
                                                                                                              
 
 
 

دمحم خضٌراٌمان  .م 300   
 

2021لسنة   3العدد  والعلميةالمجلة العرالية للبحوث االنسانية واالجتماعية    

 فً تحصٌل مادة التارٌخ  " و" الرسوم المتسلسلة" الرسوم الكروكٌة تً "اثر استراتٌجٌ

 رابع االدبًالصف ال واستبقائها لدى طالبات

 م.إٌمان دمحم خضٌر

emanmohamed30000@gmail.com 

 خصانًه

اسخزاحٛجٛخٙ " انزسٕو انكزٔكٛت" ٔ" انزسٕو انًخسهسهت"  فٙ ارز  )٠شِٟ اٌجؾش اٌؾبٌٟ اٌٝ ِؼشفخ

را االخزجبس اػزّذ اٌزظ١ُّ اٌزغش٠جٟ  , (حذصٛم يبدة انخبرٚخ  ٔاسخبقبئٓب نذٖ طبنببث انصف انزابع االدبٙ

ِٛػٛػ١خ ِٓ ٔٛع  ح( فمش40اٌجؼذٞ ٚاخزجبس االعزجمبء , ٚاػذد اٌجبؽضخ اخزجبسا رؾظ١ٍب ثؼذ٠ب ِىْٛ ِٓ )

, ثؼذ اْ ؽجمذ اٌجبؽضخ االخزجبس  بس ِٓ اٌّزؼذد ثظ١غزٗ إٌٙبئ١خ ٚرُ اٌزؾمك ِٓ خظبئظٗ اٌغ١ىِٛزش٠خاالخز١

اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ ػٍٝ اٌّغّٛػبد اٌضالس ثؼذ اوّبي اٌزغشثخ ,رُ رطج١ك االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ ٔفغٗ ػٍٝ 

زجمبء اٌّؼٍِٛبد اٌزبس٠خ١خ ٌذٜ اٌّغّٛػبد اٌضالس ثؼذ ِشٚس صالصخ اعبث١غ ػٍٝ االخزجبس االٚي ٌم١بط ِذٜ اع

( ؽبٌجخ فٟ وً ِغّٛػخ )اٌزغش٠ج١خ 30)ثٛالغ( ؽبٌجخ , 90ٚرىٛٔذ ػ١ٕٗ اٌجؾش ِٓ ),ؽبٌجبد اٌؼ١ٕخ

االٌٚٝ,اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ ,اٌؼبثطخ( ٚلذ وبفئذ اٌجبؽضخ ث١ٓ اٌّغّٛػبد فٟ )اٌؼّش اٌضِٕٟ ,اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ 

اْ ٕ٘بٌه فشق  -)  -ٚاظٙشد ٔزبئظ اٌجؾش: (ٌٍؼبَ اٌغبثك ٌّبدح اٌزبس٠خٌالث٠ٛٓ , اٌزوبء , اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ 

داي اؽظبئ١ب ث١ٓ دسعبد اٌطبٌجبد فٟ اٌّغّٛػبد اٌزغش٠ج١خ االٌٚٝ  ٚاٌضب١ٔخ ػٍٝ اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ ثؼذ 

ػٍٝ  رطج١ك "اٌشعَٛ اٌىشٚو١خ" ٚ"اٌشعَٛ اٌّزغٍغٍخ" ٌٚظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ االٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ

 فٟ االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ ٚاخزجبس االعزجمبء. ّٛػخ اٌؼبثطخاٌّغ

ال٠ٛعذ فشق داي اؽظبئ١ب ث١ٓ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ االٌٚٝ ٚاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ فٟ االخزجبس  -

 اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ ٚاخزجبس االعزجمبء

   اٌشعَٛ اٌىشٚو١خ , اٌشعَٛ اٌّزغٍغٍخ , رؾظ١ً ٚاالعزجمبء( )نكهًبث انًفخبدٛت ا
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The Effect Of The Strategies Of "Croky" And "Sequential 

Drawings" On The Collection And Retention Of History For 

Fourth-Grade Literary Students 

Eman Mohamed 

summary 

The current research aims to find out (the effect of the strategies of "croky" and 

"sequential drawings" on the collection and retention of history for fourth-grade 

literary students)  

The experimental design with the post test and the retention test was adopted, and 

the researcher prepared a post test consisting of (40) objective paragraphs of the 

type of multiple choice in its final form, and its psychometric properties were 

verified, after the researcher applied the post achievement test to the three groups 

after completing the experiment, the experiment was applied The same 

achievement test on the three groups three weeks after the first test to measure the 

extent of retention of historical information among the students of the sample. The 

researcher between the groups in (chronological age, academic achievement of the 

parents, intelligence, academic achievement for the previous year for the history 

subject) and the research results showed:- (There is a statistically significant 

difference between the scores of the female students in the first and second 

experimental groups on the control group after applying “croky” and “sequential 

drawings” and in favor of the first and second experimental group over the control 

group in the post-achievement test and retention test. 

- There is no statistically significant difference between the first experimental 

group and the second experimental group in the post-achievement test and the 

retention test. 

Keywords (croky, sequential drawing, collection and retention) 
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 -(:  problemResearchمشكلة البحث ) -أوالً :

ذ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٚاٌىزت اٌّذسع١خ اٌّمشسح فٟ طفٛف اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ٚاالػذاد٠خ ِزأصشاً ال صاٌ

اٌٛاعغ االٔزشبس اٌزٞ ِفبدٖ أْ ػ١ٍّخ ؽفع وُ وج١ش ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾمبئك وبٍف ٌز١ّٕخ ِٙبساد  زظٛسثبٌ

ٚاٌمذساد ٌذٜ اٌطٍجخ ٠ٕٚؼىظ ٘زا االفزشاع فٟ أعب١ٌت اٌزؼٍُ اٌظفٟ اٌزٟ رشوض ػٍٝ ؽشٛ ػمٛي اٌطٍجخ 

( ) خٛاٌذح ,  24,ص  2007ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظش٠بد ػٓ ؽش٠ك  اٌزٍم١ٓ أٚ اٌّؾبػشح. )عشٚاْ , 

( 47, ص  2007ٚآخشْٚ ,   

ٚاٌّشىٍخ األعبع١خ اٌزٟ رٛاعٗ اٌطبٌجبد ٚاٌّذسع١ٓ ٟ٘ ٔٛػ١خ ؽشائك اٌزذس٠ظ ٚأعب١ٌجٗ, ٚػشٚسح رط٠ٛش٘ب 

 ٚثٕبء ّٔبرط اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ ٚأزشبس٘ب ٚاٌزٛعغ فٟ ٔمً اٌخجشاد اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ اٌغ١ذح ئٌٝ اٌّذسع١ٓ

 (.26؛ ص2001)شؾبرٗ: 

رٛفش ث١ئخ ِالئّخ ِٓ ٔبؽ١خ  ػذَػٍٝ  اٌؾذ٠ضخ عٛف رؼًّ  العزشار١غ١بد ِذسعٟ اٌزبس٠خ ٌػذَ ِزبثؼخ  ٌز اْ

ص٠بدح رؾظ١ً اٌطبٌجبد  اٌّذسط ؼّٓؽزٝ ٠ رغبػذ اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ثبعٍٛة رٚ اصش ٌٗ ِؼٌٕٝٓ اٌزؼ١ٍُ ٚ

)ػج١ذاد رؾغ١ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚؼبٌغخ اٌمظٛس ٚاٌخًٍ ِٓ ث١ٕٙب ػؼف رؾظ١ً ا٠ؼب ثؼذَ   ,وّب رإصش

 ( 2005, 54, صٚع١ٍٙخ 

 وفي ضوء هذه المالحظات والمسوؼات تبلورت مشكلة هذا البحث في االجابة عن السؤال االتي :  

صيل مادة التاريخ  هل يؤثر استعمال استراتيجيتي " الرسوم الكروكية" و" الرسوم المتسلسلة"  في تح  

 واستبمائها عند طالبات الصؾ الرابع االدبي؟

 -(:The importance of researchأهمٌة البحث ) -ثانٌاً :

 في حياة البشر اثرت انعكاسا عل  التربية   وظهرت حدثت تحوالاان التطورات العلمية والتكنولوجية التي  

معالمها واضحه عليها مما ترن صدى واسع خلؾ تلن الثورة العلمية  والتربية اليوم اكثر من اي ولت 

بشكل افضل واسرع علم تتمدم العل  مض  مطالبة باالستفادة من التمنيات الحديثة والتكنلوجيا التي تساعد 

 ( 4109, 94)عزوز ,ص.  تعد جيالً واعي وكذلن تساعد عل  ان

الجة مشكالتهم سواء كانت ومناهج المواد االجتماعية تمكن الطلبة من معالجة مشكالتهم تمكن الطلبة من مع

فردية ام جماعية وايجاد الحلول داخل المجتمع الذي ينتمون اليه   وبالمواد االجتماعية يستطيع الطلبة ان 

 ( .4100, 4)خضر,ص ت   واالتجاهات والميم والتفاعل مع لضايا المجتمعيكتسب المعارؾ   والمهارا

وفي المجال التربوي اهتم المختصين بالتحصيل  لماله من اهمية كبيرة في حياة الطالب فهو ناتج عما 

يحصل في المؤسسة التربوية من عمليات تعلم متنوعة ومتعددة من مبادئ ومهارات ومعارؾ واسس اخرى 

نشاط الطلبة العملي المعرفي  وؼيرها من مكونات الشخصية اضافة ال  تأثر التحصيل تساعد عل  

 (4100, 44)الجاللً ,ص بالمتؽيرات االجتماعية والثمافية التي تتعلك بالبيئة المدرسية للطلبة
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توظيؾ بان المدرس الناجح هو الذي لادر عل  وفي عصر الثورة التكنولوجية والمعرفية انطلك التربويون 

التكنولوجية لدى تدريسه المادة العلمية في استخدامه وسائل تعليمية حديثة حيث تساعد في توسع العلم 

والمعرفه لدى الطلبة   لذلن يجب عل  كل مدرس ان يرتمي بافكار طالبة ويدمج بما يتوفر لديه من 

 حتوى العلمي المخصص لدى الطلبةاختراعات وابتكارات تساعده عل  رابط المادة التربوية بالتكنولوجيا للم

 (4100, 87)زاٌر , واٌمان , ص  (4109, 49)فالح ,ص

وماكانت تمر  لالمم والشعوب ونظرا الهمية دراسة التاريخ دور بارز في تمدم االمم وتتطور االحداث فيها

ر من ناحية عل  التمسن واالزدهاوالشعوب مستمبلية ساعد االمم والعية وبه من احداث   ودارسته كمادة 

 وبالرؼم من ذلن ان مادة التاريخ تظل تعاني من استعمال الطريمة التمليدية التي تعتمد فمط عل  المجتمع 

حفظ المعلومات ودور المدرس فيها يكون ملمن ونالل للمعلومات التاريخية ال  اذهان الطلبة معتمده فمط 

 (01924101) ناصر,ص . عل  الحفظ والتلمين

ّزؼٍُ ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رغؼً اٌٚفٟ رذس٠ظ اٌزبس٠خ اٌزٟ رغبُ٘ اٌطشائك اٌؾذ٠ضخ  االعزشار١غ١بد ِٚٚٓ 

 (102:422:)عهٙ,د اٌٝ اٌزؼٍُ إٌشؾ ٛاٌزٟ رؼ" ٚ"اٌشعَٛ اٌّزغٍغٍخ" اٌشعَٛ اٌىشٚو١خ  ٟ"٘

 -ومما سبق عن اهمٌة البحث برزت جوانب اخرى الحاجة الٌها فً البحث :

تخطي في استعمال الطريمة التمليدية ومواكبة الوسائل التعليمية   مستمبل االمةمن اجل ة التاريخ أهمية ماد)

 (تشكل الدراسة نواة البحاث اخرى في مجال التاريخ وفي مراحل تعليمية اخرى  الحديثة 

 -هدف البحث وفرضٌاته :

فً  "و"الرسوم المتسلسل"الرسوم الكروكٌةاثر أستراتٌجٌتً "ٌهدف البحث الحالً الى التعرف ))

 رابع ادبً ((الصف ال واستبقاء  مادة التارٌخ لدى طالبات تحصٌل

 ث١ٓ اٌّغّٛػخ اٌزغش١٠ج١خ االٌٚٝ)اٌشعَٛ اٌشٚو١خ(ٚاٌّغّٛػخ  (0.05)الرٛعذ فشق داي اؽظبئ١ب

 اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ )اٌشعَٛ اٌّزغٍغخ( ٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٟ االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ.

 ( ث١ٓ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ االٌٚٝ)اٌشعَٛ 0.05ذ فشق داي اؽظبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ)الرٛع

 اٌشٚو١خ(ٚاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ )اٌشعَٛ اٌّزغٍغخ( ٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٟ اخزجبس االعزجمبء

 دذٔد انبذذ  -2

 -ٚقخصز ْذا انبذذ عهٗ 2

ِٛػٛػبد وزبة ,( 2021-2020اٌذساعٟ )ٌٍؼبَ االٚي اٌفظً اٌذساعٟ شاثغ ادثٟ, ؽٍجخ اٌّشؽٍٗ اٌ)

فٟ عّٙٛس٠خ شاثغ ادثٟ اٌظف اٌ اٌّمشس ٌزذس٠غٗ ٌطبٌجبد 2019ٌٍؼبَ  (4) خ)اٌزبس٠خ اٌؼشثٟ االعالِٟ (ؽجؼ

 . (اٌؼشاق
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 -تحدٌد المصطلحات : -4

والوسائل التي تستخدم  ( وهي مجموعة من االنماط السلوكية 4117ٌعرفه )عطٌة, -:استراتٌجٌة -

من التدريسي ويؤدي استخدامها ال  تمكين الطلبة من االفادة من الخبرات التعليمية المخططة وبلوغ 

 (4117, 84. )عطٌة , ص  االهداؾ التربوية المنشودة

ٚ٘ٛ سعُ عش٠غ ٠غش٠ٗ اٌطبٌت ٠ٚؼزجش وٛع١ٍخ  -:(4104)العجرش , ٌعرفه  -الرسوم الكروكٌة : -

١ٕخ, ٠ّٚضً سعَٛ سِض٠خ وشؼبساد االؽضاة اٌغ١بع١خ ٚاٌضٛساد ٚرٛػ١ؼ اٌخطؾ ٌؾً ِشىٍخ ِؼ

اٌزٟ عبسد ػ١ٍٙب اٌّؼبسن اٌؼغىش٠خ ٚاٌّذْ اٌزأس٠خ١خ اٌزٟ شٙذد أؽذاصب ثبسصٖ اٚ رظٛس ٌشىً 

 ( 149, ص 2013. )اٌؼغشػ , ١ٓٚلٛع ؽذس رأس٠خٟ ِؼ

 

 -ف االجزائٙ 2ٚخعزان -

رؼًّ ػٍٝ رجغ١ؾ اٌّٛػٛع ٚرزىْٛ ِٓ خطٛؽ  ػٍٝ اٚسِٛص وبٌشؼبساد  ٟٚ٘ ِغّٛػٗ ِٓ سعَٛ  -

 .اٚ وٍّبد ٌؼشع فىشح اٚ رٛػ١ؼ ِفَٙٛ ِؼ١ٓ اٚ ٌزٛػ١ؼ ٚرجغ١ؾ اٌٛالغ 

 

ثجؼغ اٌّؼٍِٛبد   ٘ٛ االؽزفبظ -: (420:,  عهٙ, ٔعطٛت )٠ؼشفٗ  -:الرسوم المتسلسلة  -

ا٠ؼب ٚ٘ٛ  ٠جمٝ ثبٌزاوشح ٌّذح اؽٛي  ظٛسّشعُ اٌاٌ ح ذفبئ اٌّشعِٛٗ  اٌزٟ رؼجش ػٓ ِشىٍخ ِٚٓ

 (2014,  87ِخطؾ ٌٍّشىٍخ .)ػٍٟ , ٚػط١خ , ص٠ٛػؼ 

 

 -حعزٚف االجزائ2ٙ -

ػٓ ؽش٠ك سعِٛبد ٚػشػٙب ثشىً ِظٛس ِغّٛػٗ ِٓ اٌخطٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رؼجش ػٓ اٌّبدح  -

رغبػذ ػٍٝ  ١ٕخِزغٍغً ِٚززبثغ  ٌّشاؽً رطٛس ظب٘شح ِؼ١ٕخ اٚ رغٍغً االؽذاس فٟ فزشاد ص١ِٕخ ِؼ

, ٚال٠زطٍت ِٓ اٌّؼٍُ اْ ٠ىْٛ سعبِب ثً وً ِب٠زطٍجخ اٌفُٙ ِٚؼبٌغخ ث١بٔبد اٌّشىٍخ ٚثبٌزبٌٟ ؽٍٙب 

 .  اْ رىْٛ اٌظٛسح ػٍٝ شىً ثغ١ؾ ِٚؼجش ٚٚاػؼ 

  

ٟ٘ ػ١ٕخ ِخزبسح ِٓ اٌغٍٛن )إٌٛارظ اٌزؼ١ّ١ٍخ (اٌّشاد  -:(2006, طالػ اٌذ٠ٓثؼشفٗ ) -:التحصٌل -

 (442:,  271, ص صالح انذٍٚ)ل١بعٙب ٌّؼشفخ دسعخ اِزالن اٌفشد ٌٙزا اٌغٍٛن 

 

 

 ((الفصل الثانً ))

 -الخلفٌة النظرٌة ودراسات السابقة :

التدرٌس الحدٌثة والتً تعتبر أستراتٌجً "الرسوم الكروكٌة " و" الرسوم المتسلسلة" هما احدى اسالٌب 

تعتبر المتعلم محور العملٌة التعلٌمٌة على عكس االسالٌب التقلٌدٌة ,وهً تعود الى التعلم النشط الذي 
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بداء فً التسعٌنات من القرن العشرٌن واخذ االهتمام بتزاٌد منذ مطلع القرن الحادي والعشرٌن فً امرٌكا 

 الثة واخذ ٌنتشر فً ارجاء مختلفة من البلدان .,ودخل المنطقة العربٌة مع مطلع االلفٌة الث

 (p,1991,Bonwell&Eison.50( )4112, 914)عدس وقطامً , ص

ٚاٌّذسعخ اٌّؼشف١خ رإوذ ِٚٓ ث١ُٕٙ اٚصثً أْ اٌّزؼٍُ إٌشؾ ٠جبدس فٟ رغبسة رغبػذٖ ػٍٝ 

فُٙ اٌزؼٍُ فٙٛ ٠جؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٌؾً اٌّشبوً ٠ٚؼ١ذ رشر١ت ٚرٕظ١ُ ِبرؼٍّٗ وّؾبٌٚخ ٌ

 (lorenzen,p19,2006)اٌخجشاد اٌغذ٠ذح. 

ِّٚب عجك رشٜ اٌجبؽضخ اْ إٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ رإوذ اْ دٚس اٌّذسعخ رؼًّ ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌّؼبسف   

ٚاٌّؼٍِٛبد ٚدٚس اٌّؼٍُ فٟ ٔمً رٍه اٌّؼٍِٛبد ِٓ فُٙ ٚاعز١ؼبة ٚخجشاد , اِب اٌّزؼٍُ ٘ٛاْ 

بالفىبس اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌّزؼٍّْٛ عبثمب رشرجؾ ٠ىغت اٌّؼٍِٛبد إٌّظّخ ٠ٚىْٛ ِؼشفزٗ ثٕفغٗ ف

ثج١ٕزُٙ اٌّؼشف١خ اٌغذ٠ذح ٚاسرجبؽٙب ثٛالغ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ , وّب أٙب اٌٝ دسعخ ِٓ اٌجغبؽخ 

ؽ١ش ٠غزط١غ اٌّذسط اعزخذاِٙب ٚسعّٙب عٛاء ػٍٝ اٌغجٛساد اٚ اٚساق االخزجبس وّب ِّىٓ 

٠ىْٛ ِجذػب ِٓ إٌبؽ١خ اٚ اٌغّب١ٌخ ٚأّب رطجك ػٍٝ اٌؾبعجخ , ١ٌٚظ اْ ٠شزشؽ اٌّذسط اْ 

العزشارغ١ز١ٓ  رٛػؼ ِب٠شد رٛػ١ؾ١ٗ ٚاثمبئٗ ثبٌزوشاٖ ٠ٚؾزف ِبال ٌضَٚٚ ٌٗ ثبعزخذاَ ٘ز٠ٓ اا

 (2008,  37.)ػط١خ ,ص 

 :تعخيف الخسهم التعميسية
السعمؼ أو ىي تمػ السؾاد السخسؾمة والخمؾز الخظية البرخية، التي يتؼ ترسيسيا وإنتاجيا مؽ قبل 

الستعمؼ مؽ أجل تمخيص وتشغيؼ السعمؾمات وتفديخىا والتعبيخ عشيا بأسمؾب عمسي والتي تدتخجم في تيديخ 
 .عسميتي التعميؼ والتعمؼ

  : طٕفذ اٌشعَٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ أعبط اٌؾشوخ ئٌٝ : أٔٛاع اٌشعَٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌشعَٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِزؾشوخ , وأفالَ اٌىبسرْٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ    .1

 ًٚطٕفذ اٌشعَٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽغت اٌشىً ئٌٝ ِب ٠ٍٟ : اٌشعَٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌضبثزخ .    .2

 : اٌٍّظمبدٚ-: اٌشعَٛ اٌّغٍغٍخ د -: اٌشعَٛ اٌىشٚو١خ ط - اٌشعَٛ اٌزٛػ١ؾ١خ :ة-أ: اٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ

  : التعميسية"الرسوم الكروكٌة" و"الرسوم المتسلسة" فً العملٌة  قهاعج استخجام* 
 التعميسية ىجفا تعميسيًا محجدًا . الخسؾمكؾن تاْ     .1

 اْ رىْٛ ٌٍخطٛؽ ٚاٌشِٛص اٚ اٌشؼبس فٟ اٌشعَٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِذٌٛي رؼ١ٍّٟ.    .2

 اْ رىْٛ ٌالٌٛاْ فٟ اٌشعَٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِذٌٛي رؼ١ٍّٟ .    .3

 صبثزخ.اْ رزم١ذ اٌشعَٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّم١بط سعُ ِؾذد ٠ؼىظ ٚالغ اٌشعّخ ثٕغت     .4

  اْ رىْٛ دلخ فٟ اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍشعَٛ اٌزؼ١ٍّٟ.     .5
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 اْ رىْٛ ِؼبٌغزٗ ٌفىشح ػ١ٍّخ اٚ رؼ١ّ١ٍخ ٚاؽذح فمؾ .    .6

 اْ رؼذ اٌشعُ اٌزؼ١ٍّٟ ثّغبؽخ وبف١خ رغبػذ ػٍٝ ِشب٘ذرٙب اٚ رطج١مٙب ثغٌٙٛٗ .   .7

)ػٍٟ , ٚػط١خ ,  ٌزؾذ٠ذ ِؼبٌّٗ اٌشئ١غ١خ .اْ ٠ٛػغ ػٕٛاْ ٌٍشعُ اٌزؼ١ٍّٟ فٟ االػٍٝ ٚاؽبؽزٗ ثبؽبس    .8

 (2014,  87ص
 

 -:فً العملٌة التعلٌمٌة  " و"الرسوم المتسلسة"الرسوم الكروكٌة"دور 

اٌزؼ١ّ١ٍخ ِىبٔٗ ِشِٛلخ ث١ٓ اٌّذخالد اٌزشث٠ٛخ ٌزؼذد فٛائذ٘ب , ٌّٚب ٌٙب ِٓ أ١ّ٘خ ثبٌغخ ٌذٜ  شعَٛرّزٍه اٌ

ؽبعبرٗ ٌٍزؼٍُ فال شه أْ  اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّخطط١ٓ اٌزشث٠ٛٓ , ئر أٔٙب رإدٞ اٌٝ أصبسح ػٕب٠خ اٌّزؼٍُ ٚاشجبع

, 36,ص ذ١ؽذٜ ٘زٖ اٌٛعبئً )ػجا رؼزجش والّ٘باٌزؼ١ّ١ٍخ أصش فٟ رمذَ خجشاد رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ ؽ١ش  شعَٛاٌ

2011) 

 فٙ عًهٛت انخعهٛى 2"الرسوم الكروكٌة" و"الرسوم المتسلسة" أًْٛت 

ئٔٙب رغزض١ش ا٘زّبَ اٌّزؼٍُ, ٚرشجغ ِٓ اؽز١بعبرٗ ٚسغجبرٗ, ئر أٔٙب رمذَ ِؼبسف ِخزٍفخ, ٠غزط١غ اٌّزؼٍُ ِٓ  -1

ذ اٌظٛسح ألشة ئٌٝ اٌّٛعٛػخ اإلدساو١خ ٌٍّزؼٍُ خالٌٙب ئشجبع سغجبرٗ, ِب ٠إدٞ ئٌٝ رؾم١ك أ٘ذافٗ. ٚوٍّب وبٔ

 ٚرٕشئزٗ االعزّبػ١خ, وبْ دٚس٘ب اٌزشثٛٞ أفؼً ٚأػظُ.

رغؼً اٌّزؼٍُ أوضش اعزؼذاداً ٌزمجً اٌّبدح اٌّؼشف١خ, ئر أٔٙب رغبػذ ػٍٝ اٌض٠بدح فٟ رم٠ٛخ ٚرؾغ١ٓ خجشاد  -2

دساع١خ ِؼ١ٕخ. فبعزؼبٔخ اٌّذسط ثبٌظٛس ر١ٙئ  اٌّزؼٍُ. رٌه ِب ٍٔؾظٗ ػٕذِب ٔمذَ ٌٍّزؼٍُ ف١ٍّبً ٠زؼٍك ثّبدح

 اٌخجشاد اٌالصِخ ٌٍطبٌت, ٚرغؼٍٗ أوضش اعزؼذاداً ٌٍزؼٍُ.

تدفع المتعلم إل  إشران جميع الحواس )الحس المشترن( في الدراسة واالستيعاب  وتشحذ ذهنه نحو  -3

المالحظة  واتباع المنهجية العلمية في التفكير والتأويل والتحليل  وهو ما يجعله مستمبالً لادراً عل  تدليك 

 التعلم والحكم والتمييم والتمويم في الوصول إل  حل المشكالت بمختلؾ أنواعها.

تساعد الصورة في تنويع أساليب التعلم ومواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين  ألن لكل متعلم ذكاًء  -4

في األساليب  يمكننا أن نشبع رؼبات الجميع ونحمك  خاصاً  يختلؾ عن بالي ذكاءات زمالئه. وبهذا التنوع

 (2014,  87ػٍٟ , ٚػط١خ , ص) األهداؾ التعليمية.

 -الدراسات السابقة :

هدفت الدراسة التعرف على اثر استراتٌجٌة الرسوم الكرتونٌة فً ) -: (4104عبدالحمٌد,جعفردراسة )

في االردن استخدمت منهج اجريت  ( الصف الثالثتنمٌة مهارة التخٌل فً مادة اللغة العربٌة لدى طالبات 

( ومجموعة  استراتٌجٌة الرسوم الكرتونٌةشبه التجريبي وتكونت افراد الدراسة من مجموعه درست وفك) 

( للمجموعه الضابطة   ولتحمك 33(للمجموعة التجريبية و) 33( بوالع )65ضابطة   بلػ عدد الطلبة )

لتخيل   واظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة احصائية عل  اختبار التخيل اهداؾ الدراسة تم اعداد اختبار ل
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لصالح المجموعة التجريبية   وفي ضوء نتائج الدراسة لدم الباحث مجموعة من التوصيات منها )ضرورة 

 ( تشجيع المعلمين عل  استخدام استراتيجية الرسوم الكرتونية واالستفادة منها في تدريس مادة اللؽة العربية

على  استراتٌجٌة الرسوم الكرتونٌةتوظٌف هدفت الدراسة التعرف على اثر ) -: (8410,لطٌفة دراسة )

اجريت في ؼزة  استخدمت  تنمٌة المفاهٌم ومهارات التعبٌر الكتابً لتلمٌذات الصف الرابع االساس (

(  الرسوم الكرتونٌةاستراتٌجٌة منهج شبه التجريبي وتكونت افراد الدراسة من مجموعه درست وفك) 

( للمجموعه الضابطة   48(للمجموعة التجريبية و) 48( بوالع )08ومجموعة ضابطة   بلػ عدد طالبة )

   مياس مدى تنمية المفاهيم  مدى تنمية مهارات التعبير الكتابيولتحمك اهداؾ الدراسة تم اعداد اختبار ل

لصالح  ار)مفاهيم والمهارات التعبير الكتابي(عل  اختب واظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة احصائية

المجموعة التجريبية   وفي ضوء نتائج الدراسة لدم الباحث مجموعة من التوصيات منها )ضرورة تشجيع 

واالستفادة منها  النها تسهم في تنمية المفاهيم ومهارات  المعلمين عل  استخدام استراتيجية الرسوم الكرتونية

 العربية ( في تدريس مادة اللؽة

برنامج تعلٌمً باسلوب رسوم الكارٌكاتٌر لتدرٌس عناصر  ) هدفت الدراسة -(:2114, عبدالكرٌمدراسة )

اجريت في العراق  استخدمت الباحثة التصميم التجريبي  واسس التصمٌم واثره فً التفكٌر االبتكاري (

( طالب من كلية الفنون الجميلة  38للمجموعات ذو االختبار المبلي والبعدي  تكونت افراد الدراسة )

ولتحمك اهداؾ الدراسة اعدت اختبار تحصيلي من نوع ( طالب للمجموعة التجريبية والضابطة 08بوالع)

ت النتائج وجود فرق ذي داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبيةعل  االختبار االختبار االدائي  واظهر

في ادائهم المهاري بعديا لمياس مستوى التفكير االبتكاري)الطاللة  المرونه  االصالة  المدرة الكلية (عل  

 وفك اختبار جلفورد 

 القول بان البحث الحالً التوجد دراسة مماثلة من قبل من حٌث المادة او المرحلة ( وهنا ٌمكن)

 ))اجراءات البحــــث (( الفصل الثالث

ان البحؾث التجخيبية تتجاوز حجود الؾصف الكسي لمغاىخة وتيجف الى معالجة  -مشيج البحث : -اوال:
متغيخات معيشو تحت شخوط مزبؾطو لمتثبت مؽ كيفية حجوثيا ، فالبحث التجخيبي ىؾ ضبط الستغيخات 
والديظخة عمييا في السؾاقف التجخيبية ويتسيد ايزا بقجرتو عمى التحكؼ في العجيج مؽ العؾامل السؤثخة في 

 (2007، 183، ص البكخي وناديةلغاىخة السخاد دراستيا ا

يعج الترسيؼ التجخيبي السالئؼ في البحؾث التجخيبية ذا -: الترسيم التجخيبي-1اجخاءات البحث : -ثانيا:
اىسية بالغة النو يزسؽ البجاية العمسية الجقيقة لمبحث ،ويقرج بو ىؾ ذلػ الجدء الحي يمخص التخكيب 

 يذسل تؾضيحا لمستغيخات مؾضؾع البحث السشظقي لمتجخبة و 
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 َٕع االخخٛبر انًخغٛز انخببع انًخغٛز انًسخقم انًجًٕعبث

 انزسٕو انكزٔكٛت انخجزٚبٛت األٔنٗ
انخذصٛم   

 ٔاالسخبقبء
  انزسٕو انًخسهسهت انخجزٚبٛت انزبَٛت بعذ٘

 ---------- انضببطت

 -أ( مجستع البحث : -مجتسع البحث وعيشتو : -1
  -ب( عيشة البحث :

 عجد طالبات مجسهعات البحث قبل استبعاد الطالبات الخاسبات وبعجه       
عجد الطالبات  العجد الكمي الذعبة  السجسهعة 

 الخاسبات 
عجد الطالبات بعج 

 االستبعاد
 14 2 12 أ التجخيبية األولى

 14 0 10 ج التجخيبية الثانية

 14 1 11 د الزابطة

 04 21 241  السجسهع

 -أ( العسخ الدمشي محدهبا )باالشيخ(: -تكافؤ مجسهعات البحث : -2

 الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري لستغيخ العسخ الدمشي لطالبات مجسهعة البحث الثالث
 انعذد انًجًٕعبث

 انًخٕسظ

 انذسببٙ

 االَذزاف

 انًعٛبر٘

 25702 209594 14 انخجزٚبٛت األٔنٗ

  2,244 200504 14 انخجزٚبت انزبَٛت

 2,1،1 209,21 14 انضببطت

وباستعسال تحميمي التبايؽ االحادي لسعخفة الفخوق بيؽ ىحه الستؾسظات وتبيؽ ان ىشالػ تكافؤ 
 السجسؾعات الثالث في ىحا الستغيخ وججول االتي يؾضح ذلػ

 تحميل التباين  االحادي لستغيخ )العسخ الدمشي( لطالبات مجسهعات البحث الثالث

 مجسهع السخبعات مرجر التباين
درجة 
 الحخية

متهسط 
 الجرجات

داللة إحرائية  الشدبة الفائية
عشج السدتهى 

(,0,5)  ججولية محدهبة 
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 90411 2 180822 بين السجسهعات

 410358 87 35980167 داخل السجسهعات غيخ دالة 30,1 0228,

  89 36160989 الكمي

 
 -:في مادة التاريخب( التحريل الجراسي الدابق 

(، 2020-2019في الرف الثالث متؾسط لمعام الجراسي ) ريخاتوىي درجات افخاد العيشة في مادة ال
 تؼ الحرؾل عمييا مؽ الدجالت السجرسية التي تحتفظ بيا ادارة السجرسة والججول االتي يؾضح ذلػ.

لمعام  مادة التاريخلثالث في لبحث اطالبات مجسهعات ا جرجاتالستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري ل
(4:4:-420:الجراسي الدابق)  

عجد طالب  السجسهعة 
 العيشة 

 االنحخاف السعياري  الستهسط الحدابي

 245072 27521 14 التجخيبية األولى

 05007 21524 14 التجخيبية الثانية

 75722 2:541 14 الزابطة

       
تحميل التبايؽ لسعخفة داللة الفخوق تبيؽ ان الفخق ليذ ذي داللة احرائية وبحلػ تعج وباستعسال 

 السجسؾعات الثالث متكافئة احرائيا في ىحا الستغيخ كسا مؾضح في الججول.

لمعام  تاريخدرجات الشيائية لسادة النتائج تحميل التباين االحادي لطالبات مجسهعات البحث الثالث في 
(4:4:-420:) الجراسي الدابق  
 

مجسهع  مرجر التباين 
 السخبعات 

درجة 
 الحخية 

متهسط 
 السخبعات

الشدبية الفائية    الجاللة  
 الججولية السحدهبة

بين 
 السجسهعات 

04050،0 : :405700 
:5:،0 1542 

غيخ   
 دالة
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داخل 
 السجسهعات 

عشج  ،:052، 7، 77075211
مدتهى 

  0، ::4752:، الكمي  4049

 -ج( التحريل الجراسي لالباء :

 تكافؤ مجاميع البحث في متغيخ التحريل الجراسي لآلباء                

 السجسهعة
عجد 
إفخاد 
ة* العيشة

جائي
 أبت

طة
هس

 مت
ية 

جاد
 اع

   
   

  
مهم

دب
 

هس
هري

بكال
 

خية
الح

جة 
2كا در  

 السحدهبة
2كا  

 الججولية

الجاللة عشج 
 مدتهى 

(,0,5)  
انخجزٚبٛت 

 االٔنٗ
3, 6 5 6 5 8 

انخجزٚبٛت  غ١ش داٌخ  15،51 20322 8

 انزبَٛت
3, 5 5   7  7 6 

 6 5 5 8 6 ,3 انضببطت
 *تؼ دمج خمية يقخأ ويكتب مع خمية ابتجائية وبحلػ اصبح عجد الخاليا خسدة.

 -د(التحريل الجراسي لالميات :
 لؤلمياتتكافؤ مجسهعات البحث الثالث في متغيخ التحريل الجراسي 

 السجسهعة
عجد 
إفخاد 
 العيشة

ئية
بتجا

 ا
طة

هس
 مت

دية
عجا

 ا
مهم

 دب
هس

هري
بكال

 
خية

الح
جة 

2كا در  
السحده 

 بة

2كا  
 الججولية

انذالنت 

عُذ 

 يسخٕٖ

4549 

 2 9 ،   2 9 14 انخجزٚبٛت االٔنٗ

، 25200 29592 
غٛز دانت 

 7 9 7 2 9 14 انخجزٚبٛت انزبَٛت إدصبئٛب

 9 2 2 ، 9 14 انضببطت

 -: اختبار مدتهى الحكاء )رافن( -و
ويعج مؽ أكثخ مقاييذ الحكاء شيؾعا واستعساال في قياس القابمية العقمية العامة بؾصفو واحجا مؽ 

اختبارات الحكاء الحي يسكؽ مؽ تغظية السجى الكمي لمشسؾ العقمي مشح الظفؾلة وحتى الشزج ولحلػ 
الييا عيشو البحث ،وبعج اجخاء االختبار تؼ الحرؾل عمى فيؾ يرمح لمفئات العسخية التي تشتسي 

 (2002،  293 -292)ممحؼ ،ص درجات ذكاء لمسجسؾعات الثالث كسا مؾضح لمججول.
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 الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري لستغيخ الحكاء لطالبات مجسهعات البحث الثالث

 انعذد انًجًٕعبث
 انًخٕسظ

 انذسببٙ

 االَذزاف

 انًعٛبر٘

 7,750 40,27 30 اٌزغش٠ج١خ األٌٚٝ

 6,997 40,07 30 اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ

 8,550 41,83 30 اٌؼبثطخ

وباستعسال تحميل التبايؽ لسعخفة  الفخوق بيؽ ىحه الستؾسظات، تبيؽ انو ليذ ىشاك فخوق ذي داللة 
الثالث متكافئة احرائية بيؽ الستؾسظات الحدابية لمسجسؾعات الثالث ، وبحلػ تعج السجسؾعات 

 احرائيا في ىحا الستغيخ كسا مؾضح في الججول.

 نتائج تحميل التباين لستغيخ )اختبار الحكاء( لطالبات السجسهعات الثالث

 مرجر التباين
مجسهع 
 السخبعات

درجة 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

داللة احرائية  الشدبة الفائية
عشج السدتهى 

(,0,5)  
 ججولية  محدهبة

السجسهعاتبين   925292 : :،547، 

 245722 7، 25044،:9 داخل السجسهعات غيخ دالة 1542 :4502

 - 0، 911،5492 الكمي

 : وىي كاالتي-ضبط الستغيخات الجخيمة : -3
لؼ تتعخض التجخبة في البحث الحالي الى اي عؤف طارئ او حادث  -: الحهادث السراحبة-1

 يعخقل سيخىا ، مثل الحؾادث الظبيعية )الدالزل ،والفيزانات ، واالعاصيخ(.
 لحا لؼ يكؽ اثخ لحلػ في الستغيخ التابع بجانب الستغيخ السدتقل ، وامكؽ تفادي اقخ ىحه العؾامل .

لؼ يتعخض البحث الحالي لحاالت التخك او االنقظاع او االنتقال طيمة مجة  -: االنجثار التجخيبي -2
 (2007،  192)عبجالخحسؽ ونكشو ، ص التجخبة ،.
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: ىؾ اجخاء عسميات التكافؤ االحرائي بيؽ طالبات مجسؾعات البحث الثالث في  اختيار العيشة -3
تساعية واالقترادية متذابيو الى حج بعض الستغيخات ، وذلػ النو تكاد تكؾن عخوف الظالبات االج

 كبيخ ، فزال عؽ ان الظالبات يشتسيؽ الى بيئة اجتساعية واحجه .

استعسمت الباحثة اداة مؾحجة )االختبار التحريمي( لكياس طالبات مجسؾعات البحث  -:اداة القياس -4
 يؾم لكياس اثخ االستبقاء . 21الثالث ،واعادة نفذ االختبار بعج  

حخصت الباحثة عمى جعل ىحا العامل غيخ مؤثخ في سيخ التجخبة وتسثل  -: التجخيبية االجخاءات -4
 -ذلػ مؽ خالل ماياتي :

ومجرسة السادة عمى السحافغو عمى سخية  اتفقت الباحثة مع ادارة السجرسة -: سخية البحث ( أ
بل اوحت  التجخبة لسا ليا مؽ تاثيخ في دقو نتائج التجخبة ، فمؼ تخبخ الظالبات عؽ طبيعة البحث

بانيا مجرسة ججيجه عمى مالك السجرسة حتى اليتغيخ نذاطيؽ مع التجخبة ،ومؽ ثؼ يؤثخ في 
 نتائجيا

فديا ، وىحا يعظي التجخبة درجة مؽ الجقة درست الباحثة مجسؾعات البحث بش -:السجرسة   ( ب
 والسؾضؾعية ، الن تكميف مجرسة لكل مجسؾعو يجعل مؽ الرعب الديظخة عمى سيخ التجخبة .

:كانت مجة التجخبة متداوية لظالبات السجسؾعات الثالث وىي فرل دراسي كامل ، وىؾ الدمن  ( ت
  2021-2020الفرل الجراسي االول لمعام الجراسي 

اعتسجت الباحثة التؾزيع الستداوي لمجروس بيؽ السجسؾعات الثالث   -: حرصتهزيع الج(
اقع درسيؽ لكل ؾ لمحرؾل عمى تكافؤ الفخص حيث درست الباحثة ست دروس اسبؾعيا ب

 مجسؾعو كسا مؾضح بالججول 
 ججول تؾزيع الحرص لمسجسؾعات الثالث

 الحرص السجسؾعات اليؾم 
 (8:00الجرس االول ) )أ( السجسؾعة التجخيبية االولى االثشيؽ

 (9:40الجرس الثالث ) السجسؾعة التجخيبية الثانية )ب(
 (8:50الجرس الثاني ) السجسؾعة التجخيبية الثانية )ب( االربعاء
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 (9:40الجرس الثالث ) السجسؾعة التجخيبية االولى )أ(
 (8:00الجرس االول ) الزابظة)أ( الخسيذ

 (8:50)الجرس الثاني  الزابظة)أ(
 

كانت مجة التجخبة متداوية لمسجسؾعات البحث الثالث ، اذ بجات الباحثة  -:مجة التجخبةد( 
(  3/2/2021)الثالثاء( وانتيت يؾم  2/12/2020) االربعاء تظبيق التجخبة في يؾم  السؾافق

ت ( ، فقج عؾض6/1/2021فق )ت ىشالػ عظمة يؾم االربعاء السؾااسابيع مع العمؼ كان 9،لسجة 
 الباحثة ىحه العظمة باسبؾع اخخ وذلػ بدبب حخصيا الكسال السادة 

طبقت الباحثة التجخبة مؽ مجرسة واحجة وفي صفؾف متجاوره ومتذابية  -: بشاية السجرسة -و
 مؽ حيث السداحو وعجد الذبابيػ واالنارة والتيؾية وعجد السقاعج ونؾعيا وحجسيا.

حجدت السادة العمسية مؽ كتاب تاريخ  -: العمسيةتحجيج السادة أ( -:مدتمدمات البحث ( 6
 الحزارة العخبية االسالمية لمسخحمو الخابع االدبي الفرؾل االربعو االولى 

 لتارٌخجدول توزٌع المادة العلمٌة  من كتاب مادة ا

 مفهوم الحضارة العرب قبل االسالم الفصل االول

 عهد الرسول )ص(حضارة الدولة العربٌة االسالمٌة فً  الفصل الثانً

 النظام االداري الفصل الثالث

 النظام القضائً الفصل الرابع

 
صاغت الباحثة اىجافا سمؾكية لتجريذ مؾضؾعات  -: صياغة االىجاف الدمهكيةب( 

لمسدتؾيات )معخفة،فيؼ وتظبيق( السجسؾعات الثالث واعتسجت ترشيف بمؾم لمسجال السعخفي 
الرياغة ومجى تسثيميا لمدمؾك السخاد تشسيتو عشج  وعخضت عمى السخترييؽ لتثبيت صحة

 ( ىجف سمؾكي بذكل نيائي.143طالبات ومجى شسؾلو لسحتؾى السادة وبمغت )
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اعجت الباحثة الخظط التجريدية الخاصة بسجسؾعات البحث  -: اعجاد  الخطط التجريدية ( ث
استخاتيجية الخسهم لمسؾضؾعات التي ستجرس في خالل مجة التجخبة في ضؾء الستغيخ السدتقل )

في السجسؾعة التجخيبية الثانية ، وفي ضؾءه خظو الكخوكية ( و) استخاتيجية الخسهم السدمدمة( 
لتجريذ السجسؾعو الزابظة لمسادة السقخرة نفديا عمى وفق الظخيقة االعتيادية ، وعخضت نساذج 

صياغة تمػ مؽ ىحة الخظط عمى مجسؾعو مؽ الستخرريؽ لبيان ارائيؼ ومالحغتيؼ لغخض 
الخظط وجعميا سميسة تزسؽ نجاح التجخبة ، وفي ضؾء ماابجاه الخبخاء اجخيت التعجيالت 

 (2009،  95سالمة واخخون ، ص الالزمو عمييا .)
 -اعجاد اداة البحث )االختبار البعجي(: -5

 اعجت الباحثة اختبارا تحريميا في ضؾء االىجاف الدمؾكية ومدتؾياتيا ومحتؾى السادة الجراسية
السحجدة بالتجخبة ، ويعتبخ االختبار التحريمي ىؾ اداة قياس يتؼ اعجادىا في طخيقة مشغسو مؽ اجل 
تحجيج مدتؾى تحريل الظالبات في السادة الجراسية ، وذلػ مؽ خالل اجابة عؽ االسئمة التي تذسل 

، وىشا اتبعت السادة العمسية لحلػ استخجمت بذكل واسع في تحجيج ماتحقق مؽ االىجاف التعميسيسة 
 (2010، 147)العبدي، ص ار التحريمي الخظؾات التالية . الباحثة في اعجاد االختب

 -: اعجاد الخخيطة االختبارية -1
اعجت الباحثو ججول مؾاصفات لمفرؾل البحث االربعة مؽ كتاب تاريخ الحزارة العخبية 

االسالمية السقخر تجريدو لظالبات الرف الخابع االدبي ، واالىجاف الدمؾكية لمسدتؾيات الثالثة 
مؽ السجال السعخفي لترشيف بمؾم )معخفة ، فيؼ ، تظبيق( وحدب االىسية الشدبية لكل فرل 

     (2002، 68ص  ،التسيسي) الجراسية استشادا الى عجد الرفحات لكل فرل .  مؽ السادة

لسدتهى االىجاف والسحتهى الجراسي لسادة التاريخ لمرف الخابع االدبيالخارطة االختبارية      
 
 
 
عدد  المحتوى

 الصفحات

ٌة
سب

لن
 ا
ٌة

هم
أل
 ا

ى
تو

ح
لم

 ل
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ع
مو

ج
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%40 02 فصل االول  04 00 9 0 9 0 01 

%02 01 فصل الثانً  00 4 2 4 4 0 2 

%94 48 فصل الثالث  47 40 9 4 8 4 07 

%02 01 فصل الرابع  09 4 4 4 4 0 2 

%011 24 المجموع  84 09 08 41 00 0 91 

 -االختبار التحريمي:فقخات  -2
( فقخة مؾضؾعية مؽ نؾع االختيار الستعجد حيث تكؾن كل 40تزسؽ االختبار البحث الحالي )

فقخه اربع بجائل واحجه صحيحو وثالثو مشيا خاطئو وفق الخارطة االختبارية ويعتبخ ىحا الشؾع مؽ 
الجراسية ويكيذ اىجاف االختبارات اكثخ تبات ومؾضؾعية ، كسا يغظي جدء كبيخ مؽ السادة 

 ؽ سيؾلة تحميل نتائجو احرائيا .متشؾعة فزال ع
 -صجق االختبار: -3

يعج الرجق مؽ مؾاصفات االختبار الجيج والجل التحقق مؽ صجق االختبار تؼ عخض فقخات 
االختبار عمى عجد مؽ الخبخاء والستخرريؽ مؽ طخائق التجريذ والكياس والتقؾيؼ ، والتاريخ 

ل فقخه لميجف الدمؾكي الحي وضعت لكياسو وسالمة صياغتيا ، وفي ضؾء لبيان مالئسو ك
 ارائيؼ ومالحغاتيؼ عجلت بعض الفقخات التي عجت صالحو بعج التعجيل .

 -وضعت الباحثة التعميسات االتية : -تعميسات االختبار : -4
 اكتبي اسسػ وشعبتػ في السكان السخرص ليا في ورقة االجابة . -1
 فقخات بجقة وامعان قبل االجابة عشيا .اقخاي كل فقخة مؽ ال -2
 تكؾن االجابة عمى ورقة االسئمة ومؽ دون تخك اية فقخة مؽ الفقخات. -3
طبقت الباحثة االختبار عمى عيشة مؽ طالبات الرف الخابع االدبي  -العيشة االستطالعية : -4

وبمغ  في ثانؾية الخشداء لمبشات مؽ مجتسع البحث نفدو وليا مؾاصفات عيشة البحث نفديا
(طالبة ، وذلػ لمتحقق مؽ وضؾح فقخات االختبار 30عجد طالبات العيشة االستظالعية )

وفيؼ التعميسات الخاصة بو ، ومعخفة الؾقت الحي استغخقو الظالب لالجابة عمى االختبار 
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مؽ خالل تحجيج الدمؽ الحي استغخقتو اسخع طالبو وابظأ طالبة في االجابة عؽ اسئمو 
 دقيقة . 40اب متؾسط الؾقت فكان االختبار وتؼ حد

 -تحميل فقخات االختبار :          

ان تحميل فقخات االختبار عبارة عؽ عسمية فحص الستجابات الظالبات عؽ كل فقخه ،كحلػ تذسل ىحه 
العمسية الكذف عؽ مدتؾى صعؾبة الفقخة وقؾة تسييد الفقخة )(بعج ان طبقت الباحثة االختبار عمى عيشو مؽ 

الخابع االدبي في ثانؾية الخشداء لمبشات  وصححت اجابات الظالبات رتبت درجات تشازليا مؽ اعمى  طالبات
( طالبة وتؼ حداب 27( طالبة اما السجسؾعة الجنيا )27درجو الى ادنى ، حيث بمغ عجد السجسؾعة العميا )

 (2009، 249)عالم ، صمعامل الرعؾبة والتسييد وفاعمية البجائل لفقخات االختبار .

بعج ان حدبت الباحثة معامل الرعؾبة لكل فقخه مؽ االختبار وججت  -: مدتهى الرعهبة لمفقخات ( أ
( وبيحا تكؾن جسيع الفقخات جيجه ومعامل صعؾبتيا مشاسب حدب 074-0331انيا تتخاوح بيؽ )

 (()0380-0320معيار بمؾم الحي يخى بان الفقخات الرالحو لمتظبيق تتخاوح مدتؾى صعؾبتيا بيؽ )
( 0.33بعج حداب قؾة تسييد لكل فقخة مؽ االختبار وججت انيا كانت بيؽ ) -: قهة التسييد الفقخات ( ب

( Eble( وىحا يعشي ان فقخات االختبار جسيعيا تترف بسعامالت تسيد جيجة اذ يخى ايبل )0.70و)
 ( فاكثخ0,  30ان فقخات االختبار تعج جيجة اذا كانت قؾة تسييدىا )

% الستخخاج معامل الرعهبة والتسيد 27الرحيحة في السجسهعة العميا والجنيا بشدبة عجد اإلجابات 
 لمفقخات السهضهعية

 َٕع 

 انفقزة

 رقى 

 انفقزة

 عذد اإلجبببث انصذٛذت
 انخًٛز انصعٕبت

 انًجًٕعت انذَٛب انًجًٕعت انعهٛب

ر 
ٛب

خخ
)ا

ٛت
عـ

ٕ
ضـ

ٕ
ًـ

ان
ث 

زا
قـ

فـ
ان

د(
ـذ

خع
 ي

ٍ
 ي

2-  20 1 4502 4590 

:-  22 2 4502 4517 

1-  21 0 4512 4511 

0-  :0 22 4529 450، 

9-  :2 : 4501  4574 

2-  20 9 4519 4511 

7-  29 0 4519 4502 
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 َٕع 

 انفقزة

 رقى 

 انفقزة

 عذد اإلجبببث انصذٛذت
 انخًٛز انصعٕبت

 انًجًٕعت انذَٛب انًجًٕعت انعهٛب

،-  :2 20 4570 4500 

0-  :1 24 4522 450، 

24-  :4 : 4502 4527 

22-  :: 21 4529 4511 

2:-  21 0 4512 4511 

21-  2، 0 4502 459: 

20-  27 1 4517 459: 

29-  27 9 4502 4500 

22-  20 : 4510 4521 

27-  20 0 459: 4517 

2،-  :1 24 4522 450، 

20-  :4 : 4502 4527 

:4-  20 1 4502 4590 

:2-  :2 20 4570 4500 

::-  :1 24 4522 450، 

:1-  :: 21 4529 4511 

:0-  2، 0 4502 459: 

:9-  :0 ، 4590 4590 

:2-  22 2 4502 4517 

:7-  20 1 4002 4590 

:،-  :4 : 4502 4527 

:0-  :4 9 4502 4592 

14-  :2 : 4501 4574 

12-  27 1 4517 459: 

1:-  :1 24 4522 450، 

11-  :: 21 4529 4511 

10-  27 9 4502 4500 

19-  27 1 4517 459: 

12-  :2 7 459: 459: 

17-  21 0 4512 4511 

1،-  20 1 4512 4502 

10-  :2 0 4592 4500 

04-  :2 ، 4590 450، 
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تؼ استخخاج فعالية البجائل الخاطئة لكل فقخه مؽ فقخات االختبار  -: فعالية البجائل الخاطئة
وتبيؽ بعج الفحص انيا فعالو وتشظبق عمييا الذخوط فعالية البجائل الن اماميا اشارة سالبة بسعشى 
ان البجائل الخاطئة كانت قج جحبت الييا عجدا مؽ طالبات السجسؾعة الجنيا يديجون عؽ مجسؾعو 

وكانت جسيع الكيؼ سالبة مسا يجل عل فعالية  (2012، 122فؾدة ،ونجاتي ، صابؾ العميا )
 البجائل .

استعسمت الباحثة الؾسائل اإلحرائية السشاسبة في البحث الحالي  لقج   -22 انٕسبئم اإلدصبئٛت انًسخخذيت ،
 مخبع -التباين األحاديتحميل )  -تي :( في معالجة البيانات وكاآلSPSSباالستعانة بالبخنامج اإلحرائي )

( Pearsonمعامل ارتباط بيخسهن ) -فعبنٛت انبذائم انخبطئت -تسييدالمعامل  -معامل الرعهبة -(2)كاكاي
 (           شيفيو لمسقارنات البعجيةطخيقة  -بخاون  –معامل سيبخمان -لحداب ثبات االختبار وثبات الترحيح

 

 انفصم انزابع2-

 عزض انُخبئج ٔحفسٛزْب

( ٔببَذزاف يعٛبر٘ 11517اٌ يخٕسظ درجبث انًجًٕعت انخجزٚبٛت االٔنٗ بهغ )2  أٔال2ً عزض انُخبئج

( ٔببَذزاف يعٛبر٘ قذرة  10514( ٔاٌ يخٕسظ درجبث انًجًٕعبث انخجزٚبٛت انزبَٛت بهغ )95447قذرِ )

 (0 9, 1،4( ٔببَذزاف يعٛبر٘ قذرِ)7:, 1:( ٔاٌ يخٕسظ درجبث انًجًٕة انضببطت بهغ )9, 2،2)

سببٙ ٔاالَذزاف انًعٛبر٘ نذرجبث انطبنببث فٙ االخخببر انخذصٛهٙ انبعذ٘ انًخٕسظ انذ  

 االَذزاف انًعٛبر٘ انًخٕسظ انذسببٙ انعذد انًجًٕعت

 5,007 33,37 30 انخجزٚبٛتاالٔنٗ

 5,181 34,30 30 انخجزٚبٛت انزبَٛت

 5,380 27,23 30 انضببطت

انفزٔق فٙ االخخببر انخذصٛهٙ انبعذ٘ بٍٛ يجًٕعبث انبذذ ٔببسخعًبل حذهٛم انخببٍٚ االدبد٘ نًعزفت دالنت 

 انزالد ظٓزث انُخبئج كًب يٕضخ ببنجذٔل

 نتائج تحميل التباين األحادي لجرجات مجسهعات البحث الثالث في االختبار البعجي
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 يصذر انخببٍٚ
يجًٕع 

 انًزبعبث

درجت 

 انذزٚت

يخٕسظ 

 انًزبعبث

انفبئٛت انقًٛت  عُذ يسخٕٖ 

(4549)دالنت   انجذٔنٛت انًذسٕبت 

 00:5211 : 05:27،، بٍٛ انًجًٕعبث

نًجًٕعبثاداخم  دانت 1542 225042  :1005211 ،7 :25094 

  0، 5044،::1 انكهٙ

( ٟٚ٘ اوجش ِٓ اٌم١ّخ اٌغذ١ٌٚخ 16, 406ِٚٓ خالي اٌغذٚي ٔالؽع اْ اٌم١ّخ اٌفبئ١خ اٌّؾغٛثخ ٚاٌجبٌغخ )

( ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ٚعٛد فشٚق رٚاد دالٌخ 87.2( ٚدسعخ ؽش٠خ )0.05ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )( 3.01اٌجبٌغخ )

 اؽظبئ١خ ٚثزٌه رشفغ اٌفشػ١خ اٌظفش٠خ االٌٚٝ ٚرمجً اٌفشػ١خ اٌجذ٠ٍخ .

 اسخعًهج انببدزت طزٚقت شٛفّٛ نهًقبرَبث انبعذٚت بٍٛ االٔسبط انذسببٛت نًعزفت احجبِ ْذِ انفزٔق 

 اخخببر شٛفّٛ انبعذ٘ نهًقبرَبث انزُبئٛت بٍٛ يجًٕعبث انبذذ انزالد 

 رقى

 انًقبرَت
 انعذد انًجًٕعبث

انًخٕسظ 

 انذسببٙ

انفزق بٍٛ  

 انًخٕسطٍٛ

قًٛت شفٓٛت 

 انذزجت
(4549يسخٕٖ انذالنت )  

2  0  

 

 11517 14 انخجزٚبٛت األٔنٗ
2521 15:،، 

دانت نصبنخ انخجزٚبٛت 

انضببطت     االٔنٗ  14 :75:1 

 10514 14 انخجزٚبٛت انزبَٛت   0  :
7547 15:،، 

دانت نصبنخ انخجزٚبٛت 

 75:1: 14 انضببطت انزبَٛت

 11517 14 انخجزٚبٙ االٔنٗ  0  1

 غٛز دانت ،،:15 4501

 10514 14 انخجزٚبٛت انزبَٛت

ِٚٓ خالي اٌغذٚي اْ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ االٌٚٝ اٌزٟ دسعذ ِبدح اٌزبس٠خ فٟ اعزشار١غ١خ )اٌشعَٛ  -

( ٚثبعزؼّبي ؽش٠مخ  27.23( ٚاٌّغّٛػٗ اٌزٟ دسعذ ثبٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ ثٍغ )33.37اٌىشٚو١خ( ثٍغ )

ٛػخ ( ٌظبٌؼ اٌّغ87.2ّ( ٚثذسعزٟ ؽش٠خ )0.05ش١ف١ٗ , ظٙش فشق داي اؽظبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ )

 ؽ١ش ٠غًٙ رطج١مٙب ؽؼٛس٠ب ٚػٓ ثؼذ)اٌىزشٟٚٔ(.اٌزغش٠ج١خ االٌٚٝ 

اٌزٟ دسعذ ِبدح اٌزبس٠خ ثبعزؼّبي )اعزشار١غ١خ اٌشعَٛ اٌّزغٍغٍخ( ثٍغ ٚاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ  -

( ٚثبعزؼّبي ؽش٠مخ ش١ف١ٗ , ظٙش 27.23( ٚاٌّغّٛػٗ اٌزٟ دسعذ ثبٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ ثٍغ ) 34.30)
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ؽ١ش  ( ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ 87.2( ٚثذسعزٟ ؽش٠خ )0.05ظبئ١ب ِغزٜٛ )فشق داي اؽ

 .٠غًٙ رطج١مٙب ؽؼٛس٠ب ٚػٓ ثؼذ )اٌىزش١ٔٚب (

ٚاْ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ االٌٚٝ اٌزٟ دسعذ ِبدح اٌزبس٠خ فٟ اعزشار١غ١خ )اٌشعَٛ اٌىشٚو١خ( ثٍغ  -

( ٚاٌّغّٛػٗ اٌزٟ دسعذ ِبدح اٌزبس٠خ ثبعزؼّبي )اعزشار١غ١خ اٌشعَٛ اٌّزغٍغٍخ( ثٍغ 33.37)

اؽظبئ١ب ,اٞ ال٠ٛعذ فشق ث١ٓ ( ٚثبعزؼّبي ؽش٠مخ ش١ف١خ ظٙش اْ اٌفشق غ١ش داي  34.30)

 ّٛػز١ٓ فٟ االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ اٌجؼذٞ.اٌّغ

ٚثؼذ اْ ؽجمذ اٌجبؽضخ اخزجبس االعزجمبء ػٍٝ ؽبٌجبد ِغّٛػبد اٌجؾش اٌضالس ٚؽظٌٛٙب ػٍٝ  -

( ٚأؾشاف 32.67دسعبرٙٓ ثؼذ رظؾ١ؼ اعبثبرٙٓ ,ارؼؼ اْ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ االٌٚٝ ثٍغ )

( ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ لذسح 32.73غ )( فٟ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ فمذ ث3.871ٍِؼ١بسٞ لذسح )

 (4.281( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ لذسٖ )26.43( اِب اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ ثٍغ )5.092)

االستبقاءختبار في ا وانحخافيا السعياري لكل مجسهعة الستهسطات الحدابية  -  

 

 انًجًٕعت

 االَذزاف انًعٛبر٘ انًخٕسظ انذسببٙ انعذد

االٔنٗ انخجزٚبٛت  30 32,67 3,871 

 5,092 32,73 30 انخجزٚبٛت انزبَٛت

 4,281 26,43 30 انضببطت

استعسمت الباحثة تحميل التبايؽ االحادي مؽ اجل اختبار معشؾيو الفخوق بيؽ متؾسط درجات 
( اكبخ مؽ الكيسة 19.890اختبار االستبقاء لمسجسؾعات الثالث واتزح ان الكيسة الفائية بمغت )

( وبحلػ يجل وجؾد 87.2( ودرجة حخية )0.05مدتؾى داللة )( عشج 3.01الججولية البالغة )
ق ذو داللة االحرائية بيؽ السجسؾعات الثالث في اختبار االستبقاء وعمى ضؾء ذلػ تخفض فخ 

 الفخضية الرفخية الثانية وتقبل الفخضية البجيمو

االستبقاء في اختبار مجسهعات البحث الثالثات نتائج تحميل التباين لجرج  

يجًٕع  يصذر انخببٍٚ 

 انًزبعبث 

درجت 

 انذزٚت 

يخٕسظ 

 انًزبعبث 

انُسبت 

انفبئٛت 

انقًٛت 

انفبئٛت 

 انذالنت 
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 انجذٔنٛت  انًذسٕبت 

بٍٛ 

 انًجًٕعبث 

785,489 2 392,744  

       

19,890 

 

3,01 

 

 داٌخ

داخم 

 انًجًٕعبث

1717,900 87 19,746 

  89 2503,389 انكهٙ 

الفخوق بين مجسهعات البحث الثالث وتحجيج اتجاه ىحه الفخوق استعسمت الباحثة طخيقة لسعخفة داللة 
  .ذلك شيفية يهضح

اخخببر شٛفّٛ نهًقبرَت انزُبئٛت بٍٛ يخٕسطبث انذرجبث نكم يجًٕعخٍٛ يٍ يجًٕعبث انبذذ انزالد فٙ 

 اخخببر االسخبقبء

 رقى

 انًقبرَت
 انعذد انًجًٕعبث

انًخٕسظ 

 انذسببٙ

انفزق بٍٛ  

 انًخٕسطٍٛ

قًٛت 

شفٓٛت 

 انذزجت

يسخٕٖ انذالنت 

(4549)  

 32,67 30 انخجزٚبٛتاألٔنٗ  0  2
6,23 2,815 

دانت نصبنخ انخجزٚبٛت 

ٔنٗاال  
انضببطت     30 26,43 

زبَٛتانتانخجزٚبٛ  0  :  30 32,73 
6,30 

2,815 
دانت نصبنخ انخجزٚبٛت 

زبَٛتان  
انضببطت      30 26,43 

ٔنٗاالانخجزٚبٙ   0  1  30 32,67 

0,07 

2,815 

دانت غٛز   
نخجزٚبٛتانزبَٛتا  30 32,73 

( وان متؾسط درجات 32.67ويتزح ان متؾسط درجات السجسؾعة التجخيبية االولى بمغت ) -
( وباستعسال طخيقة شيفية الختبار معشؾية الفخوق بيؽ متؾسظي 26.43السجسؾعة الزابظة بمغت )

( لسرمحة السجسؾعة 0.05الفخق دال احرائيا عشج مدتؾى )درجات السجسؾعتيؽ ،عيخ ان 
( وىي اكبخ مؽ قيسة شيفية الحخجة البالغة 6.23اذ بمغت قيسة شيفية السحدؾبة ) التجخيبية االولى ،

(2.815 ) 
( وان متؾسط درجات السجسؾعة 32.73ان متؾسط درجات السجسؾعة التجخيبية الثانية بمغت ) -

وباستعسال طخيقة شيفيو الختبار معشؾيو الفخوق بيؽ متؾسظي درجات ( 26.43الزابظة بمغت )
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( لسرمحة السجسؾعو التجخيبية الثانية 0.05السجسؾعتيؽ عيخ ان الفخق دال احرائيا عشج مدتؾى )
 (.2.815( وىي اكبخ مؽ قيسة شيفية الحخجة البالغة )6.30،اذ بمغت قيسة شيفية السحدؾبة )

اما السجسؾعو الزابظو بمغت ( 32.73لتجخيبية الثانية بمغت )ان متؾسط درجات السجسؾعو ا -
( وباستعسال طخيقة شيفيو الختبار معشؾيو الفخوق بيؽ متؾسظي درجات السجسؾعتيؽ ، 26.43)

 ( لسرمحة السجسؾعو التجخيبية الثانية 0.05عيخ ان الفخق دال احرائيا عشج مدتؾى )
( ومتؾسط درجات السجسؾعة التجخيبية 32.67بمغت )ان متؾسط درجات السجسؾعو التجخيبية االولى  -

(وباستعسال طخيقة شيفية لمسقارنات البعجية ،عيخت الشتائج غيخ دال احرائيا 32.73الثانية بمغت )
 ( اي اليؾجج فخق بيؽ السجسؾعتيؽ في اختبار االستبقاء.0.05عشج مدتؾى )

 

 -2حفسٛز انُخبئج 

1.  َّْ لتتذ شتتذد أزجتتبٖ اٌطٍجتتخ ٔؾتتٛ دساعتتخ اٌّتتبدح   ٚ"اٌشعتتَٛ اٌّزغٍغتتٍخ"" اٌشعتتَٛ اٌىشٚو١تتخاعتتزشار١غ١زٟ "ئ

 ٚفّٙٙب ِّب عؼً دسٚط اٌزبس٠خ أوضش ؽ٠ٛ١خ.

اٌّغبي أِبَ اٌطٍجخ ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّبد ر١ٕ٘تخ   " ٚ" اٌشعَٛ اٌّزغٍغٍخ"اٌشعَٛ اٌىشٚو١خاعزشار١غ١زٟ "فغؾذ  .2

 ّٕزٗ ِٓ ِخططبد.ٌٍّمبسٔخ ث١ٓ اٌّؼٍِٛبد, ِٚؼشفخ األعجبة ٚإٌزبئظ ِٓ خالي ِبرؼ

ٚوزٌه اِزبصد ثبٌزٕظ١ُ اٌذل١ك ِٓ خالي رشر١تت اٌّؼٍِٛتبد ِتٓ اٌشئ١غتخ اٌتٝ اٌفشػ١تخ  ِٚتٓ صتُ ػشػتٙب  .3

 .ػٍٝ شىً ِخططبد ٚاٌزٟ اخزٍفذ ٔٛػب ػٍٝ ِب اػزبد ػ١ٍٗ اٌطٍجخ فٟ اٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ

اٌتزؼٍُ األِتش اٌتزٞ أؼىتظ  ؽممذ ٘زٖ اٌطش٠مخ اٌشؼٛس ثبٌّزؼخ ٚاٌزش٠ٛك ٌتذٜ اٌطٍجتخ ٚاإللجتبي اٌغ١تذ ػٍتٝ .4

 ا٠غبث١ب ػٍٝ رؾظ١ٍُٙ اٌذساعٟ ٔؾٛ ِبدح اٌزبس٠خ .

"ٚ"اٌشعَٛ اٌشعَٛ اٌىشٚو١خاعزشار١غ١زٟ " اْ رذس٠ظ اٌّبدح ِٓ لجً اٌجبؽش ٔفغٗ ٚاعزؼّبٌٗ األٌٛاْ فٟ .5

 ٍِٚئٙب ثبٌّبدح شٛق اٌطٍجخ ٔؾٛ٘ب ٚ٘زا ِب أعُٙ فٟ رى٠ٛٓ ارغبٖ ا٠غبثٟ ٌذ٠ُٙ .  اٌّزغٍغٍخ"

 فٟ ػٛء إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً ئ١ٌٙب اٌجبؽش فٟ دساعزٗ اٌؾب١ٌخ ,اعزٕزظ ِب ٠أرٟ :    -: سخُخبجبثاال

فٟ رذس٠ظ ِبدح اٌزبس٠خ  ٠زطٍت ِٓ  " ٚ"اٌشعَٛ اٌّزغٍغخ "اٌشعَٛ اٌىشٚو١خاعزشار١غ١زٟ "اعزؼّبي  .1

 اٌّذسط ٚلزبً ٚعٙذاً أوضش ِٓ اٌٛلذ ٚاٌغٙذ اٌّجزٚي فٟ اٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ.

فٟ ص٠بدح أزجبٖ اٌطٍجخ ٚرٛع١ٗ ار٘بُٔٙ   " ٚ"اٌشعَٛ اٌّزغٍغٍخ"اٌشعَٛ اٌىشٚو١خ اعزشار١غ١زٟ "رغُٙ  .2

 ٔؾٛ اٌّبدح ألْ رٍه اٌطش٠مخ رزطٍت ئعشاء ِٛاصٔبد ث١ٓ اٌّؼٍِٛبد .

ػٍٝ رٍخ١ض اٌّبدح , ِّب  ٙباٌزٟ رشعُ ػٕذ رطج١م" ٚ"اٌشعَٛ اٌّزغٍغٍخ" اٌشعَٛ اٌىشٚو١خ "رؼًّ  .3

 ضش رشو١ضا ٚأعًٙ فّٙب ِٓ لجً اٌطٍجخ .٠غؼً اٌّبدح أو
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رإدٞ دٚساً وج١شاً فٟ ػشع اٌؾمبئك اٌزبس٠خ١خ ٚاألؽذاس ٚاٌّٛالف ٚاٌشثؾ ث١ٕٙب ِٓ خالي ػشع  .4

 اٌزغٍغً إٌّطمٟ ٌألؽذاس ٚاٌّمبسٔخ ث١ٓ االعجبة ٚإٌزبئظ .  

 ٠أرٟ:ثٕبءاً ػٍٝ ِب رٛطٍذ ئ١ٌٗ اٌذساعخ ِٓ ٔزبئظ  , اٌجبؽش ٠ٛطٟ ثّب    -2انخٕصٛبث

ٟ رذس٠ظ ِبدح ف" "ٚ"اٌشعٛ اٌّزغٍغٍخاٌشعَٛ اٌىشٚو١خاعزشار١غ١زٟ "ِٓ اٌّّىٓ االػزّبد ػٍٝ  .1

 االدثٟ . شاثغاٌزبس٠خ ٌٍظف اٌ

اٌؼًّ ػٍٝ رؼ١ّٓ ثشاِظ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ أصٕبء اٌخذِخ ٌّذسعٟ ِٚذسعبد اٌزبس٠خ ػٍٝ  .2

ػٍٝ اعزؼّبٌّٙب فٟ رذس٠ظ ِٛػٛػبد رطج١م١خ ٌزذس٠ظ اٌّٛػٛػبد اٌزبس٠خ١خ , ٚرشغ١ؼُٙ 

 اٌزبس٠خ.

ِٓ  "ٚ" اٌشعَٛ اٌّزغٍغٍخ"اٌشعَٛ اٌىشٚو١خاعزشار١غ١زٟ "اٌزأو١ذ ػٍٝ اعزؼّبي األٌٛاْ ػٕذ ئػذاد  .3

 لجً ِذسط اٌزبس٠خ ٚرٌه إلػفبء اٌؾ٠ٛ١خ ٚإٌشبؽ ػٍٝ اٌذسط ِّب ٠ض٠ذ ِٓ أزجبٖ اٌطٍجخ ئ١ٌٙب.

ٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ ٌّذسعٟ اٌزبس٠خ ػشٚسح رؼ١ّٓ ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش فٟ و١ٍبد ا .4

 ٚرذس٠جُٙ ٚػٍٝ اعزؼّبٌٙب . " ٚ" اٌشعَٛ اٌّزغٍغٍخ"اٌشعَٛ اٌىشٚو١خ  العزشار١غ١زٟ "

 ػٍٝ ػٛء إٌزبئظ ٠مزشػ اٌجبؽش ِب٠أرٟ   2 انًقخزدبث

 ئعشاء دساعخ ِّبصٍخ ٌٍذساعخ اٌؾب١ٌخ ػٍٝ ؽٍجخ و١ٍبد اٌزشث١خ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ . -1

" ٚ"اٌشعَٛ اٌشعَٛ اٌىشٚو١خاعزشار١غ١زٟ "ئعشاء دساعخ ِّبصٍخ ٌٍذساعخ اٌؾب١ٌخ ٌّؼشفخ اصش  -2

 فٟ  ِزغ١شاد أخشٜ  , وبالؽزفبظ , ٚأزمبي اصش اٌزؼٍُ , ٚاٌزفى١ش إٌبلذ . اٌّزغٍغٍخ"
 

 

 -: انًصبدر

, 1, ؽ 2012اثٛ فٛدح, ثبعً خ١ّظ , ٚٔغبرٟ , اؽّذ ثٕٟ ٠ٛٔظ ," االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ",  .1

 اٌّغ١شح,ػّبْ, االسدْ.
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