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أثــر إستراتيجيــة المتشابهات
فــي اكتساب المفاهيم التاريخية
لدى تلميذات الصف الخامس
*
االبتدائي
أ.د .عبد الرزاق عبد هللا زيدان
انوار فاروق شاكر

كلية التربية االصمعي  /جامعة ديالى
كلية التربية االصمعي  /جامعة ديالى

مستخلص البحث :
تكمن مشكلة البحث ,إن تلميذات المرحلة االبتدائية تصعع علعي ن انتءعال الميعا ي
الرئيسععية مععن محتععوا المععواد  ,وصعععوبة اكتسععاب ا ,وتجا عع بععع المعلمععين ععرق
واستراتيجيات حديثة مت ورة .
وي ععد البحععث للتعععر علععى اثععر إسععتراتيجية المتشععاب ات فععي اكتسععا الميععا ي
التاريخية لتلميذات الص الخامس االبتدائي  ,ووضعت اليرضية الصيرية التي تنص-:
 ال يوجععد فععروق ذات داللععة إحصععائية بععين المجموعععة التععي تععدرس وفععق إسععتراتيجيةالمتشععاب ات والمجموعععة التععي تععدرس بال ريءععة االعتياديععة ف عي مععدا اكتسععا الميععا ي
التاريخية.
واستخدمت الباحثة المن ج التجريبعي وتع اختيعار عينعة البحعث معن  )06تلميعذة فعي
الص الخامس االبتدائي في ديالى للععا  , 0600-0606وقعد وزععن إلعى مجموعتعان
ك ع م من ععا تضعع  ) 06تلميععذة متكافئععة فععي متعيععر العمععر والععذكال وتحصععي الوالععدين
وا الختبار الءبلي ,درست األولى وفق إستراتيجية المتشاب ات ودرسعت الثانيعة بال ريءعة
االعتيادية ,وت أعداد أداة البحث و ي اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد وقد
ت التحءق معن صعدق , ،واسعتخراع معامع الصععوبة والءعوة التمييزيعة ليءراتع, ،وإجعرال
الثبععات باسععتخدا معادلععة كععودر ريتشاردسععون  )06وبلعع(  )68.0و ععو ثبععات عععا
واستخراع الثبات وفق معام ارتبا بيرسون فبل(  )68.0وبل( االختبار  06فءرة.
أوالا -:مشكلة البحث
ش د الءرن الحالي تعير ام في مختل مجاالت الحياة وخاصة مجا التربيـة والتعلي
ومما ال شك في ،إن اإلحداث التعليمية -التعلمية بما تتظمن ،من مشك ت تتعلق بالت ميعذ
أو بالمن اع أو استراتيجيات التعلي والتعل ,والتي أضحت بحاجة ماسة إلى البحعث ععن
حلو إبداعية لمواج ت عا العو ر,0660 ,ص .).0وبمعا إن التعاريه ـعـو معن المنعا ج
الم مععـة التـععـي تععدرس  ,إضععافة إلععى انععـ ،سععج إحععداث الحيععاة وتسلسععل ا  ,ومعاني ععا
والمرآة التي تعكس أحوا األم حميدة وآخرون,0666,ص .)5إال إن واقع تعدريس
* بحث مستل من رسالة الماجستير للطالبة أنوار فاروق شاكر
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التععاريه تشععوب ،النم يععة التععي تعيععق تحءيععق األ ععدا التربويععة المنشععودة,وجالت ععذ
النم ية ,من الع قة بين المعل والمتعل والتي تن لق من فلسعية قديمعة فعـي التعلعي ت عت
ب المواد التعليمية وتجعل ا دفام ل ا ,كما تعتبر إن عء المتعل ما ـو إال صيحة بيضال
يمكن ملؤ ا بما تشال من المعلومات والحءائق .
وان صعوبععـات تععدريس التععاريه ترجـععـع إلععى بيعععة المععـادة التععـي تتميععز بالتيصععي
والتوسع واألسالي التي يتبع ا المعل في التعلعي االع ,0706 ,ص .)000وتمسعك
مدارسععنا بععال رائق التءليديععة الءائمععة علععى اإللءععال والتلءععين ,و ععـذا مععـا أكدتععـ ،بعععع
الدراسـات مث دراسـة ألشمري )0660,ودراسة الشعكرجي.)0665,كعذلك نجعد معـن
المشعععاك التعععي تواجععع ،المعلمعععين  ,أن ععع ايعععر قعععادرين علعععى اسعععتعما االسعععتراتيجيات
الحديثــععـة فـع ـي التعلععي  ,لـععـذلك يلجععا ون إلـععـى اسععتعما ال رائـععـق التءليديـععـة نوفع ,
شيرين,0660 ,ص.)000
إضععافة إلععـى مععـا سععبق ,عمععدت الباحثععة إلععى زيععارة ع عدد مععن معلمععات التععاريه أثن عال
التدريس ,والحظت إن ناك حالة من الشعور بعد الرضا فعي عيعون المتعلمعين عنعدما
يت عر الميا ي بال رق التءليدية  ,وإن الكثير من الت ميذ يعانون من صعوبات فعي
اكتسا الميا ي واال الميا ي ليست واضحة المعال .
وقد أشار زيتون -:إلى إن وجود بع الصعوبات في تعل الميا ي واكتساب ا يرجع
إلى تياوت الميا ي من حيعث تععدد أنواع عا فمن عا البسعي  ,والمعءعد ,ومن عا المحسعوس
والمجرد زيتون,0770,ص.).6
وإن ت ميذ المرحلة االبتدائية يصع علي انتءال وتنظي الميا ي من محتوا المواد
الدراسععععععية التععععععي تتميععععععز بالتيصععععععي و التوسععععععع وبشععععععك خععععععاص مععععععادة التععععععاريه
الءبا ي,0770,ص.)0
وعليععع ،تععععد عععذ الدراسعععة محاولعععة معععن جانععع الباحثعععة للتععععر علعععى إسعععتراتيجية
المتشاب ات والتي يمكن استعمال ا لع ع صعوبة اكتسا الميا ي التاريخية .
وبحدود معلومعات الباحثعة  ,ال توجعد دراسعة مماثلعة للدراسعة الحاليعة ,وعلعى ضعول
ذلك عزمت الباحثة على إجعرال دراسعة تجريبيعة فعي إسعتراتيجية المتشعاب ات والتععر
على أثر ا في اكتسا الميا ي التاريخية لدا تلميذات المرحلة االبتدائية  ,والتي ت د
لإلجابة عن السؤا التالي-:
ناك تأثير إلستراتيجية المتشاب ات في اكتسا التلميذات للميا ي التاريخية؟
ثانيا -:أهمية البحث
لءد جالت الثورة التءنية المتسارعة التي نعيش ا اليعو بوسعائ وأسعالي لع تءتصعر
أ ميت ا علـــى خدمة اإلنسان وممارست ،الوظييية حس  ,ب زيادة معلومات ،ومعارف،
الحيلة,077. ,ص.)05
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ولما كانت التربية جزلام م ن منظومة متكاملة ي المجتمع ,فإن ا البد إن تءو بتزويعد
أبنائ ،باإلمكانات التي ت عور معن قعدرات وكيعالات لمواج عة عذ التعيعرات الصعانع,
,0660ص.).0
لذلك تركز التربية على وجو إعداد اليرد إعدادام يمكنـ ،مـن اسعتعما المعلومعات
والميععا ي بععالمجتمع مععـن ناحيععة ,كمـععـا تركععز علععى ضععرورة إعععداد لكععي يععتعل بشععك
مستمر وبشك أفض  .الشام ,0660 ,ص.)00
والتربيععة وسععيلت ا المدرسععة  ,وأصععبم دور المدرسععة ينص ع حععو المععتعل ونمـععـو
المتكام في جميع جوان الحياة االلوسي,0665,ص.)5
والمن ج يعـد وسيلــة م مة في تحءيق أ دا المدرســة ,وكذلك ـــو كع معا يءعـد
للمععتعل م عـن خبععرات للوصـععـو إلععـى تحءيععق أ ععدا مرسععومة مععـن قب ع السععبحي و
بنجر, 0770,ص.)00
ويحتع مععن ج المععواد االجتماعيععة أ ميععة كبيععرة فععي منععا ج المراحع الدراسيـععـة كافععة
ويعععد التععاريه جععزل مععن المععواد االجتماعيععة ومععادة أساسععية تععدرس فـععـي جميععع المراحع
الدراسية عامعة والمرحلعة االبتدائيعة بشعك خعاص لمعا ل عا معـن أ ميعة فعي تنميعة العوعي
التععاريخي لععدا المععتعل بمععا تشععك ل ع ،دافع عام للعم ع ويع يعع ،الخبععرة لمواج عة الحاضععر
والمستءب الراوي,0777,ص.)0
والتاريه يحتوي علعى مجموععة معن الميعا ي  ,ويعأتي مي عو العزمن ببعديع ،المباشعر
والتاريخي واحد من أكثر تلك الميعا ي صععوبة وب عي فعي النمعو  ,فءعد أكعدت دراسعات
عديعععععدة علعععععى إن إدراك الوقعععععت أو العععععزمن معععععن المسعععععائ الصععععععبة عنعععععد المعععععتعل
يعءععو ,0700,ص.) 00ونتيجععة لععذلك فععان مسععاعدت علععى اكتسععا ميععا ي واضععحة
وسليمة يعد من اايات التعلي األساسية بوقس ,0660 ,ص.)00
حيث إن اكتسا الميا ي يعد أمرام البد من ،لي أساسيات المعرفة من ج ة وزيادة
الءدرة على التعل من ج ة أخرا ) .(Ellis.1972.p13
وقعععععد أكعععععدت بعععععع الدراسعععععات مثععععع دراسعععععة ال اشعععععمي ) 0660,ودراسعععععة
السعدي ) 0660,إن تدريس الميا ي بال رق التءليدية المتبععة فعي مدارسعنا ,أدا ذلعك
إلى صعوبة في اكتساب ا وتعلم ا.
لذلك اخذ المربعون والمختصعون ب رائعـق التعدريس يتنعاولون الميعا ي فـعـي البحعث
والتحلي و بذلك يبحثون عن أفض االستراتيجيات التعي تمكعن المعلع معن اسعتعمال ا
و ععععععععو م مععععععععئن علععععععععى فاعليت ععععععععا فععععععععي تحءيععععععععق األ ععععععععدا التععععععععي يتوخا ععععععععا
الحسني,0770,ص.)005
واسععتكماالم لععذلك فءععد اتخععذت الباحثععة مععن اثععر إسععتراتيجية المتشععاب ات فععي اكتسععا
الميا ي التاريخية لدا تلميذات المرحلة االبتدائية موضعوعام ل عذا البحعث ,وتأمع مـعـن
إجرال ذ الدراسة  ,إدخا ذ اإلستراتيجية في تعل الميا ي  ,لتعريع المعلمعين ب عا
وتحييز على استعمال ا .
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وتءععو إسععتراتيجية المتشععاب ات علععى تسعع ي ف عع الميععا ي المجععردة ايععر الشععائعة
المشب )،مـن خ التركـيز علـى التشبي ،مـع العال الواقعي المشب ،ب )،العذي يعيشـعـ،
اليرد ومعرفـة السمات المشتركعـة أوجعـ ،الشعب )،والسعمات خعارع الموضعوع أوجع،
االخت ) وان الصور والرسو التي أشارت إلي ا توص المعلومات وتتخ ى حعواجز
ألسعنت دونمعا حاجعـة إلعـى ترجمعـة والمثع
اللعة وتنءــ الرسالـة للءرال علعـى اخعت
الءديـ الءائ الصورة أفض تعبير مـن إل كلمة) سعيد ,066. ,ص.)000
وتأكيدا على أ مية المتشاب ات ,فءد ورد ذكر ا في الءران الكري بءول ،تععالى مثلل
الللنين اذوللنوا مللن دون هللا اوليللال كمثللل العن بللوً اذوللنً بيت لا ت وان او للن البيللوً لبي ل
العن بوً لو كانوا يعملون ) العنكبوت ع ,06أية .)00
وكععذلك ورد ذكر ععا فععي السععنة النبويععة الشععريية ,إذ قععا الرسععو محمععد صععلى هللا
علي ،وسل ) المؤمن للمـــؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضــ ،بعضا) روا مسل ).
وقععععـد أكدتعععع ،بععععع الدراسععععات كمععععا فععععي دراسععععة الرفيععععدي )066.,دراسـععععـة
األاعععـا )0660,بعععان المنظعععور البنعععائي التـعععـي اسعععتندت عليععع ،إالسعععتراتيجية  ,عععو معععن
الضروري الرب بين الميا ي المراد اكتساب ا وبين المعلو قب م لدا المعتعل زيتعون
,0660,ص.)055
وتشير اإلستراتيجية إلى دور المعل  ,حيث إن استخدام ا في مجموعة من اإلفعراد
يحتاع إلى قائد وموج ,،وأو مــا يج علي ،و شرح ميكانيزمات المشاب ة ب ريءة ال
تجع المتعلمين يشعرون أن مجبـرون أو يت الت ع ب ) قندي ,0770 ,ص.)75
واسععتخدا معينععات ونمععاذع وكلمععـات وصععـور موضععحة للميععا ي المعروضععة وتعزيععز
االستجابة الصحيحة واألكثر تشبي ام للمي و حافظ ,0777,ص.)050
وبمععا إن الت ميععذ يمثلععون ثععروة و نيععة فععي اايععة األ ميععة ,فعلععى المعل ع إن يسعععى
لدراسة حاجات و رق تنميت وتحييعز علعى اإلبعداع واالبتكعار ,وذلعك الن الت ميعذ
تنعءد علي أما كبرا في ح المشك ت وارتياد أفاق المستءب  ,وت عوير سعب الحيعاة
سليمان,0660 ,ص.)5
لشعوب
وتمث سنوات الدراسة األولى ونءصد ب ا المرحلة االبتدائية ,الخ عوة األولعى علعى
ريععق التربيععة ال وي ع الععذي أصععبم اليععو ال ينت ععي عنععد مرحلـععـة معينععة  ,ب ع مسععتمر
باسععتمرار حيععاة اليععرد الععدليمي,0666 ,ص .)7فب ععذ المرحلععة ,تسععير نمععو الميععا ي
للتلميذات وفق مراح ذات تتابع ثابت ,تبدأ بالتصني – بمرحلة ما قب العمليات -0
0سععنوات) ثعع مرحلععة العمليععات المحسوسععة  00-0سععنة) وأخيععرام مرحلععة العمليععات
الشكلية  00سنة وما بعد ا))(Booth. 1987.p 24
والبحععث الحععالي يركععز علععى التلميععذات األتععي أعمععار ن بععين 00 – 06سععنة حيععث
تتميز ذ المرحلة بأن التلميذة في ا تست يع أدال عمليات عءلية ويبعدأ فعي أدال العمليعات
المن ءيعععة ودون المن ءيعععة بعععب ل مثععع التصعععني وتكعععوين بعععع الميعععا ي الشعععري
,0667,ص.)000
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وعلي ،تتلخص أ مية البحث باالتي-:
 -0أ مية التربية في إعداد اليرد ,ويج إن تواك الت ور الحاص في المجتمع.
 -0ودور المدرسععة باعتبار ععا المؤسسععة االجتماعيععة التععي تسعععى لت ععوير العمليععة
التربوية.
 -0أ مية من ج المعواد االجتماعيعة وخاصعة التعاريه بصعيت ا معواد تسع فعي بنعال
الموا ن الصالم.
 -0أ مية الميا ي ح يث تشعك بنيعة أساسعية إلتءعان تعلع أكثعر تءعدما  ,حيعث يسع
للمتعلمين تعل موضوعات ا واستيعاب ا واكتساب ا.
 -5التأكيععد علععى إن ال ععرق التءليديععة المتبعععة بالتععدريس التععي تععؤدي إلععى صعععوبة
باكتسا الميا ي .
 -0ودور إستراتيجية المتشاب ات التي تشك احد األسالي الناجحة في تدريس
التاريه.
ثالثا -:هدف البحث -:
ي د البحث الحالي إلى معرفة اثر إستراتيجية المتشاب ات في اكتسعا الميعا ي
التاريخية لدا تلميذات الص الخامس االبتدائي).
ـث -:لتحءيععق ععد البحععث وضعععت الباحثععة
ـية البحـ
رابع ـا -:فرضـ
اليرضية الصيرية اآلتية-:
لععيس نالععك فععرق ذو داللععة إحصععائية عنععد مسععتوا داللععة  )685بععين متوسع درجععات
التلميذات للمجموعة التجريبية وبين متوس درجات التلميذات بالمجموعة الضاب ة).
خامسا -:حدود البحث  :يءتصر البحث الحالي على -:
أوالم -:الحععد البشععري :تلميععذات الص ع الخععامس االبتععدائي فععي إحععدا مععدارس بعءوبععة
المركز .
ثانيعععام -:الحعععد ألزمعععاني :تععع تنييعععذ عععذ الدراسعععة فعععي اليصععع األو للععععا الدراسعععي
 0600/0606للمدة الواقعة بين  0606/06/0ولعاية 0600/ 0 / 0
ثالثععام -:الحععد المكععاني  :مدرسععة واحععدة مععن المععدارس االبتدائيععة الن اريععة فععي بعءوبععة /
المركز.
رابعععام -:الحععدود العلميععة :اليصععو الث ثععة مععن مععادة التععاريه العربععي اإلسع مي للصع
الخعععامس االبتعععدائي خععع الععععا  ,0600/0606و عععي الععععر ومعععو ن  ,الرسعععالة
اإلس مية  ,الدولة العربية اإلس مية في ع د الخليال الراشدين رضي هللا عن ).
سادسا -:تحديد المصطلحات -:
 -1إستراتيجية التعلم -:
عرف ععا أبععو ريععا  ,وآخععرون  -:)0667,ععي ريءععة موج ععة ألدال الم مععات
ب ريءة ناجحة أو إنتاع نظ لخي مستوا التشتت بين المعرفعة الحاليعة للمتعلمعين
وأ داف التعليمية ) أبو ريا  ,وآخرون,0667,ص.)07
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 -2إستراتيجية المتشابهات -:
عرف ا المنذرية .جوخة -:)0667.أسلو في التعدريس يءعو علعى توضعيم ومءارنعة
بالميعا ي والظعوا ر المألوفعة
وتشبي ،الميا ي والظوا ر الجديدة المعراد تعلم عا لل ع
والموجودة في بيئت المعرفية من قب ) المنذرية , 0667,وزارة التربية).
 -3المفاهيم -:
عرف ععا س ع مة  -:)0667بأنعع ،فئععة تسععتخد لتجميععع إحععداث أو أفكععار أو مواضععيع أو
أشخاص متشاب ين) س مة.0667.ص)55
 -4المفهوم التاريخي -:و عبارة عن كلمة أو تعبير مختصر يشير إلى مجموعة من
الحءععائق ال تاريخيععة تءععد لليععرد علععى شععك صععورة ذ نيععة نسععت يع إن نتصععور ا عععن
موضعععوع أو موقععع أو حعععدث معععا سعععوال كعععان عععذا التصعععور محسوسعععام أو مجعععردام)
نزا ,0666,ص.)00
 -5اكتساب المفاهيم-:
عرف ،ع ية -:)066.,ي االحتياظ بالمي و أو محاولة تعديل ،مرة ثانية)
ع ية ,محسن,066.,ص.).0
 -6تلميذذتات ال ذذخ الخذذامد ايبتذ ا ي  -:التلميععذات األتععي يتععراوح أعمععار ن مععا بععين
السنة العاشرة والحادية عشر ت مباشرت ن بالدراسة للعا الدراسي .0600-0606
 -7مذذا ا التذذاري  -:ععو الكتععا الععوزاري المءععرر للصعع الخععامس االبتععدائي للعععا
 , 0600/0606والمتضععمن فصععو تحتععوي اإلحععداث والوقععائع التععي دارت فععي التععاريه
العربي اإلس مي .
الفصل الثاني /المحور األول  /جوانب نظرية
أوي" -:النظرية البنا ية  /مق مة عن النظرية البنا ية-:
تعتمد اليلسية البنائية علــى نظرية جان بياجي , (Jean Piaget) ،والذي قعد أفضع
إشكال ا التي ترا إن التعل المعرفي يت من خ التكي العءلي لليرد  ,بمعنى حعدوث
تععوازن فععي ف ع الواقععع والتععأقل مععع الظععرو المحي ععة ,وتشععجيع المتعلمععين علععى بنععال
معارف وإععادة تركيع وتنظعي تلعك المعرفـعـة ب ريءــعـة تيسعر علعي إدراك المواقع
التعليمية وف م ــا وتيسير ــا وإنتاج ا ذيا  ,0660 ,ص.)5
وتعتبععر البنائيععة بالنسععبة للكثيععر مععن التربععويين وخاصععة المعلمععين ,مرجعععام وإ ععارام
يحتكمون إلي ،ويأخذون ب ،من اج االرتءال بأسالي و رق التدريس بحيث تع ي مدا
أوسع من التحرك بدالم من عرق التعدريس التعي يصعع علعي تنييعذ ا بسعب عوامع
متعددة مث المن اع والبيئة المدرسية والبيئة الخارجية ش ا ,0660,ص.)006
اف تراضذذذذذذات النظريذذذذذذة البنا يذذذذذذة أو مذذذذذذا يسذذذذذذم بمعسذذذذذذكر البنذذذذذذا يين ايجتمذذذذذذاعي
) (Andersonetal.2002.ي-:
الخبرة السابءة) (prior experienceو اليكرة الءائلة بان المتعلمين يحضرون مع عمعرفة سابءة.
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البنعال الشخصعي للمعنعى) (personal .contraction of meaningحيعث انع ،يجععلى المتعلمين إن يبنوا ما تعلمو على فكرة سابءة.
التعلعي السعياقي والمشعارك) (shared learning & contextualعو نمعوذع يت لعخبععرات محسوسععة بععدالم مععن تءععديمات مجععردة ).(Anderson et al.2002 p.46
ثانيا" -:إستراتيجية المتشابهات ( تالخ األشتات) synecties
 نش ذ ت اتسذذتراتيجية -:قععد جععوردن  Gordonععذ ال ريءععة عععا  0700وكلمععةsynectiesيونانية األص  .وتعني رب العناصر المختلية واير المناسبة معع بعضع ا.
في كتاب ،أفاق جديدة في عل النيس وقا برنس
وأو من ترجم ا إلى العربية أبو ح
 princeبت وير ععا عععا  0706ثعع عععاد جععوردن عععا  ,0700وركععز جععوردن علععى
النمععاذع واالسععتراتيجيات أل ميت ععا فععي تععوفير حاجععات الت ميععذ التربويععة الم مععة وكععذلك
حاجات الذ نية التي تستعم في تدريس والتي قد تكون اير فاعلة عمومام وقد يععود
سب ذلك إلى إن المدرسين اير قادرين علعى تعوفير وقعت اكبعر وج عد أكثعر السعتع
ق امي,0770,ص.)06-7
حاجات الت ميذ و اقات
المتشابهات عن جور ن ( -:سرايا,2007,ص)201
ت د إلى تنشي الميكانيزمات) السابءة إلاعرا االبتكعار فعي اليعن والعلع وتعتمعد
على مبدائين أساسيين ما -:
جع المألو اريبا ).(Making the Familiar strange
-0
(Making
the
strange
جععععععع العريعععععع مألوفععععععا )Familiar
-0
سرايا,0660,ص.)060
وي خت النشاط ايستعاري عن جور ن األشكال اآلتية -:
-0التشبي ،الذاتي  -0التشبي ،المباشر  -0التشبي ،ألتناقضي  -0التشبي ،الخيالي .
األساليب المستخ مة في إستراتيجية المتشابهات
أسلو الشرح
أسلو الءصة
الوسائ التعليمية
ويمكن استخ ام بالسينكتكست بالت ريد من خالل الخطوات التالية-:
 -0يءد المعل عرضام بسي ام يوضم في ،موضوع الدرس واليكرة األساسية في.،
بين الموضوعين.
 -0ي ل المعل من التلميذات إيجاد أوج ،الشب ،وأوج ،االخت
 -0ي لع المعلع مععن التلميععذات تكععوين ع قععات بععين الموضععوع الجديععد وأشععيال أخععرا
ماديعععععة أو ايعععععر ماديعععععة  .بشعععععك فعععععردي أو مجموععععععة عبيعععععدات  ,والسعععععميد
.0660,ص.)050
ويوج نوعين من نماتج الت ريد بالمتشابهات تستخ م مع التلميتات-:
األول -:من ععا يععت فيعع ،تءععدي المشععاب ،ع عن ريععق التلميععذات أنيس ع ن ,و ععي فعالععة فععي
التدريس .
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إمذذا النذذوث الثذذاني -:ف ععو التععدريس الموجعع ،بالمتشععاب ات حيععث تءععد المعلمععة للتلميععذات
المي و المراد شرح ،وينتءى المشاب ،الم ئ ل ،ويع ى اليرصة ل ن الستنتاع الصعيات
المناسبة واير المناسبة بين ما لبة,0660,ص.)00-0
ثالثا"" -:المفاهيـــم :إن الميا ي وبشك أساسي تتكون من  -0أسمال
 -0خصائص  -0قواعد
وان حاالت وتيسيرات المي و يشار إلي ا بأمثلة ,إما ال امثلة للمي و ف ي تلك
الحاالت أو التيسيرات التي ينءص ا واحدة أو أكثر من الخصائص المعيارية للمي و
الحيلة  ,0660,ص.)060
أهمية المفاهيم -:للميا ي أ مية كبيرة في عملية بنال المنا ج الدراسية وت وير ا حيث
أن ععا تس ع اختيععار المحتععوا وتنظيمعع ،بمععا يضععمن التتععابع والتكام ع الراسععي واألفءععي
للمحتوا الدراسعي بعين مختلع المعواد فعي المراحع الدراسعية المختليعة ,وتضعمن الي ع
بأقصر ال رق العملية )(Harre.1971.p.102
ويؤكععد ) (Hergesheimerإن الميععا ي تمث ع ل ع الي ع الععذي نحععاو تحءيءعع ،فععي
الدراسععات االجتماعيععة ولكننععا فععي معظ ع الحععاالت ندرس ع ا بععدون عنايععة ودقععة )p.10
.(Hergesheime.2000.
وان ابرز علمال النيس المعرفيين الذين صااوا نظريات وسا مت عذ النظريعات
بتوضيم معنى المي و وكييي ،تعلم-:،
برونر :Brunerحيث يرا إن المي و يتكون من عدة عناصر ي-:
 -0اس المي و  :و و كلمة أو مص لم يت تءديم ،بلعة معينة.
-0األمثلععة -:تشععير إلععى األمثلععة االي جابيععة التععي تن بععق علععى المي ععو واألمثلععة السععلبية ال
تن بق علي.،
-0الخصائص األساسية -:الخصائص أو الصيات العامة التي تضع األمثلة في فئة معينة
اومجموعة
بين الميا ي ).(Joyce.1986.p.30
 -0الءيمة المميزة -:و ي التي تحدد االخت
نظريذة جانيذ ) :(R .M. Gagneحيععث أكعد إن تعلع الميععا ي يت لع أدال اسععتجابة
عامة لمجموعة مثيرات متءاربة بعض ا مع بع بشعك واسعع ,ومعنعا االسعتجابة إلعى
أوج ،الشب ،بين األشيال وتعتمد على الءدرة بتمثي المنب ات داخليام,وييسر جانيع ،النمعو
المعرفععي بنععال علععى نم ع الععتعل التراكمععي ,أي يعتمععد بشععك كلععي علععى معدا المخععزون
ال ز من الم ارات والعادات ال ادي  ,0666 ,ص .)065
نظرية اوزوبل :يؤكد علعى أ ميعة الععر المعنظ معـن خع التتعابع العدقيق للخبعرات
التعليمية ,بحيث إن الوحدة المتعلمة ترتب بوضوح بما يسبء ا و ذا االتصا بين البنية
المعرفية الحالية لدا المتعل من ناح يعة والمعادة الجديعدة الم يعأة للعتعل معن ناحيعة أخعرا
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مما يجع المادة الجديدة ذات معنى عبد الرحمن ,و الصعافي,0660,ص000, 050
.)000,
نظرية كاني  :الميا ي عند تكتس ب ريءتين-:
األولععى  -:تعل ع بع ع الميععا ي بمشععا دة الحععاالت و ععذ الميععا ي الحسععية  ,والثانيـععـة :
تكتس عـن ريق الترابـ الليظـي الكبيسي ,و الد راني,0666,ص.)05
المحور الثاني  /دراسات سابقة
تناو ذا المحور الدراسات والبحوث السابءة التي تتيق مع البحث الحالي في بع
الجوان ع  ,وقععد رتبععت حس ع تسلسععل ا الزمنععي والتععي تمكععن الباحثععة مععن التعععر علععى
اإلجرالات واألدوات التي يمكن إن تستييد من ا فعي دراسعت ا وتجعل عا تتجنع األخ عال
التي وقع ب ا اآلخرون ,وان تستييد معن تجعارب  ,إن معرفعة الباحثعة بعالبحوث السعابءة
تجع عملية تيسير النتائج لدي ا أكثر س ولة ويسرام ,وتناق النتائج فيما إذا كانت تتيق
مع أو تختل مع نتائج الباحثة-:
اويً  :ال راسات التي تتعلق بالمتغير المستقل (استراتيجية المتشابهات)
 -1راســـة(األغـا )2007,
 -2راسـة (الرفي ي)2002 ,
مؤشرات و ييت حول ال راسات السابقة
( إستراتيجية المتشابهات):
 -1الما ا التي تضمنها منهاج البحث  -:بع الدراسعات كانعت فعـي معادة العلعو كمعـا
بدراسة األاعا )0660.ودراسعـة الرفيعدي )066..إمعا الدراسعة الحاليعة جعالت وألو
مرة بدراسة الميا ي التاريخية .
 -2إما المتغير التابع :بالدراسات السابءة كعان فعي اكتسعا الميعا ي العلميعة واالحتيعاظ
ب ا فـي دراسة األاا . )0660 .وتعدي التصورات البديلعة ععـن الميعا ي العلميعة فعي
دراسة الرفيدي  )066..أما الدراسة الحالية فكانعت فعي اثعر المتشعاب ات فعي اكتسعا
الميا ي التاريخية .
 -3المنهج المتبع في البحث  :قد اتيءت جميعع الدراسعات معع الدراسعة الحاليعة بإتباع عا
المن ج التجريبي بتءسي العينة إلى مجاميع ضاب ة وتجريبية .
 -4عينة البحث :كانت كاألتي في دراسة الرفيدي )066..بلععت العينعة  )06البعة
في ك مجموعة  )06ال .ودراسة األاا )0660.بلععت العينعة  ).6البعة )06
البة في ك مجموعة إما الدراسة الحالية فكانت متيءة تءريبام معع ععدد العينعة وتتكعون
من  )06تلميذ .
 -5المراحذذل العمريذذة  :فععي دراسععة الرفيععدي  )066..العينععة مجموعععة مععن عع
االبتدائية بعمر بين  00-06سنة ودراسة األاا )0660.العينة البات المتوس ة بعمر
بين  00-00إما الدراسة الحالية فكانت من تلميذات االبتدائية يتراوح أعمار 00-06
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سعععنة حيعععث اختليعععت ععععن الدراسعععات السعععابءة وتشعععاب ت فءععع معععع دراسعععة
الرفيدي.)066.,
 -6ه خ البحث  :يختل من رسالة وأخرا وكان فعي دراسعة الرفيعدي  )066.كعان
ععو تعععدي التصععورات البديلععة للميععا ي العلمي عة المتكونععة لععدا ال لبععة ودراسععة
ال ععد
و الكش عـن اثر إستراتيجية المتشاب ات في اكتسا الميا ي
األاا )0660,ال د
العلمية لـدا البات التاسع األساسي  ,إن الدراسة الحالية ل تتيق مع الدراسات السابءة
سوا بعملية اكتسا الميا ي واختليت عن ا بأن ا ت د إلى اكتسا الميا ي التاريخيعة
بمادة التاريه العربي اإلس مي.
 -7الوسذا ل اتح ا يذـة -:فءعد اختليعت معن دراسعة إلعـى أخعرا فيعي دراسعة الرفيععدي
 ) 066.اختبعععار تعععورانس واختبعععار تحصعععيلي لءيعععاس التيكيعععر أالبتكعععاري ودراسـعععـة
األاا ) 0660,استخد اختبار ت) واختبار مان وتني للتعر على داللة اليعروق بعين
ال البععات مرتيعععات التحصععي ومنخيضععات التحصععي  , ,إمععا الدراسععة الحاليععة سععو
تستخد اختبار بعدي كأداة لءياس مدا اثر إستراتيجية المتشاب ات وسو يجري عليــ،
االختبععار التععائي لمعرفـععـة صعععوبة وتمييععز اليءععرات ولعععر التكععافؤ  ,واختبععار كععأي
للتكافؤ.
الفصل الثالث  :خطوات المنهج العلمي في البحث هي- :
أوي" -:الت ميم التجريبي للبحث:
اعتمععععدت الباحثععععة مععععن ج البحععععث التج ريبععععي المكععععون مععععن مجمععععوعتين متكافئععععة
لم لمتعع ،أل ععدا البحععث  ,األولععى تجريبيععة والثانيععة ضععاب ة ,إذ تععدرس المجموعععة
التجريبية األولعى باسعتخدا إسعتراتيجية المتشعاب ات ,والمجموععة الضعاب ة بال ريءعة
االعتيادية.كما يض ـذا التصمي اختبارا قبلي وبعدي لمجموعتي البحعث ,األو قبع
بدل التجربة للتكافؤ ,والثاني بعد االنت ال من التجربة  ,ويمكعن توضعيم عذا التصعمي
فـــي الشك )0
الشك )0
التصمي التجريبي للبحث
االختبار ألبعدي
المتعير المستء
االختبار الءبلي
المجموعات
إستراتيجية
التجريبية
اكتسا الميا ي
المتشاب ات
لعر التكافؤ
التاريخية
ال ريءة االعتيادية
الضاب ة
ثانيا :مجتمع البحث وعينت -:
 -0مجتمذع البحذث  -:يضع مجتمعع البحعث تلميعذات الصع الخعامس االبتعدائي فععي
مركز قضال بعءوبة في محافظة ديالى ,والبال( عدد ن  )0760تلميذة.
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 - 0عينذذة البحذذث -:قععد قسععمت عينععة البحععث إلععى قسععمين وألجع اختيععار عينعة البحععث
قامت الباحثة باإلجرالات التالية:
 قامعععت الباحثعععة بمراجععععة المديريعععة العامعععة للتربيعععة فعععي محافظعععة ديعععالى /البحعععوثوالدراسععات  , )0وذلععك لمعرفععة أسععمال المععدارس االبتدائيععة للبنععات فععي محافظععة ديععالى
ومواقع ا ومعرفة األفض من ا إلجرال الدراسة.
 واختارت الباحثة بصورة عشوائية مدرسة بعءوبة الجديدة /البنات -الدوا الصباحيإلتما التجربة ,فءد بل( العدد الكلي لعينة التلميذات  )06تلميذة ,إذ بل( عدد التلميذات
للمجموعة التجريبية األولى  )06تلميذة  ,وعدد التلميذات للمجموعة الضاب ة )06
تلميذة ,بعد استبعاد  )0التلميذات الراسبات ,كما في الجدو )0
الجدو )0
توزيع عينة البحث إلى مجموعتين
عدد التلميذات
عدد التلميذات
الراسبات
المجموعة
ت
بعد االستبعاد
قب االستبعاد
.0
06
0
00
المجموعة التجريبية
.0
06
0
00
المجموعة الضاب ة
06
0
00
المجموع
ثالثا  :تكافؤ مجموعتي البحث-:
 .0العمر الزمني  -:ت حسا أعمار التلميذات باألشع ر لعايعة  0606/06/0و عو
تاريه بدل التجربة , ,وكما مبين في الجدو . )0

المجموعة

المحسوبة

06
06

005800
000860

00,60
06,56

5.

الجد ولية

التجريبية
الضاب ة

جدو )0
تكافؤ مجموعتي البحث في متعير العمر الزمني
درجععععة الءيمة التائية
العدد المتوسععععععععع االنحرا
المعياري الحرية
الحسابي

6,006

0

الداللععععععععععععة
اإلحصائية

اير دا
إحصائيا

 )0كتععا المديريععة العامععة لتربيععة ديععالى  /التخ ععي التربععوي /البحععوث والدراسععات  -المععرق  060.0فـععـي
.0606/06/0
 )0االستبعاد معنا  -:كان االستبعاد من النتائج ولعيس معن التعدريس بسعب اكتسعا التلميعذات خبعرة سعابءة ععن
موضوعات التجربة.
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 -2التكاء  :ت اعتماد اختبار المصيوفات المتتابعة,وقد ظ ر تكافؤ المجموعتين في ذا
المتعير ,وكما في الجدو )0

المجموعة العدد

المحسوبة

التجريبية
الضاب ة

06
06

00
00,0

5.

0,0.
0,50

6,000

الجد ولية

جدو رق )0
تكافؤ مجموعتي البحث في متعير الذكال
درجععععععة الءيمة التائية
المتوسعع االنحععرا
الحسابي المعياري الحرية

0

الداللععععععععععععة
اإلحصائية

ايععععععر دا
إحصائيا

-3ايختبار القبلي لمعرفة التكافؤ بين المجمذوعتين  :بءعت الباحثعة االختبعار الءبلعي
العذي أعدتع ،عــعـلى تلميعذات مجمعوعتي البحععث وقعد اظ عرت النتعائج تكعافؤ مجموعتععا
البحث  ,كما في الجدو )0

درجة
الحرية

جدو )0
تكافؤ مجموعتي البحث في متعير االختبار الءبلي
المجموعة العدد المتوس ع االنحرا
الءيمة التائية
الحسابي المعياري
التجريبية
الضاب ة

06
06

56860
07800

00800
00800

5.

المحسوبة

الجدولية

68000

0

الداللععععععععععععة
اإلحصائية
ايعععععععر دا
إحصائيا

-0التح يل ال راسي لإلباء :ت الحصو على المعلومعات الخاصعة ب عذا المتعيعر معن
الب اقععات المدرسععية ومععن التلميععذات أنيسع ن ,وقععد أظ ععرت النتععائج  ,تكععافؤ مجموعتععا
البحث.كما في الجدو .)5
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جدو )5
تكرارات التحصي الدراسي إلبال تلميذات مجموعتي البحث وقيمة كأي
)0
المحسوبة والجد ولية) ودرجة الحرية ومستوا الداللة.

المجموعة

حج العينة
أمي

يءرا ويكت

ابتدائية

متوس ة

جامعة وما فوق

06

0

0

5

0

0

تجريبية ضاب ة

06

0

0

.

5

0

0

0

6870

0

المحسوبة

الجد ولية
08.05

اير دالة إحصائيام بمستوا 6865

درجة الحرية

مستوا الداللة

مستوا التحصي الدراسي

إعدادية
أومع د

قيمة كا0

 -1التح يل ال راسي لألمهات  :ت الحصو على المعلومات الخاصة ب ذا المتعير من
الب اقات المدرسية ومن التلميذات أنيس ن ,وقد أظ رت نتائج البيانات ,تكافؤ مجموعتعا
البحث.كما في الجدو )0

جدو رق )0
وقيمة كأي
تكرارات التحصي الدراسي ألم ات تلميذات مجموعتي البحث )0
المحسوبة والجد ولية) ودرجة الحرية ومستوا الداللة.
 )0ت دمج الخليتان أمي ,جامعة وما فوق) في خلية واحدة ,ودمجت الخليتان أمي ,يءرا ويكت ) في خلية
واحدة ليكون التكرار اق من  )5ليصبم عدد الخ يا  )0لذا تكون درجة الحرية تساوي .)0
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المجموعة
تجريبية
ضاب ة

حج العينة
06
06

أمي

يءرا
ويكت

ابتدائية

إعدادية
أو مع د

6877

متوس ة

جامعة
وما فوق

درجة الحرية

المحسوبة

الجد ولية
08.05

0

0

0

.

0

0

0

اير دالة إحصائيام عند
مستوا 6865

0

0

0

.

0

0

مستوا الداللة

مستوا التحصي الدراسي

قيمة كا0

رابعا" -:تح ي المتغيرات وضبطها  -:ت تحديد متعيرات البحث بالشك التالي :
أ .المتعير المستء للمجموعة التجريبية اثر إستراتيجية المتشاب ات .
 .المتعير التابع و معرفة مدا اكتسا الميا ي التاريخية.
ع .المتعيرات اير التجريبية التي من الممكن إن تؤثر في سع مة التصعمي التجريبعي
للبحث .
حاولت الباحثة ضبط تلك المتغيرات كالتالي -:
 .0التحقق من السالمة ال اخلية للت ميم  -:من خالل:
أ .ظرو التجربة والعوام المصاحبة
 .التعيرات المتعلءة بالنضج :
ع .أدوات الءياس -:
د .فروق االختبار في إفراد العينة -:
ـ .التاركون في التجربة -:

 .2التحقق من السالمة الخارجية للت ميم -:
 -3اثر ايختبار القبلي والبع ي -:

 )0ت دمج الخليتان أمي,جامعة وما فوق) في خلية واحدة ,ودمجت الخليتان أمي ,ابتدائي ,جامعة وما فوق)
لتكون التكرار المتوقع في ا اق من  )5ليصبم عدد الخ يا  )0لذا تكون درجة الحرية تساوي .)0
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اإلجرالات

 -0اثر إجرال التجربة  -:حاولت الباحثة السي رة على ذا العام من خ
التالية:
 -0المادة الدراسية-:
 -0توزيع الحصص -:
ت االتياق مع إدارة المدرسة الخاضعة لتجربة البحعث علعى تنظعي جعدو العدروس
األسبوعي لمادة التاريه للمجموعتين  ,وكما موضم في الشك .)0
الشك )0
توزيع جدو الدروس األسبوعي لمجموعتي البحث
اليو
الحصة

األحد

األولى

المجموعة التجريبية أ)

الثانية

)

المجموعة الضاب ة

االثنين
المجموعة الضاب ة
)
المجموعة التجريبية
أ)

الساعة
من الساعة7إلى 7,56
من الساعة7,56إلى
الساعة 06,06

 -3الم ذ ا الزمنيذذة  -:بععدأ ت بيععق البحععث علععى المجمععوعتين فععي يععو 0606/06/0
واستعرق ت بيق التجربة مدة  )00أسبوعا وبواقع  )0حصص أسبوعيا كما مبين
في أع .
خامسا" -:مستلزمات البحث  :لعر تحءيق أ دا البحث وفرضيات ،كان البعد معن
ت يئة المستلزمات و كما يأتي-:
 / 0تحديد المادة وتتضمن اليصو الث ثة األولى مـــن كتا التاريه للصع الخعامس
االبتدائي  ,واستخراع الميا ي التاريخية البال( عدد ا  )57مي ومام.
 /0إعداد األ دا السلوكية علـى وفق مستويات بلعو فعي المجعا المعرفعي وبواقعع
 ) 00د سلوكي فـــي المستويات الث ثة األولى التذكر ,والي  ,والت بيق ..
/0إعداد اختبار تحصيلي بعدي لمعرفة مدا اكتسا الميا ي التاريخية .
/0إعداد الخ التدريسعية علعى وفــعـق كع ريءعة معن رائعق التعدريس المسعتخدمة
فـي البحث.
سا سا" :إجراءات التحليل اتح ا ي:
وفيما يأتي توضيم إلجرالات التحلي اإلحصائي ليءرات االختبار:
 -0معامل ال عوبة -:يءصد بمعام الصعوبة ,نسعبة الميحوصعين العذين أجعابوا ععـن
السؤا إجابة اير صحيحة ,علــى عدد الميحوصين  ,وتعــــد اليءرات جيدة إذا كانت
معام صعوبت ا يتـــراوح بين  )68.6-6806الروسان ,0770,ص.).0-.0وبعد
حسععا معامعع الصعععوبة لليءععرات االختياريععة وجععد أن ععا تتععراوح مععا بععين -6805
)6800وبذلك تعد اليءرات جيدة .
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 .2ثبات ايختبار -:يءصد ثبات االختبار إع ال النتائج أنيس ا أو نتائج متءاربة إذا ما
أعيد ت بيء ،على اإلفراد أنيس  .الخولي ,077.,ص. )00
وقامت الباحثة باستخراع ثبات االختبار ب ريءتين-:
ريءعة إععادة االختبعار ) : (Test .Retestإن اسعتخراع معامعـ الثبعات ب عذ
-0
ال ريءـــة أي بإعـادة ت بيـق االختبار مرتين فـي زمنيين مختليين وعلـى المجموعــة
نيس ا مـن اإلفراد يع ي ثبات ذو دقـة كبيـرة فيركسون,0777,ص ,)500إذ قامت
الباحثة بت بيق االختبار على إفراد عينة مكونة من  )066تلميذة ,وت إععادة ت بيءع،
على العينة نيس ا بعد مرور أسبوعين من الت بيق األو ل ختبار  ,إذ يرا ادامعز)
إن إ ععععادة ت بيعععق االختبعععار للتععععر علعععى ثباتععع ،يجععع أن ال تءععع ععععن عععذ المعععدة
) . (Adams.1961.p58وبعد ذلك ت حسعا معامع ارتبعا بيرسعون بعين درجعات
التلميذات في الت بيق األو ودرجات الت بيق الثعاني  ,وقعد بلع( الثبعات ب عذ ال ريءعة
 )68.0و و معام ثبات عالي.
 -0معا لة كذو ر ريتشذار سذون (Kuder -Richardson Formula -20) 20
لحسععا الثبععات ويعععود السععب فععي اختيععار الباحثععة ععذ المعادلععة إلععى إن مععن الممكععن
ت بيء ا في االختبارات التي تكون درجة اإلجابة ععن اليءعرة في عا إمعا صعحيحة فتأخعذ
درجععة واحععدة أو خا ئععة فتأخععذ صععيرا دوران , 07.5 ,ص  .)005وبلعع( معام ع
الثبات  ) 68.0و و معام ثبات عا إذ إن معام الثبات يكون عالي إذا كعان بعين
.(Gronlund.1987.p.125) )6876-6806
 -0معامل التمييز -:يءصد بمعامع التمييعز ,قعدرة اليءعرة علعى تمييعز اليعروق اليرديعة
بين اإلفراد الذين يمتلكون الصية أو يعرفون اإلجابة وبين الذين ال يمتلكون الصية أو
ال يعرفعععععععععععععون اإلجابعععععععععععععة الصعععععععععععععحيحة لكععععععععععععع فءعععععععععععععرة معععععععععععععن فءعععععععععععععرات
االختبار اإلما ,0776,ص.)00وتعد اليءرة التي تءع قعدرت ا التمييزيعة ععن )6806
فءععرة ايععر جيععدة ويستحسععن حععذف ا أو تعععديل ا ام ععانيوس,0770,ص ,)066وعنععد
حسا معام تمييز اليءرات االختيارية وجد أن عا تتعراوح معا بعين )6800 -6800
وبذلك تعد فءرات االختبار مءبولة  ,كما في ملحق . )00
 -0فاعليذذة البذ ا ل الخاط ذذة :تشععير فاعليععة البععدائ الخا ئععة لليءععرة إلععى قععدرت ا علععى
اجتذا استجابات من الميحوصين .
الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها:
أوال" -:عرض النتائج
النتيجة المتعلءة باليرضعية الصعيرية -:تع اسعتخدا االختبعار التعائي لعينتعين مسعتءلتين
ومتساويتين كوسيلة إحصائية لمعرفة مدا داللة اليرق بعين متوسع ات درجعات اختبعار
االكتسعا ألبععدي للميععا ي التاريخيعة للصع الخعامس االبتععدائي  ,لمجمعوعتي البحععث ,
فتبععين إن اليـععـرق دا إحصععائيا عنععد مسععتوا معنويععة  )6865وبدرجععة حريععـة  )5.إذ
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كانعععت الءيمعععة التائيعععة المحسعععوبة  , ) 08.7اكبعععر معععن الءيمعععة التائيعععة الجعععد وليعععة )0
,لصالم المجموعة التجريبية ,وكما في جدو .)7
جدو رق )7
المتوس الحسابي واالنحرا المعياري لدرجات مجموعتي البحث
في اختبار االكتسا ألبعدي للميا ي التاريخية
الداللة
الءيمة التائية
درجة
المتوس االنحرا
اإلحصائ
المجموعة العدد
الحرية
المعياري
الحسابي
ولية
الجد
المحسوبة
ية
التجريبية
الضاب ة

06
06

00850
00850

0850
0800

5.

08.7

0

اير دا
إحصائيا

ثانيا" -:تفسير النتائج :
من خ عر النتائج في الجدو السابق يتضم -:
أسيرت النتائج ععن رفع اليرضعية الصعيرية ,واسعتخدمت اليرضعية البديلعة ,و عذا
يعني تيوق تلميذات المجموعة التجريبية التي درست على وفق إستراتيجية المتشعاب ات
على تلميذات المجموعة الضاب ة التي درست بال ريءة االعتيادية في اكتسا الميعا ي
التاريخية.
ويععزا ذلعك إلعى اسعتخدا خ عوات إسعتراتيجية المتشعاب ات  ,التعي أوجعدت مناخععام
مناسععبا للتعععاون والنشععا المتزايععد بععين التلميععذات حيععث أع ععت فرصععا كثيععرة ووافيععة
للتلميذات لمعرفة التشاب ،بين الميا ي التاريخية الجديدة ورب عا معع الميعا ي الموجعودة
بين معا ,وربع المي عو بواقعع
في أبنيت ن المعرفية السابءة إضافة إلى معرفعة االخعت
التلميذات واستخ ص ا من البيئة المحي ة ب ن و ذا اإلجرال أدا إلى سرعة اكتسعاب ن
للميا ي التاريخية .
بيععة المعادة والمرحلعة الدراسعية
وقد جالت ذ النتائج – على العرا معن اخعت
والجنس والبيئة -متيءة مع دراسة األاا. )0660,
الفصل الخامس
أوالا  -:االستنتاجات :
 -0إن اسعععتخدا إسعععتراتيجية المتشعععاب ات أدا إلعععى زيعععادة فعععي اكتسعععا الميعععا ي
التاريخية عند تلميذات الص الخامس االبتدائي معن خع تحييعز التيكيعر لعدا
التلميذات واالنيتاح على تيسير الميا ي وإبدال اآلرال للوصو إلى نتيجة.
 -0تءععد إسععتراتيجية المتشععاب ات علععى ال ريءععة االعتياديععة فععي اكتسععا الميععا ي
التاريخية بسب التعمق فعي تياصعي المصع لحات الميعا ي ) وأصعبم للعدرس
فائدة.
ثانيا  -:التوصيات :
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في ضول نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي-:
 -0اال تمععا باسععتخدا إسععتراتيجية المتشععاب ات فععي تععدريس الميععا ي التاريخيععة فععي
مراح تعليمية مختلية.
 -0اعتماد إسعتراتيجية المتشعاب ات فعي تعدريس معادة التعاريه فعي الصع الخعامس
االبتدائي لما ل ا من فوائد عديدة كتنمية التيكيعر ودقعة الم حظعة والمءارنعة بعين
ممععا يسععاعد فععي سععرعة اكتسععا
الميععا ي مععن خع وجععود التشععاب ،واالخععت
الميا ي التاريخية لدا التلميذات.
ثالثا  -:المقترحات :
استكماالم للبحث الحالي تءترح الباحثة إجرال دراسات مماثلة للدراسة تتناو :
 -0دراسة إستراتيجية المتشاب ات واالتجعا نحعو معادة التعاريه فعي مراحع دراسعية
مختلية ولمستويات تعليمية مختلية.
 -0دراســـة إستراتيجية المتشاب ات وأثر ا فـي تنمية أنواع مختليـعـة مـعـن التيكيعر
العلمي ,االستداللي ,اإلبداعي).
 -0دراسععة إسععتراتيجية المتشععاب ات فععي تنميععة الميععا ي التاريخيععة لت ميععذ المرحلععة
االبتدائية.

الم
.0
.0
.0
.0
.5
.0
.0
..

ا ر العربية :
الءران الكري
السنة الشريية
أبو ريا  ,حسين محمد ,وآخرون ,أصـو استراتيجيات التعل والتعلي ,النظريـة
والت بيـق , 0 ,اإلصدار األو  ,عمان .0667 ,
ام انيوس ,ميخائي  ,الءياس والتءوي في التربية الحديثة ,سوريا ,منشورات جامعة
دمشق0770,
بوقس ,نجاة عبد هللا محمد ,نموذع لبرنامج تدريبي في تنمية م ارات تدريس الميا ي
العلمية بكليات التربية ,الدار السعودية للنشر والتوزيع .0660,
الو ر  ,محمد ,درجة معرفة معلمي العلو النظرية البنائية واثر تأ يل األكاديمي
والتربوي وجنس علي ا  ,مجلة البحوث التربوية العدد  ,)00جامعة ق ر. 0660,
حميدة ,إما مختار ,وآخرون  ,تدريس الدراسات االجتماعية ,ع ,0 ,0الءا رة ,مكتبة
ز رال الشرق .0666 ,
اال  ,حنا  ,مواد و رائق التعلي في التربية المتحدة,0 ,بيروت ,دار الكت اللبناني,
0706
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 .7ألشمري ,الة حاز كام اثر استخدا تصمي انموذع تعليمي – تعلمي ل ندا في
البات الخامس االدبي للميا ي الجعرافية واالحتياظ ب ا ,رسالة ماجستير اير
اكــتسا
منشورة ,العراق ,جامعة بعداد ,كلية التربية.0660 ,
 .06الشكرجي ,لجين سال مص يى محمد ,اثر استخدا المجمعات التعليمية وفرق التعل في
التحصي واالتجا ات نحو الجعرافية ل البات الص الخامس االعدادي في مدينة
الموص  ,رسالة دكتورا اير منشورة ,العراق ,جامعة الموص  ,كلية التربية.0665,
 .00ترجمة نوف ,شيرين ,تألي  .Chris Kyriacou .م ارات التدريس األساسية,0 , ,
اإلمارات العربية المتحدة,دار الكتا الجامعي .0660 ,
 .00زيتون,عاي محمود ,أسالي تدريس العلو  ,0 ,عمـان ,دار المشرق للتوزيع والنشر
.0770 ,
 .00الءبا ي,عبد هللا عبد سلي ,الميا ي الشائعة الخ أ لدا لبة الص الرابع الثانوي في مادة
الييزيال في مدينة عدن ,الجم ورية اليمنية,رسالة ماجستير اير منشورة.0770 ,
 .00الحيلة ,محمد محمود ,تكنولوجيا التعلي بين النظرية والت بيق ,0 ,عمان,دار
المسيرة077.,
 .05الصانع ,محمد إبرا ي  ,منا ج العلو والثءافة العلمية في ضول مت لبات العصر ,المؤتمر
العلمي الخامس عشر ,الجمعية المصرية ,الءا رة.0660 ,
 .00الشام في تدريس المعلمين ,تصمي التدريس,مؤسسة ريا للتربية والتعلي  ,0 ,لبنان
 ,دار الورق للنشر وال باعة.0660 ,
 .00االلوسي  ,أكر ياسين محمد  ,اثر أربع استراتيجيات قبلي ،في تنمية التيكير الناقد
واالستبءال لدا البات معا د إعداد المعلمات في مادة التاريه  ,أ روحة دكتورا  ,كلية
التربية ,ابن رشد ,جامعة بعداد.0665,
 .0.السبحي,عبد الحي أحمــد و بنجر,فوزي صالم ,أسس المنا ج المعاصرة,جدة,مكتبة دار
جدة. 0770,على الموقع االلكتروني http://www.dahsha.com/viewarticle.php
 .07الراوي ,فاروق ,وآخرون ,التاريه الءدي للو ن العربي ,م بعة الصيري0777,
 .06ال اشمي ,علي ربيع حسين ,اثر تحريك األنش ة الصيية في اكتسا ت ميذ الص
الخام س االبتدائي للميا ي العلمية واستبءائ ا ,الجامعة المستنصرية ,كلية المعلمين ,رسالة
ماجستير اير منشورة.0660 ,
 .00يعءو  ,اسان ,ت ور ال ي عند بياجي ,،دار الكتا 0700,
 .00السعدي ,فراس نبي محمود ,اثر المناقشة بتمثي األدوار في تحصي ت ميذ الص
الخامس االبتدائي في مادة التاريه العربي اإلس مي ,جامعة ديالى ,كلية المعلمين ,رسالة
ماجستير اير منشورة0660 ,
 .00ال اشمي ,علي ربيع حسين ,اثر تحريك األنش ة الصيية في اكتسا ت ميذ الص
الخامس االبتدائي للميا ي العلمية واستبءائ ا ,الجامعة المستنصرية ,كلية المعلمين ,رسالة
ماجستير اير منشورة0660 ,
 .00سعيد,عا ,وعبد هللا,محمد ,الدراسات االجتماعية ,0 ,الءا رة,اليكر العربي066. ,
 .05مسل  ,صحيم ,المن اع في شرح صحيم مسل بن الحجاع ,ع ,0مكتبة العصرية,
بيروت0667,
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 .00الرفيدي ,حسن محمد ,فاعلية إستراتيجية التشبي ات في تعدي التصورات البديلة عن
الص السادس االبتدائي بمحافظة الءنيذة ,رسالة ماجستير,
الميا ي العلمية لدا
كلية التربية ,عمان.066. ,
 .00األاا ,إيمان اسحق ,اثر استخدا إستراتيجية المتشاب ات في اكتسا الميا ي العلمية
واالحتياظ ب ا لدا البات الص التاسع األساسي ,الجامعة اإلس مية,ازة.0660 ,
 .0.قندي  ,احمد ,التدريس أالبتكاري ,دار الوفال لل باعة والنشر ,المنصورة.0770 ,
 .07زيتون,عاي محمود ,أسالي تدريس العلو  ,0 ,عمـان ,دار المشرق للتوزيع والنشر
0770 ,
 .06حافظ .ب رس ,صعوبات التعل  ,كلية التربية ,ريا األ يا  ,جامعة الءا رة  ,الءا رة
.0777 ,
 .00سليمان,ال سر احمد محمد ,البحث العلمي عن المو وبين في العال العربي اتجا ات،
والصعوبات التي تواج  , ،المؤتمر العلمي اإلقليمي  ,جدة ,السعودية.0660 ,
 .00الشري  .كوثر عبد الرحي ش ا  ,المدخ المنظومي والبنال المعرفي ,بحث تجريبي,
كلية التربية بسو اع ,جامعة جنو الوادي.0667 ,
 .00الدليمي ,محمد عبد ايدان,تءوي من ج التاريه للمرحلة االبتدائية في العراق في ضول
معايير محددة  ,جامعة بعداد ,كلية التربية ,ابن رشد ,أ روحة دكتورا اير منشورة,
.0660
 .00نزا ,شكري حامد ,مدا اكتسا ت ميذ الصيو الرابع والخامس والسادس في دبي
للميا ي الواردة في الكت الدراسية للدراسات االجتماعية المءررة للعا الدراسي
الدراسي فـــي ذلك,مجلة العلو
 0666/0777واثر ك من الجنس والص
التربوية,دراسات,المجلد  )07العدد  ,)0الجامعة األردنية  ,األردن.0666 ,
 .05ع ية,محسن علي ,اإلستراتيجية الحديثة في التدريس اليعا  ,عمان  .األردن ,دار صيال
للنشر والتوزيع066. ,
 .00ذيا ,أنيسة ,البنائية في تدريس العلو ,دورات التربية في إثنال الخدمة ,0 ,عمان  .دائرة
التربية والتعلي  ,االونروا .0660 ,
الميا ي العلمية
 .00ش ا ,منى ,والجندي ,أمينة  ,تصحيم التصورات البديلة لبع
الص األو الثانوي في الييزيال
باستخدا نموذجي التعل البنائي والشك  Vل
نحو ا ,الجمعية المصرية للتربية العلمية ,المؤتمر العلمي الثالث )0.-05
واتجا
يوليو  ,المجلد  ,0اإلسماعيلية0777 ,
 .0.ق امي,يوس  ,ونايية  ,ق امي,نماذع التدريس الصيي,0 ,عمان ,األردن0770,
 .07سرايا ,عاد ,تكنولوجيا التعلي الميرد وتنمية االبتكار,دار النشر في الءا رة.0660 ,
المو وبين ,اللجنة العلمية
 .06لبة,جودة احمد ,االتجا ات الحديثة في تدريس العلو لل
الدائمة لمنا ج التدريس0660,
 .00الحيلة ,محمد محمود  ,م ارات التدريس الصيي ,0 ,عمان ,دار المسيرة .0660 ,
 .00ال ادي,جودت ,وعزت,عبد .نظريات التعل وت بيءات ا التربوية ,الدار العلمية الدولية ,
األردن.0666 ,
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 .00عبد الرحمن ,أنور حسين ,والصافي,ف ح محمد حسن ,رائق تدريس العلو التربوية
والنيسية ,0 ,بعداد ,دار التأمي 0660 ,
مجيد,والدا ري صالم حسن  ,المدخ في عل النيس
 .00الكبيسي ,و ي
التربوي.0 .األردن.مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية.دار الكندي
للنشر.0666.
 .05العءبي ,باس عبد الجبار كاظ  ,اثر استخدا انموذع يلدا تابا في اكتسا الميا ي
الص الثاني المتوس  ,ديالى0660,
الجعرافية واالتجا نحو المادة لدا
 .00ا ر ,علوا ,مدا اكتسا الت ميذ والتلميذات لبع الميا ي التاريخية المتضمنة في
تاريه العر الحديث والمعاصر) المءرر للص التاسع األساسي,رسالة
كتا
ماجستير,المركز الو ني للمعلومات,اليمن.0660,
 .00النداوي ,سميرة محمود ,اثر التدريس بتحريك األنش ة الصيية في اكتسا الميا ي
التاريخية واستبءائ ا لدا البات الص الثاني المتوس  ,العراق ,الجامعة المستنصرية,
كلية التربية.0660 ,
 .0.الروسان ,سلي س مة وآخرون  ,مبادئ الءياس والتءوي وت بيءات ،التربوية واإلنسانية
,جمعية عما الم ابع التعاونية ,عمان ,االردن 0770,
 .07الخولي  ,محمد علي  :قاموس التربية  , 0 ,بيروت  ,دار العل للم يين ..077. ,
 .56فيركسون,جورع أي ,التحلي اإلحصائي في التربية وعل النيس ,ترجمة نال محسن
العكيلي ,بعداد ,دار الحكمة0770 ,
 .50دوران ,دورين ,أساسيات الءياس والتءوي في تدريس العلو  ,ترجمة محمد سعيد
صباريني  ,دار التربية  ,جامعة اليرموك ,اربد.07.5 ,
 .50اإلما  ,مص يى محمود وآخرون ,التءوي والءياس  ,وزارة التعلي العالي ,بعداد,
.07..
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Abstract Search:The problem with the research, said pupils the primary stage is
difficult to them the selection of the key concepts of the content of
the materials, and the difficulty of acquiring it, and ignore some of
the teachers methods and new strategies developed. In order to
search to identify the impact of strategic similarities in the
acquisition of historical concepts to pupils fifth grade primary and
put null hypothesis, which states: - No statistically significant differences among the group that is
considering the similarities and according to the strategy group is
considering the usual way in the acquisition of historical concepts.
The researcher used the experimental method was chosen as the
research sample of (60) fifth grade pupil at primary school in
Diyala for the year 2010-2011, has to abide by two sets each
comprising (30) schoolgirl in a variable equal age and intelligence
and the collection of parents.
And pre-testing, she studied first according to the strategy the
similarities and examined the second in the usual way, was the
preparation of search tool is a test of the type of multiple-choice
has been to verify truthfulness, and extract the coefficient of
difficulty and strength discriminatory paragraphs, and a
consistency using the equation Cooder Richardson (20) and
amounted to (0 0.86), which is highly reliable and extract stability
according to the Pearson correlation coefficient to (0.87)
The total test paragraph 40.
Was also prepared concepts and behavioral objectives, plans and
applied experience on 10.7.2010 and continued to the first chapter
and then applied the achievement test on 03.01.2004 and the
results showed: -
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1. and there is a statistically significant difference between the
experimental group first examined the strategy of the similarities
and the control group, who studied in the usual way in the
acquisition of concepts for the experimental group first.
And exited the researcher Baltnusiat the following: - adoption of
a strategy similarities in the teaching of history to fifth grade
primary school because of its many benefits such as the
development of thinking and accuracy of observation and
comparison of concepts through the presence of similarities and
differences, which helps in the speed of acquisition.
 Aqtraan and studies similar to the current study are:a descriptive study to see how close or move away methods of
teaching at the primary stage strategy for simila.
خطة ت ريسية للمجموعة التجريبية وفق إستراتيجية المتشابهات
المادة -:التاريه العربي اإلس مي
اس المدرسة -:مدرسة بعءوبة الجديدة للبنات
الموضوع -:العر ومو ن
الص والشعبة -:الخامس أ)
التاريه0606/06/0 -:
أوي"-:األه اخ السلوكية-:
جع التلميذة قادرة على إن -:
تذكر)
 -0تذكر مي و التاريه العربي اإلس مي.
 -2تعل السب الذي جع اإلنسان العربي أو إنسان في العال يعتعل الزراععة وتربيعة
الحيوان .ف )
 -2تحدد أ مية التاريه للشعو  .تذكر )
 -2تعدد الحضارات العربية اإلنسانية التي ظ رت في شب ،الجزيرة العربية .تذكر)
 -5تبين ما و مو ن العر األصلي .ف )
 -2تؤشر كييية انتشار العر في شب ،الجزيرة العربية على الخار ة .ت بيق)
 -2تيسر سب انتشار العر في بءية أنحال الجزيرة .ف )
 -2ترس خار ة شب ،الجزيرة العربية موضحة أ المدن التي ظ رت في ا .ت بيق)
الوسا ل التعليمية-:
 -0السبورة وال باشير لعر الميا ي التاريخية للتلميذات.
 -0صور تض أ الحضارات التي ظ رت في شب ،الجزيرة العربية.
المءدمة أو التم يد 5 -:دقائق)
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شععرح مءدمععة عععن الموضععوع باعتبععار أو المواضععيع التععي تءععد للتلميععذات وعععر
الصععور والخععرائ وكتابععة الميععا ي التاريخيععة علععى السععبورة وترتي ع السععبورة و ععرح
األسئلة اآلتية -:
الميا ي ي ) التاريه ,الو ن ,العر ,شب ،الجزيرة العربية ,الحضارة)
 -0ما و التاريه ؟
 -0ما مو ن العر األصلي ؟
 -0ما ي أ الحضارات والدو التي ظ رت في شب ،الجزيرة العربية ؟
 05دقيءة)
العر
المعلمة -:عزيزتي التلميذة إن تاريخنا تاريه عظي مليل باألحداث والوقعائع والءصعص
لذالك علينا دراست ،ل ستيادة من ،في وقتنا الحاضر .
س -:ما المءصود بالتاريه؟
التلميععذة -:ععو دراسععة أخبععار الماضععيين والوقععو علععى أحععوال السياسععية واالجتماعيععة
واالقتصادية والحضارية
المعلمة -:بأي شيل ا ت العر ؟
التلميذة -:ا ت العر بالتاريه منذ قدي الزمان ول إخبار وقصص .
المعلمعععة -:إذن تلميعععذاتي العزيعععزات إن التعععاريه ي عععت بعععاألمور السياسعععية واالجتماعيعععة
والحضارية وان العر ا تموا ا تمامام كبيرام ب ،ول إخبار وقصص .
س  -:بماذا نشب ،التاريه؟
التلميذة -:نشب  ،بالكتا الذي يتأل من صيحات عديدة .
نالك تشبي ات أخرا للتاريه ؟
المعلمة-:
التلميذة -:نع نشب  ،بالءصة التي تحوي أخبار وأحداث اريبة و ريية وجديدة ونادرة .
تلميذة أخرا -:نشب  ،بالدفتر الذي يكت في ،ما يريد من األقوا والعبر واألحداث .
المعلمة -:أي التشبي ات م ئمة أكثر للتاريه؟
التلميذة -:الكتا
المعلمة -:لماذا الكتا ؟ ما أوج ،الشب ،؟ وما أوج ،االخت ؟
التلميذة-:
أوج ،الشب)،
الكتا
التاريه أوج ،الشب)،
سج يكتع فيع ،اإلحعداث واإلب عا سععععج يكتعععع فيعععع ،اإلحععععداث واإلب ععععا
والحرو
والحرو
أوج ،االخت )
الكتا
التاريه أوج ،االخت )
يكتب ،مجموعة معن العلمعال واليء عال يكتب ،مجموعة من األشخاص متخصصين
فعععي زمعععن قعععدي عاصعععروا الحعععدث بالوقت الحعالي لع يعاصعرو ا الحعدث ولع
يشا دو
وشا دو .
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المعلمة  -:أحسنت
المعلمة -:ما مو ن العر األصلي ؟
التلميذة -:شب ،الجزيرة العربية .
المعلمة -:تعر صورة وخار ة تشبي ي ،للمن ءة لتءري المي و إلى أذ ان التلميذات
.
خار ة لشب ،الجزيرة العربية

صورة تشبي ي ،مءاربة لشب ،الجزيرة العربية  -مكة

المعلمة :بماذا نشب ،الو ن ؟
التلميذة :بالدار
تلميذة أخرا -:الخيمة التي تل الشم .
تلميذة أخرا  -:بالحز أو التكت في مجموعة .
المعلمة  -:أي التشبي ات اقر لمي و الو ن؟
التلميذة -:الدار
المعلمة -:ما أوج ،الشب ،؟ وما أوج ،االخت ؟
الدار أوج ،الشب)،
الو ن أوج ،الشب)،
و مكان يسكن في ،اإلنسان مع أفراد
و المكان التي تسكن في ا األقعوا وتعرب
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رواب ثابتة مث اللعة والدين
الو ن أوج ،االخت )
مكعععان واسعععع جعععدام يضععع فيععع ،جميعععع
األ يععععععا والمععععععذا كافععععععة يتععععععولى
مسؤوليت الملك أو الرئيس

أ.د .عبد الرزاق عبد هللا زيدان
انوار فاروق شاكر

رواب ثابتة أيضام.
عائلت ،ترب
الدار أوج ،االخت )
ععو جععزل مععن الععو ن صعععير جععدام
ويض ع أفععراد األس عرة مععن األ واأل
واألبنععععال مععععن مععععذ وديععععن واحععععد
يشر علي ويعيل ر األسرة .

المعلمة  :أحسنت
بعين العو ن والعدار
المعلمة  -:تلميذاتي العزيعزات عنعد مءارنعة أوجع ،الشعب ،واالخعت
نجد إن التشاب ،قري بين الو ن والدار وك ما يجمع النعاس العذين بيعن روابع قويعة
ولكن ما يختليان بالمساحة وعـــدد األفراد وتعدد األديعان والمعذا .والععر معن عذا
و إن ني إن شب ،الجزيرة العربية و الو ن األصلي للعر .
المعلمة -:ما ي األعما التي تعل في الو ن ؟
التلميذة -:الزراعة وتربية الحيوان وبنال المدن
تلميذة أخرا  -:بنال الدو والحضارات العربية العريءة
المعلمة  -:من يتكل عن الزراعة وتربية الحيوانات؟
التلميذة -:إن اإلنسان العربي أو إنسان في العال يتعل الزراعة وتربية الحيوان .
المعلمة  -:لماذا؟
تلميذة أخرا -:بسب وفرة الميا وخصوبة األر جعلت ،أو إنسان بالعال يتعل ذلك.
المعلمة -:تلميذاتي اعر أمامك صورة لءرية من قرا العراق في الوقت الحالي في عا
زرع وميععا لكععي نءععر الموضععوع للتلميععذات و ععذ الصععورة شععبي  ،للمكععان الععذي كععان
يسكن في ،العر في الماضي .

قرية من قرا العراق
المعلمة -:من يتكل عن أ الحضارات التي ظ رت في شب ،الجزيرة العربية؟
التلميذة -:الحضارات ي الحضارة االكدية والبابلية واألشعورية بعالعراق  .والحضعارة
الكنعانية واليينيءية في ب د الشعا ) وحضعارة وادي النيع فعي مصعر وحضعارات أخعرا
في المعر العربي.
المعلمة -:تءو بعر صور تشبي ي ،للحضارات التي قامت بشب ،الجزيرة العربية .
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حضارة أكد

الحضارة الكنعانية

الحضارة البابلية

الحضارة اليينيءية

أ.د .عبد الرزاق عبد هللا زيدان
انوار فاروق شاكر

حضارة أشور

حضارة وادي الني

حضارة المعر العربي
المعلمة -:بماذا نشب ،الحضارة ؟
التلميذة -:الت ور
تلميذة أخرا -:السكن بالمدينة
تلميذة أخرا -:العمران والتءد
معلمة -:إني أرا تشبي ،السكن بالمدينة) اقر من بءية التشبي ات للحضارة ف
تؤيدن ذلك
جوا جميع التلميذات -:نع
المعلمة تسأ إحدا التلميذات -:لماذا؟ وما أوج ،الشب ،؟ وما أوج ،االخت ؟
التلميذة:
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السكن بالم ينة
أوج ،التشاب،
تءد مجموعة من الناس من مستوا
إلى مستوا أعلى من،
أوج ،االخت
تشععم ال جععرة لكععي يحسععن األفععراد
مسععععععتوا الثءععععععافي واالقتصععععععادي
واالجتماعي وتخص مجموععة وفئعة
وال تخص جميع الناس

أوج ،التشاب،
تءععد الشعععو مععن مسععتوا إلععى مسععتوا
اعلي من،
أوج ،االخت
التءد يشم الناس جميعام ويشم ارقعي
الحضارات وتخعص دولعة معن العدو إذا
ععي أوسععع واشععم ويتععأثر ب ععا ك ع مععن
يسكن الدولة

المعلمعة -:أحسعنتن تلميعذات  .أالن تع شعرح التعاريه ومعو ن الععر وا ع الحضعارات
الموجودة في شب ،الجزيرة العربية ويت التأكيد على أ ع الميعا ي العواردة بالشعرح ل عذا
الدرس مث
التاريه .العر  .المو ن .الحضارة .شب ،الجزيرة العربية ).
التءوي  5 -:دقائق)
 -0ما و تعري التاريه؟
 -0ما و مو ن العر األصلي؟
 -0عللي سب إن اإلنسان العربي أو إنسان يتعل الزراعة وتربية الحيوان؟
 -0عددي أ الحضارات العربية التي ظ رت في شب ،الجزيرة العربية؟
الواج البيتي-:
 -0تحضير من أ الملوك الذين ظ روا في شب ،الجزيرة العربية إلى اليص الثاني
 -0رس خار ة شب ،الجزيرة العربية وتأشير الدو علي ا .
الم ا ر-:
 أللءائي ,احمد حسين ,عودة أبو سعنينة ,أسعالي تعدريس الدراسعات االجتماعيعة,عمان ,مكت دار الثءافة.0776 ,
 الء راوي,عبد العزيز جمي عبد الو ا ,اثر اسعتخدا إسعتراتيجية المتشعاب اتالصع
فـي تنمية عمليات العل وم ارات التيكير التأملي في العلو لدا ع
الثامن األساسي ,رسالة ماجستير,الجامعة اإلس مية ,ازة.0606 ,

-221-

