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ملخص البحث :
للتعـــرف الـــى " اثـــر اســـتخدام إســـتراتیجیة أســـئلة التحضـــیر القبلیـــة فـــي اجـــري هـــذا البحـــث 

تحصیل تالمیذ الصف السادس االبتدائي فـي مـادة التـاریخ الحـدیث" واقتصـرت عینـة البحـث علـى

حیـث مدینـة الموصـل يتالمیذ الصـف السـادس االبتـدائي فـي مدرسـة مصـعب بـن عمیـر للبنـین فـ

تقسـیمهم بشـكل متسـاو الـى مجمـوعتین إحـداهما تجریبیـة ) تلمیـذا تـم ٦٠تكونت عینة البحث مـن (

) ٣٠درســوا باســتخدام أســئلة التحضــیر القبلیــة واألخــرى ضــابطة وعــددهم()تلمیــذا٣٠بلــغ عــددهم(

درسوا باستخدام الطریقة االعتیادیة واعدت الباحثـة اختبـارا تحصـیلیا نظـرا لعـدم وجـود تلمیذا أیضا

وقـد تـم ،حـدود علـم الباحثـة يات المادة الدراسیة لتلـك المرحلـة فـأداة تالئم أفراد العینة وتالئم مفرد

استخراج صدق االختبار من خالل عرضـه علـى مجموعـة مـن الخبـراء واعتمـاد الصـدق الظـاهري 

فـي الحكـم علـى فقـرات االختبـار فیمـا تــم اسـتخراج الثبـات بطریقـة إعـادة االختبـار وطبـق االختبــار 

وأظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین  ٠فـــي نهایـــة التجربـــة لقیـــاس التحصـــیل 

ـــة التـــي  ـــة والمجموعـــة الضـــابطة فـــي التحصـــیل ولمصـــلحة المجموعـــة التجریبی المجموعـــة التجریبی

  ٠درست باستخدام أسئلة التحضیر القبلیة 

The Effect of Using Pre-prepared Guestion Strategy on the
Achievement of Sixth Primary Pupils in Modern History.

Assist.Lect. Shaima Rafea Sultan
College of Basic Education \Mosul University

Abstract:
The aim of the Current study is to Know the effect of Using Pre-

prepared question strategy on the achievement of sixth Primary Pupils in

Modern history. The sample were (60) sixth Primary Pupils in Mosaab

bin Omair school for boys .They were divided into experimental using
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pre-paration question strategy and Control group using traditional method

.The researcher made an achievement test due to the lack of an

appropriate tool that suits the sample and the material of this stage. There

Reliability of the test was reached at through a panel of experts. Surface

reliability was used in judging test items and its stability was extracted

using re-test. Test was applied at the end of the experiment to measure the

achievement. The results showed a statically significant difference with

an advantage on the behalf of the experimental rather than the Control

group .

الفصل األول:
مشكلة البحث :-

أرادت الباحثة أن تستخدم إستراتیجیة جدیدة في تدریس مادة التاریخ في المرحلة االبتدائیة 

بعیـدا عــن الطــرق التقلیدیــة فــي التـدریس حیــث وجــدت الباحثــة مــن خـالل لقائهــا مــع بعــض معلمــي 

تــــدریس التــــاریخ إنهــــم ومعلمــــات مــــادة التــــاریخ واســــتطالع آرائهــــم حــــول الطریقــــة المســــتخدمة فــــي

متمسكون بالطریقة التقلیدیة في تدریس هذه المادة والتي تركز علـى حفـظ المـادة واسـتظهارها دون 

االهتمام بفهمها ،لذا سعت الباحثة استخدام إستراتیجیة أسئلة التحضیر القبلیة وٕاخضاعها للتجربـة 

ك یمكن تحدید مشكلة البحـث للكشف عن أثرها في تحصیل تالمیذ الصف السادس االبتدائي وبذل

بالسؤال اآلتي :

هــل یــؤثر اســتخدام أســئلة التحضــیر القبلیــة فــي تحصــیل تالمیــذ الصــف الســادس االبتــدائي فــي -

مادة التاریخ ؟ 

أھمیة البحث :-
إن التربیة عملیة متجددة ومتطورة تتفاعل مع التـراث اإلنسـاني ماضـیا وحاضـرا ومسـتقبال 

ع وأفكــاره وطموحاتــه ، لــذا فالتربیــة عملیــة مســتمرة تهــدف إلــى مســاعدة فهــي تعكــس فلســفة المجتمــ

المتعلم على التكیف مع بیئته والتوصل إلى تشكیل سلوكه وتطویر شخصـیته ومسـاهمته فـي تقـدم 

مجتمعه وتمكنه من المساهمة الفاعلـة واالیجابیـة فـي رقـي الحیـاة اإلنسـانیة علـى المسـتوى الفـردي 

وتحقیــق التكامــل فــي شخصــیته  ةنســاني ، وبــذلك باكتســابه الخبــرة المبنیــواألســري واالجتمــاعي واإل

  )١٥: ٢٠٠٣(الدلیمي والوائلي ، ٠بما یحقق المفهوم الحدیث للتربیة الشامل 

وللتربیــة دور مهــم فــي توثیــق الصــلة بــین الناشــئ والبیئــة وٕاعانتــه علــى النمــو فــي االتجــاه 

تعمـل مـن خـالل العملیـة التربویـة علـى تحقیـق المرغوب فیه فالمدرسـة بوصـفها مؤسسـة اجتماعیـة
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)،وأصـبحت مهمـة ٤٦١: ٢٠٠٦(الحیدري ومشـكور ، ٠وتطویر األهداف التي یرتضیها المجتمع 

التربیة والتعلیم في عصرنا الحاضر مهمة كبیرة فنحن نعیش الیوم في عالم جدیـد متغیـر ومتطـور 

أدوات البنــاء الحضــاري واالجتمــاعي باســتمرار لــذا أصــبحت التربیــة وســط هــذا كلــه أداة هامــة مــن

واالقتصــــــادي لمــــــا تلعبــــــه مــــــن دور كبیــــــر فــــــي إعــــــداد القــــــوى البشــــــریة المؤهلــــــة لقیــــــادة التغییــــــر 

)،لذا اتجهت التربیة الحدیثة إلى العنایة بالجیل الجدید من خالل االهتمـام ١٩٠: ٢٠٠٥(كطب،٠

رب التربویـة المتباینـة مـن خـالل بأسالیب التدریس وأصوله وطرائقه في ضـوء التقـدم العلمـي والتجـا

البحوث النفسیة والتربویة الن طرائق التدریس تعد عنصرا مهما في الدراسـات التربویـة الن التربیـة 

الحدیثــة تــدعو إلــى دراســة الطالــب مــن الناحیــة االجتماعیــة وحســن إعــداده وحــل مشــكالته وتهیئتــه 

)،٢٦٣: ٢٠٠٦(الدلیمي، ٠الن یكون مواطنا متفاعال مع مجتمعه بشكل تفاعلي مستمر

ویعــد المعلــم مــن أهــم العناصــر الحاســمة فــي تطــور العملیــة التعلیمیــة الن دوره ال یقتصــر 

 ٠علـى جــدران الصـف بــل یتعـدى ذلــك إلـى میــادین الحیـاة العامــة بوصـفه قــدوة ینظـر إلیــه التالمیــذ

ل المختلفـــة )،كمـــا إن نجـــاح عملیـــة التعلـــیم تتوقـــف علـــى كثیـــر مـــن العوامـــ٢٥: ١٩٩٨(العمـــادي،

والمتنوعـــة إال إن وجـــود معلـــم كـــفء یعـــد حجـــر الزاویـــة لهـــذا النجـــاح ، فأفضـــل الكتـــب والمقـــررات 

الدراسیة والوسائل التعلیمیة ال تحقق األهداف التربویة المنشودة ما لم یكن هناك معلـم ذو كفایـات 

یعمـــل علـــى تعلیمیـــة وســـمات شخصـــیة متمیـــزة یســـتطیع بهـــا إكســـاب تالمیـــذه الخبـــرات المتنوعـــة و 

)، ومـــن هنـــا یبـــرز دور ٨٢: ٢٠٠٢(الحیلـــة،  ٠تهـــذیب شخصـــیاتهم وتوســـیع مفـــاهیمهم وٕادراكهـــم 

المعلــم الكبیــر فیمــا یختــاره مــن طرائــق تــدریس و وعیــه بطرائــق التــدریس الحدیثــة حیــث یعــد العامــل 

قدمـه الفعال والحاسم في مدى فاعلیة عملیة التدریس وعلى الرغم من كل مستحدثات التربیة ومـا ت

المعاصرة من مبتكرات تستهدف تیسیر العملیة التعلیمیـة إال إن المعلـم مـازال وسیضـل  االتكنولوجی

العامــل الرئیســي فــي هــذا المجــال ، فــان اختیــار معینــة قــد تــؤثر علــى طریقــة تفكیــر التالمیــذ علــى 

یجـــب )وبمـــا إن المـــتعلم احـــد عناصـــر العملیـــة التعلیمیـــة لـــذا٧٣: ١٩٨٧(حمـــادة، ٠المـــدى البعیـــد

مراعاة الجوانب النفسیة للمـتعلم والتـي تتمثـل بمـا وصـلت إلیـه البحـوث والدراسـات المتصـلة بعملیـة 

الـتعلم والتعلـیم وان التلمیــذ یكتسـب خبـرات عدیــدة عـن طریـق الحــواس والمالحظـات والعمـل الــذاتي 

أسـس الـتعلم الحیـاة متالئمـة مـعمما یجعل من طریقة التعلم داخل الصف مشابه لطرائق التعلیم فـي 

  )١٥٩- ١٥٨: ١٩٩٥القائم على النشاط والخبرة.(الخلیلي وآخرون ،

وٕاذا كان البد من تحسین العملیة التعلیمیة فعلینا أن نهتم بتنمیـة تفكیـر الطالـب الـذي هـو 

 يمحور هذه العملیة ولقد توسع نطاق التعلم في وقتنا الراهن حیـث یعـد التطـور التقنـي والتكنولـوج

العــالم بوجــه عــام وعلــى التربیــة بوجــه خــاص ،فلــم یعــد یقتصــر علــى تعلــیم المــادة الــذي طــرأ علــى 

 ٠العلمیــة وٕانمــا یوســع ثــروة الطالــب المعرفیــة وزیــادة مــا عنــده مــن مفــاهیم ومعــارف ومصــطلحات

  ) ٣٥٩: ٢٠٠٧(عبود، 
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وتعــد طریقــة التــدریس األداة أو الوســیلة الناقلــة للعلــم والمعرفــة والمهــارة وهــي كلمــا كانــت 

ئمـــة للموقـــف التعلیمـــي ومنســـجمة مـــع عمـــر المـــتعلم وذكائـــه وقابلیتـــه ومیولـــه كانـــت األهـــداف مال

) ،كمـا إن الطریقـة ٨٨: ٢٠٠٣التعلیمیة المتحققة عبرها أوسع عمقا وأكثر فائدة(الـدلیمي والـوائلي،

اســبة التــي یــتم بهــا التــدریس تحــدد وتقــرر مــا یســتفید التلمیــذ منــه فیمــا بعــد وان اختیــار الطریقــة المن

لتدریس الموضوع لها اثر كبیر في تحقیـق أهـداف المـادة ،وعمومـا كلمـا كـان اشـتراك التلمیـذ اكبـر 

)،لــذا البــد مــن التأكیــد علــى أهمیــة الطریقــة التــي ١: ٢٠٠٤كلمــا كانــت الطریقــة أفضــل ،(الرشــید،

التـي یدرس فیها وعالقتها بالموضوع المنهجي الن أهمیة محتوى المنهج تبرز مـن خـالل الطریقـة 

wilhite)،(1983:143.یدرس فیها هل هي جیدة أم ال

وطریقة التدریس التي یتبعها المعلم تؤثر تأثیرا كبیرا على عملیة تعلم التالمیذ خاصـة فـي 

المواد االجتماعیة فقد تؤدي الطریقة التقلیدیة إلى سلبیة التلمیذ والتجائـه إلـى تردیـد ببغـاوي ومجـرد 

ة مســـتوى التالمیـــذ وحاجـــاتهم ومیـــولهم وقـــدراتهم وخبـــراتهم الســـابقة اســـتظهار ،وقـــد تراعـــي الطریقـــ

وتعتمد على نشاطهم الفردي والجماعي المتنوع الذي یشمل جمع المعلومات من أكثر من مصـدر 

(إبـراهیم  ٠رسوم وأشكال توضیحیة وجمع عینات وبـذلك یصـبح الـتعلم أكثـر عمقـا واسـتدامهلوعم

ن تـدریس المـواد االجتماعیـة هـو اإلسـهام فـي تفهـم التلمیـذ )،كما إن الهـدف مـ٥١: ١٩٨٠واحمد، 

إن الحضــارة العالمیــة التــي یعــیش فــي ظلهــا البشــر الیــوم مــا هــي إال نتیجــة لجهــود الشــعوب وتفهــم 

التلمیــذ لألحــداث الجاریــة ومشــكالت الســاعة ســواء فــي الــوطن العربــي أو فــي العــالم لمعرفــة أهــم 

العلمــي والتحلیــل التــاریخي عنــد التالمیــذ لمعرفــة أســباب البحــث  حظواهرهــا ، فضــال عــن تنمیــة رو 

الحوادث ونتائجها واستخالص العبر والدروس منها الن دراسة التاریخ هي دراسة الماضي لمعرفة 

الحاضر ورسم المستقبل ، وتعد دراسة التاریخ من أهم الوسائل المؤدیـة إلـى التنمیـة الفكـر العلمـي 

  )٢٤١، ٢٠٠٠(سلیمان،  ٠ربط بین األسباب والنتائج من خالل الحوادث التاریخیة وال

إن اسـتراتیجیات التــدریس تمثــل مجموعــة اإلجـراءات التدریســیة المتعلقــة بتحقیــق مخرجــات 

تعلیمیــة مرغــوب فیهــا ، وهكــذا فــان المهتمــین باســتراتیجیات التــدریس وضــعوا لهــذه االســتراتیجیات 

ختبـــارات القبلیـــة ، أســـئلة التحضـــیر القبلیـــة ، وهـــي "األهـــداف الســـلوكیة، المنظمـــات المتقدمـــة ، اال

أمــــا اإلســــتراتیجیة القبلیــــة فــــي أســــئلة  ٠) ٩٤: ٢٠٠٣الملخصــــات العامــــة " ،(الــــدلیمي والــــوائلي ،

أو تحـــدد بــبعض النشـــاطات  يالتحضــیر فــان العملیـــة التعلیمیــة عملیـــة مســتمرة ومتكاملـــة وال تنتهــ

انجازهـا خـارج او داخـل المدرسـة مثـل الزیـارات داخل المدرسة وٕانمـا تتبعهـا نشـاطات تربویـة یمكـن 

   ٠،أو واجب بیتي وغیرها يالعلمیة ،كتابة تقریر علم

  )١: ١٩٩٤(عبد اهللا ،

وتعد أسئلة التحضیر إحدى االستراتیجیات الخمس لما قبل التـدریس التـي تتجسـد أهمیتهـا 

رحهــا یعــد مــن الوســائل مــن أهمیــة األســئلة فــي العملیــة التعلیمیــة بصــورة عامــة فإثــارة األســئلة وط
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المهمة في إنجاح العملیة التعلیمیـة ویتوقـف هـذا النجـاح علـى نوعیـة األسـئلة فاألسـئلة الجیـدة هـي 

: ١٩٨٩(التــل٠احــد شــروط التعلــیم الجیــد والمعلــم الجیــد هــو الــذي یجیــد صــیاغة األســئلة وطرحهــا

ترســیخ المعلومــات ) إن الواجــب ألبیتــي أو الصــفي یعــد مكمــال لموضــوع الــدرس ألنــه یزیــد مــن٢٥

التـــي درســـت أذا كـــان الواجـــب ألبیتـــي موضـــوعا جدیـــدا یحضـــره التالمیـــذ فـــأنهم سیؤشـــرون مـــواطن 

(داود وعبـد ٠الصـعوبة والغمـوض فـي الـدرس القـادم فتتـاح الفرصـة لالستیضـاح عنـه خـالل الـدرس

)، ویقــول احــد المختصــین فــي طرائــق التــدریس انــه كــي یســتوعب التالمیــذ ٢٤٢: ١٩٩١الــرحمن،

المادة الدراسیة یجب إن یمدهم المعلم بمجموعة من أسئلة الدراسـة فـي صـورة تـدفعهم إلـى الدراسـة 

واالطالع وبذلك ال یكون استیعاب المادة الدراسیة عبارة عن تردید حقائق معینة بل فهمهـا وٕادراك 

نتبـاههم وظیفتها ویقول آخر إن اسـتخدامها یسـاعد علـى توسـیع عقـول التالمیـذ وتنشـیطها وٕایقـاظ ا

وبـذلك تمـرن القـوى العقلیـة علـى النظـر واسـتنباط  توترقیة إدراكهم وتثبیت المعلومات والموضـوعا

وتكمن أهمیة البحث الحالي بما یأتي : )٩٨: ٢٠٠٣(الدلیمي والوائلي ، ٠األحكام 

تناول إحدى استراتیجیات التدریس وهي إسـتراتیجیة أسـئلة التحضـیر القبلیـة فـي تـدریس تالمیـذ. ١

  ٠الصف السادس االبتدائي لمادة التاریخ 

  ٠تحسین المستوى ألتحصیلي للتالمیذ عن طریق استخدام إستراتیجیة حدیثة في التدریس . ٢

ندرة البحوث والدراسات التي تناولت إسـتراتیجیة أسـئلة التحضـیر القبلیـة فـي المرحلـة االبتدائیـة . ٣

  ٠،وذلك في حدود علم الباحثة

ادة مـــن نتـــائج البحـــث الحـــالي فـــي تطـــویر طرائـــق تـــدریس التـــاریخ وفـــي إعـــداد إمكانیـــة االســـتف. ٤

   ٠المعلمین وتدریبهم على الطرائق الفعالة 

ھدف البحث :-
اثــر اســتخدام إسـتراتیجیة أســئلة التحضــیر القبلیـة فــي تحصــیل یهـدف البحــث إلــى معرفـة "

تالمیذ الصف السادس االبتدائي في مادة التاریخ الحدیث" 
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فرضیة البحث :-
ـــذ المجموعـــة " ال یوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات تحصـــیل تالمی

أســئلة التحضــیر القبلیــة ومتوســط درجــات تحصــیل  مالتجریبیــة التــي تــدرس مــادة التــاریخ باســتخدا

التي تدرس بالطریقة االعتیادیة " ةوالمجموعة الضابطتالمیذ

حدود البحث : -
حالي على :یقتصر البحث ال

  ٠) ٢٠٠٧-٢٠٠٦للعام الدراسي (تالمیذ الصف السادس االبتدائي في مدینة الموصل.١

 ٠) ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (.٢

 ٠الفصول الثالث األخیرة من الكتاب المقرر لمادة التاریخ للصف السادس االبتدائي .٣

:تتحدید المصطلحا-
أسئلة التحضیر :-١
,Goodفها كود (عر  - بأنها " سلسلة من األسئلة المثیرة للتفكیر تعطـى للطلبـة لتحفیـزهم )1973

,Good ٠على قراءة المادة الدراسیة وٕاتقانها والتمكن منها "  1973:566)(

) بأنهــا " مجموعــة مــن األســئلة المترابطــة التــي تغطــي المــادة (Hartley,1976وعرفهــا هــارتلي-

)(Hartley,1976:187.ضیرها "الدراسیة المطلوب تح

) بأنهــا" مجموعـة مـن األســئلة تعطـى للطلبـة قبــل عملیـة التـدریس تغطــي ١٩٨٧وعرفهـا زكـري ( -

موضوع الدرس الجدید الذي سیشرح لهم في محاضرة مقبلـة یجیـب عنهـا الطلبـة فـي بیـوتهم او 

اإلجابــات فــي أي مكــان آخــر مــن الكتــاب المدرســي المقــرر أو مــن أي مصــدر آخــر ثــم تقــدم 

لهــم".  مكتوبــة إلیــه المــدرس فــي بدایــة المحاضــرة المقبلــة لتصــحیحها والتعلیــق علیهــا وٕاعادتهــا

  )١٦: ١٩٨٧(زكري،

) بأنهــا" مجموعــة مــن األســئلة المترابطــة التــي تغطــي ٢٠٠٣وعرفهــا كــل مــن الــدلیمي والــوائلي (-

إلثارة انتباههم للعناصر المادة الدراسیة المطلوب تحضیرها وتعطى للطلبة قبل عملیة التدریس 

  )٩٨: ٢٠٠٣(الدلیمي والوائلي ،٠لدراسیة المطلوب تعلمها " واألفكار األساسیة في المادة ا

) بأنهــا" مجموعــة مــن األســئلة تعــدها مدرســة مــادة التــاریخ القــدیم ٢٠٠٤كمــا وعرفتهــا ناصــر (-

لة إلــى ســتة أســئلة تتــراوح مــا بــین أربعــة اســئ)لطــالب الصــف الســابع األساســي (الحلقــة الثانیــة

فـــــــي الیـــــــوم الالحـــــــق وتبـــــــدي یجیبـــــــون عنهـــــــا فـــــــي البیـــــــت وتقـــــــدم اإلجابـــــــات إلـــــــى المدرســـــــة 

  )١٥: ٢٠٠٤(ناصر ،٠"مالحظاتها
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أمــا التعریــف اإلجرائــي ألســئلة التحضــیر فتعرفهــا الباحثــة بأنهــا مجموعــة مــن األســئلة المترابطــة -

تالمیذ قبـل عملیـة التـدریس لتزیـد التي تصاغ من المادة الدراسیة المطلوب تحضیرها وتعطى لل

   ٠من انتباههم للعناصر والمفاهیم األساسیة في مادة الدرس 

التحصیل :-٢
,Goodعرفــه كــود ( - ,Good(ة فــي أداء مهــارة أو معرفــة مــا". "بأنــه انجــاز أو كفــاء)1973

1973 :7(

خبـــرات معینـــة فـــي " بأنـــه مـــدى اســـتیعاب التالمیـــذ لمـــا تعلمـــوه مـــن ١٩٨٩كمـــا وعرفـــه الكلـــزة (-

الكلــــزة علیهـــا فــــي االختبـــار ألتحصــــیلي" . (موضـــوع معــــین مقاســـا بالــــدرجات التـــي یحصــــلون

،١٠٢: ١٩٨٩(   

) " بأنــه طریقــة منظمــة لقیــاس وتحدیــد كمیــة مــا تعلمــه التلمیــذ مــن المــادة ١٩٩٩وعرفــه عــدس ( -

  )٤٨٨: ١٩٩٩(عدس ، ٠ الدراسیة "

الدرجة النهائیة التي یحصل علیها التلمیذ من خالل ) فعرفتاه "بأنه ٢٠٠٧أما سلطان وناصر (-

ــــي ا (ســــلطان وناصــــر ، ٠الختبــــار ألتحصــــیلي ألداة البحــــث "إجابتــــه عــــن األســــئلة المعــــدة ف

٨٤: ٢٠٠٧(  

وتعرف الباحثة التحصیل إجرائیا بأنه الدرجة الكلیة التي یحرزها التلمیـذ بعـد إجابتـه عـن فقـرات -

الباحثـة والتـي تقـیس مـدى اسـتیعاب وفهـم موضـوع الـدرس االختبار ألتحصیلي المعدة مـن قبـل

٠   

خلفیة نظریة ودراسات سابقة الفصل الثاني :
خلفیة نظریة : .أوال

تعد طریقة التدریس الركیزة األساسیة التي یعتمـد علیهـا فـي إنجـاح العملیـة التعلیمیـة ، لـذا 

عقلیـة فـي ضـوء معرفـة العناصـر فان طریقة التدریس هي تنظیم وتوازن تقوم على أسـس ومفـاهیم 

 ٠)الرئیسة التي تدخل في العملیة التعلیمیة إذ تكمن هـذه العناصـر فـي (التلمیـذ ، المعلـم ، المـنهج

  )٣٢: ١٩٨٩(الجبوري ،

االســتراتیجیات التدریســیة الفاعلــة فــي تــدریس جمیــع المــواد وال ســیما  نوأســئلة التحضــیر مــ

لة وٕالقائها علـى المتعلمـین مهـارة أساسـیة علـى المـدرس المواد االجتماعیة ، وعد فن صیاغة األسئ

. ) ٩٤ت: ٠(فلـوف ،د ٠ان یتقنها لذا نالحظ ان لكـل مـدرس طریقـة خاصـة فـي صـیاغة السـؤال 

وتبرز أهمیة أسئلة التحضـیر القبلیـة بوصـفها خطـة قبلیـة للتـدریس تسـاعد المعلـم علـى إثـارة انتبـاه 

ـــى المعلومـــات ا ـــذ وتلفـــت أنظـــارهم ال لمهمـــة والعناصـــر األساســـیة فـــي الموضـــوع المطلـــوب التالمی
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تحضیره ،وتوضح للتالمیذ األفكار المهمة فیه فضال عن انها تلخص له الموضوع وتركز انتباهـه 

ــم الــى التالمیــذ  علــى المعلومــات ذات الصــلة باالســئلة ،كونهــا مجموعــة مــن األســئلة یقــدمها المعل

  )٩٨: ٢٠٠٣،(الدلیمي و الوائلي ٠تتصل بصلب موضوع التحضیر

لذا نستطیع ان نعرف السؤال التعلیمي "بانه مثیر یستدعي رد فعل او إجابة ویتطلـب مـن 

المـــتعلم القـــدرة علـــى التفكیـــر وفحـــص المـــادة التعلیمیـــة التـــي بـــین یدیـــه ،ثـــم اســـترجاع المعلومـــات 

ر اال المخزونة في ذاكرته بطریقة تساعد في اإلجابة عنها بشكل صحیح "، فكفاءة المعلـم ال تظهـ

بطریقة توجیه االسئلة واسـلوب صـیاغتها الن األسـئلة التـي یسـألها یمكـن ان تجعـل الفـرق واضـحا 

بین تعلم ضعیف غیر مجد وبین بیئة مشجعة لحـدوث الـتعلم حیـث یـتم بوسـاطتها تحفیـز التالمیـذ 

یهـا المعلـم الستخدام عقولهم في االسئلة التي یقدمها المعلم ،كما وتعد االسئلة اداة مهمة یعتمد عل

لتحقیـــق أغراضـــه اذ انهـــا تحتـــل قســـما كبیـــرا مـــن وقـــت التـــدریس وتعـــد خطـــوة مهمـــة لتهیئـــة مرحلـــة 

  )١٤: ١٩٨٥(سند، ٠التعلیم وبدئها وتزوید المتعلمین بتوجیهات بناءة ومحفزات مباشرة لتعلیمهم

یـف وتؤكد االتجاهات الحدیثة في التربیة على ضرورة مساعدة التالمیذ على ان یتعلموا ك

یتعلمون وعلى ان یصبحوا مستقلین في تعلمهم وان یفكروا ألنفسهم ولعل من أهم الوسائل الفعالـة 

فــي تنمیــة هــذا األســلوب عنــدهم هــي االســئلة الصــفیة وكــذلك مــن االثــار االیجابیــة التــي تعكســها 

، فإنه عملیة التفاعل الصفي اذا احسن استعمالها وعلى الرغم من عدها استراتیجیة تعلیمیة هامة 

(أبـو ٠یخطئون في استعمالها وكذلك في المساواة بـین كمیتهـا ونوعیتهـا  ایبدو ان المعلمین ما زالو 

) ،ان اســـئلة التحضـــیر القبلیـــة تتفـــق هـــي والفكـــرة التربویـــة الحدیثـــة التـــي تؤكـــد ٧٣: ١٩٩٩الكـــف،

لهـا أهمیـة اعتماد التلمیذ على نفسه فـي الوصـول الـى المعلومـات و الحقـائق وان أسـئلة التحضـیر

كبیرة في العملیة التعلیمیة النها مجموعة من األسئلة یقدمها المعلم إلى تالمیذه في نهایـة الحصـة 

تتصل بصلب الموضوع المطلوب تحضیره كواجب بیتي للحصـة القادمـة ، ویقـوم التالمیـذ أنفسـهم 

مــن أي مصــدر بقــراءة األســئلة خــارج جــدران المدرســة وبحــث اإلجابــة عنهــا فــي الكتــاب المقــرر او

) ،لــذا تعــد األســئلة أداة مهمــة یعتمــد علیهــا المعلــم لتحقیــق ٢٦٥: ١٩٨٨(احمــد ، ٠اخــر وتقومهــا 

أغراضه ،اذ أنها تحتل قسما كبیرا من وقت التدریس وتعد خطوة مهمة لتهیئة مرحلة التعلم وبـدئها 

كما ویؤكد ) ، ٣٢:  ١٩٩٤(الشوك، ٠وتزوید المتعلمین بتوجیهات بناءة ومحفزات مباشرة لتعلمهم

ـــة اســـتخدام األســـئلة اثنـــاء تكلیـــف  التربویـــون والمختصـــون فـــي مجـــال طرائـــق التـــدریس علـــى اهمی

التالمیـــذ بتحضـــیر الواجـــب البیتـــي الن اســـتخدامها یســـاعد التالمیـــذ علـــى االجابـــة عـــن كـــل ســـؤال 

شــویش بصــورة منفــردة وبــذلك یكــون تحقیــزهم وتنقیــبهم عــن االجابــات منظمــا ودقیقــا خالیــا مــن الت

) ،ان اســئلة التحضــیر تحتــاج الــى تفكیــر خــاص مــن جانــب ١٨٩ت: ٠(ال یاســین،د ٠واالربــاك 

التالمیذ ألنها تعتمد قبل اإلجابة عنها على كثیـر مـن المالحظـة والتصـویر لهـذا كـان علـى المعلـم 

ادة أن یعطي التالمیذ الوقت الكافي لیفكروا تفكیرا عمیقا حیث یطلب من تالمیذه ان یدرسوا أیـة مـ
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كانت سواء أكانت تاریخ او جغرافیة او علـوم او غیرهـا مـن المـواد ان یضـع أمـامهم مجموعـة مـن 

التساوالت یقودهم من خاللهـا الـى تحضـیرها وان هـذه األسـئلة توجـه التالمیـذ نحـو مجهـود للتفكیـر 

  ) ٢٤٢-٢٤٠: ١٩٨٠(السید ، ٠النافع والواضح ال ان نترك فكرهم شاردآ في الغموض والفراغ 

وهنالك أنواع من األسئلة منها األسئلة ذات اإلجابات القصـیرة والتـي هـي مـن أكثـر أنـواع 

األسئلة شیوعا ویطل علیها األسئلة الموضوعیة وتمتاز هذه األسـئلة باإلجابـات القصـیرة وتسـتخدم 

ة او في تعلـم وتقـویم أنـواع ومقـادیر مختلفـة مـن المهـارات والمـواد الدراسـیة واألخـرى أسـئلة المناقشـ

(المقــال) وهــي األســـئلة التــي تحتــاج إلـــى إجابــات تحریریــة قـــد تطــول أحیانــا وتمتـــاز هــذه األســـئلة 

بســـهولة وضـــعها واســـتخدامها فـــي جعـــل التالمیـــذ یفكـــرون فـــي اإلجابـــة وتتطلـــب مـــنهم ان ینظمـــوا 

ة أفكــارهم وان یعبــروا عنهــا بلغــتهم ، حیــث یجــب علــى المعلمــین إثــارة الــدوافع لــدى التالمیــذ لدراســ

الــنص وتــأتي هــذه اإلثــارة عــن طریــق األســئلة وان أهمیــة هــذه اإلثــارة تــأتي مــن شــعور التلمیــذ بــان 

)٢٤: ١٩٩٩ (الحرباوي ،٠وبأنه یجیب على األسئلة من عندهالنص یكمل حاجة نفسیة لدیه

ــــة فــــي تــــدریس المــــواد  ــــة اســــتخدام أســــئلة التحضــــیر القبلی ممــــا تقــــدم أعــــاله یتضــــح أهمی

التــاریخ لفاعلیتهــا البالغــة فــي زیــادة تقبــل التالمیــذ للمــادة وفهمهــم لهــا ، ألنهــا االجتماعیــة وخاصــة 

تعمل على تشجیع التالمیذ في االعتماد على أنفسهم في االجابة عـن األسـئلة التـي یقـدمها المعلـم 

   ٠لهم ومن ثم فانها تعمل على خلق جو من التفاعل االیجابي بین المعلم وتالمیذه

  قة : ثانیا. دراسات ساب
):١٩٩٨دراسة الشمري (.١

هدفت هـذه الدراسـة الـى معرفـة اثـر اسـتخدام المنظمـات المتقدمـة وأسـئلة التحضـیر القبلیـة 

فـــي تحصـــیل طالبـــات الصـــف الرابـــع فـــي مـــادة األدب والنصـــوص واختـــارت الباحثـــة افـــراد العینـــة 

ع الكــرادة فــي بغــداد ، بطریقــة عشــوائیة مــن بــین العدیــد مــن المــدارس الثانویــة واإلعدادیــة فــي قطــا

) ٣٥) طالبة قسمت على ثـالث مجموعـات ضـمت االولـى (١٠١حیث تكونت عینة الدراسة من (

)طالبــة درســن باســتخدام المنظمــات المتقدمــة ٣٥أســئلة التحضــیر والثانیــة (طالبــة درســن باســتخدام

ق التجربـة بنفسـها وقامت الباحثة بتطبی ٠) طالبة درسن باستخدام الطریقة االعتیادیة ٣١والثالثة (

) فقـرة مـن نـوع االختیـار مـن ٣٠) أشهر وتكون االختبار من (٣طیلة فصل دراسي كامل استمر (

متعدد والتكمیـل والمطابقـة والمزاوجـة، وبتحلیـل نتـائج التبـاین األحـادي توصـلت الباحثـة الـى نجـاح 

لنسـبة للطریقـة التقلیدیـة اسلوب استخدام إستراتیجیة المنظمـات المتقدمـة وأسـئلة التحضـیر القبلیـة با

فــي تــدریس االدب والنصــوص حیــث ال یوجــد فــروق ذو داللــة احصــائیة بــین اســتخدام إســتراتیجیة 

: ١٩٩٨(الشــمري ، ٠المنظمـات المتقدمـة واســئلة التحضـیر القبلیــة فـي تــدریس االدب والنصـوص 

٧(  
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):١٩٩٩دراسة الحرباوي (.٢
یتي مـا قبـل التـدریس فـي التحصـیل وقلـق یهـدف البحـث الـى معرفـة اثـر اسـتخدام إسـتراتیج

في مادة الریاضیات وشـملت حـدود )االمتحان لدى طالبات المرحلة اإلعدادیة (الخامس اإلعدادي

البحث طالبات الصف الخامس العلمي في المدارس اإلعدادیة والثانویـة فـي مدینـة الموصـل للعـام 

نـــات اختیـــارا قصـــدیا وباغـــت عینـــة واختـــارت الباحثـــة إعدادیـــة بلقـــیس للب ١٩٩٩-١٩٩٨الدراســـي 

) طالبـة ٢٨)طالبة وزعت عشوائیا على ثـالث مجموعـات مجمـوعتین تجریبیـة بواقـع (٨٢الدراسة (

)طالبــة ومجموعــة ٢٧درســن باســتخدام إســتراتیجیة المنظمــات المتقدمــة وأســئلة التحضــیر القبلیــة و(

قـة بالتحصـیل تفـوق المجموعـة ضابطة درسن باستخدام الطریقة االعتیادیة واظهـرت النتـائج المتعل

ــم  التجریبیــة الثانیــة التــي درســت باســتخدام اســئلة التحضــیر علــى المجموعــة الضــابطة فــي حــین ل

تظهــــر فــــروق ذات داللــــة احصــــائیة بــــین التجریبیــــة األولــــى والثانیــــة كمــــا أظهــــرت النتــــائج تفــــوق 

فـوق المجموعـة المجموعتین على المجموعة الضابطة في تخفیض قلق االمتحان وأظهرت أیضـا ت

  )٨ -٧: ١٩٩٩(الحرباوي ، ٠التجریبیة االولى على التجریبیة الثانیة 

):٢٠٠٤دراسة ناصر (.٣
هــدف البحــث الــى معرفــة اثــر اســتخدام إســتراتیجیة أســئلة التحضــیر القبلیــة فــي تحصــیل 

طـــالب الصـــف الســـابع األساســـي فـــي مـــادة التـــاریخ القـــدیم ومیـــولهم نحوهـــا ،وألجـــل تحقیـــق هـــدف 

حث اعتمدت الباحثة التصمیم ألتجریبیي ذات المجمـوعتین المتكـافئتین اذ تـم تـدریس المجموعـة الب

التجریبیـــة باســـتخدام أســـئلة التحضـــیر القبلیـــة امـــا المجموعـــة الضـــابطة فقـــد تـــم تدریســـها باســـتخدام 

)طالبا تم اختیارهم من بین طلبـة الصـف السـابع ٨٤الطریقة االعتیادیة،وتكونت عینة البحث من (

) طالبـا ٤٥األساسـي فـي مدرسـة النعمانیـة األساسـیة وتـم تـوزیعهم الـى مجمـوعتین عشـوائیا بواقـع (

) طالبـا فـي المجموعـة الضـابطة وتمـت معالجـة البیانـات إحصـائیا ٣٩في المجموعة التجریبیة و (

في باستخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین وقد أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائیة 

)بـین متوسـط درجـات المجموعـة التجریبیـة ٠،٠٥المیول نحو الموضوعات التاریخیة عند مستوى (

التـــي درســـت باســـتخدام أســـئلة التحضـــیر و المجموعـــة الضـــابطة التـــي درســـت باســـتخدام الطریقـــة 

ـــة وكـــذلك الحـــال االعتیادیـــة ولمصـــلحة بالنســـبة التحصـــیل الدراســـي فـــي مـــادة المجموعـــة التجریبی

  )٥: ٢٠٠٤(ناصر، ٠صالح المجموعة التجریبیة ایضاالتاریخ ول

):٢٠٠٧دراسة عبد الكریم( -٤
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في التحصیل وقلـق االمتحـان هدف البحث الى التعرف الى اثر استخدام أسئلة التحضیر

ولتحقیـق هـذا الهـدف تمـت صـیاغة  ٠لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة في مادة التـاریخ المعاصـر 

ان بمجالي التحصیل وقلق االمتحان واعتمدت الباحثة التصمیم التجریبي فرضیتین أساسیتین تتعلق

ذا المجموعـات المتكافئـة وتكونـت عینـة البحـث مــن طـالب وطالبـات المرحلـة الثالثـة /قسـم التــاریخ 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥) طالبـــا وطالبـــة للعـــام الدراســـي ٨٤فـــي كلیـــة التربیـــة األساســـیة والبـــالغ عـــددهم (

ى مجمــوعتین أحــداهما تجریبیــة واألخــرى ضــابطة، وقــد كافــأت الباحثــة ،وقســمت العینــة عشــوائیا الــ

تنفیــــذ بــــین المجمــــوعتین فــــي (العمــــر الزمنــــي بالســــنوات،والجنس،ومقیاس قلــــق االمتحان)واســــتمر

) فقـرة ٢٨) أسابیع ، اما أداتا البحث فتمثلتـا فـي إعـداد اختبـار تحصـیلي مكـون مـن (١٠التجربة (

) فقـــرة وقــد اعتمـــد ت الصـــدق الظــاهري فـــي الحكـــم علـــى ٤٥واختبــار قلـــق االمتحـــان مكــون مـــن (

رق األداتین، وبعد تطبیقهما على عینة البحث ومعالجة البیانات إحصـائیا أظهـرت النتـائج وجـود فـ

ذي داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط تحصــــیل المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط تحصــــیل المجموعــــة 

الضابطة ولصالح المجموعة التجریبیـة كمـا وأظهـرت النتـائج عـدو وجـود فـرق ذي داللـة إحصـائیة 

  )٢٢٢-٢٢١: ٢٠٠٧(عبد الكریم، ٠بین متوسط درجات قلق االمتحان لدى طلبة المجموعتین

ن الدراسات السابقة :مؤشرات ودالالت م-
تباینت أهداف الدراسات السـابقة حیـث هـدفت اغلـب الدراسـات الـى معرفـة اثـر هدف البحث :.١

اســتخدام أســئلة التحضــیر فــي التحصــیل والقلــق أالمتحــاني ومتغیــرات أخــرى وهــي متفقــة مــع 

  ٠في التحصیل رالبحث التي تهدف الى معرفة اثر أسئلة التحضی ةدراس

اســتخدم البــاحثون فــي الدراســات الســابقة تصــمیما تجریبیــا علــى أســاس :التصــمیم التجریبــي .٢

توزیـــع العینـــة علـــى مجمـــوعتي البحـــث (التجریبیـــة والضـــابطة) وكانـــت المجموعـــات التجریبیـــة 

تـــدرس باســـتخدام أســـئلة التحضـــیر القبلیـــة فـــي حـــین درســـت المجموعـــات الضـــابطة باســـتخدام 

   ٠الیة للبحثالطریقة التقلیدیة وهي تتفق مع الدراسة الح

ــة البحــث :.٣ ) حســب مجتمــع البحــث لكــل ١٠١-٣٢تباینــت إعــداد عینــة البحــث مــا بــین (عین

  ٠دراسة ،وستقوم الباحثة باختیار شعبتین لتدریس تالمیذها وفق األسالیب المحددة للبحث

اغلب الدراسات السابقة أعدت اختبارا تحصیلیا من النوع الموضوعي كما في أدوات البحث :.٤

 د) و دراســة عبــ٢٠٠٤(ر) و دراســة ناصــ١٩٩٩) و دراســة الحربــاوي(١٩٩٨شــمري (دراســة ال

) وهــــي متفقــــة مــــع البحــــث الحــــالي حیــــث أعــــدت الباحثــــة اختبــــارا تحصـــــیلیا ٢٠٠٧الكــــریم (

   ٠موضوعي وتم التاكد من صدقه وثباته 

ـــب الدراســـات الســـابقة اســـتخدمت لمعالجـــة بیاناتهـــا إحصـــائیا تبعـــا الوســـائل اإلحصـــائیة :.٥ اغل

بحثها  تالختبار فرضیا)هداف وتصمیم البحث (االختبار التائي ،معامل ارتباط بیرسونأل
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إجراءات البحث الفصل الثالث :
التصمیم التجریبي للبحث :-

ان اســـتخدام التصـــمیم التجریبـــي أمـــر ضـــروري فـــي كـــل بحـــث تجریبـــي ألنـــه یســـاعد فـــي 

ب للتصــمیم لــه فائــدة كبیــرة النــه یعطــي الحصــول علــى أجوبــه ألســئلة البحــث وان االختیــار المناســ

ضـــمانا إلمكانیـــة تـــذلیل الصـــعوبات التـــي تواجـــه الباحـــث عنـــد التحلیـــل اإلحصـــائي للبیانـــات التـــي 

) وقد اختـارت الباحثـة التصـمیم ٩٦: ١٩٨٥حصل علیها الباحث أثناء التجربة (فاندالین واخرون،

القبلیـــة فــــي  رتخدمت أســـئلة التحضـــیالتجریبـــي ذا المجمـــوعتین المتكـــافئتین إحـــداهما تجریبیــــة اســـ

تدریســـها واألخـــرى ضـــابطة حیـــث اســـتخدمت الطریقـــة التقلیدیـــة فـــي تدریســـها ، وكمـــا موضـــح فـــي 

الشكل أدناه 

االختبار البعديطریقة التدریسالمجموعة

التحصیل الدراسيأسئلة التحضیر القبلیةالتجریبیة

الطریقة االعتیادیةالضابطة

  )١الشكل (

یم التجریبي للبحث التصم

مجتمع البحث وعینتھ:-
یقصـــد بمجتمـــع البحـــث "مجمـــوع وحـــدات البحـــث التـــي یـــراد منهـــا الحصـــول علـــى بیانـــات 

) ،وشـــــمل مجتمـــــع البحـــــث جمیـــــع تالمیـــــذ الصـــــف الســـــادس ٦٦: ١٩٩٠"(داؤد وعبـــــد الـــــرحمن ،

مصـعب بـن مدرسـة االبتدائي في مدینـة الموصـل ،أمـا عینـة البحـث فقـد اختیـرت وبصـورة قصـدیة

-٢٠٠٦) تلمیــذا فــي الصــف الســادس االبتــدائي للعــام الدراســي ٧٩عمیــر للبنــین والبــالغ عــددهم (

والســبب فــي اختیــار الباحثــة لهــذه المدرســة كــون إدارة المدرســة أبــدت التعــاون مــع الباحثــة  ٢٠٠٧

وهــو امــر ضــروري فــي إنجــاح التجربــة باإلضــافة إلــى إن المدرســة تضــم أكثــر مــن شــعبة للصــف 

وبعد استبعاد التالمیذ الراسبین دس االبتدائي مما یعطي الباحثة فرصة في اختیار أفراد العینةالسا

) تلمیـذا مـوزعین علـى مجمـوعتي البحـث بالتسـاوي بواقـع ٦٠والمتغیبین عن الدوام فقد تألفت من (

ة الضــابطة تــم اختیــارهم بصــور  ة)تلمیــذا فــي المجموعــ٣٠)تلمیــذا فــي المجموعــة التجریبیــة و(٣٠(

  ):١عشوائیة ،كما موضح في الجدول رقم(



…تحصیل اثر استخدام إستراتیجیة أسئلة التحضیر القبلیة في 

٣٠٠

  )١الجدول (

توزیع أفراد عینة البحث

بعد االستبعادذعدد التالمیعدد التالمیذ قبل االستبعادالشعبةالمجموعة

٣٩٣٠أالتجریبیة

٤٠٣٠بالضابطة

تكافؤ مجموعتي البحث :-
فـي بعـض )لتجریبیـة والضـابطةمن متطلبات البحـث التجریبـي مكافـأة مجمـوعتي البحـث (ا

المتغیــرات وبــالرغم مــن ان أفــراد العینــة اختیــروا مــن وســط اجتمــاعي متجــانس فقــد أجــرت الباحثــة 

درجــــة -مســــتوى الــــذكاء–عملیــــة التكــــافؤ وقبــــل البــــدء بالتجربــــة فــــي المتغیــــرات (العمــــر الزمنــــي 

تغیـر العمـر الزمنـي للتالمیـذ، فمـن حیـث تكـافؤ م)التحصیل في مادة التـاریخ فـي الصـف الخـامس

بین المجمـوعتین فقـد أظهـرت نتـائج اسـتخدام االختبـار التـائي لعینتـین مسـتقلتین عـدم وجـود فـروق 

) وهـــــذا یعنـــــي تكـــــافؤ ٠،٠٥ذات داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین متوســـــط أعمـــــار التالمیـــــذ عنـــــد مســـــتوى (

علــى امــا فیمــا یخــص متغیــر الــذكاء فقــد اعتمــدت الباحثــة  ٠مجمــوعتي البحــث فــي هــذا المتغیــر 

اختبار الـذكاء ل (احمـد زكـي صـالح) للتحقـق مـن تكـافؤ المجمـوعتین فـي متغیـر الـذكاء باسـتخدام 

االختبار التائي لعینتین مستقلتین أظهرت النتائج عـدم وجـود فـرق ذات دال إحصـائیا عنـد مسـتوى 

،وكـــذلك الحـــال بالنســـبة لمتغیـــر ء) وهـــذا یعنـــي تكـــافؤ مجمـــوعتي البحـــث فـــي متغیـــر الذكا٠،٠٥(

جــات تحصــیل التالمیــذ فــي مــادة التــاریخ فــي الصــف الخــامس حیــث أظهــرت النتــائج باســتخدام در 

االختبـــار التـــائي لعینتـــین مســـتقلتین عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات 

) وهــذا یعنــي تكــافؤ مجمــوعتي البحــث فــي ٠،٠٥تحصــیل التالمیــذ فــي مــادة التــاریخ عنــد مســتوى (

  ) ٢كما موضح في الجدول ( ٠هذا المتغیر أیضا 
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  )٢الجدول (

نتیجة االختبار التائي لمتغیرات العمر الزمني ومستوى الذكاء ودرجة تحصیل التاریخ لتالمیذ 

مجموعتي البحث (التجریبیة والضابطة)

المتغیرالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

التجریبیة
العمر الزمني

١٤٩،١٠٣٥،٦٥٧
٠،٤٩١،٦٩٧

١٤٨،٤٩٧٣،٥٣٦الضابطة

التجریبیة
مستوى الذكاء

١٩٥،٥٣٠١٦،٢٠٣
٠،٧١١١،٦٩٧

١٤٥،٥٢٧١٢،٠٦٣الضابطة

التجریبیة
درجة التاریخ

٧٥،٨٠٠٢٠،٧٢٢
٠،٢٧١١،٦٩٧

٦١،٩٠٠١٧،٦٩٨الضابطة

أداة البحث: -
وجــود اختبــار تحصــیلي موضــوعي جــاهز فــي مــادة التــاریخ الحدیث،لــذا أعــدت نظــرا لعــدم 

الباحثــة اختبــارا تحصــیلیآ یتمیــز بخصــائص الصــدق والثبــات واعتمــدت الباحثــة فــي إعــداد فقــرات 

االختبــار نمــط االختیــار مــن متعــدد والمزاوجــة والصــح والخطــأ ألنهــا مــن االختبــارات الموضــوعیة 

عن ذلك فانه یتمیـز بصـدق تبارات وأكثرها شیوعا واستعماال فضالالتي تعد من أفضل أنواع االخ

وثبات عالیین، ولضـمان شـمولیة االختبـار لمحتـوى المـادة قامـت الباحثـة بإعـداد جـدول مواصـفات 

اذ احتـــوى علـــى عـــدد األســـئلة لكـــل وحـــدة مـــن وحـــدات المـــادة الدراســـیة وتبعـــا لمســـتویات المعرفیـــة 

بلـــغ عـــدد الفقـــرات الخاصـــة  ث) فقـــرة حیـــ٣٠قـــرات االختبـــار بــــ ((التـــذكر،الفهم،التطبیق) وحـــددت ف

وألجل التحقق من  )٣وكما موضح في الملحق رقم (٠) ٧)،والتطبیق(١٠) فقرة،والفهم(١٣بالتذكر(

صالحیة الفقرات المكونة لالختبار تم عرض االختبار بصیغته األولیة على مجموعـة مـن الخبـراء 

واعتمــدت الصــدق الظــاهري فــي الحكــم علــى )*(سئــق التــدریالمختصــین فــي العلــوم التربویــة وطرا

أسماء الخبراء والمحكمین:)*(

فاضل خلیل إبراهیم /أستاذ /كلیة التربیة األساسیة  ٠د٠أ -١ 

وائل علي النحاس/استاذ مساعد /كلیة التربیة األساسیة  ٠د٠م٠أ -٢ 

علي /أستاذ مساعد / كلیة التربیة األساسیةخشمان حسن ٠د٠م٠أ-٣ 

ثابت أخضیر / أستاذ مساعد / كلیة التربیة األساسیة ٠د٠م٠أ -٤ 

أحالم أدیب / أستاذ مساعد / كلیة التربیة األساسیة ٠د٠م٠أ -٥ 

عبد الرزاق یاسین / أستاذ مساعد / كلیة التربیة ٠د٠م٠أ -٦ 

ساعد / كلیة التربیة إیناس یونس العزو / أستاذ م ٠د٠م٠أ-٧ 

عمار یوسف /استاذ مساعد/ كلیة التربیة األساسیة ٠د٠م٠أ -٨ 

هدى علي بالل /مدرس مساعد/ كلیة التربیة االساسیة  ٠م٠م -٩

بیان فارس ناصر /مدرس مساعد/ كلیة التربیة االساسیة ٠م٠م -١٠
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% كمعیــار لقبــول الفقــرة او رفضــها حیــث تــم حــذف بعــض الفقــرات ٧٥صــالحیة الفقــرات وبنســبة 

  ٠) فقرة٢٤وتعدیل بعض فأصبح االختبار بصیغته النهائیة مكون من (

ثبات األداة-
ختبــــار علــــى أفــــراد العینــــة بعــــد أن انتهــــت الباحثــــة مــــن بنــــاء االختبار،قامــــت بتطبیــــق اال

)تلمیذا من تالمیذ الصف السادس االبتدائي ٤٥االستطالعیة للتأكد من ثبات األداة والمكونة من (

في مدرسة النعمان بن المنذر للبنین وهم عینة مماثلة لعینة البحث ویدرسـون المفـردات نفسـها فـي 

كثـر الطرائـق شـیوعا ثـم اعیـد تطبیـق النها مـن امادة التاریخ ،حیث اعتمدت طریقة إعادة الختبار

) یـــوم مــن التطبیـــق االول وبعـــد تحلیـــل االجابـــات باســـتخدام ١٥نفـــس العینـــة بعـــد ( ىاالختبــار علـــ

) وهو معامل ارتباط جید ، الن االختبار یعد جیدا اذا ٠،٧٨معادلة بیرسون بلغ معامل االرتباط (

  )٢٧٩: ١٩٩٩(عودة، ٠)٠،٨٠-٠،٦٠كان معامل ثباته بین (

تصحیح االختبار :-
لقـد كــان تصــحیح االختبـار بإعطــاء اإلجابــة الصـحیحة عــن كــل فقـرة مــن فقــرات االختبــار 

درجــة واحــدة فــي حــین أعطیــت اإلجابــة الخاطئــة (صــفرا) وكــذلك بالنســبة للفقــرة المهملــة او التــي 

  ٠)درجة ٢٤تحمل أكثر من اجابة عن كل فقرة ،وبذلك أصبحت الدرجة القصوى لالختبار (

تطبیق التجربة :-
) ٤/٣/٢٠٠٧) اســـابیع مـــن (٨بعـــد انتهـــاء الباحثـــة مـــن تطبیـــق التجربـــة والتـــي اســـتمرت (

)وبعد تغطیة الوحدات التي تم تحدیدها في حدود البحث حیث قامت معلمة ٢٩/٤/٢٠٠٧ولغایة (

ر المــادة بالتــدریس بنفســها بعــد تقــدیم بعــض المالحظــات حــول اســتخدام إســتراتیجیة أســئلة التحضــی

قبـــل )القبلیـــة ، وحـــددت الباحثـــة موعـــد إجـــراء االختبـــار ألبعـــدي للمجمـــوعتین (التجریبیـــة والضـــابطة

على اسـتعداد لالختبـار وقـد طبـق االختبـار فـي  ذخمس أیام من موعد االختبار حتى یكون التالمی

) وقامــت الباحثــة بتوجیــه التالمیــذ إلــى مالحظــة الفقــرات جیــدا ٩/٥/٢٠٠٧یــوم األحــد المصــادف (

  ٠واالنتباه والدقة في اإلجابة لعدم ترك أي فقرة دون إجابة 
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الفصل الرابع : عرض نتائج البحث : 
بعد االنتهاء من تجربة البحث و تطبیـق االختبـار و تصـحیح إجابـات مجمـوعتي البحـث 

علمت الباحثة على تحلیل البیانات للتحقق من فرضیة البحث و التي تنص على انه: 

ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات تحصــیل المجموعــة التجریبیــة " ال یوجــد فــرق

التي تدرس مادة التاریخ باستخدام أسئلة التحضیر القبلیة و متوسـط تحصـیل المجموعـة الضـابطة 

التي تدرس بالطریقة االعتیادیة ". 

وقــد أظهـــرت النتــائج ان متوســـط درجــات التالمیـــذ الــذین یدرســـون مــادة التـــاریخ باســـتخدام 

) و متوســــط درجــــات التالمیــــذ الــــذین یدرســــون بالطریقــــة ٢٣،٨٩٥أســــئلة التحضــــیر القبلیــــة هــــو (

) اذ ٥٨) وبدرجـة حریـة (٠،٠٥) وقد ظهر فرق ذو داللة عنـد مسـتوى (١٦،٤٥٠االعتیادیة هو (

) و یعـزى ١،٦٧١) وهي اكبر من القیمة الجدولة البالغة (٢،٠٨٣كانت القیمة التائیة المحسوبة (

تـرفض إلى كفاءة أسئلة التحضیر القبلیة و فاعلیتها فـي تـدریس مـادة التـاریخ . و بـذلك هذا الفرق

  ) ٣الفرضیة الصفریة و تقبل الفرضیة البدیلة و كما موضح في الجدول رقم (

  ) ٣الجدول (

نتائج االختبار التائي لحاصل الفرق بین متوسط الدرجة الكلیة لالختبار ألبعدي في 

وعتین (التجریبیة و الضابطة)تحصیل أفراد المجم

  العددالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

٣٠٢٣،٨٩٥٦،٤٥٨التجریبیة
٢،٠٨٣١،٦٧١

٣٠١٦،٤٥٠٤،٤٤٥الضابطة

خدام أســـئلة عـــن تفـــوق تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة الـــذین یدرســـون باســـتوأســـفرت النتـــائج

التحضیر القبلي على تالمیذ المجموعة الضابطة الذین یدرسون بالطریقة االعتیادیة و یعـزى ذلـك 

التفــوق الــى كفــاءة أســئلة التحضــیر القبلیــة حیــث تعمــل علــى إثــارة التلمیــذ و تشــویقه لمعرفــة مادتــه 

هـا تعتمـد علـى فـنالدراسیة حیـث تعـد مـن احـد األسـالیب الجیـدة فـي تـدریس المـواد االجتماعیـة ألن

صـیاغة األسـئلة و طریقـة إلقائهــا علـى المتعلمـین ، فــي حـین تبقـى الطریقــة االعتیادیـة تركـز علــى 

األنشــــطة التــــي یتضــــمنها المــــنهج المقــــرر التــــي تــــؤدي إلــــى الملــــل و عــــدم اســــتیعاب الكثیــــر مــــن 

ة الســابقة األساسـیات و المبــادئ التـي یحتویهــا الموضـوع و جــاءت نتیجـة البحــث متفقـة مــع الدراسـ

و قـد جـاءت نتیجـة التي أكدت تفوق إستراتیجیة أسئلة التحضـیر القبلیـة علـى الطریقـة االعتیادیـة،

) دراسة ١٩٩٩) ،دراسة الحرباوي (١٩٩٨البحث الحالي متفقة مع دراسة كل من دراسة الشمري (

  ) . ٢٠٠٧ودراسة عبد الكریم( )٢٠٠٤ناصر(
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الفصل الخامس 
ـ االستنتاجات : 

ء النتائج التي أسفر عنها البحث یمكن أن تستنتج أن استخدام أسئلة التحضیر في ضو 

القبلیة في تدریس مادة التاریخ له اثر ایجابي في مساعدة التالمیذ على رفع نسبة التحصیل في 

مقارنة مع التالمیذ الذین یدرسون بالطریقة االعتیادیة (التقلیدیة) . مادة التاریخ للطلبة

:ـ التوصیات
في ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث فان الباحثة توصي بما یأتي : 

اعتماد أسئلة التحضیر القبلیة في تدریس مادة التاریخ في المراحل المختلفة ..١

العمل على حث معلمي و معلمات مادة التاریخ في المرحلة االبتدائیة و المراحل األخرى .٢

و استخدامها . على االهتمام باستراتیجیات التدریس

ـ المقترحات : 
تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتیة : 

أخرى مثل التفكیر أو  تأجراء دراسة تتضمن استخدام أسئلة التحضیر القبلیة مع متغیرا.١

المیول أو االتجاهات .

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة في مراحل دراسیة أخرى ..٢

التحضیر القبلیة في مواد دراسیة أخرى مثل الجغرافیة ، إجراء دراسة باستخدام أسئلة.٣

الریاضیات ، اللغة العربیة ، وغیرها من المواد األخرى .
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المصادر العربیة و األجنبیة : -
) ، المـــواد االجتماعیـــة وتدریســـها ١٩٨٠فـــؤاد و احمـــد ســـعید مرســـي ( فإبـــراهیم ، عبـــد الطیـــ.١

  . القاهرة-،مكتبة النهضة المصریة ،مصر٤،ط

)، "األنشـــطة الصـــفیة كإســـتراتیجیة تعلیمیـــة" ، مجلـــة افـــاق ، ١٩٩٩أبـــو الكـــف، علـــي احمـــد (.٢

،السنة االولى .١عدد

، رائق التدریس العامة ، دار القلمت) ، المبادئ األساسیة في ط٠ال یاسین ، محمد حسین (د.٣

بیروت .–لبنان 

سئلة التي تتطلب قدرات عقلیة ) ،" دراسة تجریبیة في تأثیر استخدام األ١٩٨٩التل ، شادیة (.٤

. ٦، مجلد ٢٠علیا في االستیعاب"، مجلة التربیة ، عدد

ـــدریس ١٩٨٩الجبـــوري ، عـــدنان جـــواد خلـــف و اخـــرون (.٥ ) ، المبـــادئ االساســـیة فـــي طـــرق ت

الریاضیات ، مطبعة التعلیم العالي في البصرة . 

تي مـا قبـل التـریس فـي إسـتراتیجی م) ، " اثـر اسـتخدا١٩٩٩الحرباوي ، خولى مصطفى علي (.٦

التحصـــیل و قلـــق االمتحـــان لـــدى طالبـــات المرحلـــة االعدادیـــة فـــي مـــادة الریاضـــیات ، رســـالة 

جامعة الموصل . –ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة 

 ة)،طرائـــق تعلــیم االدب والنصـــوص ،مكتبــة النهضـــة المصـــری١٩٨٨احمد،محمــد عبـــد القــادر(.٧

٠،القاهرة 

) ، " الــوعي التربــوي للمعلــم و العوامــل المــؤثرة فیــه " ، مجلــة ١٩٨٧حمــادة ، محمــد صــدیق (.٨

،الریاض .  ٧، السنة ٢١رسالة الخلیج العربي ، عدد

) ، العالقـــة بـــین درجـــات ٢٠٠٦الحیـــدري ، منـــى طـــه امـــین و غالـــب خزعـــل محمـــد مشـــكور (.٩

ئیة للمواد تحصیل طلبة قسم الریاضیات بكلیة التربیة االساسیة في السعي و االمتحانات النها

  . ٤٣التخصصیة ، مجلة كلیة التربیة االساسیة/الجامعة المستنصریة ، عدد 

التعلـــیم مـــن اجـــل تنمیـــة التفكیـــر بـــین القـــول و  ة)، تكنولوجیـــ٢٠٠٢الحیلـــة ، محمـــد محمـــود (.١٠

عمان . –، دار المیسر للنشر و الطباعة ، االردن ١الممارسة ،ط

 ٢نـاهج العلـوم العامـة و اسـالیب تدریسـها ، ط) ، م١٩٩٥الخلیلي ، خلیل یوسف و اخـرون (.١١

، وزارة التعلیم و التربیة ، الیمن .

)،منــــاهج البحــــث التربــــوي ،دار الحكمــــة ١٩٩٠داؤد،عزیــــز حنــــا وانــــور حســــین عبــــد الــــرحمن(.١٢

  ٠للطباعة والنشر،بیروت

)، "التوافــق بــین اســئلة المدرســیین وأجوبــة الطلبــةفي مــادة ١٩٨٩الــدلیمي، ســتار احمــد محمــد،(.١٣

جامعة الموصل-الحیاء للصف الرابع العام"، رسالة دبلوم غیر منشورة ،كلیة التربیةا
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) ، اللغة العربیة مناهجها وطرائـق ٢٠٠٣الدلیمي،طه علي حسین وسعاد عبد الكریم الوائلي (.١٤

  ٠عمان -،دار الشروق للنشر والتوزیع ، االردن ١تدریسها، ط

كراســة الخــط العربــي فــي تحســین خــط تالمیــذة )،"فاعلیــة تــدریس٢٠٠٦الــدلیمي ، عطیــة وزة (.١٥

الجامعـة –الصف الخامس االبتدائي في محافظـة بغـداد/الكرخ"، مجلـة كلیـة التربیـة االساسـیة 

  ٠ ٤٦المستنصریة ،عدد

   ٠) التدریس الفعال ، انترنت ٢٠٠٤الرشید ،سعود(.١٦

فعالیتــه"، )،" اســتراتیجیات مــا قبــل التــدریس ،مفهــوم ثبتــت ١٩٨٧زكــري ،عمــر محمــد مــدني (.١٧

   ٠،الریاض ٧،سنة ٢٢رسالة الخلیج العربي ،عدد 

)،االستجواب االبداعي واسالیب االصغاء المستحسن، ترجمة ١٩٨٥سند،روبرت وارثر كاین (.١٨

   ٠،جامعة الموصل ٢رؤوف عبد الرزاق ،ط

) ،" اثـــر اســـتخدام طریقـــة االســـتجواب فـــي ٢٠٠٧ســـلطان، شـــیماء رافـــع وبیـــان فـــارس ناصـــر(.١٩

ـــة قســـ ـــة االساســـیة تحصـــیل طلب ـــة –م التاریخ/كلیـــة التربی ـــة التربی ـــة كلی جامعـــة الموصـــل" مجل

   ٥،مجلد ١جامعة الموصل ،عدد-االساسیة

)،" دراسة تحلیلیة لالسئلة المتوافرة في كتـب التـاریخ للمرحلـة االعدادیـة ٢٠٠٠سلیمان،جمال (.٢٠

،  ١٦ویـة ، مجلـد في جمهوریـة العربیـة السـوریة"، مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم االنسـانیة والترب

   ٣عدد 

) ،" االسـس النظریـة لتـدریس التـاریخ وعالقتهـا فـي بعـض الجوانـب ١٩٨٠السید، محمد احمـد(.٢١

،قطر٦التي لها عالقة بالمادة "، مجلة التربیة ،عدد 

ــــب حســــن نجــــم (.٢٢ ــــدریس االدب ١٩٩٨الشــــمري ،زین ــــین لت ــــر اســــتخدام اســــتراتیجیتین قبلیت ):"اث

غیـــر منشـــورة ،كلیـــة  رالرابـــع العام"،رســـالة ماجســـتیوالنصـــوص فـــي تحصـــیل طالبـــات الصـــف 

جامعة بغداد -التربیة

):" اثــــر اســــتخدام ثــــالث اســــتراتیجیات قبلیــــة للتــــدریس فــــي ١٩٩٤الشــــوك،بلیغ حمیــــد مجیــــد (.٢٣

تحصیل طلبة الصف الرابع العام في مادة الجغرافیـة واتجاهـاتهم نحـو المـادة" رسـالة ماجسـتیر 

  ٠رشد) ،جامعة بغداد غیر منشورة ،كلیة التربیة (ابن 

)، "اثر استخدام بعض استراتیجیات ما قبل التدریس في ١٩٩٤عبد اهللا ، عبد الرزاق یاسین (.٢٤

جامعة الموصل.-تحصیل الطلبة في مادة الفیزیاء" ، كلیة التربیة

)، "اثـر اسـتخدام ایئلـة لتحضـیر فـي التحصـیل وقلـق االمتحـان لـدى ٢٠٠٧عبد الكریم،اضواء(.٢٥

  .٣، عدد١٤" ،مجلة التربیة والعلم،مجلدرربیة االساسیة في مادة التاریخ المعاصطلبة كلیة الت
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)، "اثـر اسـتخدام التقـویم التكـویني فـي تـدریس مـادة الخـط العربـي فـي ٢٠٠٧عبود، عطیة وزه(.٢٦
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أداة البحث بصیغتها النهائیة

/ ضع عالمة (صح) أمام اإلجابة الصحیحة :١س

تسمى السنین التي تسبق التاریخ المیالدي بالتاریخ : -١

العربي اإلسالمي  -ب الهجري -أ

الغربي -د ما قبل المیالد-ج

لتاریخ العربي بمرحلة شهدت رفض كل أشكال التجزئة:مر ا -٢

مرحلة التاریخ المعاصر -ب مرحلة التاریخ الوسیط -أ

مرحلة العصور القدیمة  -د مرحلة التاریخ الحدیث -ج

تمثل بـ : ١٥٠٨تعرض العراق إلى غزو سنة  -٣

الغزو البرتغالي -ب الغزو الفارسي -أ

ني الغزو العثما -د يالغزو المغول -ج

المیالدي سنة : خالسنة األولى من الهجرة تقابلها في التأری -٤

  م٦٥٢-ب م٦٢٢ -أ

  م ٦٢١-د م٦٢٣-ج

قبائل كانت تسكن في الصحاري والهضاب من أواسط آسیا هم: -٥

  نالعثمانیی -ب المغول -أ

  نالبرتغالیی -د الفرس -ج

تمكن المغول من إنهاء الخالفة العباسیة سنة : -٦

  هـ٦٥٤-ب هـ٦٥٦ -أ

  هـ٦٥٧ -د هـ٦٥٣-ج

احتلت القوات البریطانیة البصرة سنة: -٧

  ١٩١٢ -ب ١٩١٧ -أ

  ١٩١٥-د ١٩١٣-ج

قسم العثمانیون الوطن العربي إلى وحدات سمیت : -٨

دویالت -ب والیات -أ

محافظات  -د بلدیات -ج

هؤالء المفكرین:أنجبت األمة العربیة عددا من المفكرین الذین عبروا عن مشاكل أمتهم من ابرز - ٩

محمد علي باشا  -ب عبد الرحمن الكواكبي -أ

محمود الفلكي  -د رفاعة رافع الطهطاوي -ج
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بیكو سنة :-عقدت اتفاقیة سایكس -١٠

  ١٩١٨ -ب ١٩١٩-أ

  ١٩١٧-د ١٩١٦-ج

:/ اختر لكل فقرة من المجموعة (أ) الحرف المناسب لها من المجموعة (ب) لكل مما یأتي٢س

((ب))أ))((

تعرض الوطن العربي إلى غزوة مغولیة قادها تیمورلنـك توجهـت إلـى -١

)(بغداد سنة 

)(استولى العثمانیون على العراق سنة  -٢

)(أعلن الشریف حسین الثورة العربیة في الحجاز سنة -٣

)(أصدرت فرنسا قرارا بمهاجمة الجزائر سنة  -٤

)(غزت القوات االیطالیة لیبیا سنة  -٥

)(ؤتمر سان ریمو سنة عقد م -٦

)(فرضت فرنسا حمایتها على المغرب سنة  -٧

)(احتلت القوات البریطانیة الموصل سنة  -٨

١٥٣٤-أ

  ١٨٣٠ -ب

  ١٩١١ -ت

  ١٩٢٠-ج

  ١٩١٢ -ح

  ١٩١٨ -د

  ١٩١٦ -م

   ١٣٩٣ -ن

/ اجب عما یأتي :٣س

یة :ظهور الجمعیات السیاسیة واألحزاب العربیة في أواخر أیام الدولة العرب -١

  -أ

  -ب

  -ج

  ):١٩١٨-١٩١٤قیام الحرب العالمیة األولى ( -٢

  -أ

  -ب

   -ج

احتالل البریطانیین للعراق : -٣

   -أ

  -ب

  -ج
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احتلت مصر أهمیة خاصة في نظر بریطانیا منذ الغزو الفرنسي لها بقیادة نابلیون : -٤

  -أ

  -ب

  -ج

للیبیا : ناحتالل االیطالیی -٥

  -أ

  -ب

  -ج

قیق أهدافه من غزو مصر :فشل نابلیون في تح -٦

  -أ

  -ب

   -ج
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األهداف السلوكیة لالختبار ألتحصیلي

جعل التلمیذ قادرا على أن :

المستوى المعرفياألھداف السلوكیة 
فھمیعرف االستعمار-١
تذكریعدد أشكال االستعمار-٢
فھمیفرق بین االستعمار والغزو-٣
فھمریعلل أسباب االستعما -٤
تذكریحدد المناطق التي تعرضت للغزو في الوطن العربي -٥
فھمیعرف قائد الحملة الفرنسیة على مصر  -٦
فھمیعلل أسباب احتالل مصر-٧
فھم یعلل سبب احتالل بریطانیة للخلیج العربي -٨
تذكریعرف نابلیون بونابرت -٩

تذكریعرف األمیر عبد القادر الجزائري -١٠
تذكرباالنتداتیعدد اتفاقیا-١١
تذكریوضح وعد بلفور-١٢
تذكریعرف االنتداب -١٣
فھماحتالل ایطالیا للیبیابیعلل سب-١٤
تطبیقیؤشر على الخارطة موقع العراق-١٥
تذكر١٩٥٢یذكر أھداف الثورة العربیة في مصر -١٦
تذكرفي مصر تذكر١٩٥٢یعدد منجزات ثورة -١٧
تذكرقیام الحكم الجمھوري في العراق  خیعرف تاری-١٨
فھم في العراق ١٩٥٨في مصر وثورة ١٩٥٢یمیز بین منجزات ثورة -١٩
تذكریعرف الصھیونیة-٢٠
تذكرفي فلسطین١٩٣٦یوضح موقف بریطانیا من ثورة -٢١
تذكرم في فلسطین ١٩٣٦یذكر أھداف ثورة -٢٢
فھملعرب في فلسطین یعلل أسباب نكسة ا-٢٣
تذكر١٩٦٧یذكر المناطق العربیة التي احتلھا الصھاینة سنة-٢٤
تذكر١٩٧٣یبین دور الجیش العراقي في حرب تشرین -٢٥
تطبیقیؤشر على موقع دیر یاسین-٢٦
تطبیقیربط بین بنود وعد بلفور ومشروع تقسیم فلسطین-٢٧
تذكرفلسطینیوضح وصایا اللجنة الملكیة بشان-٢٨
تذكریعرف موقف الشعب العربي من قرار تقسیم فلسطین-٢٩
فھم ١٩٧٣یبدي رأیھ في حرب تشرین -٣٠
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جدول المواصفات لالختبار ألتحصیلي ألبعدي

الفصل
النسبة 

المئویة

المجموعالمستویات المعرفیة

١٠٠%  

التذكر

٥٢%  

الفهم

٣٥%  

التطبیق

١٢%  

٧٣٢١٢%٣٥ابعالر 

٦٤١١١%٣٠الخامس

٣٣١٧%٣٥السادس

١٦١٠٤٣٠%١٠٠المجموع


