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اثر استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية مهارات التفكير التاريخي لدى 

  ي في مادة التاريخ االوربي الحديث والمعاصرطالب الصف الخامس االدب

The impact of numbered warheads strategy in the 
development of thinking skills among fifth-grade literary 

students in the material of European Modern and 
Contemporary History 

                              Dr. Falah Hassan Khadim)١( د. فالح حسن كاظم
  مستخلص البحث

يرمي هذا البحث إىل تعـرف (اثـر اسـرتاتيجية الـرؤوس املرقمـة يف تنميـة مهـارات التفكـري التـارخيي لـدى 
طالب الصف اخلامس االديب يف مادة التاريخ االوريب احلديث واملعاصر)ولتحقيق هدف الدراسـة صـيغت 

هارات التفكـري التـارخيي. ولتحقيـق ذلـك اعتمـد الباحـث علـى تصـميم جتـرييب فرضية صفرية تتعلق بتنمية م
) طالبــــا ٣٠) طالبــــا بواقــــع (٦٠مالئـــم للدراســــة،واختار الباحــــث قصـــد عينــــة البحــــث،إذ تكونــــت مـــن (

) طالبــا للمجموعــة الضــابطة.كافا الباحــث بــني طــالب جممــوعيت البحــث يف ٣٠للمجموعــة التجريبيــة و(
) هـــدفا ســـلوكيا مثلـــت اجلانـــب ١٢٠بـــار قبلـــي ملهـــارات التفكـــري التـــارخيي، وصـــاغ (متغـــريات الـــذكاء واخت

املعريف من تصـنيف بلـوم، واعـد خططـا دراسـية يوميـة مناسـبة لبحثـه، وكانـت أداة البحـث اختبـارا ملهـارات 
لــف مــن ( ربعــة بــدائل مت التأكــد مــن صــدقه  )٤٠التفكــري التــارخيي  فقــرة مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد 

موعة التجريبية علـى وث باته. واستخدم الوسائل اإلحصائية املناسبة لبحثه، وكانت النتائج تفوق طالب ا
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ايـــة التجربــة، موعـــة الضــابطة يف اختبـــار مهــارات التفكـــري التــارخيي الـــذي أجــراه يف  ويف ضـــوء  طــالب ا
 .نتائج البحث جاء الباحث بعدد من التوصيات واملقرتحات

Abstract 
This research aims to know (The impact of numbered warheads 

strategy in the development of thinking skills among fifth-grade literary 
students in the material of European Modern and Contemporary History) 
To achieve the objective of the study a zero hypothesis has been made 
concerning the development of historical thinking skills. To achieve this, 
the researcher adopted on an experimental design appropriate to the 
study, the researcher chose the research sample, consisted of (60) 
students as (30) students in the experimental group and (30) students in 
the control group. The researcher made an equality between the two 
groups in the search of intelligence variables and test the skills of historical 
thinking, then made (120) behaviorally targets represented cognitive side 
in Bloom's Taxonomy, and prepared daily lesson plans suitable for his 
research, and the search tool was a test for the skills of historical thinking 
consisted of (40) items, from multiple choice with four alternatives were 
confirmed sincerity and persistence. And use the appropriate statistical 
methods for consideration, and the results indicate the Superiority of the 
experimental group students to the control group students in historical 
thinking skills test, conducted at the end of the experiment, and there were 
some recommendations and proposals made by the researcher according 
to the search results.  

 التعريف بالبحث -الفصل االول:

 أوًال: مشكلة البحث: 
ت عديـــدة والـــيت حتـــد مـــن قدرتـــه علـــى حتقيـــق  يواجـــه تـــدريس التـــاريخ يف املراحـــل الدراســـية كافـــة حتـــد

مل يف األحداث التارخيية ليتمكن من األهداف الرتبوية املنشودة،  ودارس التاريخ حيتاج اىل تفكري دقيق و
والـرأي والتوصـل اىل اسـتنتاجات صـحيحة واخلـروج بتعميمـات ومبـادئ والكشـف عـن التمييز بني احلقيقة 

العالقــة بــني الســبب والنتيجــة وإصــدار األحكــام واختــاذ القــرار وبيــان قــوة احلجــة واالفرتاضــات وهــذه كلهــا 
يف إتبــــاع يفكــــر جعــــل الباحــــث  ) االمــــر الــــذي١٧٥) ١٨:١٩٩٢(األمــــني،(مهــــارات للتفكــــري التــــارخيي 

 بني هـذه االسـرتاتيجياتوجد أن من  هذه املادة، وقد ت تدريسية حديثة أكثر نفعا يف تدريساسرتاتيجيا
 اسـرتاتيجية( ملادة وحتقيق الكثري من أهداف تدريسها يف املرحلة الثانويةا هلذه اليت قد تسهم يف فهم أوسع

االرؤوس املرقمة)  ى املشكالت اليت تعيق فهم ساعد يف التغلب علتمن االسرتاتيجيات احلديثة اليت قد  أل
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علـــى ان هـــذه  ، فضـــالً تنميـــة مهـــارات التفكـــري التـــارخيي عنـــدهموترفـــع مـــن مســـتوى  خملـــادة التـــاريالطلبـــة 
ومما  حبسب علم الباحث للمرحلة الثانويةالتاريخ مل توضع يف موضع التجربة يف تدريس مادة  االسرتاتيجية

لسؤال اآليت:   تقدم حـدد الباحث مشكلة حبثه 
اخلــامس طــالب الصــف تنميــة مهــارات التفكــري التــارخيي لــدى مــا أثــر إســرتاتيجية الــرؤوس املرقمــة يف 

 ؟االديب يف مادة التاريخ االوريب احلديث واملعاصر
 :ثانيا: اهمية البحث 

ـال ويف امـاكن  اءتـهمتابعة الباحث وقر  من خالل  وازمنـةلنتـائج البحـوث التجريبيـة وامليدانيـة يف هـذا ا
لــتعلم التعــاوين واســتخدامه يف تــدريس خمتل املــواد الدراســية وملختلـــف  مجيــعفــة،الحظ وبوضــوح االهتمــام 

كثــرية   أخــرى، فضــال عــن متغــريات تنميــة مهــارات التفكــري التــارخيييف  أثــرهاملراحــل الدراســية للكشــف عــن 
ىل أمهيـــة الـــتعلم ) إSlavin-1988(أشـــاروجدانيـــة. وســـبق وان  أممهاريـــة، أمكانـــت معرفيـــة،  "متنوعـــة ســـواء

رة احلماسـ ورفـع الدافعيـة حنـو املشـاركة  ةالتعاوين وآثره يف حتصيل الطلبة ورفع مستوى املشاركة والتعـاون وإ
م يف ا دة قــدرا م مــع بعضــهم فضــال عــن ز مالوحتســني عالقــا و ، عتمــاد علــى الــنفس وتنميــة شخصــيا
وكيــف يشــجعون بعضــهم بعضــاً، ويركــز ، ون معــاً يســهم الــتعلم التعــاوين كــذلك يف تعلــيم الطلبــة كيــف يعملــ

موعة من خـالل حتقيـق  ماجلوانب اإلجيابية للطلبة وأعلى  مسؤولون أمام جمموعتهم عن مستوى تقدم ا
مهــارات التفكــري واجتاهــات وعالقــات أكثــر  لــتعلم واســتعمالعلمــي أعلــى، ويزيــدون االحتفــاظ  حتصــيل
اتيجيات الــتعلم التعــاوين الــرؤوس املرقمــة الــيت يتحقــق مــن خالهلــا . ومــن اســرت )٧: ٢٠٠١(الغــزايل، إجيابيــة

دة دافعيـــة الطلبـــة للمشـــاركة والتفاعـــل  عمليـــة التفاعـــل االجيـــايب واالجتمـــاعي اهلـــادف، كمـــا تعمـــل علـــى ز
ــم معرضــون للســؤال مــن جانــب املــدرس وبشــكل خــاص الطلبــة مــن ذوي التحصــيل  م، أل قصــى طاقــا

حية املتدين واملنعزلني يف موعة، كما ان هلذه اإلسرتاتيجية مزا اجتماعية من  مراجعة املعرفة وتدقيقها،  ا
) أن تــدريس التــاريخ يســعى إىل متكــني الطلبــة ٢٠٠٢). ويــرى (جامــل، ٢٤١: ٢٠٠٨(ســعادة وآخــرون،

ثــر ممــا مــن ممارســة مهــارات التفكــري بنحــو عــام، وال ســيما التفكــري التــارخيي مــن خــالل املشــاركة الذكيــة أك
ملعلومات والفهم اجلامد هلا.(جامـل:  )، وممـا سـبق يتضـح إّن التفكـري ٢٠١، ٢٠٠٢يسعى إىل تزويدهم 

التــارخيي يعــد مــن العمليــات العقليــة الــيت يســتعملها الطلبــة عنــد دراســة األحــداث التارخييــة املختلفــة، وهــي 
م على حتديد األزمنة التارخيية بطرق عملية تتطلب الدقة  والفحص الدقيق هلا لتحديد التسلسل تضم قدر

ا وإدراك العالقات بني الزمان واملكان وإدراك العالقة بني املقدمات والنتائج، والتمكن من  الزمين اخلاص 
ت مـن  القدرة على الفهم الصحيح لألحـداث التارخييـة، وذلـك مـن طريـق احلصـول علـى املعلومـات والبيـا

لطرائق العلمية مما يساعد الطالب على املصادر املختلفة اليت تسهم يف تن مية مهارات البحث واالطالع 
لنتائج والتمييز بني وجهات النظر  ت بني هذه املصادر املختلفة، ووزن األدلة وربط األسباب  عقد املقار
ـــدف التوصـــل إىل اختـــاذ القـــرارات وإصـــدار األحكـــام جتـــاه هـــذه األحـــداث التارخييــــة  واحلقـــائق املختلفـــة 

ـــدف مواجهـــة التغـــريات املســـتقبلية والتســـلح مبـــنهج علمـــي ميّكـــن اإلنســـان مـــن مواجهـــة امل اضـــية، وذلـــك 
سيســـاً علـــى مـــا تقـــدم يلخـــص الباحـــث أمهيـــة البحـــث يف النقـــاط اآلتيـــة: ت العاملية.و أمهيـــة  - -التحـــد
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ــا اســرتاتيجية حديثـــة جتعــل املـــتعلم حمــور العمليــة التع ليميـــة متفــاعًال معهـــا، اســرتاتيجية الــرؤوس املرقمـــة كو
ا  -وتوصل املتعلم إىل إدراك متكامل للمعلومات التارخيية.  أمهية مادة التاريخ وتدريسها والنهوض مبتطلبا

ا.  مسـاعدة مدرسـي التـاريخ يف املـدارس الثانويـة يف التعـرف علـى كيفيـة اسـتعمال اسـرتاتيجية  -واحتياجا
االفــادة مــن طبيعــة املــادة التــاريخ لتنميــة وصــقل قــدرات الطلبــة -تــدريس مــادة التــاريخ.  الــرؤوس املرقمــة يف

 لكي يشعروا بقيمة دراسة هذه املادة، ومبا يساعد على تنمية مهارات التفكري التارخيي لديهم.
  هدف البحث:ثالثا:  

مهـارات التفكـري التـارخيي لـدى  تنميـةيهدف البحث احلايل تعرف: أثـر إسـرتاتيجية الـرؤوس املرقمـة يف 
 الب الصف اخلامس االديب يف مادة التاريخ االوريب احلديث واملعاصرط

 البحث: ةفرضي رابعا: 
 : اآلتية ةالصفري ةلتحقيق هدف البحث مت صياغة الفرضي 

موعة ٠٬٠٥يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ال - ) بني متوسط درجات طالب ا
موعــــة  يةاســــرتاتيجوفــــق  الــــذين سيدرســــونالتجريبيــــة  الــــرؤوس املرقمــــة و متوســــط درجــــات طــــالب ا
 تنمية مهارات التفكري التارخيييف اختبار  التقليديةوفق الطريقة على  الذين سيدرسونالضابطة 
 حدود البحث:  خامسا:

 ءلرتبيـــة كـــربالمديريـــة العامـــة للالتابعـــة النهاريـــة املـــدارس احلكوميـــة يف اخلـــامس االديب طـــالب الصـــف  .١
  اء اهلنديةقض-املقدسة 

 م ٢٠١٥ – ٢٠١٤االول للعام الدراسي الفصل الدراسي  .٢
 االول، الثاين، الثالث –الفصول  .٣

 تحديد اِّـصطلحات:سادسا: 

 The effectاألثـــر: أوال: 
نه:"٢٠٠٤(القرشـي، -عرفه:  مقـدار التغـري الـذي حتدثـه طريقـة التـدريس، ويتمثـل يف نـواتج الـتعلم ) 

م "املعرفية لدى الطلبة، ويق دة أو النقصان يف متوسطات درجا   )٢( اس من خالل التعرف على الز
نــه:يو  الــذي حتدثــه اســرتاتيجية الــرؤوس املرقمــة، ويتمثــل يف نــواتج  مقــدار التغــري عرفــه الباحــث إجرائيــا 

، ويقـاس مـن الصف اخلـامس االديب يف مـادة التـاريخ االوريب احلـديث واملعاصـرالتعلم املعرفية لدى طالب 
 قيمة معامل حجم األثر.

  Numbered heads strategyالرؤوس املرقمة: إسرتاتيجية  نيا:
  -عرفها كل من:

                                                        
 )١٧ ،٢٠٠٤(القرشي،  -٢
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ــا:Matiru،1995(مــاتريو ت، يقســم فيهــا  )  " طريقــة مميــزة للتــدريب والعمــل علــى تــذليل الصــعو
موعة الواحدة، ( خـذ كـل طالـب رقمـا" ) طالب، ويت٥- ٣الطلبة إىل جمموعات يرتاوح عدد الطلبة يف ا

شـــراف املـــدرس، ولكـــل طالـــب دور خـــاص بـــه، ويشـــرتك اجلميـــع يف الوصـــول إىل احلـــل، واهلـــدف معينـــا" 
موعة بكاملها إلمتام واجب حمدد  .)٣(املشرتك هو جناح ا

ا: و يعرفها  الباحث إجرائيا 
ـــتعلم التعـــاوين ث إىل جمموعـــات غـــري ، يـــتم خالهلـــا تقســـيم عينـــة البحـــإســـرتاتيجية مـــن اســـرتاتيجيات ال

موعـات  طالــبكـل ل يعطــى) طـالب، و ٥ -٣، تتكــون كـل جمموعــة مـــــن (امتجانسـة حتصـيلي رقمــا" يف ا
، يــدور عــن حمتــوى الــدرس وتتفــاوت ببطــرح ســؤال علــى الطــال املــدرس) مث يقــوم ٥- ١معينــا" يــرتاوح (

ر كـــل حســب جمموعتـــه لكـــي نوعيــة األســـئلة يف الســهولة والصـــعوبة مــع إعطـــائهم الوقــت املناســـب للتحــاو 
موعة يعرف اإلجابة، مث ينادي  على رقم معني فريفع املرقمون بـنفس  املدرسيتأكدوا من أن كل فرد يف ا

ت للصـــــف ككـــــل، ت مجاعيـــــا للتوصـــــل لالجابـــــة  الـــــرقم أيـــــديهم ويقـــــدموا إجـــــا ومـــــن مث تنـــــاقش االجـــــا
 الصحيحة.

 لثا: مهارات التفكري التارخيي: 
ـــا: املهـــارات الـــيت يكتســـبها املتعلمـــون مـــن دراســـتهم للتـــاريخ مبـــا  Wikipediaموســـوعة -عرفتهـــا:

يســاعدهم علــى فهــم التــاريخ فهمــاً صــحيحاً وشــامًال مــن خــالل النظــر املتأمــل يف أحــداث املاضــي والــربط 
رها أو مبعىن آخر تفسـري وحتليـل األحـداث املاضـ ية بينها وبني احلاضر واحلكم هلا أو عليها أو اكتشاف آ

)٤(. 
املهــارات الــيت ميتلكهــا طــالب الصــف اخلــامس  التعريــف اإلجرائــي ملهــارات التفكــري التــارخيي: جمموعــة

م  االديب وترمجتها أثناء دراسة األحداث التارخييـة مبـا ميكـنهم مـن فهـم التسلسـل الـزمين لألحـداث واسـتيعا
تنــــاول املصــــادر املختلفــــة لتحديــــد  ن طريــــق البحــــث التــــارخيي يفعــــللقضــــا التارخييــــة والفهــــم الــــواعي هلــــا 

 التحليالت والتفسريات املنطقية وإصدار األحكام يف ضوء األدلة.
 دراسات سابقة -الفصل الثاني:

 ):٢٠١٢الفتلي، (دراسة 
ء"    -أثــر االستقصــاء العلمــي (اجلمــاعي) والــرؤوس املرقمــة علــى األداء العملــي لــدى طلبــة قســم الفيــز

الدراســة يف مجهوريــة العــراق، جامعــة القادســية. وهــدفت إىل التعــرف علــى اثــر كليــة الرتبيــة " أجريــت هــذه 
الـرؤوس املرقمـة) علـى األداء العملـي لـدى  -استخدام إسرتاتيجيتني للتعلم التعـاوين (االستقصـاء اجلمـاعي 

ء   ومت اختيــار شــعبة عشــوائيا مــن بــني شــعبتني حيــثجامعــة القادســية،  -كليــة الرتبيــة   –طلبــة قســم الفيــز

                                                        
٣- Matiru, 1995: 123. 
٤- Wikipedia, 2007. 
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موعة التجريبية األوىل الـيت تـدرس قسمت إىل ثالث جمموعات وفـق طريقـة االستقصـاء اجلمـاعي علـى ، ا
موعة التجريبية الثانية  موعـة الثالثـة  تدرس املادة نفسها على وفق طريقة الرؤوس املرقمة تعمل معـا،وا وا

لطريقـــة االعتياديـــة، موعـــة التجريبيـــة هـــي وكانـــت نتـــائج الدراســـة  الضـــابطة تـــدرس املـــادة  تفـــوق طلبـــة (ا
موعــة التجريبيــة الثانيــة) الــذين  وفــق طريقــة (االستقصــاء اجلمــاعي، الــرؤوس املرقمــة) علــى  درســوااألوىل، ا

موعـــــة الضــــابطة الــــذين  وفـــــق الطريقــــة االعتياديـــــة يف االداء علــــى  درســـــواحســــب الرتتيــــب علـــــى طلبــــة ا
موعــة التجريبيــة ا وفــق طريقــة االستقصــاء اجلمــاعي علــى علــى  األوىل الــذين درســو العملي.وتفــوق طلبــة ا
موعة التجريبية الثانية الذين درسو   وفق طريقة الرؤوس املرقمة تعمل معا" يف األداء العملي. اطلبة ا

 ):  ٢٠١٢دراسة جري (
 -. -بتدائيـة. حتديد مهارات التفكري التارخيي الالزمـة ملعلمـي التـاريخ يف املرحلـة اال -رمت الدراسة إىل: 

 مستوى ممارسة معلمي التاريخ يف املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التارخيي
لفـت عينــة الدراسـة مــن عـدد مــن معلمــي ومعلمـات التــاريخ خرجيـي كليــات الرتبيـة األساســية، الــذين 

ت العامـــة لرتبيـــة حمافظـــة ب غـــداد. توصـــلت يقومـــون بتـــدريس مـــادة التـــاريخ يف املرحلـــة االبتدائيـــة يف املـــدير
بلغت مهـارات التفكـري التـارخيي الالزمـة ملعلمـي التـاريخ يف املرحلـة االبتدائيـة  -الدراسة إىل النتائج اآلتية: 

إن ممارسة معلمي التاريخ يف املرحلة االبتدائية ملهـارات التفكـري  -) مهارة موزعة على مخسة جماالت.٤٥(
ظهـــر أن ممارســــة معلمـــي التـــاريخ ملهـــارات التفكــــري  -قبـــول.التـــارخيي بنحـــو عـــام، مل يرتــــِق إىل املســـتوى امل

ظهـــر أن ممارســـة معلمـــي  -التـــارخيي يف جمايل(التسلســـل الـــزمين، قـــدرات البحـــث التـــارخيي)، كـــان مقبـــوًال.
التــــاريخ ملهــــارات التفكــــري التــــارخيي يف جمــــاالت (الفهــــم واالســــتيعاب التــــارخيي، وجمــــال التحليــــل والتفســــري 

 .)٥(ل القضا التارخيية واختاذ القرار ضئيل بشكل عام) التارخيي، وجمال حتلي
 منهجية البحث وإجراءاته -الفصل الثالث:

 :Experimental Designالتصميم التجريبي أوال: 
االختيــار أتبــع الباحــث التصــميم التجــرييب ذا الضــبط اجلزئي(جممــوعتني جتريبيــة وجمموعــة ضــابطة) ذات 

لشـكل البعـدي الـذي وجـده مالئمـو  يالقبل اً لظـروف البحـث وميكـن توضـيح التصـميم التجـرييب للدراسـة 
 اآليت: )١رقم (

موعة  اختبار بعدي املتغري املستقل اختبار قبلي ا
 الرؤوس املرقمةإسرتاتيجية مهارات التفكري التارخيي التجريبية

 
مهارات التفكري التارخيي

                                                        
 .٢٠١٢جري،  -٥
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 اثر اسرتاتيجية الرؤوس املرقمة يف تنمية مهارات التفكري التارخيي لدى طالب الصف اخلامس االديب يف مادة التاريخ 

٢٨٧ 

الطريقة االعتيادية (التقليدية) الضابطة

 حثالتجرييب للبحث ) التصميم١(شكل 
 يف ضوء هذا التصميم، قسم الباحث جمموعات البحث على جمموعتني جتريبية وجمموعة ضابطة، 

 ثانيا: مجتمع البحث وعينته:

 جمتمع البحث  -أ
تكون جمتمع البحث من طلبة الصف اخلامس االديب الدارسني ملادة التاريخ االوريب احلديث واملعاصر 

كــربالء ديريــة تربيــة  م التابعــة مل م)٢٠١٥ -٢٠١٤عداديــة النهاريــة للبنــني للعــام الدراســي (يف املــدارس اال
 .قضاء اهلندية-املقدسة
  The Research Sampleعينة البحث  -ب

ختيار   بصورة قصدية لألسباب اآلتية:اعدادية الرجيبة للبنني قام الباحث 
مــاً للتعــاون مــع الباحــث. احتوائهــا علــى وســائل ومســتلزمات التجربــة.  إبــداء إدارة املدرســة اســتعداداً 

مــوعتني  وجــود شــعبتني للصــف اخلــامس االديب وهــذا يســاعد الباحــث علــى اختيــار العينــة والتكــافؤ بــني ا
) شــعبة، فاختــار ٢.وقد وجــد الباحــث أن عــدد شــعب الصــف اخلــامس االديب يبلــغ (والضــابطةالتجريبيــة 

موعـة التجريبيـة الـيت بصورة عشـوائية، لتكـون الشـعبة (ب)   سـرتاتيجية الـرؤوس املرقمـة وشـعبةدرس سـتا
لطريقـة االعتياديـة، وقـد بلـغ عـدد طـالب الشـعبتني ( موعة الضابطة الـيت تـدرس  ) طالبـاً بواقـع ٦٧(أ) ا

ـــة (ب) و(٣٤( ـــة (أ) وقــد اســ٣٣) طالبــاً يف شعبـــــــــــــــــــــ تبعد الباحــث الطــالب الراســبني ) طالبــاً يف شعبـــــــــــــــــــ
) طالبــاً للمجموعــة ٣٠) طالبــاً بواقــع (٦٠)، وبــذلك أصــبح عــدد إفــراد عينــة البحــث (٧البــالغ عــددهم (

 ) يوضح ذلك١) طالباً للمجموعة الضابطة واجلدول (٣٠التجريبية، و(
 )عدد الطالب (عينة البحث) موزعني على شعبتني١اجلدول (

موعة ب قبـل عدد الطال الشعبة ا
 عدد الطالب بعد االستبعادعدد الطالب الراسبني االستبعاد

 ٣٠ ٤ ٣٤ ب التجريبية
 ٣٠ ٣ ٣٣ أ الضابطة
موع  ٦٠ ٧ ٦٧  ا

وان ســــبب اســــتبعاد الطــــالب الراســــبني يف النتــــائج النهائيــــة فقــــط هــــو امــــتالكهم خــــربات ســــابقة عــــن 
ت سـتؤثر يف دقـة النتـائج، إذا أبقـى علـيهم يف املوضوعات اليت سيدرسها الباحث يف التجربـة، وهـذه اخلـربا

  .داخل الصف حفاظاً على النظام املدرسي
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  ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث:
لتجربة على تكافؤ طالب جمموعّيت البحث إحصائياً يف بعض املتغريات  حرص الباحث قبل الشروع 

ســالمة التجربــة ودقــة نتائجهــا، وهــذه  الــيت أشــارت اليهــا األدبيــات والدراســات الســابقة والــيت قــد تــؤثر يف
 املتغريات هي:

 .الذكاء - أ
 االختبار القبلي ملهارات التفكري التارخيي. - ب

 درجات اختبار الذكاء -ا
وهو اختبار غري لغوي يقيس قابلية الفرد احلالية ونشاطه العقلي   استخدم الباحث اختبار رافن للذكاء
دة على استشارة بعض اخلرباء كما أنه يالئم الفئة العمرية لعينة البحث و عداد كبرية ويف وقت واحد، ز

 )٦(واملتخصصني يف ذلك. 
موعــة التجريبيــة  طبـق الباحــث االختبـار علــى جممــوعيت البحـث حيــث بلـغ متوســط درجــات طـالب ا

موعــــــة الضــــــابطة ٨٫٩٤٥) واحنــــــراف معيــــــاري (٢٩٫٣٣( )، يف حــــــني بلــــــغ متوســــــط درجــــــات طــــــالب ا
) يبــني ذلــك، وعنــد اســتعمال االختبــار التــائي لعينتــني ٣)،وملحــق (١١٫٨٤يــاري () واحنــراف مع٢٩٫٨٦(

)، وهـي اصـغر ٥٨) وبدرجـة حريـة (٠٫٠٥) ومبستوى داللـة (٠٫١٩٧مستقلتني ظهر إن القيمة احملسوبة (
مــوعتني التجريبيــة والضــابطة متكافئتــان يف ٢٫٠٠٠مــن القيمــة التائيــة اجلدوليــة ( )، وهــذا يــدل علــى أن ا

 يوضح ذلك.  )٢بار الذكاء وجدول (اخت
 )املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والقيمة التائية الختبار الذكاء٢دول(اجل
موعة املتوســــــــــــــط  العينة ا

 احلسايب
 االحنراف
 املعياري

درجـــــــــــــــــــــة 
 احلرية

مســـــــــــــــتوى  القيمة التائية
 الداللة 
 اجلدولية احملسوبة ٠،٠٥

 غري دالة ٢،٠٠٠ ٠٫١٩٧  ٥٨  ٨٫٩٤٥ ٢٩٫٣٣ ٣٠  التجريبية
 ١١٫٨٤ ٢٩٫٨٦ ٣٠  الضابطة

 اختبار مهارات التفكري التارخيي القبلي -٢
طًبق الباحث اختبار مهارات التفكري التارخيي على عينة البحث لقياس ما ميتلكه الطلبة مـن مهـارات 

 تطبيــق التجربــة علــى طــالب التفكـري التــارخيي يف األســبوع األول مــن الفصــل الدراســي األول قبـل البــدء يف
ت الطلبـــة علـــى االختبـــار وحســـب املتوســـط احلســـايب  مـــوعتني التجريبيـــة والضـــابطة، إذ مجعـــت اســـتجا ا

موعـة التجريبيـة ( موعتني فبلـغ متوسـط درجـات ا موعـة ٢٩٬٣٣لدرجات طلبة ا ) ومتوسـط درجـات ا
سـتعمال االختبـارات لعينتـني مسـتقلتني )، وبعد اختبار داللة الفـرق بـني املتوسـط٧٣٣,٢٩الضابطة ( ني 

                                                        
غ،  -٦  .٦٠،ص ١٩٨٣الد
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٢٨٩ 

) عند مستوى ٢) أقل من قيمة التائية اجلدولية البالغة (٠٫٣١٣متساويتني تبني أن القيمة التائية احملسوبة (
موعتني يف هذا املتغري كما يف اجلدول (٥٨) ودرجة حرية (٠٫٠٥داللة (  ).٣)، وهذا يدل على تكافؤ ا

يب واالحنـــــــراف املعيـــــــاري والتبــــــاين والقيمـــــــة التائيــــــة احملســـــــوبة واجلدوليـــــــة )املتوســـــــط احلســــــا٣جــــــدول (
 للمجموعتني التجريبية والضابطة يف مهارات التفكري التارخيي القبلي.

موعة  حجم ا
العينة 

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف  التباين
 املعياري 

درجة 
 احلرية 

الداللة  القيمة التائية
عند 

مستوى 
٠٫٠٥

اجلدولية  حملسوبة ا

 غري ٢  ٠، ٣١٣  ٥٨ ٩، ١١٧٩  ٨٢، ٠٣٣,٢٩٩٩٢ ٣٠التجريبية 
دالة  ٨، ١٧٨٨ ٦٦، ٧٣٣,٢٩٧٤ ٣٠الضابطة 

 رابعا: اِّـتغات الدخيلة االخرى التي قد تؤثر َّـ التصميم التجريبي للبحث:
دة على مـا تقـدم مـن إجـراءات التكـافؤ اإلحصـائي بـني جممـوعيت ال بحـث يف املتغـريات الـيت تـؤثر يف ز

 التجربـة لـذاالباحث ضبط بعض املتغريات الدخيلـة الـيت يعتقـد أنـه تـؤثر يف سـالمة  التابعة حاولاملتغريات 
ى الباحث ضرورة حتديد هذه   ار

 -املتغريات وهي:
 :النضج -١

 يكــن لــه اثــر يف ملــا كانــت مــدة التجربــة واحــدة للمجمــوعتني التجريبيــة والضــابطة فــأن هــذا العامــل مل
  .البحث احلايل

ر التجرييب: -٢  االند
موعتني الدوام أو انقطع عنه، أو انتقـل إىل مدرسـة أخـرى طيلـة مـدة  أحدمل حيدث أن ترك  طالب ا

 التجربة، عدا حاالت الغياب الفردي اليت تعرضت إليها جمموعيت البحث بصورة متساوية تقريباً.
 :احلوادث املصاحبة -٣

موعتني التجريبية والضابطة إىل أي حوادث أو ظروف تعرقل سري التجربة أو تؤثر مل يتع رض طالب ا
 فيها لذا أمكن تفادي اثر هذا العامل.

 :أدوات القياس -٤
مــوعتنياســتعمل الباحــث أداة قيــاس واحــدة وهــي (االختبــار) لكــال  (التجريبيــة والضــابطة) لقيــاس  ا

ملوضوعية والصدق والثبات.التارخيية وقد اتسم االاملهارات   ختبار 
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٢٩٠ 

 ٢١ :العدد

 اثر اإلجراءات التجريبية: -٥
آليت:  عمل الباحث على احلد من أثر هذا العمل املتمثل 

 سرية التجربة: - أ
التفـــاق مـــع إدارة املدرســـة،على عـــدم إخبـــار الطـــالب بطبيعـــة  حـــرص الباحـــث علـــى ســـرية البحـــث، 

عاملتهم مما يؤثر هذا يف سالمة نتائج البحث، وقـد البحث، وهدفه، ولكي ال يغري الطلبة من نشاطهم وم
 قدم الباحث على أساس أنه مدرس جديد. 

 مدة التجربة: -ب
ــــــــــث إذ بــــــــــــــدأت يــــــــــــــوم ــــــــوعيت البحـــ مــــــ ء كانـــــــــــــت مــــــــــــــدة التجربــــــــــــــة متســــــــــــــاوية   املوافــــــــــــــق الــــــــــــــثال

ءوانتهت يوم  ٢٠١٤/ ١٠/ ٢٨   ١/٢٠١٥/ ٤املوافق  الثال
 :املادة الدراسية -ج

) واملقـــرر ٢٠١٥-٢٠١٤ب التـــاريخ األوريب احلـــديث واملعاصـــر للعـــام الدراســـي (اعتمـــد الباحـــث كتـــا
موعيت البحث.  تدريسه من قبل وزارة الرتبية وكانت املادة الدراسية موحدة 

 :مكان التجربة -د
مـــــوعتني (التجريبيـــــة والضـــــابطة) يف مدرســـــة واحـــــدة، يف صـــــفوف متجـــــاورة  طبقـــــت التجربـــــة علـــــى ا

ة من حيث  رة ساحة عدداملومتشا ا. الشبابيك واإل  والتهوية وعدد املقاعد ونوعها وحجمها ولو
 املدرس(الباحث) -هـ

 واملوضوعية ألندرس الباحث نفسه جمموعيت البحث وهذا يضفى على نتائج التجربة درجة من الدقة 
ى إىل متكـن ختصيص مـدرس لكـل جمموعـة قـد جيعـل مـن الصـعب رد النتـائج إىل املتغـري املسـتقل، فقـد تعـز 
 أحد املدرسني من املادة أكثر من األخر أو إىل صفاته الشخصية أو غري ذلك من العوامل. 

 الوسائل التعليمية: -و
مــوعيت  كانــت تتمثــل يف   البحــث إذحــرص الباحــث علــى اســتعمال وســائل تعليميــة بشــكل متســاو 

 طة.ياستعمال السبورة واخلر 
 : توزيع احلصص -ز

) ٤ل األســبوعي املطبـــق يف املدرســـة مـــع تغيــري طفيـــف فيـــه، إذ درس الباحـــث (اعتمــد الباحـــث اجلـــدو 
  ذلك.) يوضح ٤) حصة لكل جمموعة واجلدول (٢حصص يف األسبوع بواقع (

 توزيع احلصص)٤جدول (

 احلصة        
 الثالثة الثانية اليوم

موعة التجريبية  األحد موعة الضابطة  ا  ا
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٢٩١ 

 خامسا: اداة البحث:

 أ ـ حتديد املادة العلمية (احملتوى):
مـوعتني (التجريبيـة والضـابطة)  لبحـث الـيت درسـت لطـالب ا حدد الباحـث املـادة العلميـة املشـمولة 
مــــن مفــــردات كتــــاب التــــاريخ االوريب احلــــديث واملعاصــــر املقــــرر لطــــالب الصــــف اخلــــامس االديب، الطبعــــة 

 ) م وقد اشتملت على الفصول اآلتية:٢٠١١لثالثة)،سنة((ا
 م ومشل:١٧٨٩الثورة الفرنسية الفصل األول: 

برت والثــورة الفرنســية  -موقــف الــدول األوربيــة مــن الثــورة الفرنســية. -مقــدمات الثــورة   -بليــون بــو
 نتائج الثورة الفرنسية -مؤمتر فينا  -حكومة االدارة 

ت املتحدة االمريكية عن االستعمار الربيطاين وطبيعة نظامها السياسي الفصل الثاين: استقالل  الوال
ت املتحــــدة األمريكيــــة  -:م، ومشــــل١٨٦٥-١٧٧٥ طبيعــــة النظــــام  -الثــــورة األمريكيــــة واســــتقالل الــــوال

ت املتحدة األمريكية.  م١٨٦٥-١٨٦١احلرب األهلية األمريكية  -السياسي يف الوال
 -يف أور  ١٨٣٠ثــــورات عــــام  -:ر خــــالل القــــرن التاســـع عشــــر، ومشـــلالفصـــل الثالــــث: ثـــورات او 

 الثورة الصناعية -م يف أور١٨٤٨الثورات القومية لعام 
 ب. صوغ االغراض السلوكية: 

صاغ الباحث االهداف السلوكية يف ضوء االهداف العامة واالفكار الرئيسـية حملتـوى املوضـوعات وقـد 
ــ اســلوكي اهــدف )١٢٠(بلغــت ) Bloomوقــد اعتمــد الباحــث علــى تصــنيف بلــوم ( )٤( اً ملحــقاجرائي

ت املعرفــــــــــة (ملللمجــــــــــال املعــــــــــريف  ــــــــــق و  ،)Understandingالفهــــــــــم ( ،)Knowledgeســــــــــتو التطبي
)Application( . الهــــــداف الســــــلوكية علــــــى جمموعــــــة مــــــن اخلــــــرباء مــــــن ذوي اخلــــــربة اوقــــــد عرضــــــت

صـياغتها ومـدى متثيلهـا  هم حول مدى وضوحؤ والنفسية لتعرف ارا ةوالتخصص يف قسم العلوم الرتبوي
ت  هملوضوعات احملتـوى الدراسـي الـذي تشـمل للمجـال  الـثالثالتجربـة وصـحة تصـنيفها علـى املسـتو

 .)BLOOM( املعريف لتصنيف بلوم
 ج. إعداد اخلطط التدريسية:

مـــوعيت البحـــث علـــى وفـــق حمتـــوى كتـــاب  طـــاخط أعـــد الباحـــث ث التـــاريخ األوريب احلـــديتدريســـية 
ـــاملقــرر للعــام الدراسواملعاصــر  الســتناد اىل االغــراض الســلوكية الــيت اعــدت، م٢١٥ -٢٠١٤(يــــــــــ منهــا ) 

مـن هـذه امنـوذجني العتماد على األدبيات واملصادر املتوافرة حـول اسـرتاتيجية الـرؤوس املرقمـة، عرضـت و 
يت وضـعت مـن أجلهـا، ويف ضـوء لبيــان مـدى حتقيقهـا لألهـداف الـ املتخصصـنياخلطط علـى جمموعـة مـن 

م اجريت بعض التعديالت عليها لتأخذ صيغتها م وتوجيها  .)٥(النهائية ملحق مالحظا

موعة الضابطة  اخلميس موعة التجريبية  ا  ا
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 ٢١ :العدد

 :اعداد االختبار. د
ملـا كانـت الدراسـة احلاليـة تتطلـب إعـداد اختبــار لقيـاس مهـارات التفكـري التـارخيي عنـد طـالب الصــف 

تنميــة مهــارات التفكــري التــارخيي،  املرقمــة يفتيجية الــرؤوس اخلــامس االديب(عّينــة الدراســة) ملعرفــة اثــر اســرتا
) فقـرة. وقـد ٤٠ولعدم وجود اختبار جاهز، ومناسب للدراسـة احلاليـة، اعـد الباحـث اختبـاراً يتكـون مـن (

روعـــي يف إعــــداد الفقــــرات أن تقــــيس املهــــارة الــــيت ضـــمتها قائمــــة املهــــارات و شــــاملة حملتــــوى املــــادة املقــــرر 
لصــدق والثبــات واملوضــوعية،  –ينــة البحــث تدريســها للطــالب ع ريــخ اور احلــديث وملعاصــر، متســماً 

 وقد مّر هذا االختبار يف مرحلة بنائه خبطوات، أبرزها:
 حتديد مهارات التفكري التارخيي: - أ
إنَّ أول خطوة يف بناء االختبار التفكري التارخيي هي حتديد مهارات التفكري التارخيي وضع أسئلة  -١
بار هلا من طريق وصف دقيق للسلوك الذي يتوقع مـن الطلبـة أن يكونـوا قـادرين علـى أن يـؤدوه بعـد االخت

االنتهــــاء مــــن عمليــــة التعلــــيم.، وليكــــون مالئمــــاً هلــــدف الدراســــة، متثلــــت بعرضــــه علــــى عــــدد مــــن اخلــــرباء 
أســـفر ذلـــك  املتخصصـــني يف العلـــوم الرتبويـــة والنفســـية وطرائـــق التـــدريس إلبـــداء رأيهـــم يف صـــالحيته، وقـــد

 اإلجراء عن حذف وإضافة بعض الفقرات وتعديلها.
االختبـــار يف البحـــث هـــو قيـــاس مقـــدار تنميـــة مهـــارات التفكـــري  فاالختبـــار: هـــدحتديـــد هـــدف  -٢

التــــارخيي الــــيت ضــــمتها الفصــــول الثالثــــة األوىل مــــن مفــــردات املــــنهج املقــــرر ملــــادة التــــاريخ األوريب احلــــديث 
 واملعاصر.
رخيي، الـذي يتكـون مـن  تاختبار مهاراختبار: صاغ الباحث فقرات صياغة فقرات اال -٣ التفكري 

) فقــــرة موزعــــة علــــى مخســــة جمــــاالت هــــي: التسلســــل الزمــــاين واملكــــاين اإلحــــداث التارخييــــة، الفهــــم ٤٠(
ر.، واالستيعاب التارخيي، والتفسري والتعليل التارخيي، البحث التارخيي، حتليل القضا التارخيية واختاذ القـرا

لدقـة  وقد حرص الباحث على أن تغطي مجيع املهارات، وان تضـم مفـردات احملتـوى الدراسـّي، وأّن متتـاز 
 واالقتصاد يف الوقت واجلهد، وتقلل االختالفات املمكنة بني أحكام املقومني 

يعد الصدق الظاهري أحد أنواع الصدق، ومن الوسـائل الفضـلى  من صالحية الفقرات:التحقق -٤
يف الوقت

 منحقق
خراج الصــدق الظــاهري هــي تقــدير مــن اخلــرباء واملختــربات واملختصــني ملــدى متثيــل فقــرات االختبــار الســت

) وقـد مت عـرض اختبـار مهـارات التفكـري التـارخيي ٧٣، ٢٠٠١للصفة املراد قياسها (العجيلي، والطرحيـي: 
ــدف  معرفــة صــالحية علــى جمموعــة مــن الســادة اخلــرباء واملختصــني يف القيــاس والتقــومي وطرائــق التــدريس 

مهارات التفكري التارخيي، وعدد الفقرات الصاحلة إذ حصلت على نسـبة اتفـاق فقرات االختبار يف قياس  مهاس
%) من عدد من اخلرباء وبذلك قبلت أغلبية الفقرات مع تعديل بعض الفقرات الـيت عـدت صـاحلة  ٨٠(

رخيي ومقـدار التنميـة احلاصـلة فيهـا بعد تعديلها وبذلك أصبح االختبار صاحلاً لقياس مهارات التفكـري التـا
 ).٣بعد انتهاء التجربة ملحق (

 صياغة تعليمات االختبار:  - ب
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سـهلة وواضـحة،  إلجابـة عـن فقـرات اإلختبـار التفكـري حبيـث تكـون أعّد الباحث التعليمات اخلاصـة 
عي: التجريـــب االســـتطال -٢وتضـــمنت التعليمـــات عـــدد أســـئلة اإلختبـــار وفقراتـــه واهلـــدف مـــن االختبـــار 

للتثبـت مــن صــالحية االختبـار وملعرفــة الوقــت الــذي تسـتغرقه اإلجابــة عــن فقـرات اختبــار مهــارات التفكــري 
التــارخيي والتحقــق مــن الوضــوح والدقــة يف االختبــار، طبًــق الباحــث اختبــار مهــارات التفكــري التــارخيي علــى 

لفت من ( بغة الذبياين وبعد تطبيق االختبار من طالب اعدادية النا ) طالباَ ١٠٠العينة االستطالعية اليت 
لنســبة لطلبــة ٤٥تبــني أن وقــت اإلجابــة يســتغرق ( ) دقيقــة كمــا تبــني لــه وضــوح صــياغة فقــرات االختبــار 

 العينة االستطالعية.
 : تحليل فقرات االختبار:سادسا

ت حللت فقرات االختبار واستبعاد الفقرات غري الصاحلة منها وكان اهلدف مـن ذلـك معرفـة اسـتجا
الطلبــة لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار، وتضــمنت هــذه العمليــة اســتخراج معامــل صــعوبة الفقــرات، وقــوة 

معامل صـعوبة الفقـرات وبعـد حسـاب معامـل الصـعوبة  -متيزها وفعالية البدائل اخلاطئة على النحو اآليت:أ
ا ترتاوح بـني ( أن االختبـار يعـد جيـداً )، وهـذا يعـين ٠٫٧٨-٠٫٦٧لكل فقرة من فقرات االختبار، وجد أ

قـــــوة متيـــــز  -).ب١٠٧، ١٩٨٣) (بلـــــوم: ٠٬٨٠- ٠٬٢٠إذ تراوحـــــت نســـــبة الصـــــعوبة لفقراتـــــه مـــــا بـــــني (
الفقرات: (معامل التميز) وبعد اسـتخراج معامـل التمييـز لكـل فقـرة تبـني أن فقـرات االختبـار مجيعهـا متتـاز 

) لـذلك تعـد فقـرات االختبـار مقبولـة مـن٠٫٦٧لقدرة والتمييز بني طلبـة العينـة، إذ تـراوح معامـل متيزهـا (
متتـاز 
  مـن

ا التمييزية وال حتذف منها أي فقرة.ثبات االختبار:وحلساب ثبات االختبـار اسـتعمل الباحـث  حيث قدر
) وهو معامل ثبات عال جداً، إذ ٠٬٩٠طريقة ألفا كرونباخ الستخراج الثبات للفقرات املوضوعية،، فبلغ(

 ).٢٣٧، ٢٠٠٤) فأكثر (النبهان: ٠٬٦٧بلغ (يُعدُّ معامل الثبات جيداً إذا 
 تطبيق التجربة:سابعا: 

ءبدأ الباحـث بتطبيـق التجربـة يـوم  متطلبـات  يئـةعلـى جممـوعيت البحـث بعـد  ٢٨/١٠/٢٠١٤الـثال
 التجربة ومنها:

االربعـــــاء تطبيـــــق اختبـــــار مهـــــارات التفكـــــري التـــــارخيي (القبلـــــي) علـــــى جممـــــوعيت البحـــــث يف يـــــوم -١  االريـــــوم
 عد تطبيق اختبار الذكاء لغرض التكافؤ.ب ٢٩/١٠/٢٠١٤

 إجراء عملية التكافؤ بني جمموعيت البحث يف عدد من املتغريات اليت مت ذكرها سابقاً. -٢
ء واخلمــيس -٣  ـيستنســيق اجلــدول األســبوعي حلصــص تــدريس التــاريخ، وذلــك بتخصــيص يــومي الــثال

 مبعدل وحدتني يف األسبوع لكل شعبة (قاعة دراسية).
ستعمال إسرتاتيجيةدرس ال -٤ موعة التجريبية   الرؤوس املرقمة. باحث ا
لطريقة االعتيادية، اليت مت تدريسها من قبل الباحث أيضاً. -٥ موعة الضابطة فقد درست   أما ا
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٢٩٤ 

 ٢١ :العدد

ء أكمل الباحث تطبيق جتربته يوم  -٦ إسناد الساعة (احلادي عشر) صباحاً، ومت٤/١/٢٠١٥الثال  إسنمتومت
يف آن  ليس من ختصص التاريخ لكي يتسىن للباحث اإلشراف علـى جممـوعيت البحـثاملراقبة إىل مدرسني

إسنمتمتومت
 يف آيفحـثحـث

 واحد وصحح االختبار القبلي والبعدي بنفسه. 
 : الوسائل اإلحصائية:ثامنا

ته االحصائية SPSSنسانية االحصائية للعلوماحلزمة استعمل الباحث  نساعلوم يف معاجلة بيا اال 
 تقديم المقترحات والتوصياتعرض النتائج وتفسيرها و-الفصل الرابع:

 أوًال: عرض النتائج:
 :الفرضية الصفرية

مــوعتني درجــات متوســطات بــني ،)٠٬٠٥( مســتوى عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق لــيس هنــاك"  ا
 احلســــايب املتوســــط بلــــغ حيــــث،النهائي االختبــــار يف التــــارخيي مهــــارات التفكــــري يف) والضــــابطة التجريبيــــة(

 التائية القيمة وبلغت)، ٢٧٬٠٣( الضابطة للمجموعة احلسايب واملتوسط) ٣٩ ،٠٠( التجريبية للمجموعة
) ٠، ٠٥( داللــة مســتوى عنــد) ٢، ٠٠٢( اجلدوليــة التائيــة القيمــة كانــت حــني يف) ٨، ٨٧٧( احملســوبة
 الفرضــية تــرفض لــذلك اجلدوليــة القيمــة مــن أكــرب احملســوبة التائيــة القيمــة كانــت وملــا)، ٥٨( حريــة وبدرجــة
 طــالب درجــات متوســط بــني) ٠، ٠٥( داللــة مســتوى عنــد إحصــائية داللــة ذو فــرق يوجــد أي، ريةالصــف

موعــة موعــة طــالب درجــات ومتوســط التجريـــبية ا  يالنهــائ التفكــري التــارخيي ةاختبــار تنميــ يف الضــابطة ا
موعة احلديث واملعاصر ولصاحل التاريخ ملادة  .ذلك يوضح) ٥( واجلدول التجريـبية، ا

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والتباين لدرجات جمموعيت البحث يف اختبار مهارات )٥( دولج
التفكري التارخيي

املتوس)٥(
 رخيي

موعة  عـــــــــــــدد ا
 أفــــــــــراد
العينة

 املتوســـــــــط
احلسايب

 االحنــــــــــراف التباين
 املعياري

 درجـــــــــــــة
 احلرية

ــــــــــــتوى التائيتان القيمتان  مســــــــ
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة
 ٤، ٣٩،٠٠٢٢٬٠٦١٦٩٧ ٣٠ التجريبية

 
٥٨ 

 
 

٨، ٨٧٧

 
 

٢، ٠٠٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  دال
 إحصــــــــــائية
 عنــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 مســــــــــــــــتوى

)٠، ٠٥(
٥، ٦٩٦ ٣٢٬٤٤ ٢٧٬٠٣ ٣٠ الضابطة

 :النتائج تفس: ثانيًا
موعـة التجريبيـة الـيت درسـان الباحث  ويعتقد تنميـة سـرتاتيجية الـرؤوس املرقمـة يف  تتفوق طالب ا

 :االتيةاألسباب  اىل التفكري التارخيي قد يعود
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ســـرتاتيجية الـــرؤوس املرقمـــة يتـــيح للطـــالب الفرصـــة لبنـــاء معـــارفهم ا .١ طريـــق  نالتارخييـــة عـــن التـــدريس 
عــن التفاعــل بــني الطــالب أنفســهم؛ ممــا جيعــل للــتعلم معــىن  التفاعــل االجيــايب مــع مــدرس املــادة فضــالً 

 وحافز.
فاعليـــة احلـــوار واملناقشـــة بـــني الطـــالب  اســـتعمال اســـرتاتيجية الـــرؤوس املرقمـــة يف التـــدريس زاد مـــنان  .٢

تنميىـة تفكـريهم  إجيـا يفواملدرس، مما زاد من دافعيتهم للتعلم واالنتباه للدرس، األمر الـذي انعكـس 
 .التارخيي

 ثالثًا: االستنتاجـات  
 من جتربة البحث وما أسفرت عنه من نتائج توصل الباحث إىل االستنتاجات اآلتية:

سرتاتيجية .١ التـاريخ االوريب الرؤوس املرقمـة أسـهم يف رفـع مسـتوى حتصـيل الطـالب يف مـادة  التدريس 
 .االديب سللصف اخلام ةاحلديث واملعاصر املقرر 

سرتاتيجية الرؤوس املرقمة له اثر يف .٢ اخلـامس االديب لطـالب الصـف  تنمية التفكري التـارخيي التدريس 
 .ريخ اور ا حلديث واملعاصرحنو مادة 
 لتوصيات:  رابعًا: ا

لتوصيات اآلتية:  يف ضوء نتائج هذا البحث واستنتاجاته خرج الباحث 
تضــمني مــنهج طرائــق التــدريس يف كليــات الرتبيــة موضــوعات عــن اســرتتيجيات الــتعلم التعــاوين ومــن  .١

 ضمنها (اسرتاتيجية الرؤوس املرقمة).
اســـتخدام اســـرتاتيجيات ضــرورة تنظـــيم دورات تدريبيـــة خـــالل اخلدمـــة لتــدريب مدرســـي التـــاريخ علـــى  .٢

طرائــــق  الــــتعلم التعــــاوين يف التــــدريس ومنهــــا اســــرتاتيجية الــــرؤوس املرقمــــة وتشــــجيعهم علــــى اســــتخدام
التــدريس واالســرتاتيجيات التعـــليمية الــيت تواكــب التطــورات احلاصــلة يف العـــملية التعـــليمية الــيت تعتمــد 

ار على طرائق التلقني واالستذكار، على نشاط الطالب وتفاعله داخل الصف وتنويعها وعدم االقتص
لوسائل واألنشطة التعـليمية  هم السنوي.ئ، واعتماد ذلك معيار يف تقومي اداوأيضاً االهتمام 

ضــــــرورة تــــــوفري املســــــتلزمات الضــــــرورية للمدرســـــــني و املدرســــــات الســــــتخدام اســــــرتاتيجيات التعلـــــــيم  .٣
بعة التعاوين،وهذا يقع على عاتق االدارة املدرسية. دراسة مما ثلة هلذا البحث تستخدم فيها متغريات 

غــري الــيت اســتخدمت يف هــذا البحــث كالــذكاء والتفكــري الناقــد، وامليــول العلميــة، واالجتــاه حنــو مــادة 
 التاريخ.

 خامسًا: اِّـقحات:
 استكماًال هلذا البحث، وتطويراً له يقرتح الباحث إجراء دراسات الحقة له مثل: 

 .االديب سيف تنمية االجتاه العلمي لطلبة الصف اخلاماملرقمة الرؤوس  إسرتاتيجيةاثر  .١
 اثر إسرتاتيجية الرؤوس املرقمة مقارنة بنماذج او طرائق تدريس اخرى. .٢
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٢٩٦ 

 ٢١ :العدد

 -المصادر العربية واالجنبية:
: أصـــول تـــدريس املـــواد االجتماعيـــة ملعاهـــد املعلمـــني، مكتبـــة األمـــني، شـــاكر حممـــود وآخـــرون -١

 ١٩٩٤٫، ٤طالصياد للطباعة، بغداد، 
املنــــاهج للنشــــر والتوزيــــع،  ) طــــرق تــــدريس املــــواد األجتماعيــــة، دار٢٠٠٢الــــرمحن (جامــــل، عبــــد - ٢

 عمان، األردن.
ـا  –) التقنيـات الرتبويـة تطورهـا ٢٠١٢جري، خضـري عبـاس ( -٣ الرفـل  ، دار١أنواعهـا، ط –تقنيا

 للطباعة والتصميم، بغداد.
غ، فخـري، وآخـرون، -٤ ر رافـن للمصـفوفات املتتابعـة املقننـة للعـراقيني، مطبعـة م، اختبـا ١٩٨٣الد

 ، العراق.جامعة املوصل
ت وتطبيقات ودراسات، ط٢٠٠٨سعادة، جودت امحد واخرون ( -٥ دار  ١): التعلم التعاوين نظر

 وائل للنشر، عمان.
ئـق، دار الكتـب والو ،١، مبادئ القياس والتقومي الرتبوي، طم٢٠٠١، واخرون،العجيلي،صباح -٦
 بغداد.
ـوم ( -٧ ): " أثـر إسـتخدام أسـلوب الـتعلم التعـاوين يف حتصـيل طالبـات ٢٠٠١الغزايل، مجيل رشـيد 

الصف الثاين معهد إعداد املعلمات يف مادة اجلغرافية "، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد، كلية 
 الرتبية إبن رشد، بغداد.
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ء "، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية،جامعة القادسية.  على األداء العملي لدى طلبة قسم الفيز

): " اثــــر اســــتخدام طريقــــة التعلــــيم املــــربمج علــــى التحصــــيل ٢٠٠٤القرشــــي، اعتمــــاد حممــــد ( -٩
ضيات لدى تل ميـذات الصـف االول مبكـة املكرمـة "، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، كليـة واالجتاه حنو الر

 الرتبية، جامعة ام القرى، مكة املكرمة.
10-Matiru, M. & Schlett.(1995): “Teach Your Best Handbook For University 
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11-Slavin,R. E. and others(1988): “ cooperative Learning of students 

Achievement,Education Leader ship elementary school journal,Vol. (46( Wikipedia 
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٢٩٧ 

 -:المالحق

 )١ملحق (
ت التكــــــافؤ ملتغــــــري الــــــذكاء و درجــــــات االختبــــــار القبلــــــي والبعــــــدي ملهــــــارات التفكــــــري التــــــارخيي ب يــــــا

موعة الضابطة موعة التجريبية ا  للمجموعتني التجريبية والضابطة ا
االختبـــــارالقبلي الذكاءت

ـــــــــــارات  ــــــــــــــ ملهــــــــــ
ــــــــــــــــري  ــــــــــــــ التفكـــــــ
ــــــــــــــــري  ــــــــــــــ التفكـــــــ

 التارخيي

االختبــــار البعــــدي 
ملهــــــارات التفكــــــري 
 لتفكري التارخيي

االختبـــــار القبلـــــي الذكاءت
 ملهارات 

التفكري التارخيي  

ـــــــــــــار  ــــــــــــ االختبــــــ
 البعدي 

ـــــــــــارات  ــــــــــــــ ملهـــــــــ
 التفكري 
 التارخيي

٣١ ٣٤ ٣٩ ١ ٤٧ ١٩ ٣٥ ١ 
٢٧ ٣٦ ٢٤ ٢ ٤٦ ٢١ ٢٢ ٢ 
٣٠ ١٧ ١١ ٣ ٤٤ ٣٥ ١٤ ٣ 
٣٣ ٣٣ ٣٨ ٤ ٤٣ ٣٧ ٣٤ ٤ 
٣٧ ٢٧ ١٩ ٥ ٤٢ ٣٠ ٤٢ ٥ 
١٥ ٣٢ ٣٦ ٦ ٤٤ ١٨ ٢٣ ٦ 
١٧ ٣٣ ٤٥ ٧ ٤٢ ٤٤ ٢٩ ٧ 
٣٦ ٣٢ ١٤ ٨ ٤١ ٤٤ ٣٣ ٨ 
٢٢ ٢٨ ٤١ ٩ ٤٢ ٤١ ٣٤ ٩ 
٢٤ ٣٧ ١٠٣٩ ٣٨ ٤١ ١٠١٩ 
٣٣ ٤٠ ١١٣٦ ٣٧ ٣١ ١١٣٦ 
٣٥ ٣٩ ١٢١٩ ٤٢ ٣٥ ١٢٣٧ 
٣١ ١٣ ١٣٣٥ ٣٦ ٢٦ ١٣٢٦ 
٢٩ ١٨ ١٤٢٦ ٤٠ ٢٥ ١٤٣٤ 
٢٠ ٩ ١٥٣٧ ٤١ ٢٤ ١٥١٥ 
٢٣ ١٥ ١٦٤٧ ٣٩ ٣٨ ١٦٣٦ 
٢١ ٢١ ١٧٤١ ٣٧ ٩ ١٧٣٥ 
٣٠ ٣٣ ١٨١١ ٣٦ ١٥ ١٨٢٠ 
٣٥ ٣٧ ١٩١٠ ٣٨ ٣١ ١٩٤٣ 
٢٣ ٣١ ٢٠٤٠ ٣٥ ١٢ ٢٠٣٠ 
٢٦ ٣٧ ٢١٣٤ ٣٧ ٣٣ ٢١٢٥ 
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 ٢١ :العدد

٢٣ ٢٨ ٢٢٣٢ ٣٥ ١٩ ٢٢٣٧ 
٢٤ ٣٧ ٢٣٢١ ٣٨ ٣٥ ٢٣٣٢ 
٢٦ ٣٨ ٢٤٤٣ ٣١ ٢٧ ٢٤٣٠ 
٢٥ ٢٨ ٢٥١٥ ٣٣ ٢٨ ٢٥٣٧ 
٢٥ ٢٩ ٢٦٤٤ ٢٨ ٣١ ٢٦١٦ 
٢٩ ٣٥ ٢٧٢٦ ٣٠ ٢٤ ٢٧١٤ 
٣١ ٣١ ٢٨١١ ٤٥ ٣٣ ٢٨٤١ 
٣٧ ٣٤ ٢٩٢٤ ٤٢ ٣٣ ٢٩٣٦ 
٢٣ ٣٠ ٣٠٣٨ ٤١ ٣٢ ٣٠١٥ 

 ) مقياس مهارات التفك التاريخي٢ملحق (
الـــذي أعـــّده الباحـــث خضـــري عبـــاس جـــري  ياعتمـــد الباحـــث علـــى مقيـــاس مهـــارات التفكـــري التـــارخي

لصدق والثبات املوضوعيني،)٢٠١١( ، التسامه 
كـــري التـــارخي

  يني،

 ت

 املالحظات لفقرةصالحية ا جماالت التفكري التارخيي
ــــــــــــري صاحلة غــــــــ

 صاحلة
ال األول: مهارةالتسلسل  لزماين واملكاين لإلحداثاا

 التارخيية
   

    ربط احلدث التارخيي بظروف العصر  

مييز بني اإلحداث التارخيية عقب فرتات  
    زمنية خمتلفة 

   يضع األحداث التارخيية على خطوط زمنية  

ة يف املوازنة بني األ  حداث التارخيية املتشا
    فرتات زمنية خمتلفة 

ترتيب األحداث التارخيية زمنياً من األقدم  
    إىل األحدث 
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٢٩٩ 

ال الثاين:مهارةمهارة الفهم التارخيي     ا
حيـــدد األفكـــار الرئيســــية والفرعيـــة يف احلــــدث 

 التارخيي 
   

    يضع عناوين للحدث التارخيي  

سلوب جديدصياغة احلدث ال      تارخيي 

اســـــــــتخالص املعـــــــــاين واالفكـــــــــار لألحـــــــــداث 
 التارخيية

   

قـــــراءه اخلــــــرائط التارخييـــــة (الزمنيــــــة واملكانيــــــة) 
 .واستخراج احلقائق املتضمنة فيها

   

يســـــــــتخلص احلقـــــــــائق املتضـــــــــمنة يف الصـــــــــور 
 التارخيية 

   

يستنتج الدروس املستفادة بعد دراسة احلدث 
 التارخيي 

   

عـربيوازن بني إجنازات الشخصـيات التارخييـة  
 التاريخ

   

    مييز بني احلقائق واآلراء التارخيية  

يوضــــــــح العالقــــــــة بــــــــني أســــــــباب لألحــــــــداث 
 التارخيية ونتائجها.

   

ال الثالث: مهارةالتفسري والتعليل التارخيي     ا
    حيدد أسباب احلدث التارخيي  
    ألحداث اجلارية يربط احلدث التارخيي  
يضــــع تصــــورات متعــــددة للتوقعــــات التارخييــــة 

 احملتملة 
   

    يّعي بطبيعة اجلّدل التارخيي 
    ترمجة األحداث التارخيية يف صور كمية  
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 ٢١ :العدد

    كتابة التقارير عن األحداث التارخيية    
مييــز بــني األســباب احلقيقيــة واملعلنــة للحــدث 

 التارخيي 
   

    ر املرتتبة على احلدث التارخيي حيدد اآل 
    يوضح العالقة بني األحداث التارخيية  

 
ر  يـــربط بـــني أســـباب احلـــدث التـــارخيي وبـــني اآل

 املرتتبة عليه 
   

ال الرابع: مهارةالبحث التارخيي     ا
    حيدد املشكالت التارخيية  
    مجع املادة التارخيية من املصادر املختلفة 
ملادة التارخيية   ئق املناسبة واملتصلة      خيتار الو
يوازن بني املصادر التارخيية اليت تفسر األحـداث 

 التارخيية 
   

ستعمال األدلة بطريقـة  نقد املعلومات التارخيية 
 موضوعية

   

    صياغة الفرضيات العلمية الذكية 
    اختبار صحة الفرض بطريقة موضوعية 
    احللول الفريدة للمشكالت التارخييةإجياد  

تطبيــق النتــائج واحللــول الــيت مت التوصــل اليهــا يف 
 حل املشكالت التارخيية املعاصرة

   

ـــــة وإصـــــدار ـــــل القضـــــا التارخيي ـــــال اخلامس:مهـــــارة حتلي ا
 القرار.

   

    حتليل القضا التارخيية حتليًال منطقياً  
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٣٠١ 

تؤيــد صــحة القــراراتيقــدم الرباهــني واألدلــة الــيت  
 التارخيية 

   

    حيدد اآلراء املتعددة جتاه احلدث التارخيي  
ستنتاجات جتاه احلدث التارخيي      خيرج 
   إصدار اإلحكام املوضوعية لألحداث التارخيية  
 يتنبأ بنتائج مستقبلية لألحداث التارخيية  

 
   

 ) اختبار مهارات التفك التاريخي٣ملحق (
 تعليمات االختبار وإرشاداته:

 : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.-عزيزي الطالب 
إلجابة على فقرات االختبار بكل صدٍق وموضوعية.  أرجو التفضل 

يت: )٤٠يتكون االختبار من (  فقرًة موزعة على اربعة اسئلة وعلى وفق ما 
ختيـــار احلـــرف الـــذي ميثـــل ) فقـــرات مـــن نـــوع اختيـــار مـــن ١٠الســـؤال األول: يتكـــون مـــن ( متعـــدد، 

 ) درجة لكل فقرة درجة واحدة.١٠اجلواب الصحيح ووضعه داخل دائرة، جمموع درجات السؤال(
الســؤال الثــاين: يتكــون مــن فــرعني (أ و ب)، وتكــون اإلجابــة علــى كــل فقــرة حبســب مــا مطلــوب يف 

) درجـًة ولكـل فقـرة (ثـالث ١٢(الفرع، ويف املكان املخصص لإلجابة لكل فقرة، جمموع درجـات السـؤال 
 درجات).

) فقـرات، وتكـون ٦السؤال الثالث: مـن نـوع االختبـارات املقاليـة ذات اإلجابـة القصـرية، يتكـون مـن (
اإلجابة على كل فقرة حبسب ما مطلوب يف كـل فقـرة، ويف املكـان املخصـص لإلجابـة لكـل فقـرة، جممـوع 

مـة، و(درجتـان) اذ كانـت ) درجًة ولكل فقرة (ثـالث درجـا١٨درجات السؤال ( ت) إذا كانـت اإلجابـة 
قصـة، و(صـفر) إذا كانـت اإلجابـة خاطئـة أو مـن  االجابة غري كاملة، (درجة واحدة) إذا كانت اإلجابة 

 دون إجابة.
) فقـــرات، ٢٠الســـؤال الرابـــع: مـــن نـــوع االختبـــارات التكميليـــة ذات اإلجابـــة القصـــرية، يتكـــون مـــن (

ة حبسب ما مطلوب يف كل فقـرة، ويف املكـان املخصـص لإلجابـة لكـل فقـرة، وتكون اإلجابة على كل فقر 
) درجًة ولكل فقرة (ثالث درجات)، و(صفر) إذا كانـت اإلجابـة خاطئـة أو ٦٠( جمموع درجات السؤال

 من دون إجابة.
الســؤال األول: أقــرأ كــل فقــرة مــن الفقــرات بدقــة وإمعــان وضــع دائــرة حــول حــرف اإلجابــة الصــحيحة 

يت: (لكل فقر   درجات) (لكل فقرة درجة)١٠ة مما 
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مبا يلي: أ. إضافة أراضي جديدة لفرنسا ب.  ١٧٨٩ميكن تلخيص أمهية الثورة اليت قامت عام  .-١
مــا جــاءت بــه مــن املبــادئ اإلنســانية كاحلريــة واإلخــاء واملســاواة. ج.مــا أنتجتــه الثــورة مــن نظــام مجهــوري، 

 تفرج من التعصب الديين.ومؤسسات متثيلية دستورية د. موقفها امل
سـة كـل ١٧٩٥احلكومة اليت أنشأت مبوجب دستور عام -٢ ، وتتألف مـن مخسـة أعضـاء ينتـابون الر

 ثالثة أشهر تسمى: أ. األقلية ب. التنفيذ ج. اإلدارة د. االغلبية
 هو جملس: ١٧٩٥. ما املثال الذي الينتمي اىل ا حلكومة اليت انشأت مبوجب الدستور عام ٣

 ب. النواب ج. اخلمسمائة د. اللوردات الشيوخ
 . تتضح أمهية االجنازات اليت حققتها احلكومة اليت انشأت مبوجب الدستور من خالل:٤

بليون حربه ضد النمسا ب. تنازل النمسا لفرنسا عن جزيرة (سانت دومنغو)  ايقاف 
م ضــد ج. اجبــار بروســيا علــى عقــد صــلح (ليمــان) مــع فرنســا د. اتفــاق هولنــدا مــع اال نكليــز يف حــر

 اسبانيا
 . حركة فكرية نشطة يف القرن الثامن عشر تنبه اىل مساؤى احلكم املطلق وتدعو اىل احلكم: -٥

 أ. امللكي ب. الدستوري ج. اجلمهوري د. النيايب
الرســـائل املختومـــة ب. رســـائل عـــن االســـبان ج.  -. مــا املثـــال الـــذي ينتمـــي اىل اليقظـــة الفكريــة:ا-٦

 اعي  د. الدولة أالعقد االجتم
قطريـة يف مبادئهـا وأفكارهـا  -. تتضح فائـدة احلركـة الفكريـة الـيت ظهـرت يف فرنسـا واور مبـا يلـي:ا-٧

ب. دعــت اىل التمســك حبقــوق اإلنســان ج. اتســمت بطــابع الالمبــاالة لنشــر أفكارهــا د. موقفهــا املتفــرج 
 من التعصب الديين

فــرض  -مــن أجــل:ا ١٧٨٩حزيــران عــام  ١٧ســس مــن . جملــس تشــريعي متثــل الــبالد الفرنســية -٨
 الضرائب الكبرية ب. وضع دستور جديد للبالد ج. أنصاف رجال الكنيسة د. دفاعها عن حقوق البالد

جملــس الطبقــات ب. قصــر فرســاي ج. فرقــة  -. مــا املثــال الــذي ال ينتمــي اىل اجلمعيــة الوطنيــة:ا١٢
 الفالندرز د. املوسوعيون

يت:. تتضح أمهية ا-٩  لس التشريعي الذي انشأ يف فرنسا مبا 
 التأكيد على حقوق االشراف االقطاعية. 

 ب. ابقاء اعمال السخرة والضرائب املفروضة على املطاحن واالفران.
 ج. إصدار الئحة تسمى حقوق االنسان 

 د. التمييز الطبقي يف احلصول على الوظائف العامة
لبحث عن ال-١٠  عامل اجلديد او االمريكيتني تسمى االستكشافات . احلركات اليت بدأت 

 أ.االقتصادية ب. اجلغرافية ج. التارخيية د. السياسية:
 درجة (لكل فقرة ثالث درجات))١٢السؤال الثاين: (

 م سلسلة من الثورات يف عدة بلدان اوربية رتبها حسب االسبقية  ١٨٣٠:قامت يف اور ام -١أ. 
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الرتتيب األحداثت
رالثو ١   رة يف النمسا وا
  فرنسا الثورة يف٢
  الثورة يف بولندا٣
ألخـر ولـه عالقـة بـه: ضـع رقـم ( -٢ يت جمموعة من اإلحداث التارخيية كل حـدث مـرتبط  ) ١فيما 

 ) أمام الفكرة الفرعية.٣) أمام فكرة الثانوية، ورقم (٢أمام الفكرة الرئيسة، ورقم (
 الرتتيب األحداث ت 
  م١٨١٥ ١
  م١٨٢٥ ٢
  م ١٨٣٠ ٣

 ب.وازن بني كل من:
 اجنازات الرئيس جورج واشنطن والرئيس ابراهام لنكولن: ١
ت ت  الرئيس ابراهام لنكولن الرئيس جورج واشنطن  املواز
   مدة احلكم  ١
   االجنازات الشخصية ٢
٣    

 .اجنازات الثورة الفرنسية والئحة حقوق اإلنسان٢
ت  ت  الئحة حقوق اإلنسان ازات الثورة الفرنسيةاجن املواز
١    
٢    
٣    

يت:(  درجة لكل فقرة ثالث درجات) ١٨السؤال الثالث: اجب عن مما 
برت عام ١ بليون بو  م) ١٨١٥. ما التفسري أو التحليل لسقوط (

..........................................................................................
..............................................................................................
............................................................................................. 

انون املـــدين كيـــف ميكـــن اإلفـــادة منهـــايف . يف ضـــوء دراســـتك للنتـــائج الثـــورة الفرنســـية يف تشـــريع القـــ٢
 معاجلة املشكالت القضائية يف العصر احلاضر:
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..........................................................................................
..............................................................................................

............................................................................................ 
ت املتحدة االمريكية٣  ؟. ما حكمك على طبيعة النظام السياسي يف الوال

..........................................................................................

..............................................................................................

............................................................................................. 
بعـــض البلــــدان  امللكـــة يف . مـــا الـــذي ميكـــن اســـتنتاجه مــــن تـــويل بعـــض النســـاء االوربيــــات منصـــب٤

 االوربية؟
..........................................................................................
..............................................................................................

............................................................................................. 
يف معـارك احلـرب يف ضوء دراستك لتـاريخ اور احلـديث واملعاصـر، مـا املتوقـع لـو أن هتلـر أنتصـر  -٥

 العاملية الثانية؟
..........................................................................................

..............................................................................................
............................................................................................. 

ــــــــــــــو( دملـــــــــــــــــــــاذا يعـــــــــــــــــــــ ٦ ــــــــــــان جـــــــــــــــــــــاك روســـــــ ـــــــــــــرز الكتـــــــــــــــــــــاب  ١٧٧٨-١٧١٢جـــــــــ م) مـــــــــــــــــــــن ابــــــــ
.....................................................................................؟الفرنسني

..............................................................................................

.............................................................................................. 
يت: ( لسؤال الرابع:ا  )درجة لكل فقرة ثالث درجات٦٠أكمل ما 
تمع الفرنسي قبل ثورة ١  مقسم اىل ثالث طبقات هي:  ١٧٨٩. كان ا

 أ...............................ب.............................ج................
ت .مسيت الثورة االمريكية.........اليت بدات عام....... وانت٢ ستقالل الـوال هت عام..........

 املتحدة االمريكية.
ون) (٣ ر املرتتبة على معركة (يورك   )؟١٧٨١. ما اآل

 أ...............................ب.............................ج................
ألدلة املوضوعية عوامل سقوط ٤  . أنقد 

 .............................ج................أ...............................ب
 م:  ١٨١٥. ترتب على عقد مؤمتر فينا عم ٥
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 أ...............................ب.............................ج................
 . ما األسباب احلقيقة للحرب االهلية االمريكية؟:٦

 ....................ج................أ...............................ب.........
٧: رخيية عن مظاهر الثورة الصناعية يف اور  . أعط ثالث صور 

 أ...............................ب.............................ج................
 من دراسة التاريخ االوريب احلديث واملعاصر  ة.من ابرز الدروس املستسقا٨

 ......................ب.............................ج................أ.........
برت يف حكــم فرنســا مــدة ٩ بليــون بــو .أعــط ثالثــة تصــورات حمتملــة للحــدث التــارخيي اآليت (بقــاء 

 اطول):
 أ...............................ب.............................ج................

ت املتحدة االمريكية. . أكتب ثالث١٠  ة أراء حول سياسة االحزاب السياسية يف الوال
 أ...............................ب.............................ج................

 (اعالن االستقالل االمريكي عن بريطانيا) على عدة امور:  ة.نصت وثيق١١
 ...................ج................أ...............................ب..........

 . أخترب صحة أبرز الفرضيات يف الفقرة السابقة بطريقة موضوعية ١٢
 أ...............................ب.............................ج................

قش.لقد جرت حماوالت عدة زمن امللـك لـويس السـادس عشـر الصـالح الوضـع املـايل غـري١٣ ـا  . ا
لفشل.  ءت 

 أ...............................ب.............................ج................
ريخ اور احلديث واملعاصر ١٤  . أعط ثالثة مصادر يف 

 أ...............................ب.............................ج................
 ؟م ١٧٩٢لفرنسا مث احلرب بينهما عام . ما أسباب عداء النمسا ١٥

 أ...............................ب.............................ج................
ت املتحدة االمريكية١٦ ر السلبية للحرب االهلية يف الوال  ؟. ما هي اال

 ........أ...............................ب.............................ج........
 م تسببت يف: ١٧٩٥. واجهت حكومة االدارة عام ١٧

 أ...............................ب.............................ج................
 م: ١٨٤٨النمساوية عام  ة. اندالع الثورة يف اإلمرباطوري١٨

 .............أ...............................ب.............................ج...
 .اعمال اجلمعية الوطنية يف فرنسا بعد سقوط الباستيل:١٩

 أ...............................ب.............................ج................
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 م: ١٨٣٠. اكتب تقريراَ عن االسباب الرئيسة للثورات االوربية عام ٢٠
 ..................ج..............أ...............................ب...........

 ) األهداف السلوكية بصيغتها النهائية٤ملحق (

 األهداف السلوكية
املســتوى 
الــــــــــــــذي 
 تقيسه

غــــــــــري صاحل
صاحل

حيتــــــــــاج إىل 
 تعديل

     جعل الطالب قادراً على أن: 
     حيدد السنة اليت حدثت فيها الثورة الفرنسية.-١
     يعرف مفهوم اليقظة الفكرية -٢
     حيدد أهم املميزات الفكرية اليت سادت غرب أور-٣
حيــــدد أهـــــم الضـــــرائب الـــــيت كانــــت مفروضـــــة علـــــى الشـــــعب -٤

 الفرنسي قبل الثورة الفرنسية
    

     يذكر اسم أشهر كتاب للمفكر مونتسكيو -٥
     يصف أوضاع الدول األوربية يف أواخر القرن الثامن عشر-٦
     ة الفكرية للكنيسة واحلكومةيعلل انتصار اليقظ-٧
     يبني اثر اليقظة الفكرية يف فرنسا -٨
يبــني أهــم مـــا امتــازت بــه احلالـــة االقتصــادية واملاليــة لفرنســـا  -٩

 قبل الثورة الفرنسية
    

تمع الفرنسي قبل الثورة الفرنسية -١٠      يعدد طبقات ا
     مة مييز بني الطبقة الربجوازية والطبقة العا -١١
ي أصـالح  -١٢ يعلل عدم قيام امللـك لـويس السـادس عشـر 

 يف فرنسا
    

     حيدد أهم عامل مساعد على سقوط سجن الباستيل -١٣
يــذكر اســم املفكــر الــذي امــتألت الئحــة حقــوق اإلنســان  -١٤

 بتعاليمه
    

     يعلل هروب امللك لويس السادس عشر من قصره -١٥
ط سجن الباستيل على انه رمز لسقوط يناقش فكرة سقو  -١٦

 النظام 
    

يوضـع األســاس الــذي قـام عليــه الدســتور الســنة األوىل يف  -١٧
 فرنسا
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     يبني االختالف بني اجلمعية الوطنية واجلمعية التشريعية -١٨
     يوضح أهم مشكلة واجهت اجلمعية التشريعية -١٩
     الثورة الفرنسية يعلل وقوف ملك النمسا ليوبولد ضد -٢٠
     حيدد زمن انبثاق املؤمتر الوطين يف فرنسا -٢١
     يبني أسباب التحالف األوريب األول ضد فرنسا  -٢٢
     يسمي خطيب الثورة الفرنسية -٢٣
     يوضح أن الثورة الفرنسية كانت ثورة اقتصادية -٢٤
     يعرف صلح الكونكوردا  -٢٥
ريخ ت -٢٦ بليون إمرباطور على فرنساحيدد       نصيب 
بليون  -٢٧      يذكر أول دولة قاومت 
بليــون علــى النمســا عــام  -٢٨ يــذكر املعركــة الــيت انتصــر فيهــا 

 م١٨٠٥
    

     يعلل جتدد احلرب بني انكلرتا وفرنسا بعد صلح امبيان -٢٩
     يذكر إطراف معاهدة تلست -٣٠
بليــــون احلصــــار يتعـــرف علــــى الدولــــة الــــ -٣١ يت فـــرض عليهــــا 

 القاري
    

     يعلل ملاذا تضررت روسيا من احلصار القاري -٣٢
بليون -٣٣      حيدد أول خسارة عسكرية تلقاها 
بليون من روسيا -٣٤      حيدد سبب تراجع جيش 
بليون  -٣٥      يذكر املعركة اليت قضي فيها على 
     ة األوربية قبل الثورة الفرنسيةيصف الطابع املميز للحيا -٣٦
     يوضح الغرض من انعقاد مؤمتر اليباخ -٣٧
عي -٣٨      حيلل مسألة انضمام فرنسا إىل احللف الر
بليون  -٣٩      يسمي اجلزيرة اليت نفي إليها 
     يذكر الغرض من انعقاد مؤمتر فيينا -٤٠
     ايذكر عدد سنوات تواجد هولندا ببلجيك -٤١
حيلـــل قـــول مرتنيـــغ (ليســـت احلريـــة هـــي الـــيت حتتـــاج أليهـــا  -٤٢

 الدول األوربية وإمنا السالم)
    

     يذكر السنة اليت خلع فيها شارل العاشر من العرش -٤٣
    يســــمي البلــــدة الــــيت اكتشــــف فيهــــا هــــروب امللــــك لــــويس  -٤٤
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 السادس عشر
     م ١٧٩١حيدد األطراف اليت أصدرت منشور بلتز عام  -٤٥
     يبني معىن مبدأ التعويض  -٤٦
٤٧-  .(      يوضح عبارة (الدولة أ
     يشرح نظرية احلق اإلهلي يف احلكم.  -٤٨
     حيلل أسباب إصدار امللك حاشية الرسائل املختومة.  -٤٩
    يبني أسباب فرض الضرائب الكثرية على الطبقة العاملة.  -٥٠
     لوبيديون. يعرف االنسك -٥١
تمع الفرنسي.  -٥٢      يعدد طبقات ا
     يعّرف الفيزيوقراطيون.  -٥٣
     يعّرف روشيلو.  -٥٤
     يعّرف اهليكونت.  -٥٥
     يبني أسباب القبول مبعاهدة تراخت.  -٥٦
     يذكر املشاكل اليت خلفها لويس السادس عشر.  -٥٧
ب الفرنســي إىل امللكــة مـــاري يعلــل أســباب كراهيــة الشــع -٥٨

 انطوانيت. 
    

لرأس.  -٥٩ لطبقة ال       يبني أسباب التصويت 
     يوضح الئحة حقوق اإلنسان.  -٦٠
     يصف سجن الباستيل.  -٦١
ـــــويس الســـــادس عشـــــر يف اجلمعيـــــة  -٦٢ ـــــني إجابـــــة امللـــــك ل يب

 الوطنية. 
    

     يعّرف املهاجرين.  -٦٣
ــــة الدســــتور املــــدين لرجــــال يفّســــر إصــــد -٦٤ ار اجلمعيــــة الوطني

 الدين. 
    

حيّلل أسباب طلـب اجلمـاهري خبلـع امللـك لـويس السـادس  -٦٥
 عشر. 

    

     يوضح طبقة اليعاقبة.  -٦٦
     . ١٧٩١يوضح إعالن فرنسا احلرب على النمسا عام  -٦٧
     . ١٧٩١يصف فحوى منشور بلتز الذي صدر عام  -٦٨
     د واجبات املؤمتر الوطين. حيد -٦٩
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     يشرح نظرية احلدود الطبيعية.  -٧٠
     يعلل سياسية الشدة اليت أعلنها اليعاقبة.  -٧١
     يوضح انفراد روبسبري يف احلكم.  -٧٢
ا املؤمتر الوطين لفرنسا.  -٧٣      يشرح اخلدمات اليت قام 
     صر. يبني ملاذا أطلق على كارنو منظم الن -٧٤
     حيدد بنود معاهدة كوميوفور.  -٧٥
برت لقيـــادة اجلــــيش  -٧٦ بليـــون بـــو يوضـــح أســـباب اختيـــار 

 الفرنسي. 
    

    يعلل مشاركة العراقيني يف حترير مصر من الغزو الفرنسي.  -٧٧
رّاً مببادئ الثورة الفرنسية.  -٧٨ بليون كان       يذكر ان 
نقالب على حكومة اإلدارة. يشرح كيف قام  -٧٩     بليون 
     يذكر أطراف صلع لونفيل.  -٨٠
     م. ١٨٠٢يشرح أسباب انعقاد معاهدة اميان سنة  -٨١
     حيدد كيف مت االتفاق يف معاهدة اميان.  -٨٢
٨٣-  . لبا بليون       يشرح عالقة 
بليون امرباطوراً  -٨٤      . يذكر السنة اليت أصبح فيها 
     يعدد أطراف التحالف الثالث ضد فرنسا.  -٨٥
     يصف معركة اومل.  -٨٦
     يذكر نتائج معركة اوسرتليتز.  -٨٧
     يعلل أسباب احلصار القاري على بريطانيا.  -٨٨
بليون مرسوم برلني.  -٨٩      يوضع إصدار 
بليـون عنـدما أ -٩٠ صـدر مرسـوم حيلل ردة فعل بريطانيا جتـاه 

 برلني. 
    

     يشرح فشل مشروع احلصار القاري.  -٩١
بليون واالسكندر.  -٩٢      يوضح أسباب تدهور العالقة بني 
     يذكر أطراف التحالف الرابع.  -٩٣
     يبني هدف التحالف الرابع.  ٩٤
     يذكر نتائج معركة األمم.  -٩٥
     يذكر نتائج معركة واترلو.  -٩٦
بليون.  -٩٧      يشرح أسباب سقوط 
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     يعّرف التوازن الدويل.  -٩٨
     يذكر مقررات مؤمتر فيينا.  -٩٩
     يصف حالة أور بعد الثورة الفرنسية.  -١٠٠
بويل.  -١٠١      يذكر نصيحة مرتنيخ للملك 
     يعّرف مبدأ التعويض.  -١٠٢
     ر فيينا. يصف حالة سويسرا بعد مؤمت -١٠٣
     يعّرف اجلزويت.  -١٠٤
يذكر الدول اليت أطلق عليها مملكة األراضي املنخفضـة  -١٠٥

 املتحدة. 
    

     يشرح سياسة امللك السادس عشر اليت انتهجها.  -١٠٦
     يشرح كيف كانت سياسة شارل العاشر. -١٠٧
     حيدد بداية حركات الكشف اجلغرايف  -١٠٨
ون  -١٠٩      يناقش نتائج معركة يورك 
    يعدد اهم االحزاب االمريكية املؤثرة يف احلياة االمريكية -١١٠
ت  -١١١ ـــــــوال يشـــــــرح دور جـــــــورج واشـــــــنطن يف اســـــــتقالل ال

 املتحدة االمريكية 
    

     يعلل اسباب احلرب االهلية االمريكية  -١١٢
يف التــــداول  ينـــاقش دور االحـــزاب السياســـية االمريكيـــة -١١٣

 السلمي للسلطة 
    

     على اخلريطة موقع والية تكساس  -١١٤
     يعدد سلطات الكونغرس االمريكي  -١١٥
     احلزب اجلمهوري االمريكي  -١١٦
     يعرف مفهوم الثورة الصناعية  -١١٧
     يناقش اسباب قيام الثورة الصناعية يف انكلرتا -١١٨
     لقمصان احلمر يعرف مجعية ا -١١٩
    م١٨٤٨يعلل اندالع الثورة يف االمرباطورية النمساوية  -١٢٠

اسـاتيجية  إنموذج خطة تدريسـية يوميـة للمجموعـة التجريبيـة علـى وفـق       ) ٥ملحق (
 لرؤوس اِّـرقمة  

  اخلامس االديبالصف:                            التاريخ االوريب احلديث واملعاصراملادة: 
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ــــــــــــيوضــــــــــــــــوع:امل  الشــــــــــــــــعبة:                                 اليقظة الفكريــــــــــــــــة واثرهــــــــــــــــا يف التنبيــــــــــــــــه السياســــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن احلصـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم:                                                     زمـ  اليــ

 الدرس:                                                               التاريخ:  /  / 
 بعد االنتهاء من الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن وكية:االغراض السل

 يعرف مفهوم اليقظة الفكرية
 يعلل ظهور تيار اليقظة الفكرية

 يسمي كبار املفكرين
تمع األوريب.  يوضع اثر آراء فولتري ومونتسيكيو وروسو يف توجيه أنظار اجلماهري اىل مساوئ ا

  السياسية.حيدد موقع فرنسا على خريطة أور
ر اليقظة الفكرية على أور بشكل عام وفرنسا بشكل خاص.  يستخلص أ

 الوسائل التعليمية:
 ملخص سبوري -خريطة أور السياسية 

 املرقمة. الدرس: الرؤوسسري 
لدرس احلايل ولتهيئـة - جراء مقدمة قصرية الغرض منها ربط الدرس السابق  املقدمة: يقوم الباحث 

ب للـــدرس احلـــايل مســـتخدما طريقـــة االلقـــاء وطـــرح بعـــض االســـئلة القصـــرية واالجابـــة عليهـــا اذهـــان الطـــال
 بسرعة

 العرض:
بتقسيم الطالب اىل مخس جمموعات غري متجانسة حتصيليا وكل جمموعـة تتكـون مـن الباحث مث يقوم 

موعة األوىلمخس طالب وهي ( موعة الراا موعة الثالثة، ا موعة الثانية، ا موعة اخلامسة).، ا  بعة، ا
اميع اخلمسة من (الباحث يقوم   ). أي أن ٥-١برتقيم الطالب يف كل جمموعة من ا
خذ الرقم ( - موعة االوىل   ).١الطالب االول يف ا
خذ الرقم ( - موعة االوىل   ).٢الطالب الثاين يف ا
خذ الرقم ( - موعة االوىل   ).٣الطالب الثالث يف ا
خذ الرقم (الط - موعة االوىل   ).٤الب الرابع يف ا
خذ الرقم ( - موعة االوىل   ).٥الطالب اخلامس يف ا

 وتكون االرقام مثبته على قبعة يرتديها الطالب، ولكل جمموعة لون حمدد.
شهدت اور وفرنسا حتديدا، حركة فكرية نشطة يف القرن الثامن عشر ومطلع القرن الذي /الباحث -
اخذت تنبه اىل مساوىء احلكم املطلق وتدعواىل احلكم الدستوري واملشاركة الواسعة للطبقة العامة يف  تاله

  -ذلك احلكم، وقد متيزت هذه احلركة مبميزات ثالث:
موعـــات  الباحـــث/ يطلـــب املـــدرس رقمـــا معينـــا ان جييـــب علـــى، وكـــل مـــن حيمـــل الـــرقم املطلـــوب يف ا

موعة للتعاون فيما بينهم لتبادل األراء واألفكار وحتديـد اجلـواب اخلمس عليهم اإلجابة بعد مجع رؤو  س ا
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الصحيح والدقيق بينهم، يكتب املـدرس الصـيغة النهائيـة لإلجابـة الصـحيحة، حبيـث متثـل إجابـة كـل مـنهم 
موعة اليت ينتمي إليها كل طالب وكااليت:  إجابة ا

اميع اخلمس ١/ يطلب من الطالب رقم (الباحث  االجابة بذكر اول استنتاج:) يف ا
موعـة الـيت ينتمـي اليهـا بعـد ١يقوم الطالب الذي حيمل رقم ( سـم ا اميع اخلمـس التحـدث  ) من ا

 التداول 
 -مميزات احلركة الفكرية:

ــا عامليــة يف مبادئهــا وافكارهــا ب -ا ــا كانــت انســانية يف نزعتهــا ج -ا اتســمت بطــابع الســخرية  -ا
 ر افكارها الالذعة والنقد لنش

 املدرس: أحسنتم.
 تثبت األجابة الصحيحة على السبورة.

اميع اخلمس االجابة ٢/ يطلب من الطالب رقم (الباحث  :بذكر تعريف النهضة الفكرية) يف ا
موعة اليت ينتمي ٢يقوم الطالب الذي حيمل رقم ( سم ا اميع اخلمس التحدث   ) من ا

.تيار مالنهضة الفكرية عبارة عن   غاير ألسس سياسية القرن الثامن عشر يف أور
 .املدرس: أحسنتم

 تثبت االجابة الصحيحة على السبورة.
اميع اخلمس االجابة عن:٤/يطلب من الطالب رقم (الباحث ما سبب ظهور تيار اليقظة  س ) يف ا
 الفكرية؟

موع٤يقوم الطالب الذي حيمل رقم ( سم ا اميع اخلمس التحدث  ج/ نتيجة  ة اليت ينتمي.) من ا
 للسياسات اخلاطئة والعالقات القائمة على املنافع.

رك هللا فيكم.  املدرس: 
 تثبت االجابة الصحيحة على السبورة.

حملتوى ١: سوف يتم توزيع أوراق العمل رقم (الباحث ) اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة اخلاصة 
االجيــايب والتعــاون فيمــا بيــنهم لتبــادل األراء واالفكــار وحتديــد أو النشــاط الــذي مت شــرحه لغــرض التفاعــل 

موعة اليت ينتمي إليها كل طالب.  اجلواب الصحيح والدقيق، حبيث متثل إجابة كل منهم إجابة ا
ــاميع اخلمــس االجابــة علــى الســؤال:٥/ يطلــب مــن الطالــب رقــم (الباحــث س/ مــن هــم ابــرز  ) يف ا

 مفكري فرنسا؟
 نتسيكيو وروسو.ج/ فولتري ومو 

موعـة الـيت ينتمـي اليهـا حلـل ٥يقوم الطالب الذي حيمل رقم ( سـم ا اميع اخلمس التحـدث  ) من ا
فكار أخرى جديدة يوضـح السـبب  موعات االخرى أو جاء  السؤال ولو اختلفت إجابة الطالب عن ا

 ويذكر تفسري ذلك.
 املدرس: أحسنتم.
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ألسلوب ذ  اته يف بقية األسئلة.مالحظة: يستمر املدرس 
حملتـوى ٢املدرس: سوف يتم توزيع أوراق العمل رقم ( ) اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة اخلاصـة 

الــــذي مت شــــرحه لغــــرض التفاعــــل االجيــــايب والتعــــاون فيمــــا بيــــنهم لتبــــادل األراء واالفكــــار وحتديــــد اجلــــواب 
مو   عة اليت ينتمي إليها كل طالب.الصحيح والدقيق، حبيث متثل إجابة كل منهم إجابة ا

اميع اخلمس االجابة على ١/يطلب من الطالب رقم ( الباحث السؤال: من يستطيع ان يؤشر ) يف ا
 على خريطة اور موقع فرنسا؟

موعـة الـيت ينتمـي اليهـا حلـل ١يقوم الطالب الذي حيمل رقم ( سـم ا اميع اخلمس التحـدث  ) من ا
فكـار أخـرى جديـدة يوضـح السؤال االول ولو اختلف موعـات االخـرى أو جـاء  ت إجابة الطالـب عـن ا

 السبب ويذكر تفسري ذلك.
 التقومي

م للدرس  طرح بعض االسئلة السريعة االجابة الغرض منها معرفة مدى استيعا
  حالة فرنسا قبل الثورة الفرنسية) وكتابته على السبورة لالطالع عليه الواجب البييت:
ستعمال الطريقة االعتيادية امنوذج خطة  يومية لتدريس موضوع التاريخ احلديث 

 املادة / التاريخ االوريب احلديث واملعاصر املوضوع: اليقظة الفكرية وأثرها يف التنبيه السياسي
 الصف: اخلامس األديب               اليوم والتاريخ/

 احلصة/
 منوذج السابق األهداف السلوكية: نفس االهداف السلوكية يف اال

 الوسائل التعليمية: نفس الوسائل يف امنوذج اخلطة السابقة 
 عرض الدرس:

يت:  بدأ (الباحث) بعرض حماور موضوع الدرس كما 
 اليقظة الفكرية وأثرها يف الوعي السياسي -
 بعض كبار املفكرين الفرنسيني -
 اثر اليقظة الفكرية يف فرنسا -

 يف حمتوى األسئلة اآلتية: ويتخلل العرض بعض املناقشات القصرية
 ماذا تعين اليقظة الفكرية؟ ١س

.  ج/ تيار مغاير ألسس سياسية القرن الثامن عشر يف أور
 ظهور تيار اليقظة الفكرية؟  بما سب ٢س

 ج/ نتيجة للسياسات اخلاطئة والعالقات القائمة على املنافع.
 من هم ابرز مفكري فرنسا؟ ٣س

 ج/ فولتري ومونتسيكيو وروسو.
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ت الطـــالب والتعليـــق عليهـــا، وكتابـــة  وهكـــذا يســـتمر (الباحـــث) يف توجيـــه األســـئلة واالنتبـــاه اىل إجـــا
النقــاط املهمــة علــى الســبورة، والتأشــري علــى اخلريطــة لتعيــني بعــض املنــاطق، وهكــذا يســري الــدرس حبســب 

لشرح واإللقاء.  طريقة االعتيادية وبتناول املوضوع حموراً بعد حمور 
 والتقومي:االستنتاج 

يعطي (الباحث) خالصة عامة يتبع فيها اثر اليقظة الفكرية علـى الفكـر السياسـي يف فرنسـا، مث تقـوم 
 بتوجيه أسئلة تقوميية حول موضوع الدرس لتتأكد من مدى استيعاب الطالب الدرس ومنها:

 ليقظة الفكرية؟ د: ما ملقصو ١س
 : من هم ابرز مفكري فرنسا؟٢س
 يقظة الفكرية؟: اوجز منجزات ال٣س

 الدرس القادم (الواجب البييت):
 حيدد الباحث موضوع الدرس القادم (حالة فرنسا قبل الثورة الفرنسية) وكتابته على السبورة لالطالع

 
.
 

 
 

http://abu.edu.iq




