) ١٩٧٦كما أكد هارتلي ودیفز ( and davies, إن للملخصات العامة قیمة

یت التعلیم وتوجیهه بشرط أن تصمم بطریقة تكون قادرة فیها على ان تعرف علمیة في تثب

الطالب بالمادة الجدیدة وان تؤكد المفاهیم الرئیسة والقواعد والملخصات األساسیة وان تهیئ 
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الطالب لمعرفة التركیب العام للمادة المطلوب دراستها . وان هذه اإلستراتیجیة تنجح كلما 

دقیقة وكلما كان التركیز على النقاط المهمة فیها بارزة ویعود تأثیر هذه كانت طریقة إعدادها 

، موجزوتبسیطللمادةتكراربمثابة فهي اإلستراتیجیة إلى التكرار والتبسیط الذي تتمیز به ،

دقیقبشكل األفكار إیصال على تعملأنها عن فضالالمادة في فاعال عنصرایجعلهامما

 وان كما )٩٩,٢٠٠٣،الوائلي(.المعلم لهم سیعلمهلما لطالبا لتهیئةوواضحوقصیر

 قادرة تكونبطریقةتصمم أن بشرطوتوجیههالتعلمتثبیت في عملیةقیمةالعامةللملخصات

  :  على فیها

الجدیدةبالمادة الطالب تعرف أن .١

.األساسیةوالمصطلحات والقواعد ،الرئیسةالمفاهیم على تؤكد أن .٢

  )١٥٥،١٩٨٧ زكري،.(دراستهاالمطلوبللمادة العام التركیبلمعرفة الطالب تهیئ أن .٣

:خاللمن وذلك الدرس قبلشرحهالمرادالموضوعبتلخیصالمعلمویقوم

الموضوع في األساسیةالنقاطتحدید .١

الموضوع في الثانویةالنقاطتحدید. ٢

السبورة على الحقاشرحهسیتم الذي للدرس الملخصكتابة. ٣

وتوضیحالموضوعشرحیتمثمومنالمعلمقبلمن لهم وتوضیحهللتالمیذالملخص إعطاء. ٤

  )١٦٦،٢٠٠٣األحمد،(األساسیةالنقاط

: سابقة دراسات.ثانیا
ــــى الباحثــــة اطــــالع بعــــد العربیــــةالرســــائلوملخصــــاتوالدراســــاتالبحــــوثمــــن عــــدد عل

قربیـةدراسـاتوجـدتولكنهـا،الحالیـةلدراسـتهاتمامـامشـابهةدراسـاتالباحثـةتجـد فلم واألجنبیة

:الدراسات هذه ومنالعامةالملخصاتإلستراتیجیةبأوربطهاأخرىمتغیراتتناولتانها أو

,Seidman(سیدماندراسة-١ 1982(
اثر إلى التعرف إلى تهدفكانت،األمریكیةالمتحدةالوالیات في الدراسة هذه أجریت

 القرأة معبالمقارنةالسادسةالمرحلةطلبةواستیعاب فهم في التمهیدیةوالملخصاتالمسبقة رأةالق

السادسةالمرحلةمنطالباً ) ٨٠(منالدراسةعینةتتكونكانت،قبلينشاط أي استخدامبدون

 تمجموعاثالث على عشوائيبشكلالباحثبتوزیعها قام ،نیوركمدینة في ابتدائیةمدرسة في

طالباً ) ٢٧( على األولى التجریبیةالمجموعةاشتملت،ضابطةوأخرىتجریبیتینمجموعتین،

 قام ،طالباً ) ٢٥( الضابطةالمجموعةتكونتحین في ،طالباً ) ٢٨( الثانیةالتجریبیةوالمجموعة

ریبیةالتجالمجموعة واعطى مسبقةتمهیدیةملخصات األولى التجریبیةالمجموعةبإعطاءالباحث
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االعتیادیةبالطریقةدرست فقد الضابطةالمجموعةأما،المادةنحومسبقة قراءات الثانیة

للمادةقبلياختباربإجراءالبحث قام المادةنحوالسابقةالطلبةمعلوماتمنالتحقق ولغرض

یعابهمواست الطالب فهم لقیاساسئلة) ١٠( منتكونبعدیاً اختباراً  لهم اجريللطلبةالمعطاة

شیفیةاختبارباستخدامإحصائیاومعالجتهاالبیاناتتحلیلوبعد لهم درسهاالتيالمادةلمعلومات

)Scheffe(اآلتیةالنتائجالدراسة أظهرت:

التجریبیتینالمجموعتین طالب درجاتمتوسطبیناحصائیة داللة ذات فروق وجود.١

.بیتینالتجریالمجموعتینولمصلحة،الضابطةوالمجموعة

التجریبیتینالمجموعتیندرجاتمتوسطبینإحصائیة داللة ذات فروق هناكلیس.٢

(Seidman , 1982:449 )

,Carter(كارتردراسة.٢ 1989:(
التغذیةاثرمعرفة إلى تهدفكانت،األمریكیةالمتحدةالوالیات في الدراسة هذه أجریت

 طالب) ١٠٦( على الدراسةعینةتشمل،وماتالمعلاستیعاب في الملخصاتواسلوبالراجعة

تجریبیةمجموعتینمجموعاتثالث على عشوائیةبصورة وزعوا ،میرالندكلیةطلبةمن

حین في طالب) ٣٥( على التجریبیةالمجموعاتمنمجموعةكلتالفت،ضابطةومجموعة

راجعةتغذیة األولى ةالتجریبیالمجموعةاعطیت،طالباً ) ٣٦( منالضابطةالمجموعةتالفت

أما،النص في الرئیسیة االفكار على تحتويملخصاتالثانیةالتجریبیةالمجموعةواعطیت

اجرىالتجربةمناالنتهاءوبعد،االعتیادیةبالطریقةالنصاعطیت فقد الضابطةالمجموعة

تحلیلوبعد، لةالمستقالمتغیراتاثر على للتعرفالبحثلمجموعاتبعدیاً اختباراً الباحث

:التالیةالنتائج إلى الدراسةتوصلتاإلحصائیةالمعالجاتواجراءالبیانات

والمجموعةالتجریبیتینالمجموعتیندرجاتمتوسطبینإحصائیة داللة ذات فروق وجود.١

.التجریبیتینالمجموعتینولصالح،الضابطة

الرئیسیة االفكار على تشمللخصاتماعطیتالتيالثانیةالتجریبیةالمجموعةطلبةتفوق.٢

 على الثانیةالتجریبیةالمجموعةحصلتحیث األولى التجریبیةالمجموعة على للموضوع

. األولى التجریبیةالمجموعةمن أعلى درجة

قبـــلللطلبـــةتقـــدمالتـــيالدراســـیةالموضـــوعاتتلخـــیصبضـــرورةالدراســـةاوصـــت وقــد

.لدیهمالمعلوماتواستبقاءتعلمهممنتزید ةاالستراتیجی هذه ان حیثبالدرسالبدء

(Carter, 1989: 449)

:١٩٩٧لحارثيادراسة.٣
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 فـي للتـدریسقبلیـةاسـتراتیجیاتثـالثاسـتخداماثـر"  إلى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

الباحثواستخدام" ، التاریخمادة في العام اإلعدادي الرابعالصفطالباتتحصیل

 االهداف ،العامةالملخصات،القبلیةاالختبارات(منهاوالتيالتدریسماقبلاستراتیجیات

الصفطالباتتحصیل في انفراد على كلاالستراتیجیات هذه الباحثواستخدم،)السلوكیة

  . أهم ایهماومعرفةاالعتیادیةبالطریقةمقارنةالتاریخمادة في العام اإلعدادي الرابع

الصفطالبات على البحثواقتصربحثه هدف منللتحققفرضیاتستبوضعالباحث قام

 عدد وكان الكرخ/  بغدادلتربیةالعامةالمدیریةضمنللبناتجریرمدرسة في اإلعدادي الرابع

طالبة) ٣٠( مجموعةكلضمنمجامیعاربعة على عشوائیاً موزعة،طالبة) ١٢٠( العینة أفراد

والثالثةالعامةالملخصاتوالثانیةالقبلیةاالختباراتخدامبأست األولى المجموعةدرست،

تحصیلیاً اختباراً الباحث واعد ،االعتیادیةالطریقةباستخداموالرابعةالسلوكیة االهداف باستخدام

:الحاليالبحثنتائجمن وكان اختباریة فقرة) ٥٠( منیتالف

بــــینالتــــاریخمــــادة فــــي لتحصــــیلا درجــــاتمتوســــط فــــي إحصــــائیة داللــــة ذات فــــروق التوجــــد.١

،القبلیــــــةاالختبــــــارات(الــــــثالثالقبلیــــــةاالســــــتراتیجیاتباســــــتخدامدرســــــنالالتــــــيالطالبــــــات

).السلوكیة االهداف ،العامةالملخصات

 علــــى القبلیــــةاالســــتراتیجیاتباســــتخدامدرســــنالالتــــيالتجریبیــــةالمجموعــــاتطالبــــاتتفــــوق.٢

.االعتیادیةالطریقةباستخدامدرسنالالتيالضابطةالمجموعةطالبات

 فـي أهمیـةمـن لهـا لمـاللتـدریسالقبلیـةاالسـتراتیجیاتباسـتخدامالباحـثاوصـىهناومن

(الجیدالتدریستحقیق   )١٩٩٧،٣٠١ ،الحارثي.

:السابقةالدراساتودالالتمؤشرات
 إلـــى الســـابقةالدراســـات اغلـــب هـــدفت حیـــثالســـابقةالدراســـات أهـــداف تباینـــت:البحـــث هـــدف.١

ثـالثاثـر على التعرف إلى هدفت التيالحارثيدراسة في كمااستراتیجیاتثالثاثرمعرفة

دراسـة فـي كمـاالمسـبقة القـراءة باسلوبالعامةالملخصاتربط أو للتدریسقبلیةاستراتیجیات

) .١٩٨٢( سیدمان

أســـاس علـــى تجریبیـــاً تصـــمیماً الســـابقةالدراســات فـــي البـــاحثوناســـتخدم:التجریبـــيالتصــمیم.٢

التجریبیـــةالمجموعــاتوكانــت)والضــابطةالتجریبیــة(البحــثمجمــوعتي علــى العینــةتوزیــع

ــــدرس ــــي العامــــةالملخصــــاتاســــتراتیجیةباســــتخدامت الضــــابطةالمجموعــــاتدرســــتحــــین ف

.للبحثالحالیةالدراسةمعتتفق وهي االعتیادیةالطریقةباستخدام

لكـــلالبحـــثمجتمـــعحســـب) ١٢٠-٨٠( مـــابینالبحـــثعینـــة دادإعـــ تباینـــت:البحـــثعینـــة.٣

.للبحثالمحددةاالسالیب وفق طالباتهالتدریسشعبتینباختیارالباحثةوستقومدراسة
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تحصــیلیاً اختبــاراً  أعــدت الباحثــةبهــااســتعانتالتــيالســابقةالدراســاتمعظــم:البحــث ادوات.٤

مـنالتأكیـدوتمموضوعیاً تحصیلیاً اختباراً  ةالباحث أعدت حیثالحاليالبحثمعمتفقة وهي

.البحثوتصمیم الهداف مالئمةإحصائیةوسائلواتبعتوثباتهِ صدقهِ 

:الثالثالفصل
:للبحثالتجریبيالتصمیم:أوال

ـــيالبحـــثیتطلـــب ـــاً تصـــمیماً التجریب ـــةیعـــدتجریبی ـــة العـــام الهیكـــلبمثاب  الـــداهري( للتجرب

االنمـوذجللبـــــاحثیسـهلالنـهُ كبیـرةأهمیـةالتجریبـيالبحثولتصمیم،) ٤٠: ٢٠٠٠،والكبیسي

االســئلةمــنعلیــهِ ماتطرحــهُ  عــن اإلجابــةمــنبهــایــتمكنایجابیــةنتــائج إلــى بیــدهِ ویاخــذ،الســلیم

  )١٩٨٨،١٠٢،دسوقي( الفروض منوالتحقق

التجریبیـــة(فئتینالمتكـــاالمجمـــوعتین ذا التجریبـــيالتصـــمیمباســـتخدامالباحثـــةقامـــت ولقـــد

والمجموعـةالعامـةالملخصـاتإسـتراتیجیةباسـتخدامالتجریبیـةالمجموعةدرستحیث)والضابطة

:ادناهبالشكلموضحوكما.االعتیادیةبالطریقةدرستالضابطة

  )١( الشكل

للبحثالتجریبيالتصمیم

البعدياالختبارالتدریسطریقةالمجموعة

الدراسيالتحصیلالعامةالملخصاتةإستراتیجیالتجریبیة

االعتیادیةالطریقةالضابطة

:وعینتھالبحث مجتمع. ثانیاً 
متناول في هي التي الظاهرة بیاناتیحملونالذین األفراد كل"البحثبمجتمعیقصد

 على الحصولفیهایرادالتيالبحثوحداتمجموع هو المجتمع إن القولویمكن"الدراسة

  ) ٦٦،١٩٩٠،الرحمنوعبد داؤد.  ( بیاناتال

عینةإمانینوىمحافظة في األدبيالخامسالصفطالباتجمیعالبحثمجتمعوشمل

 عددهم والبالغالعربيحي في الكائنةللبناتزینبإعدادیةمنقصدیهبصورةأخیرات فقد البحث

اختیار في والسبب ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ الدراسي للعام األدبيالخامسالصفمنطالبة) ٧٠(

معتعاونهاأبدتالمدرسة إدارة وٕانالباحثةسكنمنطقةمنقریبةكونهاالمدرسة لهذه الباحثة

لصفشعبةمنأكثرتضمالمدرسة إن إلى باإلضافةالتجربةلنجاحضروريأمر وهو الباحثة

الراسباتالطالبات داستبعاوبعدالعینة أفراد اختیار في فرص الباحثةیعطيممااألدبيالخامس

البحثمجموعتین على تساويبلموزعینطالبة) ٦٠( منالبحثعینةتألفت فقد والمتغیبات
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بصورةاختیارهمتمالضابطةالمجموع في طالبة) ٣٠( التجریبیةالمجموعة في طالبة) ٣٠( بواقع

  ) :١( رقم الجدول في موضح كم ،عشوائیة

  )١( الجدول

بحثال عینة أفراد توزیع

الشعبةالمجموعة
قبلالطالباتعدد

االستبعاد

بعدالطالباتعدد

االستبعاد

٣٤٣٠أالتجریبیة

٣٦٣٠بالضابطة

:البحثمجموعتيتكافؤ. ثالثا
 أهم احدالمتغیراتبعض في) والضابطةالتجریبیة(البحثمجموعتيتكافئیعد

 فقد متجانسواحداجتماعيوسطمناختیروانةالعی أفراد أن فبالرغم،التجریبيالبحثمتطلبات

مستوى-الزمنيالعمر(متغیرات في بالتجربةالبدءقبلالتكافئإجراء على الباحثةحرصت

متغیرتكافئحیثفمن،للطالبات العام الرابعصف في التاریخمادة في التحصیلدرجة- الذكاء

نتائج أظهرت فقد)والضابطةالتجریبي(البحثمجموعتي ان تبینباألشهرمحسوباالزمنيالعمر

متوسطبینإحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم مستقلتینلعینتینالتائياالختباراستخدام

فیماأما،المتغیر هذا في البحثمجموعتيتكافؤیعني وهذا)٠.٠٥(مستوىعندالطالباتأعمار

 أفراد على وطبقتة) رافن(ل الذكاء راختبا على الباحثةاعتمدت فقد الذكاء مستوىبمتغیریتعلق

االختبارباستخداممجموعةكلدرجاتمتوسطحسابوبعد)والضابطةالتجریبیة(المجموعتین

 وهذا)٠.٠٥( داللة مستوىعنداحصائیأدال فرق یوجد ال انهاتضحمستقلتینلعینتینالتائي

 في الطالباتتحصیلللمتغیربالنسبةأما، الذكاء متغیر هذا في البحثمجموعتيتكافؤیعني

مستقلتینلعینتینالتائياالختبارباستخدامنتائج أظهرت حیث العام الرابعصف في التاریخمادة

الرابعصف في الطالباتتحصیلالدرجاتمتوسطبینإحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم

كماایضأالمتغیر اهذ في البحثمجموعتيتكافئیعني وهذا)٠.٠٥( داللة مستوىعند عام

  ):٢( رقم الجدول في موضح

  )٢( الجدول

التاریختحصیلودرجة الذكاء ومستوىالزمنيالعمرلمتغیراتالتائياالختبارنتیجة

)والضابطةالتجریبیة(البحثمجموعتيلتالمیذ

ائیةالتالقیمةالتائيالقیمةاالنحرافالوسطالمتغیرالمجموعة
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الجدولیةالمحسوبةالمعیاريالحسابي

العمرالتجریبیة

الزمني

٢٠٩,٨٩٥٦,٢٧١
٠,٦٥٤١,٦٩٧

٢١١,٨٩٨٥,٥١٤الضابطة

مستوىالتجریبیة

الذكاء

٤٩,٦٧٥٦,٩٧٩
٠,٧٣١,٦٩٧

٣٦,٩٣٣٩,٠٦٢الضابطة

درجةالتجریبیة

التاریخ

٨٦,١٣٣٧٢,٩٦٠
٠,٨٧١١,٦٩٧

٧١,٨٦٦٦١,٥٨١الضابطة

:البحثأداة-
مفـــرداتمـــعتـــتالءم أداة تهیئـــةاألمـــرتطلـــب،وفرضـــیاتهالبحـــث أهـــداف تحقیـــق رضلغـــ

مناسبتحصیلياختبار إعداد تمجاهزة أداة وجود ولعدم األدبيالخامسللصفالحدیثالتاریخ

االختبــار فقــرات إعــداد فــي الباحثــةواعتمــدتوالثبــاتالصــدقبخصــائصیتمیــزالباحثــةقبــلمــن

اختبـاراتمـنالنـوع هـذا ویتمیزشیوعاوأكثرهااالختباراتأنواعأفضلمنتعدوالتيالموضوعیة

جـــدولبإعـــدادالباحثـــةقامـــتالمـــادةلمحتـــوىاالختبـــارشـــمولیةولضـــمانعـــالینوثبـــاتبصـــدق

االختبـــار فقـــرات وحـــددت)التطبیـــق،  الفهـــم، التـــذكر(الـــثالثالمعرفیـــةلمســـتویاتتبعـــامواصـــفات

  .فقرة)٣٠(ب

  )٣( جدولال

ألبعديألتحصیليلالختبارالموصفاتولجد

الفصل
النسبة

المئویة

المعرفیةالمستــویات
المجموع

١٠٠%
التذكر

٥٠%

  الفهم

٣٥%

التطبیق

١٤%

٦٤٢١٢%٣٥الرابع

٥٣٢١١%٣٠الخامس

٤٣١٧%٣٥السادس

١٥١٠٥٣٠%١٠٠المجموع

االختبار الفقرات على الظاهري صدق على ختباراال صدق في الباحثةاعتمدت:األداة صدق-

اجلهمن اعد الذي للغرض االختبارتأدیةمدى عن تكشفسیكومتریةخاصیة هو والصدق

 ظاهرة في صالحایبدو كان إذا ظاهریاصادقااالختباریعتبرحیث، )١٦٣,١٩٩٩،عودة(

سماره(یقیسهاالتي ةالوظیفیوتعلیماتهعنوانه إلى النظرخاللومن، مبدئیةوبصورة

قبلالباحثةقامتثم فقره)٣٠(ـ باالختبار فقرات الباحثةحددت وقد)،١١٠:١٩٨٩،وآخرون
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التربویة العلوم مجال في )*(والمختصینالخبراءمنمجموعة على بعرضهااالختبارتطبیق

 فقرات صالحیة على الحكم في الظاهري الصدق على الباحثةفاعتمدتتدریسوطرائق

بعضهاتعدیلوتم الفقرات بعضحذفتحیثرفضها أو ألفقره لقبولكمعیار %)٧٥( وبنسبة

.فقرة )٢٥( منمكونالنهائیةبصیغتهاالختبارفأصبحاألخر وفي

التيالسمة على للفرد الحقیقیةالعالمةتقدیر في الدقة أنه على الثباتیعرف:االختبارثبات-

 أفراد على االختبارتطبیقباحثةقامتحیث)،١١٦٠:١٩٨٧،ويوملكا عودة( االختباریقیسها

الصفطالباتمنطالبة)٣٠( منوالمكونة األداة ثباتمنللتأكداالستطالعیةالعینیة

المفرداتویدرسونالبحثلعینیةمماثلةعینیة وهم للبناتاألندلسثانویة في األدبيالخامس

طرائقأكثرمنألنهااالختبار إعادة طریقةالباحثةواعتمدتالحدیثالتاریخمادة في نفسها

تحلیلوبعداألولالتطبیقمنیوم) ١٥( بعدنفسهاعینة على االختبارتطبیقأعیدثمشیوعا

 الن جیداالرتباطمعامل وهو)٠.٨٢( االرتباطمعاملبلغبیرسونمعادلةباستخداماإلجابات

  )٢٧٩,١٩٩٩ عودة).(٠.٨٠- ٠.٦٠( بینثباتهمعامل كان إذا جیدایعداالختبار

منصحیحةایجابیةكل على واحدةبدرجةاالختبارتصحیح كان لقد: االختبارتصحیح-

التي أو المهملة للفقرة بالنسبة وكذالك)صفرا(الخاطئةاإلجابة أعطت حین في االختبار فقرات

.درجة)،٢٥( الختبارا في القصوىالدرجةأصبحتوبذلك،فقرة كل عن إجابةمنأكثرتحمل

ولغایة)٢٠٠٨\٢\٢٤(مناستمرتوالتيالتجربةبتطبیقالباحثةانتهاءبعد:االختبارتطبیق-

المادةمدرسةوقامتالبحثحدود في تحدیدهاتمالتيالوحداتتغطیةوبعد)٢٠/٤/٢٠٠٨(

عامةال الملخصاتباستخدامالتدریس في لها المالحظاتبعضتقدیمبعدبالتدریسنفسها

:والمحكمینالخبراءأسماء)*(

األساسیةالتربیةكلیة/أستاذ/إبراهیمخلیلفاضل.د.ا. ١

األساسیةالتربیةكلیة/مساعدأستاذ/النحاس على وائل.د.م.ا. ٢

األساسیةتربیةال كلیة/مساعدأستاذ/علي حسنخشمان.د.م.ا. ٣

  دهوك جامعةمساعدأستاذ/محمدجمعةجاجان.د.م.ا. ٤

األساسیةالتربیةكلیة/مساعدأستاذ/فاضلسعد.د.م.ا. ٥

األساسیةالتربیةكلیة/مساعدأستاذ/اخضیرثابت.د.م.ا. ٦

التربیةكلیة/مساعدأستاذ/یاسین الرزاق عبد.د.م.ا. ٧

األساسیةالتربیةكلیة/مساعدأستاذ/أدیبأحالم. د.م.ا. ٨

التربیةكلیة/مساعدأستاذ/العزو یونسإیناس.د.م.ا. ٩

األساسیةالتربیةكلیة/مساعدمدرس/سلطان رافع شیماء.د.م.ا. ١٠
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الطالباتبهوأعلمت)الضابطةالتجریبیة(للمجموعتیناالختبارإجراءموعدالباحثةوحددت

لالختباراالستعدادفرصةللطالباتیتسنىحتىتطبیقهموعدمنیومینقبل

الرابعالفصل
البحث نتائج عرض

الفصل في إلیهاأشارتالتيالخطوات وفق التجربةإجراءمنالباحثةانتهت أن بعد

:انه على تنصوالتيالبحثفرضیةمنللتحققالبیاناتتحلیل على عملتالسابق

درجاتمتوسطبین)٠.٠٥( داللة مستوىعنداحصائیه دالله ذات فرق یوجد ال"

 أظهرت اإلحصائیةالمعالجاتوبعد"االعتیادیةالطریقةباستخدامدرسنالالتيالطالباتتحصیل

) ٤٥٠.١٩٣( هو العامةالملخصاتباستخدامدرسنالالتيالطالباترجاتد متوسط ان النتائج

 ظهر وقد) ٢٣.٨٧١( هو االعتیادیةالطریقةباستخدامدرسنالالتيالطالباتدرجاتومتوسط

التائیةالقیمةكانت فقد) ٠٥.٠( مستوىعندإحصائیة داللة ذو فرق هناك

یعزى أن ممكن الفرق وهذا)١.٦٩٧( لجدولیةا التائیةالقیمةمناكبر وهي)٢.٠٢٨(المحسوبة

الخامسللصفالتاریختدریس في وفاعلیتهاالعامةالملخصاتإستراتیجیة كفاءة إلى سببه

  )٤( رقم جدول في مبینوكما، األدبي

  )٤( جدولال

تحصیل في ألبعديلالختبارالكلیةالدرجةمتوسطبین الفرق لحاصلالتائياالختبارنتائج

)والضابطةالتجریبیة(مجموعتینال أفراد

العددالمجموعة
الوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

التائیةالقیمة

المحسوبة

التائیةالقیمة

الجدولیة
الدالة

٣٠٢٧,١٣٦٤,٤٥٢التجریبیة
٢,٠٢٨١,٦٩٧٠,٠٥

٣٠٢٣,٨٧١٧,٣٥١الضابطة

باستخدامدرسناللواتيیبیةالتجر المجموعةطالباتتفوق على تدلالنتائجكانتحیث

،االعتیادیةالطریقةباستخدامدرسناللواتيالضابطةالمجموعةطالباتالعامةعلىالملخصات

مألوفةالمادةجعل على تعملحیثالعامةالملخصاتإستراتیجیة كفاءة إلى التفوق ذلك ویعزى

 في الرئیسة واألفكار اهیمالمف على والتركیزفیهااألساسیةبجوانبوتربطهاالطالبات لدى

الطریقةتبقىحین في، لها تمهیدي أو للمادةتقدیميفعلالعامةالملخصات فان لذا المحتوى

لمااالعتیادیةالطریقة إن كماالمقررالمنهجیتضمنهاالتياألنشطة على تركزاالعتیادیة

البحثنتیجةوجاءتالمفاهیممنالكثیراستیعاب عدم إلى تؤديونمطیةمللمنتحتویه

 على العامةالملخصاتإستراتیجیةتفوق على أكدت التيالسابقةالدراساتمعمتفقةالحالي
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سیدمانودراسة) ١٩٨٩( كارترودراسة)١٩٩٧( ألحارثيدراسةمثلاالعتیادیةالطریقة

)١٩٨٣.(  

الخامسالفصل
والمقترحاتوالتوصیاتاالستنتاجات

االستنتاجات.أوال
:األتيالباحثةاستنتجتالبحثنتائجضوء في

.كفائتهامنویرفعالتدریسعملیةفاعلیةزیادة في یساهمالعامةالملخصاتإستراتیجیة إن. ١

مقارنةالطلبةتحصیل في وفعالكبیراثر له العامةالملخصاتإستراتیجیةاستخدام إن. ٢

.االعتیادیةبالطریق

بالنسبةوالتعلیمالتعلمعملیتيمنیسهلالتدریس في تراتیجیاتالس هذه مثلاستخدام إن. ٣

.والمدرس الطالب

:التوصیات.ثانیاً 
  . اإلعدادي الخامسالصف في التاریختدریس في العامةالملخصاتإستراتیجیةاعتماد. ١

إستراتیجیةاستخدام على الثانویةالمرحلة في التاریخمادةومدرساتمدرسيتدریب. ٢

.الخدمةاثناءالتدریبیة الدورات إقامةخاللمنالعامةالملخصات

التربیةكلیاتلطلبةتدرسالتياالجتماعیةالموادالتدریسطرائقكتبتضمینیفضل. ٣

التدریسقبلمااستراتیجیاتاألساسیةوالتربیة
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:المقترحات .ثالثا
:اآلتیةالمستقبلیةالدراساتإجراءالباحثةتقترح

معالعامةالملخصاتإستراتیجیةاستخدامتتضمنالحالیةللدراسةمماثلةدراسةإجراء. ١

  . ذكور طالب مع أو أخرىمتغیرات

.العربیة واللغة والریاضیاتالجغرافیةمثلأخرىدراسیةمواد في اإلستراتیجیة هذه اثردراسة. ٢

واالتجاهاتالتفكیرمثلأخرىمتغیراتمعالحالیةللدراسةثلةممادراسةإجراء. ٣

:المصادر
–أسلوب_منهج(التدریسطرائق،) ٢٠٠٣( یوسفعثمانوحذامعثمانردینةاألحمد،.١

.،عمان،األردنالثانیة،الطبعة)وسیلة

،والنشرللطباعةالكتب دار ،التربیةفلسفة) ١٩٧٧( وآخرونإسماعیلماهر،الجعفري.٢

.بغداد،  العراق

 في للتدریسقبلیةاستراتیجیاتثالثاستخداماثر"،) ١٩٩٧( راهي خلفجباررثيالحا.٣

غیرماجستیررسالة،"التاریخمادة في العام اإلعدادي الرابعالصفطالباتتحصیل

.منشورة

والممارسةالقولبینالتفكیرتنمیةاجلمنالتعلیمتكنولوجیا) ٢٠٠٢( محمودمحمدالحیلة.٤

  . األردن ،والنشرللطباعةالمسیرة دار ، األولى الطبعة،

 عن المعلمینكلیةطلبة عزوف أسباب،) ٢٠٠٧( داود علوان وعباس طه ،منىالحیدري.٥

،المستنصریةالجامعةاألساسیةالتربیةكلیةمجلة،الدراسیة القاعة داخل الفردي التطبیق

  . ٥عدد

الكندي دار ، عام النفس علم ،) ٢٠٠٠( الكبیسيمجیدووهیبحسنصالح، الداهري.٦

.اربد ــ األردن ،والتوزیعللنشر

العربیة اللغة ،) ٢٠٠٣( الوائليعباسالكریمعبدوسعادحسین علي طه ،الدلیمي.٧

.عمان ــ األردن ، األولى الطبعة،تدریسها وطرق مناهجها

االولالمجلد،والتوزیعشرللنالدولیة الدار ،النفس علوم ذخیرة،) ١٩٨٨( كمال،دسوقي.٨

  . القارة ، ١ط ،

صالحمطبعة، العلوم تدریس في حدیثةاتجاهات،) ١٩٨٦( الرزاق عبد روؤف ،العاني.٩

  . العراق ،الدین

للنشور عكاظ مكتب،وتدریسهااالجتماعیة العلوم ،) ١٩٨٤( مصطفىیوسف،القاضي.١٠

.الریاض ــ السعودیة،والتوزیع
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 على الجغرافیةالتدریس في تعلیمیةرزمةاستخداماثر"،) ١٩٨٩( حمدا رجب الكلزة.١١

، التربیةكلیةمجلة"الذاتيالتعلیمنحوواتجاهاتهماألساسيالسابعالصفتالمیذتحصیل

  ١٠عدد ٣ مجلد،البصرةجامعة

 اوممارساتهكفاءتها،مفهومهاالمیدانیةالعملیةالتربیة) ١٩٨١( زیادمحمد،حمدان.١٢

.بیروتالرسالةمؤسسة

 في الثانویةبلمراحلالتاریخمعلميمساهمةمستوى،) ٢٠٠١( سلیمكاید علي ،خریشة.١٣

ــ التربویةالبحوثمركزمجلة، ط طلبتهم لدى واإلبداعيالناقدالتفكیرمهاراتتنمیة  ـ

  . ١٩عدد ، ١٠ سنة، قطر جامعة
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١٩

النهائیةصیغبلالبحث أداة

:اآلتیة راتالفق من فقرة لكلالصحیحةاإلجابةیسبق الذي الحرفحولدائرةضع/١س

:إمبراطوریةمنجزاءایطالیاكانت١٨٤٨ عام بدایةعند -١

فرنساالنمسا– ج  بریطانیا – ب   ألمانیة -أ

:ضدوسردینیاوفرنسابریطانیامن كال خاضتهاحرب هي القرم حرب-٢

ایطالیا – د   ألمانیا – ج   بروسیا –ب   روسیا -أ

  : إلى األلمانیةالوالیاتتقلیص) ١٨٣٤( عام عقد الذي" فینا"مؤتمر قرارات إحدى -٣

والیة ٣٩-د   والیة٣٠- ج   والیة٣٥ – ب   والیة ٣١- أ

:أخیه وفاة عندبروسیا في العرش األولولیمتسلم -٤

غاریبالدي -د   عمانؤیلفكتور- ج  كافور– ب   الرابعفردریك -أ

الثالثياألباطرةعصبة امقی هي) ١٩١٤- ١٨٧٠( عام بینالدولیة العالقات أهم بینمن -٥

:بین كان الذي

وفرنساوالنمساایطالیا – ب   وفرنساوألمانیابریطانیا -أ

والنمساوألمانیاایطالیا-د   وألمانیاوایطالیاأمریكا- ج

  : و العثمانيالسلطانبین عقدت رجيكیناكوجكمعاهدة -٦

فرنسا -د   بریطانیا- ج  ألمانیا -ب   روسیا -أ

اخرىجهةمنالعثمانیة والدولة وفرنساوبریطانیةجهةمنروسیابین عقدت باریس هدةمعا -٧

:سنة في

  ١٨٥٥ اذار٣١-د   ١٨٥٥ اذار٣٠- ج  ١٨٦٥اذار٢٠-ب   ١٨٥٦ اذار٣٠-أ

:سنةاستیفانوسانمعادة عقدت-٨

  ١٨٧٤-د   ١٨٨٧- ج  ١٨٦٥-ب   ١٨٧٨-أ

:بسب كان سریعایةاأللمانوالدویالتبروسیا في١٨٤٨ عام ثورةأخمدت -٩

الثورةضعف -أ

للشعبخاصةبأهدافتنادي ال الثورةكانت-ب

الشعبمنفكانوااألكثریةأماقلیةكانوابالثورةنادواالذیناألحرار - ج

بائسةموضوعیةالثورةكانت-د

:أسابیعالسبعةحرب في النمسااندحار على ترتبتالنتائج أهم من - ١٠

الیطالیاالبندقیة عن وتخلیهاألمانیامعالنمساتوحید -ب   القدیماأللمانيحاداالتانحالل -أ

الجنوبیةاأللمانیةالدویالتباستقاللاالعترافسحب -د  اإللزاميالتجنیدنظامإدخال عدم - ج
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٢٠

:اآلتیةاألسئلة عن اجب/٢س

   عأسابیالسبعةحرب في النمسااندحار على ترتبتالتيالنتائج أهم -١

  -أ

  -ب

:القستنطینیةفتحنتائجمن كان -٢

  -أ

  -ب

:بالنسبةبأهمیتهاعشرالتاسع القرن مناألدنىالشرقمنطقةامتازت لقد -٣

  -أ

  -ب

:العثمانیة والدولة وفرنساوبریطانیاروسیابین عقدت التيباریسمعاهدةنتائج أهم من -٤

  -أ

  -ب

:المباشرة ١٩١٨ -١٩١٤ سنة األولى العالمیةالحربأسباب هي ما -٥

  -أ

  -ب

  : ١٩١٩ عام باریس في انعقد الذي في الصلحمؤتمرمبادئ أهم من-٦

  -أ

  -ب

  :١٩١٩ سنةحزیران ٢٨ في علیهاالتوقیعتم والذي فرساي في الصلحمعاهدبنود أهم من -٧

   -أ

  -ب

   األولى العالمیةالحربنتائج أهم من -٨

  -أ

  -ب

:بسماركبرئاسة كان الذي لینبر مؤتمربنود أهم من -٩

  -أ

  -ب
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٢١

الحدیثاالستعمارأسباب أهم من - ١٠

  -أ

  -ب

مامنلكلالخاطئةالعبارةأمام)خطأ(وعالمةالصحیحةالعبارةأمام)صح(عالمةضع/٣س

:یأتي

.الثانیةالفرنسیةالجمهوریةرئیسبونابرتلویس كان -١

.لمانياأل االتحادزعماءاحدبسمارك كان -٢

.الصالحالرجاء رأس اكتشافبعد وذلك البرتغالیون هم العربيالخلیجدخلمنأول -٣

.العربيالخلیجومناطق العراق في األوربیونیهتم لم -٤

  . ١١/١/١٩١٧ في األولى العالمیةالحربانتهت -٥
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  )٢( ملحقال

ألتحصیليلالختبارالسلوكیة األهداف

  : أن على قادراً  الطالب جعل

المعرفيالمستوىالسلوكیةاألھداف
فھمالقرمحربیعرف-١

تذكرفینامؤتمرقراراتیعدد-٢
فھمالثالثاالباطرة عصبة یعرف-٣
تذكر)١٩١٤-١٨٧٠(عامبینالدولیةالعالقاتاھمیوضح -٤
تطبیقالقسطنطینیةمدینةموقعالخارطة على یؤشر -٥
تذكرباریسمعاھدة ئجنتا اھمیحدد -٦
فھماسابیعالسبعةحرب في النمسااندحاریعلل-٧
تذكرعشرالتاسعالقرن في األدنىالشرقمنطقةاھمیةیعرف-٨
تطبیقالحربونتائجاالولىالعالمیةالحرباسباباھمبینیربط-٩

تذكربرلینمؤتمربنوداھمیحدد-١٠
فھمالحدیدتعماراالساسباباھمیعرف-١١
تذكرفرساي في الصلحمعاھدةبنودیعدد-١٢
فھمالتركياالنقالبوفلسفةالتركیةاالصالحات في رأیھیبدي-١٣
فھمالخلیجومناطقالعراق في األوربییناھتمامیعلل-١٤
تطبیقالصالحالرجاءرأسموقعالخارطة على یؤشر-١٥
فھمدائميدوليبنظاموستبدالھربياالوالمدخلفشلیعلل-١٦
فھماالولىالعالمیةالحربانتھاءوقتیعرف-١٧
فھمفرنسیسكوسانمؤتمریعرف-١٨
تذكراالولىالعالمیةالحرببعدالحلفاءجابھتالتيالمشاكلاھمیعدد-١٩
فھمبونابرتلویسیعرف-٢٠
فھمبسمارك-٢١
تذكربرلینتمرمؤبنوداھمیعدد-٢٢
فھماالستعماریعرف-٢٣
تذكركیناكوجلمعاھدةبنوداھمیذكر-٢٤
تذكراالیطالیةالمستعمراتاھمیعدد-٢٥
فھماسابیع سبع الحربیعرف-٢٦
فھمغاریبالديیعرف-٢٧
تذكربروسیاعرش في االولولیمدوریبین-٢٨
تذكرستیفانواسانمعاھدةبنوداھمیوضح-٢٩
تذكرااللمانیةوالدویالتبروسیا في ١٨٤٨ثورةیوضح-٣٠


